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JORNAL FUNDADO EM 1931

Alexandre,
O Presidente

Alexandre Almeida é empossado no 
dia 21 de outubro, às 17 horas no pavi-
lhão Municipal, como Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes.  

Na primeira entrevista ao Progresso 
de Paredes após ter sido eleito, Alexan-
dre Almeida promete “desenvolver uma 
cultura de rigor na Câmara”. 

Liderando o Partido Socialista, Ale-
xandre Almeida pôs fim ao reinado de 
24 anos do PSD na Câmara Municipal 
de Paredes. 

Foi no dia 1 de outubro que o PS ven-
ceu as eleições autárquicas por uma di-
ferença de 7. 284 votos.

Baptista Pereira será o novo presi-
dente da Assembleia Municipal. Assim a 
Oposição aceite o sufrágio eleitoral.
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Esopo e La Fontaine tinham algo em comum: Usavam os ani-
mais colocando-lhes caraterísticas, modos e falares de 
gente para sublinhar o que de bom e de mau, de reles e de 

sublime, de ruim e de proveitoso havia – há – na espécie Humana.

Ora nas suas alegorias e metáforas muitas vezes encontramos 

representados aqueles que guardam.

Porque Querem Guardar o que é Seu;

Porque Querem que guardem o que é dos Outros.

E apraz-me também dizer que Guardar é bem parecido com 

Cuidar.

Não tivessemos todos nós, desde a Infância, uma singular pre-

ferência pelo nosso ANJINHO DA GUARDA, A Nossa Companhia, 

que nos guarda de Noite e de Dia.

Mas Sim, no contexto de Hoje não estou a falar de Religião, já 

perceberam que estou a falar dos nossos Representantes 

autárquicos.

De quais? De todos.

Porque há duas fábulas que me vêm logo à memória a propósito 

deste tema.

A História do Lobo que guarda o rebanho de ovelhas. 

A História do Burro encarregado de guardar o Prado de erva.

O Lobo mata. O Burro morre.

Dr. Alexandre Almeida, muitos parabéns pela eleição.

Espero que cumpra a suas promessas.

Porque eu cumpro as minhas, e, conforme prometido, nos pró-

ximos 4 anos andarei por aí em campanha eleitoral, falando destas 

duas histórias e/ou de outras conforme e na medida em que V. Exª 

se puser a jeito, sobretudo pelas companhias que tiver de encon-

trar no seu caminho.

Oxalá que arranje por companheiro, neste caminho de pedras 

pelo meio deste vale de lágrimas, um Bom Anjinho da Guarda!

Por

VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Os Guardadores

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 8 de Novembro de 2013)

O preço Baixa a Qualidade Mantém-se…..
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HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

Saber analisar e interpretar a 
informação presente nos rótu-
los dos géneros alimentícios é 
extremamente importante para 
se realizar escolhas alimentares 
adequadas.

Há que destacar que se o ali-
mento possui rótulo já não é o 
melhor. Os produtos sem rótu-
los (hortofrutícolas, ovos, carne 
e pescado frescos) são os verda-
deiros alimentos,  cujo único in-
grediente é o próprio alimento. 
Por isso mesmo, quanto menor 
f o r  a  l i s t a  d e  i n g r e d i e n t e s , 
melhor.

Todos os ingredientes que 
fazem parte do género alimentí-
cio estão enumerados por or-
dem decrescente de peso, ou 
seja, o ingrediente que aparece 
em primeiro lugar, é aquele que 
existe em maior quantidade. 
Desta forma, deve evitar-se o 
consumo de produtos alimenta-
res cujos primeiros ingredien-
tes na lista sejam açúcar, gordu-
ra e sal. É, ainda, importante ter 
em atenção as diferentes deno-
minações dos ingredientes, co-
mo por exemplo a do açúcar, que 
pode aparecer simplesmente 
“açúcar”, “xarope” ou com pala-
vras terminadas em “ose”.

De igual modo, é importante 
verificar e ponderar as alega-
ções nutricionais apelativas co-
mo “light”, “diet”, “sem açúcar”, 
entre outras. Por exemplo, um 
produto dito “light” pode conter 
menos gordura do que o produ-
to habitual, o que não quer dizer 
que seja saudável, pois o que na 
verdade ocorre é uma redução e 
não exclusão do constituinte, 
podendo continuar a apresen-
tar teores de gordura conside-
rados elevados.

Rotulagem  
alimentar e  
nutricional:  
fazer a escolha 
mais adequada

O 
assalto terá sido le-
vado a cabo por cin-
co encapuzados, ar-

mados, que se faziam transpor-
tar num BMW preto.

O gang, segundo fonte da 
GNR, começou por partir, com 
recurso a uma picareta, a mon-
tra e a porta interior das instala-
ções da Caixa de Crédito Agrí-
cola (CCA) de Recarei. Poste-
riormente, dirigiu-se à caixa 
multibanco e usou explosivos 
para rebentar a porta de segu-
rança e aceder às gavetas onde 
são colocadas as notas que saem 
pela ATM.

O mesmo grupo, antes de 
chegar a Recarei terá assaltado 
outras três ATM em Labruge 
(Vila do Conde), S. Pedro de Fins 
(Maia) e Aver-o-Mar (Póvoa de 
Varzim).

Em Recarei, os assaltantes 
terão efetuado alguns “disparos 
para o ar” durante o roubo “ao 
ouvirem barulhos que surgiram 
numa das varandas do prédio”, 
disse um dos moradores ao Pro-
gresso de Paredes.

José Carvalho, residente 
num dos apartamentos situados 
em cima da dependência bancá-
ria assaltada em Paredes, expli-
cou ao Progresso de Paredes 
que acordou devido a “um es-
trondo grande”. “Fui à janela ver 
o que se passava, julgava eu que 
era um acidente, mas vi um ho-
mem junto à porta do banco, ou-
tro no pátio a controlar os movi-
mentos e, de repente, aparece-
ram outros dois a correr. Um 
vizinho abriu a janela para ver o 
que se estava a passar e o ho-
mem que estava no pátio dispa-

rou para o ar. Depois começou a 
gritar rápido, rápido”, recordou 
a i n d a  e x c i t a d o  c o m  a 
ocorrência.

Menos de cinco minutos de-
pois, segundo a testemunha, os 
assaltantes saíram do banco 
“com uma saca na mão e fugiram 
num carro preto em direção ao 
centro da freguesia”, precisa.

A GNR e a Polícia Judiciária 
estiveram nos locais dos assal-
tos. Nas últimas três semanas a 
PJ contabilizou 21 assaltos a cai-
xas ATM, com especial incidên-
cia no Norte e Centro do País.

INSEGURANÇA. O multibanco do CCA de Recarei foi assaltado, no dia 
6 de outubro, por um grupo de encapuzados. Usaram explosivos para 
rebentar com a porta de segurança e aceder às gavetas onde são colo-
cadas as notas.

Gang armado assalta  
multibanco em Recarei  

António Orlando | texto

PROGRESSO DE 
PAREDES DESCOBRE 
PAPÉIS BANCÁRIOS 
NA VIA PÚBLICA
Na manhã em que se soube do 
assalto, a poucos quilómetros 
do CCA de Recarei, o Pro-
gresso de Paredes detetou 
vários papéis de operações 
bancárias, um cheque abono 
e outra documentação espal-
hados na berma da EN 319-1 
junto ao café Napoleão, na vi-
la da Sobreira. Segundo o 
proprietário do café, quando 
fechou o estabelecimento, na 
noite que viria a ser do assal-
to, “não havia nenhuns papéis 
espalhados na via pública. Só 
os vi agora de manhã ao abrir 
o estabelecimento”, garantiu 
o comerciante que ainda não 
tinha sentido curiosidade pa-
ra os ver de perto. 

Como não podia deixar de ser, 
o Progresso de Paredes con-
tatou a GNR e transmitiu-lhe 
a existência do “estranho” 
abandono.

A GNR deteve em Rebordosa 
quatro indivíduos por suspeita 
de tráfico de droga. Um dos sus-
peitos, um homem 60 anos, resi-
dente em Recarei, foi detido em 
Rebordosa, em flagrante, a ven-
der 37,5 gramas de heroína. 

O indivíduo, que já cumpriu 
pena por tráfico de droga e é en-
carado como o líder da rede, 
também estava na posse de 800 

euros em moeda. O genro e dois 
outros elementos encarregados 
de vender droga diretamente 

aos consumidores também fo-
ram detidos. A operação com-
preendeu ainda uma busca do-

Traficantes detidos em Rebordosa

António Orlando | texto

m i c i l i á r i a  à  r e s i d ê n c i a  d o 
cabecilha. 

 As detenções culminaram 
uma aturada investigação que o 
Núcleo de Investigação Criminal 
(NIC) da GNR vinha desenvol-
vendo há mais de meio ano a 
uma rede que os militares acre-
ditam ser uma das mais impor-
tantes redes de tráfico de droga 
na região. A operação desenro-
lou-se ao amanhecer do passado 
domingo, dia 8 de outubro, em 
Rebordosa e em Recarei e envol-
veu 15 militares do Grupo de In-
tervenção e o NIC ambos da 
GNR de Penafiel.
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHA

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

  Telef.: 255 777 626     Telem.: 918 737 255     Fax.: 255 777 669

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em construir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

As rotinas dos jovens nos dias de hoje incluem tarefas que podem apresentar riscos para 
a sua saúde visual. É, portanto, importante, uma protecção crucial durante esta fase.

Sendo a perda de acuidade visual gradual, muitos adolescentes, em particular os mais 
jovens, podem nem perceber que a visão deles não é normal. É, por isso, extremamente, 
importante submetê-los a exames visuais periódicos. Uma má visão pode levar à frustra-
ção, a maus resultados escolares ou problemas de comportamento. O problema mais fre-
quente nos adolescentes é a miopia, um problema que exames visuais de rotina conseguem 
diagnosticar.Um em cada quatro jovens em idade escolar precisa de algum tipo de correção 
visual. Muitos jovens sentem-se omplexados com o uso constante dos óculos. É importante 
que estes se sintam bem com a sua aparência. Uma boa lente, com bons tratamentos anti-
-reflexos, assim como, de espessura reduzida, são factures muito imporantes para comba-
ter essa rejeição. Outra alternativa viável e  confortavel é a adaptação de lentes de contac-
to. Uma boa adaptação e um bom acompanhamento pode ser muito importante para o 
conforto do jovem em determinadas tarefas ou desportos.

Devido ao seu estilo de vida, os adolescentes estão mais expostos à radiação UV do que 
os adultos. Os olhos deles ainda não estão totalmente desenvolvidos e por isso estão me-
nos protegidos contra os efeitos nocivos dos raios UV e da luz ultra-violeta. Olhar para os 
ecrãs digitais durante grandes períodos de tempo pode levar a uma série de problemas 
oculares e da visão.

Informe-se mais e melhor connosco. Encontre-nos na Opticália Paredes, perto da ro-
tunda da saída da autoestrada na Rua 1º de Dezembro nº 66. 4580-021 Paredes. Telefone: 
224932099

Protecção  da visão  durante a juventude

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

O 
nome comer-
c i a l  “ Ta l h o s 
B e m  S e r v i r ” 

que inicialmente foi usado, 
surgiu associado ao objeti-
vo inicial da empresa “Bem 
Servir”. Atualmente, no se-
guimento de uma estraté-
gia de adequação da ima-
gem da empresa aos seus 
produtos, foi lançada a mar-
ca “Carnes São Martinho” 
em memorial ao estabeleci-
mento fundador “Talhos S. 
Martinho”. Paralelamente 
está a ser renovada a ima-
gem das diferentes unida-
des das Carnes de S. Marti-
nho e respetivas carrinhas e 
f a r d a m e n t o  d o s 
colaboradores.

 “Pretendemos reforçar 
a nossa “missão” que é a de 
levar diariamente as melho-
res carnes à mesa dos seus 
clientes, aos melhores pre-
ços dando sentido ao nosso 
lema: o preço baixa, a quali-
dade mantém-se”, explica 
fonte da administração das 
Carnes S. Martinho.

Em perspectiva estão 
outras animações nas dife-
rentes unidades das Carnes 
S. Martinho sempre com o 
objetivo de cativar os clien-
tes numa perspetiva de 
crescimento. 

“Dispomos de cartão de 
Cliente; para além das car-
nes verdes dispomos de 
grande variedade de Fuma-
dos, Charcutaria, Congela-
do... e até já vendemos vi-
n h o … ”,  r e s s a l v a m  o s 
responseis. 

As Carnes S. Martinho 
nasceram de “um forte de-
sejo” de António Silva fun-
dar a sua própria empresa 

em sociedade com a Ana 
Sousa. Assim, há 18 anos, 
abriu um talho em Parada 
de Todeia com o nome de 
Talho São Martinho. Foi o 
primeiro de vários, espalha-
dos pelos concelhos de Ma-
t o s i n h o s ,  P a r e d e s  e 
Penafiel.

“De forma a fortalecer 
laços de continuidade e 
amizade com o cliente se-
guimos de perto a evolução 
do mercado de carnes em 
geral, procurando a quali-
dade fazemos uma rigoro-
sa seleção dos nossos for-
necedores”, esclarece a 
fonte. 

Atentos às exigências 
do mercado nomeadamen-
te, a nível de higiene e se-
gurança alimentar, as Car-
nes S. Martinho apostaram 
na formação contínua dos 

colaboradores e no recru-
tamento de Recursos Hu-
manos especializados.

“Dispomos de uma orga-
nização baseada em traba-
lho de equipa nomeada-
mente com gerentes que 
nos acompanham há anos, 
incansáveis no trabalho e 
constantemente vimos a 
evoluir nos serviços Admi-
nistrativos com implemen-
tação de Sistemas de Ges-
tão mais eficazes”, revela a 
administração. 

Como reconhecimento 
da excelência dos produtos 
e serviços as Carnes S. Mar-
tinho foram premiadas com 
o estatuto de PME Líder, o 
que diz bem dos rigorosos 
indicadores de performan-
ce o perfil de risco que a em-
presa revela na sua sólida 
base.

ECONOMIA. As Carnes S. Martinho estão a desenvolver uma 
série de festas promocionais com “Porco no Espeto” para ce-
lebrar o lançamento da nova imagem da empresa. A iniciativa 
está percorrer suas instalações em Parada de Todeia, Termas 
de São Vicente, Oldrões, Baltar, Freamunde, Lordelo, Leça da 
Palmeira, Perafita, Sr.ª Hora e Guifões. 

Carnes S. Martinho renovam 
imagem e oferecem porco  
no espeto aos clientes
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E
vgeniya Sitchikhina, resi-
dente no concelho de Pa-
redes, acaba de conquis-

tar uma medalha de prata nas 
Olimpíadas Internacionais de 
Ciência da Terra – evento dedicado 
ao estudo das ciências da terra que 
decorreu em Nice, França. A estu-
dante do Colégio Casa-Mãe desta-
cou-se entre os melhores alunos do 
mundo através dos seus conheci-
mentos na área da Geologia. Mi-
guel Viola da Escola Secundária 
Antero de Quental, Ponta Delgada 
e Gonçalo Coimbra da Escola Se-
cundária Infanta D. Maria, Coim-
bra foram distinguidos com as me-
dalhas de bronze.

Os estudantes foram apurados 
para as provas internacionais de-
pois de se classificarem nos três 
primeiros lugares das Olimpíadas 
Portuguesas de Geologia (OPG 
2017), processo extremamente ri-
goroso e participado por mais de 
3.000 jovens de mais de 200 Esco-
las do Ensino Secundário de todo o 
País. Evgeniya Sitchikhina conquis-
tou o primeiro lugar nas Olimpía-
das Portuguesas da Geologia 2017.

A competição assume-se como 
uma das mais importantes da área 
e exige dos participantes – jovens 
do secundário – conhecimentos 
que vão além daquilo que é normal-
mente abordado nas aulas. 

A Sociedade Geológica de Por-
tugal participa nesta iniciativa in-
ternacional desde 2014/2015. Os 
concursos anuais visam a resolu-
ção de questões teóricas e proble-

mas práticos de Geologia.  Os alu-
nos do ensino secundário portu-
guês – foram acompanhados por 
mentores da Comissão Nacional 
para as Olimpíadas de Geologia, 
coordenada por Jorge Relvas, pro-
fessor do Departamento de Geolo-
gia de Ciências. Álvaro Pinto, dire-
tor executivo do Centro Ciência 

Viva do Lousal – Mina de Ciência e 
técnico superior do DG Ciências, 
tem sido um dos mentores destas 
competições.  Em 2015 as Olimpía-
das Internacionais decorreram na 
cidade de Poços de Caldas, em Mi-
nas Gerais, no Brasil. A comitiva 
portuguesa obteve duas medalhas 
de ouro e bronze, assim como men-

ções honrosas, entre outras distin-
ções. O ano passado as Olimpíadas 
ocorreram em Mie, no Japão. A de-
legação portuguesa ganhou duas 
medalhas de prata, uma de bronze, 
assim como uma medalha de bron-
ze na prova coletiva transnacional 
I n t e r n a c i o n a l  Te a m  F i e l d 
Investigation.

Prémio. Evgeniya Sitchikhina, aluna do Colégio Casa – Mãe conquistou, também, o primeiro lugar nas Olimpíadas 
Portuguesas de Geologia 2017.

Jovem de Paredes conquista  
prata em competição internacional

António Orlando | texto
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RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

O 
Campeonato 
Nacional de TT 
4X4 encerra, no 

próximo domingo, a tempo-
rada em Paredes. A organiza-
ção da última prova do cam-
peonato, como habitualmen-
te, é do Clube TT Paredes 
Rota dos Móveis e conta com 
casa cheia para a coroação 
dos campeões nacionais de 
2017. 

Pelo segundo ano conse-
cutivo a prova realiza-se nas 
imediações do Complexo 
Desportivo de Gandra. O TT 
Paredes Rota dos Móveis 
disputa-se no domingo, 15 
de outubro, a partir das 14 
horas. Rebordosa, que aco-
lheu a competição durante 
vários anos, parece já ter pas-
sado à historia.

Este ano quando chega-
rem a Gandra, algumas equi-
pas já garantiram, matemati-
camente, os títulos de cam-
peões nacionais de 2017, 
mas estão obrigados a ali-
nhar nesta última etapa para 
levantarem o troféu.

Em pista, além das classes 
em competição no campeo-
nato, estarão também os par-

ticipantes do “Memorial José 
Costa”. À semelhança dos 
dois anos anteriores, a orga-
nização abre a pista a equipas 
que competem neste troféu 
extracampeonato em home-
nagem a um antigo pratican-
te da modalidade e sócio do 
clube TT Paredes Rota dos 
Móveis. Esta competição é 
destinada a viaturas de série, 
com ou sem modificações, e 
com pneus até 37 polegadas. 
Estes carros vão partir com a 
classe de promoção para 
duas horas de resistência.

BARBEIRO E OFERTA 
DE GIN 

Para a grande final desta 
época o TT Paredes Rota dos 
Móveis garante que está a 
ser organizado um megae-

vento, com excelentes con-
dições para as equipas, mas 
também para o público as-
sistir ao espetáculo que es-
tas proporcionam. Pela pri-
meira vez, uma prova do 
CNTrial 4x4 terá uma tenda 
VIP. Um espaço com todas as 
comodidades e conforto pa-
ra que os espetadores, que 
assim o entenderem, assis-
tam a esta final em grande 
estilo. Ao adquirir um kit VIP, 
o espectador tem direito a 
um estacionamento reser-
vado, uma tenda com 150 
m2, zona de estar com cadei-
ras e sofás, som ambiente 
com DJ, televisão com vá-
rios canais, zona de restau-
ração, expositores, WC, bar-
beiro e uma zona de bar com 
a oferta de um Gin. 

TODO-O-TERRENO. A cidade de Gandra acolhe no próximo fim 
de semana a última prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4. 
A prova terá uma tenda VIP com barbeiro.

TT Paredes promete “fazer  
a barba” ao Trial 4x4 2017 

António Orlando | texto

EM GANDRA, 
O QUE RESTA, PARA 
CONQUISTAR
Na classe “absoluto” Rui 
Querido (Euro4x4parts/
Veicomer) garantiu em 
Espite o título, mas o pilo-
to de Torres Vedras está 
também na luta pela reva-
lidação do título de cam-
peão na classe Proto. Se o 
conseguir alcançará o 
tetracampeonato, um fei-
to nunca antes consegui-
do no CNTrial4x4. Na 
classe Super Proto Cláu-
dio Ferreira (Auto Higino) 
também já garantiu, em 
ano de estreia no CNTri-
al4x4, o título de campeão 
nacional de trial 4x4 
2017. A luta mais renhida, 
e a que mais contas obri-
ga, é na classe Extreme. 
Quando estão cumpridas 
6 provas, Pedro Alves 
(MonsTTer/Cistus) conti-
nua a liderar a classifi-
cação da Extreme com 
mais um ponto do que An-
tónio Calçada (NordHigi-
ene Team) e António Silva 
(Canelas Pneus), ambos 
com 100 pontos. Indefi-
nição também na Pro-
moção, onde a vantagem 
está do lado de João Fer-
nandes (Jovi Team). Qu-
ando falta uma prova para 
terminar o Campeonato, 
João Fernandes lidera a 
classificação com mais 14 
pontos do que João Vi-
cente (santerchips/Am 
turbocharger/Jot4x). Na 
Classe UTV/Buggy Daniel 
Duque (Duque TT) che-
gou a Ourém na frente e, 
apesar da derrota conti-
nua na frente, mas agora 
com apenas 4 pontos de 
vantagem sobre Domin-
gos Diniz (Team 
Revic-clap).

Com o objetivo de promover uma 
reflexão sobre este tema premente, a 
Escola Secundária de Paredes realiza 
hoje, sexta-feira dia 13 de outubro, às 
21h, um colóquio subordinado ao tema 
Perfil dos Alunos à saída do Ensino Se-
cundário. A organização diz que a ini-
ciativa contará com a participação do 
Secretário de Estado da Educação, 
João Costa.

Dado o recente alargamento da es-
colaridade obrigatória para 12 anos, 
segundo fonte da escola secundária de 

Paredes, há a necessidade de se repen-
sar os processos de ensino e de apren-
dizagem face àquele que será o perfil 
dos alunos para o século XXI. 

Este documento terá implicações 
na organização do sistema educativo, 
sobretudo ao nível do currículo, das 
práticas pedagógicas e da formação 
inicial e contínua dos professores.

"O perfil dos alunos no final da esco-
laridade obrigatória [...] apresenta uma 
visão daquilo que se pretende que os 
jovens alcancem, sendo, para tal, de-

terminante o compromisso da escola, a 
ação dos professores e o empenho das 
famílias e encarregados de educação. 
Professores, educadores, gestores, de-
cisores políticos e também todos os 
que, direta ou indiretamente, têm res-
ponsabilidades na educação encon-
tram neste documento a matriz para a 
tomada de decisão sobre as opções de 
desenvolvimento curricular, consis-
tentes com a visão de futuro definida 
como relevante para os jovens portu-
gueses do nosso tempo.” 

Colóquio sobre perfil dos alunos para o século XXI 
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PUB

A
lexandre Almeida, 
liderando o Partido 
Socialista pôs fim ao 

reinado de 24 anos do PSD na 
Câmara Municipal de Paredes. 
Foi no dia 1 de outubro que o 
PS venceu as eleições autárqui-
cas no concelho paredense por 
uma diferença de 7 284 votos 
face aos social-democratas que 
insistiram em candidatar Rui 
Moutinho, seguindo cegamen-
te a vontade férrea de Celso 
Ferreira em candidatar o seu 
Diretor Financeiro. 

Moutinho apenas ganhou a 
votação em quatro freguesias: 

Duas Igrejas, Gandra, Lordelo e 
Sobrosa. Alexandre Almeida 
com 50,35% dos votos, con-
quistou a presidência do Muni-
c í p i o  d e  P a r e d e s  e  d o s 
Paredenses. 

RAQUEL MOREIRA DA SIL-
VA NÃO DECIDIU ELEIÇÃO 

A novidade de uma candida-
tura independente em Pare-
des, no caso de  Raquel Morei-
ra, pelo Movimento Positivo 
Paredes (MPP),  não vingou 
nem tirou a presidência ao PSD 
como chegou a admitir-se nos 
meandros políticos. A antiga 
vereadora do PSD, candidatou-
-se pelo MPP e não foi além dos 
1124 votos (2,19%). 

Pior mesmo só o Bloco de 
Esquerda. Paulo Teles recolheu 
apenas a simpatia eleitoral de 
641 paredenses (1,25%). 

Os votos bancos (793) e 
também os nulos (1011) foram 
em número superior à votação 
bloquista. 

O CDS subiu a votação em 
160 votos o que lhe permitiu 
passar a ser 3ª força política do 
concelho, por troca com o PCP-
-PEV. Os comunistas perderam 
1510 votos. O cabeça de lista 
Álvaro Pinto, admite que “os 
resultados esperados não fo-
ram alcançados” e considera 
que “quem perde é o concelho”.  

Mas nem tudo está definido 
com as eleições de 1 de outubro 

como poderá testemunhar pela 
leitura desta edição de O Pro-
gresso de Paredes. Ainda não 
está claro quem será o presi-
dente da Assembleia Municipal 
(ler texto na paginas centrais) e 
há também dúvidas, muitas, em 
quatro freguesias em que o ven-
cedor foi minoritário. A saber, 
duas do PSD (Cête, tal como há 
4 anos e Vilela),  uma do PS 
(Aguiar de Sousa) e uma da CDU 
(Parada de Todeia). Em todas 
estas Assembleias de Freguesia 
terão que haver entendimentos 
para que sejam criadas condi-
ções de governabilidade das 
respetivas Juntas. Em Aguiar de 
Sousa o empate a quatro (elei-
tos) entre PS e PSD será desfei-

to pelo eleito do Movimento 
Positivo de Paredes. Em Cête, o 
PSD terá de encontrar parceiro 
entre o PCP/PEV com quem lhe 
viabilizou o Executivo há 4 anos 
ou com o eleito do CDS. Com o 
PS não haverá hipótese de en-
tendimento pelo braço de ferro 
existente. Já em Parada de To-
deia a debilidade do PCP/PEV 
que perdeu a maioria poderá 
ser transformada como trunfo 
dos comunistas para a Assem-
bleia Municipal e vice-versa. Se 
não houver acordo para a for-
mação de Executivo, as Juntas 
em causa serão geridas pelos 
presidentes cessantes, em duo-
décimos, até que haja nova 
eleição.

Alexandre, O Presidente 

António Orlando | texto

ELEITO. Alexandre Almeida liderando o Partido Socialista pôs fim ao reinado de 24 anos do PSD na Câmara Municipal de Paredes. 



8 Sexta-feira 13 de Outubro de 2017  oprogressodePAREDES

ESPECIAL ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS'17

ALEXANDRE ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES 

"Vamos desenvolver uma 
cultura de rigor na Câmara"
ENTREVISTA. Alexandre Almeida ao Progresso de Paredes após ter sido eleito Presidente de Câmara, promete "rigor a todos os ní-
veis". O novo Autarca sublinha que confia "na grande capacidade e dedicação dos funcionários" da Câmara.

Progresso de Paredes (PP) -  O que 
é que já deixou de fazer por ter sido 
eleito presidente da Câmara de 
Paredes? 

Alexandre Almeida (AA) - Apenas 
organizei o meu tempo de forma dife-
rente. De manhã tenho estado com a 
minha equipa de vereadores na Câma-
ra Municipal em reuniões para prepa-
rar a Tomada de Posse e a transição dos 
vários assuntos e de tarde tenho estado 
pelo meu escritório também a preparar 
a passagem dos trabalhos que estavam 
comigo para outros responsáveis do 
escritório.

De qualquer forma a partir do dia 1 
de outubro o meu enfoque passou to-
talmente a ser os problemas do conce-
lho de Paredes e os Paredenses.

A partir do dia 21 de outubro a orga-
nização do meu tempo será ainda dife-
rente, uma vez que aí já terei tomado 
posse e passarei a ter uma dedicação 
total às funções de Presidente de 
Câmara. 

PP - Há 4 anos perdeu as eleições, 
se bem me lembro, por pouco mais 
que meia centena de votos. Passado o 
mandato, além de arrebatar a presi-
dência da câmara, fê-lo de forma clara 
com maioria absoluta, com mais de 
7000 votos de vantagem. Qual foi o 
segredo?

AA - Não houve segredo nenhum. 
Apresentamos o nosso projeto, que 

já vinha de 2013, um projeto que já en-
tão assentava no trabalho, na transpa-
rência e no rigor, mas agora ainda mais 
sustentado. Demonstramos aos Pare-
denses que tínhamos uma equipa e ca-
pacidade para o desenvolver e imple-
mentar e os Paredenses acreditaram 
em nós.

Os Paredenses estavam cansados 
de um executivo que lhes tinha prome-
tido uma série de projetos ilusórios e 
megalómanos que não foram concreti-

zados. Os Paredenses sentem que Pa-
redes apesar da sua grande população e 
do grande número de indústrias estava 
a perder protagonismo no Vale do Sou-
sa para todos os outros concelhos e co-
mo tal decidiram que Paredes tinha de 
mudar de Rumo. 

E decidiram que essa mudança 
não poderia ser feita pelos mesmos 
que até agora não cumpriram o que 
prometeram e quiseram claramente 
dar-nos esse mandato. Quiseram que 
sejamos nós a protagonizar essa mu-
dança em Paredes. Uma mudança, 

António Orlando | texto

DOMINGOS BARROS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HONRA DA CANDIDATURA DO PS

“Virou-se uma página no ciclo político de Paredes com o Partido Socialista pela 
primeira vez no Poder, com o apoio da maioria da população e com uma grande 
parte das pessoas desiludida com o anterior executivo. 

Foi com grande satisfação que aceitei o convite como Presidente da Comissão 
de Honra, da candidatura do Dr. Alexandre, pelas duas vezes. Fui e sou uma 
pessoa livre. Já há muito que desisti de apoiar uma política sem controlo, irre-
sponsável, que pouco ou nada prestigiou o nosso concelho e os paredenses.

O projeto que Alexandre Almeida tem para Paredes, é um projeto sério, respon-
sável, dialogante e mais próximo das pessoas, que leva em conta as verdadeiras 
necessidades de toda a população e tenho a certeza, que apesar da má gestão e 
de todos os problemas da Câmara Municipal, o Dr. Alexandre e a sua equipa 
com competência, entrega e dedicação, farão um bom trabalho em prol de to-
dos os paredenses.”
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que acima de tudo querem com 
verdade.

PP - E agora? Como é que vai ser a 
era do Dr. Alexandre Almeida à frente 
da Autarquia paredense?

AA - Vai ser uma era de muito tra-
balho, de mudança, de verdade e de 
proximidade com os Paredenses. Nós 
temos perfeitamente identificadas as 
necessidades do concelho de Paredes 
e vamos quantificar de forma rigoro-
sa o custo de cada projeto que vamos 
levar a cabo para suprir essas necessi-
dades. De acordo com as disponibili-
dades financeiras da nossa Câmara, 
que muito nos inquietam, pois não 
sabemos ao certo a verdadeira di-
mensão da dívida da Câmara, vamos 
começar a resolver essas necessida-
des, definindo muito bem as priorida-
des,  sempre em diálogo com os 
Paredenses. 

PP - É normal que esta mudança 
esteja a causar alguma ansiedade, 
particularmente, em quem trabalha 

diariamente na Câmara. Vai mexer na 
orgânica?

AA - Não há razões nenhumas para 
isso. Já tive oportunidade de reunir com 
quase todos os diretores da Câmara 
Municipal e os seus objetivos são os 
mesmos que os nossos- contribuir o 
máximo possível com o nosso trabalho 
para o desenvolvimento do concelho. 
Eles sabem que o que está bem será pa-
ra tentar melhorar ainda mais, e o que 
está menos bem será para corrigir. Sem-
pre com o objetivo de fazer o melhor 
trabalho possível para os Paredenses.

Nós vamos desenvolver uma cultu-
ra de rigor na Câmara, a todos os níveis, 
mas confiamos na grande capacidade e 
dedicação dos funcionários da nossa 
Câmara.

PP - Que medida e/ou medidas 
pretende implementar na gestão au-
tárquica para acabar com falta de 
transparência que o Dr. Alexandre 
Almeida na Oposição denunciava 
repetidamente?

AA - Isso verão já na apresentação 

do Orçamento para 2018. Vamos que-
rer que todos os que vão votar esse Or-
çamento e o público que assistir à As-
sembleia Municipal para aprovação 
desse Orçamento saibam claramente 
quais são as receitas previstas para 
2018, de onde é que elas provêm e co-
mo é que essas receitas vão ser aplica-
das. Quais as despesas correntes que 
vamos suportar e que investimentos 
vamos conseguir fazer, e onde, justifi-
cando sempre muito bem as nossas de-
cisões. A isto chama-se transparência.

PP - O modelo de reuniões de Câ-
mara é para manter? 

AA - Sim, continuará a haver 2 reu-
niões de câmara mensais. Uma aberta 
ao publico e à comunicação social e ou-
tra não. Mas deixamos a nossa garantia, 
que os assuntos de grande relevo, como 
sejam a aprovação de contas ou a apre-
sentação dos orçamentos municipais 
será sempre realizada numa reunião 
aberta ao público e à comunicação so-
cial, o que não acontecia até agora.  

PP - A atribuição de Pelouros já 
está definida? Quem fica com o quê?

AA - A atribuição de Pelouros ainda 
não está definida, mas já está por mim 
pensada. Antes da tomada de posse do 

próximo dia 21 de outubro será discuti-
da com os vereadores e depois levada à 
primeira reunião de câmara que será 
realizada na semana logo a seguir à to-
mada de posse.

PP - Nas juntas em que o PS não 
tem maioria, o Presidente está acom-
panhar o processo ou passou a res-
ponsabilidade para encontrar uma 
solução a quem foi eleito nessas As-
sembleias de Freguesias?

AA - Como compreende estou a 
acompanhar os processos, pois um dos 
pilares da nossa governação da Câmara 
Municipal passa por um envolvimento 
cada vez maior das juntas de freguesia 
na resolução dos problemas dos pare-
denses, e como tal queremos contar 
com os melhores executivos de Junta 
possíveis. De qualquer forma demos li-
berdade total aos nossos eleitos nessas 
freguesias para encontrarem as melho-
res soluções, pois confiamos 100% 
neles.

PP - De todas as promessas eleito-
rais que o senhor fez, uma das que 
maior impacto está a suscitar, pelo 
que o Progresso de Paredes tem per-
cebido na rua, nomeadamente junto 
dos jovens, é a construção de uma pis-

cina ao ar livre. Essa promessa é para 
concretizar?

AA - Sim. Já constava do nosso pro-
grama eleitoral de 2013, e para nós é 
fundamental na estratégia de dar nova 
vida à cidade sede do Concelho.

PP - Uma das suas promessas pre-
tende-se com o trânsito na cidade. 
Quer explicar o que é que pretende e 
como vai reorganizar o trânsito na ci-
dade de Paredes?

AA - Uma das primeiras coisas que 
vamos fazer logo apos a nossa tomada 
de posse será a devolução do dinheiro 
dos livros escolares até ao 12º. Ano, a 
proposta da redução da taxa de IMI pa-
ra a taxa mínima já no Orçamento para 
2018 e chamar os moradores e comer-
ciantes de Paredes, para em conjunto 
com os técnicos da Câmara chegarmos 
à melhor solução para o transito na ci-
dade de Paredes. Sempre dissemos e 
reafirmamos que não tomaremos uma 
decisão sem antes ouvir as partes inte-
ressadas. Esta questão da alteração do 
trânsito é, como tal, uma prioridade pa-
ra nós, pois insere-se na nossa estraté-
gia de dar nova vida à cidade de 
Paredes.

PP - É ponto assente que vai pedir 
a realização de uma Auditoria exter-
na às contas? Os paredenses vão co-
nhecer o resultado desse estudo, por 
um lado e por outro, se por houver 
matéria criminal, avançará em con-
f o r m i d a d e  p a r a  o  M i n i s t é r i o 
Público?

AA - Vamos com certeza pedir uma 
auditoria externa. Queremos ter um 
conhecimento rigoroso da situação 
atual da Câmara Municipal a vários ní-
veis. E também queremos apurar o im-
pacto das muitas obras eleitoralistas 
feitas à pressa nos últimos meses e da 
forma como isso vai condicionar o futu-
ro da Câmara. 

BAPTISTA PEREIRA
VENCEDOR DA ELEIÇÂO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

“Agradeço aos eleitores de Paredes a confiança que depositaram em nós. Esta 
era uma candidatura de Paredenses livres apoiados pelo Partido Socialista. 
Esta votação não deixa margem para dúvidas. Acima de tudo, congratulamo-
-nos por ter conseguido eleger o Dr. Alexandre Almeida como novo Presidente 
da Câmara de Paredes, que era o nosso objetivo desde há 4 anos.

Quanto à Assembleia Municipal, apesar de termos tido uma votação tão 
expressiva, mais de 6 mil votos que o partido que ficou em segundo lugar, ainda 
temos que ir a votos para escolher a presidência e respetiva mesa. Pela legi-
slação referente a este órgão, a mesa da Assembleia é escolhida pelos membros 
eleitos e pelos Presidentes de Junta de Freguesia. Se for eleito Presidente da 
Assembleia Municipal, procurarei desempenhar as minhas funções com digni-
dade, cumprindo o Regimento da Assembleia, privilegiando o diálogo e a cola-
boração de todas as forças políticas e de todos os deputados eleitos. O tempo 
dirá se conseguirei implementar algumas das inovações que tenho em mente, 
mas dessas prefiro não falar muito mais. Pouco a pouco iremos propondo al-
gumas alterações ao modo como tem funcionado a Assembleia. Iremos propor 
algumas alterações ao Regimento de forma a dar mais força ao debate e ao 
esclarecimento adequado de todos os deputados antes das votações. Serão 
pequenas alterações que poderão fazer a diferença. Mas tudo dependerá de 
como os restantes membros entendam as minhas propostas porque tudo será 
feito com diálogo e sem prepotências.”
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Alexandre Almeida toma posse 
como presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes no próximo dia 21, 

sábado, em cerimónia que tem início 
agendado para as 17 horas e que de-
correrá no Pavilhão Municipal, do 
complexo das Laranjeiras. O eleito 
presidente assim o pediu a quem de 
direito. Na ocasião, será também da-

da posse ao restante Executivo e 
membros da Assembleia Municipal 
(AM).

Na AM e em quatro Assembleias 
de Freguesia duas do PSD, (Cête, tal 
como há 4 anos e Vilela), uma do PS 

(Aguiar de Sousa) e uma da CDU (Pa-
rada de Todeia), os resultados eleito-
rais de 1 de outubro não encerraram, 
de todo, o processo de escolha dos 
protagonistas autárquicos. 

O PS venceu as eleições na AM 

por maioria relativa o que impede, 
pelo menos para já, que o socialista 
Baptista Pereira cante vitória.  Nas 
Juntas os eleitos têm que se enten-
der para elegerem os respetivos 
Executivos.

Presidente quer tomar Posse no pavilhão
António Orlando | texto

FRANCISCO 
LEAL

RUI 
MOUTINHO

ALEXANDRE 
ALMEIDA

MANUEL FERNANDO 
ROCHA

FILIPE 
CARNEIRO

BEATRIZ 
MEIRELES

ELIAS 
BARROS

PAULO 
SILVA

HERMÍNIA 
MOREIRA

JOSÉ
SANTOS

TOMÁS  
CORREIA 

CARLOS  
FRANCLIM 

ANTÓNIO  
BESSA 

PAULO 
RANITO 

NUNO  
SERRA 

JOSÉ  
BORGES 

BELMIRO  
SOUSA 

JOÃO  
GONÇALVES 

JOSÉ  
CUNHA 

PS

PSDPS

PRESIDENTE VICE – PRESIDENTE E VEREADOR

VEREADOR

VEREADORA

VEREADOR

VEREADORVEREADOR

VEREADORA VEREADOR

PSD PSD PSD

PS PSPS

BEIRE, PSD CÊTE, PSD CRISTELO, PSD DUAS IGREJAS, PSD GANDRA, PSD

LORDELO, PSD LOUREDO, PSD RECAREI, PS SOBREIRA, PS VANDOMA, PS

EXECUTIVO MUNICIPAL

OS PRESIDENTES DE JUNTA REELEITOS
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BAPTISTA  
PEREIRA 

SOARES  
CARNEIRO 

ANTÓNIO MACEDO 
LEMOS 

CRISTIANO  
RIBEIRO 

*A ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DA AM  SERÁ FEITA NA 1ª REUNIÃO PELO UNIVERSO DOS ELEITOS PARA ESTE ORGÃO AUTARTICO

PS PSD CDS PCP-PEV 

OS NOVOS PRESIDENTES DE JUNTA

CANDIDATOS A CANDIDATOS A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL*

FERNANDO SANTOS - AGUIAR DE SOUSA, PS JOSÉ MOREIRA – ASTROMIL, PS

JORGE COELHO – BALTAR, PS ALBERTINO SILVA – PARADA DE TODEIA, PCP-PEV

ARTUR PEREIRA DA SILVA – PAREDES, PS SALOMÉ SANTOS – REBORDOSA, PS

AMÉRICO CASTRO – SOBROSA, PSD MARIANA MACHADO - VILELA, PSD

Esta vitória representa uma grande satisfação. É uma revi-
ravolta na freguesia. Não temos maioria mas estamos a ne-
gociar uma solução. Está por dias. Resolver a falta de mobi-
lidade da população local é a nossa aposta. Não temos trans-
portes condignos. Espero conseguir ajudar a resolver o 
problema. 

É uma vitória com um significado muito grande, até porque 
é a primeira vez que o PS ganha. Foi uma campanha em que 
a juventude e a 3ª idade estiveram em destaque por serem 
os setores que estiveram em deficit nos últimos anos. Re-
qualificação do Polidesportivo e Parque de Merendas são 
os objetivos principais. A falta de infraestruturas básicas é 
um problema.

É uma honra ter, com a minha equipa, vencido umas eleições 
que à partida eram muito renhidas mas que acabamos por 
vencer por maioria. A nossa principal aposta é fazer com 
que Baltar seja de todos e para todos. A freguesia necessita-
va de uma lufada de ar fresco.    

Estou satisfeito por ter alcançado o primeiro objetivo que era 
ganhar e menos satisfeito por não ter conseguido a maioria 
absoluta que almejávamos. Sabíamos que havia novas pessoas 
no projeto e o desgaste que seis mandatos consecutivos aca-
bam por provocar. Sem maioria, estamos a negociar a consti-
tuição do Executivo. A tomada de posse será na noite de 23 de 
outubro. O nosso projecto para a freguesia, de continuidade, 
assenta em dois vetores: ação social e desenvolvimento da fre-
guesia; Requalificação do Arraial, beneficiação do edifício da 
Junta e abertura de um arruamento de acesso desde a EM119 
até ao apeadeiro de Parada, são as principais apostas.

Embora eu estivesse a contar com esta vitória, o resultado 
eleitoral foi uma surpresa para muita gente e recebida com 
muito agrado pelo meu partido. As apostas passam pelo tra-
balho conjunto com o Executivo do Dr. Alexandre Almeida, 
nomeadamente, apostar no que é básico e que foi descura-
do. Há zonas que não têm saneamento. Recuperação do 
pavilhão, construção de piscinas ao ar livre... A tomada de 
posse está marcada para dia 20 às 19 horas no salão nobre 
da Junta de Freguesia de Paredes. 

Fiquei feliz pela confiança depositada na nossa equipa. Men-
tiria se se dissesse que não estava à espera de ganhar de uma 
forma expressiva, sobretudo pelo trabalho que temos vindo 
a fazer. Porém “tão” expressiva como foi a vitória ainda mais 
feliz fiquei. A aposta será no trabalho de continuidade que 
agora será mais fácil porque até aqui a Câmara além de não 
ajudar, boicotava. Ligação da zona Industrial de Rebordosa à 
A41 e recuperação da EB2,3 são alguns dos projetos que nos 
vão mobilizar neste trabalho de continuidade. 

É um resultado que me deixa satisfeito até porque é o me-
lhor que o partido teve no concelho. Tenho três ou quatro 
compromissos que assumi na campanha eleitoral que gos-
taria de cumprir. Dois exemplos: a aquisição de um terreno 
no centro da freguesia para construir um centro cívico e a 
construção de um polidesportivo. Sei que não vai ser fácil. A 
luta vai ser dura. Cada um fará o seu trabalho independen-
temente das cores políticas. O pior é a conjuntura do país 
que não é um mar de rosas. 

Incontactável



12 Sexta-feira 13 de Outubro de 2017  oprogressodePAREDES

ESPECIAL ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS'17

Para o PS fazer o pleno, elegendo Baptista 
Pereira como Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, os socialistas vão ter que “pedir” a aju-

da a algum dos eleitos das restantes forças 
com assento parlamentar (PSD, CDS-PP e 
PCP- PEV). É que na contagem de deputados, 
o PS elegeu, diretamente, 14 membros en-
quanto que o PSD, na lista liderada por Soares 

Carneiro, conseguiu a eleição de 11 membros. 
Se a estes juntarmos os Presidentes de Junta 
de cada partido (8 do PS e 9 do PSD) os socia-
listas totalizam 22 eleitos (1 eleito=1 voto) e 
os social-democratas 20 eleitos. O PCP-PEV 

tem dois eleitos e o CDS um (1). Numa hipoté-
tica aliança destes dois partidos com o PSD, os 
social-democratas superam o PS por um voto 
e podem eleger Soares Carneiro como líder da 
AM. É difícil que tal aconteça, mas possivel. 

Voto dos paredenses não decidiu tudo...
António Orlando | texto

FREGUESIAS

IN
SCRITOS

VOTANTES VOTOS PARTIDOS
BRANCOS NULOS VÁLIDOS PS MPP PCP-PEV CDS-PP PPD-PSD BE

AGUIAR DE SOUSA 1359 1032 16 27 989 450 85 18 37 382 17

ASTROMIL 848 667 12 13 642 377 15 6 9 220 15

BALTAR 4118 2958 43 54 2861 1686 56 71 109 902 37

BEIRE 1788 1389 13 12 1364 761 12 8 63 510 10

CETE 2550 1931 43 34 1854 846 41 243 132 554 38

CRISTELO 1579 1147 10 22 1115 541 27 8 23 506 10

DUAS IGREJAS 3135 2147 30 30 2087 871 49 11 119 1026 11

GANDRA 5948 3876 63 75 3738 1520 30 143 127 1846 72

LORDELO 8437 5714 95 132 5487 1937 120 107 136 3129 58

LOUREDO 1173 929 14 27 888 467 19 8 26 363 5

PARADA DE TODEIA 1502 1138 15 10 1113 393 55 366 21 266 12

PAREDES 17187 11711 232 260 11219 6296 341 227 658 3520 177

REBORDOSA 7486 5248 54 89 5105 3945 38 38 63 958 63

RECAREI 3882 2769 34 54 2681 1294 84 100 41 1131 31

SOBREIRA 3612 2605 41 37 2527 1729 73 63 37 590 35

SOBROSA 2291 1743 20 30 1693 677 33 7 33 934 9

VANDOMA 2002 1505 11 31 1463 833 14 32 46 518 20

VILELA 4174 2900 47 74 2779 1262 32 17 201 1246 21

TOTAL 73071 51409 793 1011 49605 25885 1124 1473 1881 18601 641

49605

FREGUESIAS

IN
SCRITOS

VOTANTES VOTOS PARTIDOS

CÂMARA MUNICIPAL 
FREGUESIAS

IN
SCRITOS

VOTANTES VOTOS PARTIDOS
BRANCOS NULOS VÁLIDOS PS MPP PCP-PEV CDS-PP PPD-PSD BE

AGUIAR DE SOUSA 1359 1032 22 25 985 421 129 24 35 352 24

ASTROMIL 848 656 16 11 629 358 14 8 8 219 22

BALTAR 4118 2958 49 68 2841 1590 51 80 128 937 55

BEIRE 1788 1389 10 15 1364 736 15 9 63 526 15

CETE 2550 1931 42 47 1842 790 46 255 153 553 45

CRISTELO 1579 1147 21 18 1108 504 30 12 27 519 16

DUAS IGREJAS 3135 2147 30 34 2083 804 49 12 154 1044 20

GANDRA 5948 3875 64 78 3733 1423 35 149 142 1895 89

LORDELO 8437 5702 98 134 5470 1824 127 120 156 3181 62

LOUREDO 1173 929 17 26 886 435 20 7 39 379 6

PARADA DE TODEIA 1502 1136 12 8 1116 343 34 447 19 255 18

PAREDES 17187 11711 273 288 11150 5897 359 309 758 3597 230

REBORDOSA 7486 5248 45 110 5093 3802 35 53 114 986 103

RECAREI 3882 2769 57 55 2657 1339 117 187 52 916 46

SOBREIRA 3612 2605 47 39 2519 1710 63 90 45 564 47

SOBROSA 2291 1743 22 32 1689 630 36 10 45 953 15

VANDOMA 2002 1505 19 19 1467 809 23 33 57 519 26

VILELA 4174 2900 48 73 2779 1188 37 22 261 1244 27

TOTAL 73071 51383 892 1080 49411 24603 1220 1827 2256 18639 866

49411

FREGUESIAS

IN
SCRITOS

VOTANTES VOTOS PARTIDOS

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PCP-PEV BE MPP 

PS
PPS/PSD

CDS-PP

PCP-PEV

MPP

B.E

EM BRANCO

NULOS

PS
PPS/PSD

CDS-PP

PCP-PEV

MPP

B.E

EM BRANCO

NULOS

PPD/PSD
PS

PCP-PEV

CDS-PP

B.B

EM BRANCO

NULOS

PPD/PSD
PS

PCP-PEV

CDS-PP

B.B

EM BRANCO

NULOS

50,35% 25 885 votos 47,88% 24 603 votos41,10% 19 146 votos 41,38% 19 276 votos

36,18% 18 601 votos 36,27% 18 639 votos40,94% 19 073 votos 38,07% 17 736 votos

3,66% 1 881 votos 4,39% 2 256 votos6,40% 2 983 votos 7,36% 3 428 votos

2,87% 1 473 votos 3,56% 1 827 votos3,69% 1 721 votos 4,22% 1 968 votos

2,19%       1 124 votos 2,37%       1 220 votos

1,25%       641 votos 1,69%       866 votos

1,75%       816 votos 2,43%    1 133 votos

1,54% 793 votos 1,74% 892 votos3,03% 1 410 votos 3,41% 1 567 votos

VOTANTES

70,35%
VOTANTES

70,32%
VOTANTES

64,42%
VOTANTES

64,42%

1,97% 1  011 votos 2,10% 1  080 votos3,09% 1  440 votos 3,13% 1  459 votos

51.409 Votantes
73.071 Inscritos

51.409 Votantes
73.071 Inscritos

46.589 Votantes
72.323 Inscritos

46.589 Votantes
72.323 Inscritos

RESULTADOS DE 2017 RESULTADOS DE 2017RESULTADOS DE 2013 RESULTADOS DE 2013

Mandatos atríbuidos: 9
Mandatos não atríbuidos 0

Mandatos Atríbuidos: 27
Mandatos não Atríbuidos 0

Mandatos Atríbuidos: 9 MandatosAtríbuidos: 27

CÂMARA / COMPARATIVO ASSEMBLEIA MUNICIPAL/COMPARATIVO
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Um outro cenário é de o PSD abdicar da presi-
dência da AM, uma vez que não ganhou o su-
frágio eleitoral.  Há ainda, hipoteticamente, a 
possibilidade de algum eleito, ou mais que um, 
não votar ao lado do partido e/ou coligação 

pelo qual foi eleito e baralhar tudo num desfe-
cho imprevisível. Em tese, Cristiano Ribeiro 
pelo PCP/PEV e António Macedo Lemos do 
CDS, podem, também, cada um apresentar a 
sua candidatura à presidência da AM.  

É neste quadro de múltiplas possibilidades 
que será eleito o novo presidente da AM.  “Sa-
bemos o que é que está em cima da mesa e que 
temos uma palavra a dizer. Não só na escolha 
da mesa da Assembleia, mas também no de-

correr da legislatura. O Partido Socialista não 
tem maioria e como tal tem de partir do PS 
uma posição que faça pontes de convergência 
que permita uma certa estabilidade governa-
tiva”, adverte o comunista Álvaro Pinto. 

FREGUESIAS

VO
TA

NT
ES VOTOS PARTIDOS

IN
SC

RI
TO

S

BRANCOS NULOS VÁLIDOS PS MPP PCP-
PEV CDS-PP PPD-

PSD BE

AGUIAR DE SOUSA 1359 1032 18 26 988 418 112 16 60 382

ASTROMIL 848 657 15 9 633 351 6 11 231 34

BALTAR 4118 2958 43 55 2860 1584 48 129 1055 44

BEIRE 1788 1389 3 14 1372 600 9 95 668

CETE 2550 1931 35 45 1851 543 36 245 241 762 24

CRISTELO 1579 1147 20 21 1106 408 23 24 651

DUAS IGREJAS 3135 2147 17 44 2086 656 18 209 1203

GANDRA 5948 3876 57 78 3741 1351 170 169 1979 72

LORDELO 8437 5701 71 144 5486 1683 180 108 184 3277 54

LOUREDO 1173 929 18 33 878 379 6 27 466

PARADA DE TODEIA 1502 1137 14 24 1099 288 407 24 380

PAREDES 17187 11710 209 259 11242 5635 267 240 759 4158 183

REBORDOSA 7486 5248 30 95 5123 3713 43 94 1130 143

RECAREI 3882 2769 36 57 2676 1543 198 193 74 647 21

SOBREIRA 3612 2605 32 43 2530 1862 76 66 526

SOBROSA 2291 1743 21 32 1690 530 13 41 1106

VANDOMA 2002 1505 17 24 1464 756 24 59 597 28

VILELA 4174 2900 28 76 2796 1017 33 531 1215

TOTAL 73071 51384 684 1079 49621 23317 793 1678 2797 20433 603

FREGUESIAS

VO
TA

NT
ES VOTOS PARTIDOS

IN
SC

RI
TO

S

ASSEMBLEIAS FREGUESIA 

PS
PPS/PSD

CDS-PP

PCP-PEV

CRUPO    CIDADÃOES

B.E

EM BRANCO

NULOS

PPS/PSD

PS

PCP-PEV

CRUPO    CIDADÃOES
CDS-PP

B.E

EM BRANCO

NULOS

45,38% 23 317 votos 44,37% 20 672 votos

39,77% 20 433 votos 35,68% 16 621 votos

5,44% 2 797 votos 6,97% 3 246 votos

3,27% 1 678 votos 3,86% 1 796 votos

1,54%       793 votos 3,01%      1 403 votos

1,17%       603 votos 0,94%       440 votos

1,33% 684 votos 2,35% 1 095 votos

VOTANTES

70,32%
VOTANTES

64,42%

2,10% 1  079 votos 2,82% 1  314 votos

51.409 Votantes
73.071 Inscritos

46.589 Votantes
72.323 Inscritos

RESULTADOS DE 2017 RESULTADOS DE 2013

Mandatos Atríbuidos: 176
Mandatos não Atríbuidos 0

Mandatos Atríbuidos: 176

PS
58,18%

BE
1,9%

MPP
2,27%

PCP-PEV
2,97%

CDS-PP
3,79%

PPD-PSD
37,50%

ALEXANDRE
ALMEIDA

PAULO
TELES

RAQUEL
MOREIRA

ÁLVARO
PINTO

JOSÉ MIGUEL
GARCÊZ

RUI
MOUTINHO

ABSTENÇÃO
29,65%

VOTANTES
70,355

ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA/COMPARATIVO

VOTAÇÃO GLOBAL (CM, AM, AF)
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A CDU e as eleições  
autárquicas em Paredes

A
s eleições autárquicas 
de 1 de Outubro em 
Paredes decorreram 

sob o signo da mudança. O po-
vo modificou o seu tradicional 
sentido de voto apostando 
em novas equipas no executi-
vo camarário e nos executivos 
de algumas Juntas de Fregue-
sia. As listas do PS ganharam 
de forma muito significativa, 
com as restantes candidatu-
ras em perda. Em Parada de 
Todeia, num esforço notável 
contra o populismo, conse-
guiu a CDU segurar a Presi-
dência da Junta de Freguesia. 
Há certamente leituras vá-
rias, algumas de carácter na-
cional, mas no essencial con-
clui-se que há novas respon-
sabilidades atribuídas, novos 
protagonistas e novas espe-
ranças. Aos vencedores, o mé-
rito da vitória. A Democracia 
funciona assim, saibamos to-
dos o compreender. 

A CDU quebrou de forma 

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

muito significativa uma ten-
dência crescente de apoio po-
pular, que lhe permitia sonhar 
com a entrada no Executivo 
Camarário. O sonho esfumou-
-se. A CDU perdeu. Perdeu 
mais de metade da votação 
anterior e do número de man-
datos. Mantém-se como 3.ª 
força com representação na 
Assembleia Municipal, per-
dendo contudo real capacida-
de de intervir. Aos seus eleito-
res, a CDU (e eu próprio como 
eleito), promete atitude, capa-
cidade e coragem de, autono-
mamente, decidir o que é me-
lhor para a população de Pare-
des, em cada momento.

Registo alguns aponta-
m e n t o s  p e s s o a i s 
necessários. 

Não terão vencimento nos 
tempos mais próximos quais-
quer iniciativas que queiram 
repor a organização adminis-
trativa anterior á concentra-
ção de freguesias. As insufi-
ciências e limitações da gestão 
de espaços territoriais e co-
munidades tão alargadas e di-
versificadas, com o da atual 
freguesia de Paredes, não te-
rão outra resposta que não 
seja a maior ou menor capaci-
dade do autarca eleito. 

cristianoribeiro@gmail.com

Coerentemente com a po-
sição tomada em campanha 
eleitoral, assistiremos ao pe-
dido formal de uma auditoria 
á situação financeira passada 
e presente da Câmara por 
parte da maioria do Executi-
vo. Encontrar-se-ão talvez 
provas de opções erradas, ne-
gligências, irregularidades e 
mesmo no limite responsabi-
lidades criminais. Esperemos 
que a transparência e a res-
ponsabilidade sejam assim 
reforçadas. 

Aproveitando o novo ciclo 
que se anuncia, é tempo de 
modificar regimentos e atitu-
des, publicitar reuniões e deci-
sões, facilitar contributos e 
participações. Só uma postura 
diferente permitirá obter re-
sultados para os desafios que 
se apresentam.

E nessa linha, convinha 
olhar para as promessas elei-
torais (tantas…) e procurar 
responder. Eu sei que não era 
bem o “hábito da casa” mas, 
que diabo, houve quem maio-
ritariamente acreditasse, 
quem maioritariamente se 
identificasse com elas (tan-
tas…) ao lê-las e portanto não 
pode ser defraudado.

E a luta continua…

O
s Paredenses, participaram de 
forma massiva na votação do 
passado domingo e foram bem 

claros na expressão da sua vontade, quan-
to a quem pretendiam ver a conduzir os 
destinos do nosso concelho. 

Estas eleições foram históricas não só 
pelos resultados, ficarão também na his-
tória pela forte mobilização popular no 

Obrigado Paredes!
dia da votação, em algumas mesas de vo-
tos as filas foram uma constante desde a 
abertura das mesas de voto.

Foram históricas pois pela primeira vez 
em Paredes tivemos uma candidatura in-
dependente, vimos um CDS renascido, 
mais mobilizado e mobilizador, e que aju-
daram a dar uma nova dinâmica na cam-
panha eleitoral.

Tivemos a felicidade de conseguir reu-
nir um conjunto de bons candidatos aos 
órgãos municipais: Assembleia Municipal, 
Assembleias de Freguesia e Câmara Mu-
nicipal que se envolveram nesta campa-
nha com alegria, determinação e com uma 
enorme vontade de contribuir para a Mu-
dança solicitada pela população.

Por

PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

PRECISA-SE
EMPRESA TÊXTIL 

QUE SE ENCONTRA EM SOBROSA

EM GRANDE CRESCIMENTO

ENCARREGADA DE PRODUÇÃO

Contacto 913006257

SOBROSA / PAREDES

PUB

E
sta semana sei que esperam 
de mim uma posição mais 
d u ra  e m  r e l a ç ã o  a o  q u e 

aconteceu, na nossa terra, nas 
eleições autárquicas do passado 
dia 1 de outubro.

Para o fazer e de forma rigorosa 
precisaria certamente de muito 
mais espaço e de tempo para que 
todos pudessem conhecer real-
mente todas as histórias que leva-
ram aos eleitores a escolher um 
novo caminho para Paredes sem o 
PSD-Paredes.

Já em 2013 o tinha escrito nes-
tas linhas que o rumo seguido por 
algumas pessoas não era o mais 
indicado para o nosso partido e, 
principalmente, o mais indicado 
para a nossa terra.

Essas pessoas não arrepiaram 

caminho e por isso temos este 
resultado…

Claro que nisto tudo é fácil veri-
ficar quem são os principais res-
ponsáveis. A culpa, desta vez, não 
morre solteira.

Um que não queria ser o Balta-
zar de Valongo, mas foi o Baltazar 
de Valongo. Outros que não que-
riam largar o Poder e largaram. 

Todos são responsáveis, mas o 
seu a seu dono: Celso Ferreira é 
sem dúvida nenhuma o principal 
responsável.

Foi o responsável por toda a 
agitação na sua sucessão e princi-
palmente porque não foi capaz de 
unificar o partido e principalmen-
te de mudar o rumo seguido no 
Executivo a partir de 2013.

Hoje posso dizer claramente, 
aliás como tenho dito ao longo 
destes últimos anos, que Celso 
Ferreira foi e será certamente o 
pior estadista que passou pelo 
Concelho de Paredes.

Celso Ferreira não foi bom, nem 
para o PSD, nem para Paredes.

Por

JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Não mudamos de rumo 
Porquê?

joaquimneves.progresso@gmail.com

ANIVERSÁRIO

MARIA AMÉLIA DE SOUSA, 90 ANOS
PARABÉNS QUERIDA MÃE* 
O que seria do mundo sem tua perfeição? 
Nos teus olhos vemos a força, 
Nos teus sorrisos a esperança 
Nos teus braços sentimos a alegria de 
sermos as tuas eternas crianças
 

Completaste 90 anos, 
De conquistas, alegrias e dor... 
Ensinaste-nos junto ao nosso pai 
O que é ter respeito, humildade e valor
Parabéns mãe!

*Adaptado do original de Laura Edwiges França Borges
Os filhos
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Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pa-
redes em áreas tão diversas como a política, a economia, a em-
presarial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património 
cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-
dade ou sexo.

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

Conseguimos aumentar o número de 
eleitos para a Assembleia Municipal, es-
tou certo que veremos o Dr. Baptista Pe-
reira ser eleito presidente deste órgão, e a 
dar ao mesmo a dignidade perdida nos úl-
timos anos.

Aumentamos os número de freguesias 
lideradas pelos nossos candidatos às jun-
tas de Freguesia, e noutras adiamos por 4 
anos esse feito. Conseguimos ter um lote 
de 18 candidatos e 18 equipas de grande 
qualidade, nem todos venceram desta 
vez, sabíamos das dificuldades que teriam 
de enfrentar, e ficamos surpreendidos 
com a entrega e empenho demostrado. 
Esta entrega e empenho dará frutos 
certamente.

Aos Paredenses um muito obrigado 
pela confiança. Tudo faremos para não a 
defraudar. Aos adversários um voto since-
ro de Parabéns pela forma como disputa-
ram as eleições, é tempo de um novo para-
digma na governação, poder e oposição 
devem estar juntos a defender Paredes.

Da minha parte continuarei por cá, re-
cetivo às críticas (positivas ou negativas) 
a dar a cara como sempre o fiz.

Um bem-haja à comunicação social de 
Paredes, nomeadamente a este mesmo 
Jornal e à Radio Jornal pelo debate 
organizado.

A todos um Muito Obrigado, e espero 
que todos continuem a lutar juntos por 
Paredes

Não mudamos de rumo 
Porquê?

Não foi bom para Paredes e isso 
refletiu-se nos votos que o partido 
teve.

Não foi bom para o PSD porque 
deixou-o sem estruturas de base. 
Durante anos foi Incapaz. 

Incapaz de promover os Nú-
cleos e de lhes dar a importância 
que deveriam ter.

Incapaz de promover a renova-
ção dos quadros do partido, condi-
cionando sempre a entrada de no-
vos militantes capazes de acres-
centarem valor ao imprescindível 
debate interno.

Incapaz de promover a paz e  
debate sobre o rumo que o Conce-
lho deveria seguir.

Celso Ferreira, paulatinamen-
te, foi afastando as vozes críticas 
face à sua maneira de fazer políti-
ca e à sua gestão camarária. Vozes 
de militantes e de independentes 
fortes, todos nossos conterrâ-
neos, e que têm posições e formas 
de pensar importantes para o fu-
turo do nosso Concelho. Foram 
i g n o r a d o s .  P i o r .  F o r a m 
ostracizados.

Mas não contente com tudo is-
to, Celso Ferreira quis, e conse-
guiu, impor um candidato pensan-
do que o PSD ganhava por ele …

Conseguiu destruir o PSD-Pa-

redes, partido de Poder no Conce-
l h o  q u e  d e m o r o u  a n o s  a  s e r 
construído… 

Porém, atentem nisto: ainda 
vamos ouvir Celso Ferreira a dizer 
que não teve responsabilidades na 
escolha do "candidato" e que fez 
tudo o que estava ao seu alcance 
para eles ganharem e se não aju-
dou mais foi porque eles não o qui-
seram na campanha; 

Dirá também, que se fosse ele, o 
candidato, não tinha perdido as 
eleições! 

Conhecendo-o como todos o 
conhecemos, não haverá um míni-
mo de pudor da sua parte para ten-
tar passar esta imagem no Distrito 
e até no próprio Concelho…

Chegados aqui, não resta outra 
alternativa a Celso Ferreira que 
não seja a de reparar o mal que fez 
ao Partido e em 2021 sujeitar-se a 
s e r  o  p r óx i m o  c a n d i d a t o  d o 
PSD-Paredes.

Tem que ser ele. Não tem alter-
nativa…. Para quem diz, como Cel-
so Ferreira, que Alexandre Almei-
da é fraco, certamente em 2021 
não terá dificuldades em ganhar…

Por isso acho que seria uma boa 
aposta para o PSD-Paredes… A ver 
vamos… mas para que fique claro: 
eu não votarei nele! 

Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades

A 
campanha eleitoral 
autárquica foi, pelo 
m e n o s  n o  n o s s o 

Concelho, muito intensa. 
Operou até uma transforma-
ção muito significativa na 
nossa paisagem urbana, ape-
nas comparável aos mamar-
rachos e rotundas que a go-
vernação laranjinha plantou, 
desde 1993, por todo o con-
celho de Paredes.

Centenas de cartazes, 
com grande variedade cro-
mática e de personagens, 
acompanhadas de frases ou 
slogans que terão lugar cati-
vo, com grande destaque, 
nos cromos dos tesourinhos 
autárquicos. Desde os títulos 
académicos ao lado do nome 
de quem pedia o voto até às 
propostas mais mirabolan-
tes, houve de tudo um pouco. 
Mas nem tudo foi mau. Pela 
positiva destaco graciosida-
de de muitas belezas, até ali 
restritas ao seu círculo de 
amigos ou admiradores, que 
se mostraram aos seus po-
tenciais eleitores, revelando 
belos atributos que de certe-
za encantaram e até terão 
mudado algum sentido de 
voto….

Felizmente que esta in-
tervenção paisagística é 
temporária, e no momento 
em que escrevo linhas, já 
muitos serralheiros se afadi-
garam a desmontar o circo e 
guardar a tralha para dispu-
tas futuras. Espero que o tra-
balho fique concluído rapida-
mente e não tenham que ser 
a chuva e o vento a lavar esta 
tradição que mostra bem a 
nossa faceta terceiro-mun-
dista. Vamos olhar então 
com brevidade para os resul-
tados das eleições autárqui-
cas no Concelho de

Paredes do passado dia 1.

Começando pelos vence-
dores, é justo destacar a figura 
de Alexandre Almeida. Qua-
tro anos passados sobre uma 
derrota por escassas dezenas 
de votos, ainda hoje envolta 
em algum nevoeiro, regressou 
num dia de sol, sem ponta de 
neblina, para vencer de forma 
convincente e clara, por largos 
milhares de votos, as eleições. 
Alexandre Almeida soube in-
terpretar o desejo de mudan-
ça que já havia sido manifesta-
da pelo povo de Paredes, mas 
que o dito nevoeiro se encar-
regou de encobrir. É ainda de 
destacar a maioria obtida por 
Baptista Pereira para a As-
sembleia Municipal e a eleição 
de alguns novos Presidentes 
da Junta, estendendo a vonta-
de de mudar a várias Fregue-
sias. Foi que alguns que vota-
ram pela manutenção do IMI 
mais alto da região, contra o 
aumento das verbas a transfe-
rir para as suas juntas, e que 
nunca reivindicaram melho-
res condições de vida para as 
suas gentes, como água e sa-
neamento, se tenham manti-
do em funções. Perdoem-me, 
mas representam tão mal as 
suas gentes que nem deviam 
ter-se candidatado.

Quanto aos vencidos, e 
sem particularizar, uns repre-
sentavam mais do mesmo, ou-
tros perfeitos desconhecidos 
e sem qualquer preparação 
para estas tarefas, com grande 
dose de loucura e, porque não 
dizer, lata. Lá se apresentaram, 

uns mais cedo outros mais tar-
de, mas nem o tempo para pre-
pararem a candidatura foi sufi-
ciente, porque o sentido de 
justiça dos Paredenses se en-
carregou de os colocar no seu 
sitio, ou seja de lhes mostrar 
que não basta ter vontade e 
atrevimento, mas que é neces-
sário competência e serieda-
de, para se abalançarem a es-
tas empreitadas. A Câmara 
Municipal não é uma organiza-
ção infanto-juvenil ou uma 
comissão de festas.

Também uma palavra para 
os que partem, uns porque são 
obrigados, e outros, também 
obrigados, mas que vão por-
que perderam nas urnas. Vo-
tos das maiores felicidades 
pessoais, e estou convicto que 
uns não fizeram melhor por-
que não sabiam mais, outros 
porque sabiam demais e ou-
tros porque queriam mais.

Para terminar uma palavra 
de esperança para o futuro de 
Paredes. Este Presidente foi 
eleito pela maioria de votos, 
uma maioria qualificada e não 
simples, pois mais de 50% dos 
Paredenses que votaram fize-
ram-no em Alexandre Almei-
da, o que só aumenta o seu 
compromisso e responsabili-
dade. Sei que vai estar à altura 
de protagonizar essa mudan-
ça e Paredes bem necessita 
dela.

Por fim, obrigado também 
a todos que contribuíram para 
a minha eleição. Não os vou 
defraudar. Disso estou certo!

Por

RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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O União de Baltar fica 
situado no Lugar da Igreja e 
brevemente vai mudar as 

instalações para o campo 
que irá ser construído jun-
to do novo Centro Escolar 
de Baltar. As suas raízes si-
tuam-se no lugar da Igreja 
e a sua verdadeira identi-
dade está naquele lugar 
tão bairrista e tão genuina-
mente baltarense. O União 

Sport Clube de Baltar terá 
de arranjar forma de não 
perder a sua identidade, 
não deixando de olhar para 
um futuro mais moderno, 
sem esquecer as suas raí-
zes que são a génese do seu 
nascimento. Pensando no 
futuro, o clube está a fazer 

captações para os seus di-
versos escalões:  sub10; 
sub11; infantis; juniores; 
iniciados e juvenis.  Os in-
teressados devem deixar 
uma mensagem na página 
de “ Facebook “ do clube e 
serão contactados mais 
tarde.

    BALTAR

União de Baltar, 
“junta-te a este grande clube”

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo dia 16 de 
Outubro a Academia Sé-
nior de  Dança de Baltar 
celebrará o seu segundo 
aniversário. Trata-se de 
mais um projeto em que a 
música é o pretexto para 

uma maior socialização e 
em simultâneo  permitir 
que o corpo esteja mais 
ativo. A Academia desen-
volve a sua ação no salão 
BaltarArte e  tem muitos 
participantes , onde a clas-

se feminina está em maio-
ria.  O que foi  bem feito 
deve ser continuamente 
apoiado e a futura Junta 
de Freguesia continuará a 
apoiar de forma incondi-
cional este projeto.

A antiga Escola Feira 1, es-
tá neste momento desativa-
da. Esta casa tem um grande 
simbolismo para os baltaren-
ses, pois foi ali que funcionou o 

denominado Concelho de 
Baltar entre os anos de 1834 e 
1837.  

Na parte de baixo era a pri-
são e na parte superior eram 

os serviços e o tribunal. Foi um 
local de poder que teve uma 
breve duração, mas que pas-
sou mitologicamente de gera-
ção em geração, culpando 

quase sempre os Paredenses 
de Castelões de Cepeda e o 
José Guilherme Pacheco, de-
nominado o “Rei de Paredes”. 

Foi neste edifício que foi 

recentemente assinado o 
Protocolo da Câmara Munici-
pal com o União Sport Clube 
de Baltar e muitos baltaren-
ses nunca tiveram a oportuni-

dade de conhecer um edifício 
que com os seus dois andares 
apresenta valências que po-
dem vir a ser aproveitadas no 
futuro.

A Associação Clube Jazz 
de Baltar é uma importante 
associação que desenvolve 
um excelente trabalho ao ní-
vel cultural, social e desporti-
vo. Existe desde Julho de 
1993 e tem colaborado com 

os diversos órgãos executi-
vos da Junta de Freguesia de 
uma forma bastante estreita 
e colaborativa. Neste mo-
mento está a constituir uma 
nova direção que vai procu-
rar continuar o excelente 

trabalho até aqui desenvolvi-
do, sempre em colaboração 
com a Junta de Freguesia, 
para continuar a oferecer 
aos baltarenses uma impor-
tante fatia do que bom se faz 
ao nível da cultura em Baltar.

Academia Sénior “Amigos  
da Dança  Baltar” celebra 2 anos

A Casa do Foral

Associação Clube Jazz de Baltar  
vai ter nova Direção

    LORDELO

Depois do jantar 
Depois da noite, do-

mingo de manhã. O dia 
espreguiça-se e o sol, a 
calcar a montanha que 
desorganiza o horizonte, 
ilumina a multidão que, 
ao contrário dos outros 
dias, entope a Praceta 
Eng.º Matos Gil. Porém, 
esse imprevisto não tem 
o tamanho do mundo, 
nem mesmo a minha al-
tura, porque é dia de ir 

votar. Votar para eleger 
as ideias que vão gerir os 
d e s t i n o s  d o  n o s s o 
concelho. 

Dentro do pavilhão da 
escola, a minha escola, a 
escola que alberga uma 
parte da minha memória, 
muitas mãos. Algumas 
delas nervosas; outras a 
t r a n s p i r a r  u m  r i o  d e 
emoções. Mas a maioria 
a sorrir, a cumprimentar 

amigos, vizinhos, e a re-
cordar traquinices ao pé 
do rio. As minhas fazem 
o mesmo.    

Quando deposito o 
meu dever cívico na ur-
na, vou para casa. E espe-
r o ,  e s p e r o  q u e  o  d i a 
a d o r m e ç a .  Q u a n d o  a 
noite acorda, as estrelas 
trazem-me o jantar. De-
pois do jantar, do café, da 
leitura, os primeiros re-

sultados. Então fico com 
a testa encarquilhada e 
digo, para o silêncio do 
quarto, que o avesso é 
um monstro que está a 
pisar a certeza.

Por fim, a certeza. A 
certeza que o fim mudou 
o que, até agora, era cer-
to. Isso faz-me acreditar 
que o erro é uma palavra 
que atrapalha os ouvidos 
das pessoas.
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No passado dia 30 de Se-
tembro, comemorou-se o 
39° aniversário da Associa-
ção Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa, com uma simples ses-
são solene. A corporação 
quis partilhar a festa com a 
população, amigos e familia-
res num evento que começou 
com o hastear das bandeiras 
pelas 9 horas. Depois pelas 
14:30h formatura geral da 
respectiva corporação, se-

guido do desfile da fanfarra 
dos Bombeiros de Rebordo-
sa, sempre acompanhadas 
dos elementos todos dos 
corpos gerentes da associa-
ção fizeram romagem ao ce-
mitério de Rebordosa.

“É dia de olhar para os 
nossos heróis, que deixam as 
suas famílias, para salvar vi-
das. Um agradecimento es-
pecial para todos eles!”.

Apesar de ser um dia de 
reflexão no mundo da politi-
ca porque o dia assim o dita-
va contaram com a presença 
de Elias Barros e todos os 
elementos do executivo da 
Junta de freguesia de Rebor-
dosa, Dr Manuel Fernando 

Vereador e responsável pela 
Protecção Civil da Câmara 
Municipal de Paredes, bem 
como membros da federação 
de bombeiros, representan-
tes das juntas de freguesia de 

Duas Igrejas,  Astromil e 
Gandra.

Perante uma grande pla-
teia, repleta de amigos e fa-
miliares de Rebordosa.

Durante a cerimónia fo-

ram impostas insígnias de 5, 
10, 15 e 20 anos de bons 
efectivos serviços, também 
foi feito o reconhecimentos 
publico de todos membros 
pertencentes às equipas de 
cades que representaram 
Portugal na Áustria atribuin-
do-lhes diplomas, medalhas 
e menções honrosas aos trei-
nadores. Nesta comemora-
ção foram postas divisas e 
capacetes a alguns elemen-
tos do corpo activo que con-
correram à subida de posto 
na categoria de bombeiros 
de segunda e sub-chefe. Ain-
da houve um juramento de 
novos elementos que irão 
agora ingressar na missão de 

ajuda ao próximo.Os mais 
sinceros parabéns à Associa-
ção Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa, deixam presente votos 
para que a sua insubstituível 
missão solidária seja cumpri-
da com grande sucesso, ga-
rantindo total segurança a 
quem aqui habita, trabalha, 
estuda e cresce. Seguiu-se 
uma desfile apeado para a 
Igreja nova onde foi celebra-
da uma missa solene.

No final, todos foram con-
vidados para cantar os para-
béns e cortar o bolo pelo 39º 
aniversário da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa.

Decorreu no passado dia 5 
de Outubro de 2017 a II Edi-
ção da “Caminhada e Feijoada 
Solidária” organizada pelo 
SerSocial – Associação para o 
Desenvolvimento de Cristelo, 
com a finalidade de angaria-
ç ã o  d e  f u n d o s  p a r a  a 
associação.

Pela manhã iniciou-se a ca-
minhada, que aconteceu na 
antiga escola primária de Cris-

telo, e foram percorridos 5 Km 
pelos participantes, ao longo 
da freguesia.

Seguiu-se o almoço, em 
q u e  a  e m e n t a  f o i  u m a 
feijoada.

Depois do almoço, actua-
ram vários grupos associati-
vos da freguesia, como a Gera-
ção Colorida, o Grupo Etno-
g r á f i c o  d e  S . M i g u e l  d e 
Cristelo, e encerrou-se o even-
to com a actuação da Código 
Musical. No evento esteve 
ainda presente Maria Leal, que 
com o seu estilo inconfundível 
contribuiu para a animação 
dos presentes.

E, orgulhosamente, Cris-
telo conta com instituições 
com dinâmica, que têm a ca-
pacidade de criar interacção 
social, e a prova disso foi o 
convívio realizado pela Co-
missão Fabriqueira de Cris-
telo, realizado no passado 
dia 8 de Outubro de 2017, 
com destino a Valença, onde 

foram venerar Nossa Senho-
ra da Cabeça. 

A saída de Cristelo acon-
teceu logo pela manhã, e a 
primeira paragem ocorreu 
em Ponte de Lima, onde se 
tomou o pequeno almoço, 
seguindo-se o caminho para 
Valença, onde no Santuário 
de Nossa Senhora da Cabeça 
se celebrou uma missa, Pre-
sidida pelo Pároco da Fre-
guesia, Sr. Pe. Marcelino. 
Posteriormente, decorreu o 
almoço convívio com os Cris-
telenses. Da parte da tarde, 
foi servido aos paroquianos 
um lanche oferecido pela 

COMISSÃO FABRIQUEIRA, 
onde se contou com um pa-
pel muito activo de todos os 
participantes, que se uniram 
numa festa animada, com 
muita música e dança. A feli-
cidade estava estampada 
nos rostos de todos os que 
participaram neste passeio 
convivo da freguesia, que 
confidenciaram à organiza-
ção que já tinham saudades 
de se divertir tanto! 

Cristelo é na verdade 
uma freguesia com pernas 
para andar, e a missão desta 
freguesia devia ser unir es-
forços entre todas as insti-

tuições existentes…E, tal 
deveria ser feito numa práti-
ca dinâmica e renovada, on-
de se acredite que, um mun-
do de diferenças é mais hu-
mano e mais rico e apresenta 
mais soluções, para se poder 
crescer e chegar à satisfação 
de todos os cidadãos!

    REBORDOSA

39 anos de vida, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa

    CRISTELO

Cristelo com pernas para andar!

PUB

PAULO 
PINHEIRO

CARLA
NUNES
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898
www.facebook.com/churrasqueiracentraldasaudade

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

Rua da Igreja Velha, 71 - Ed. Souto Meão, Lj AA
4580-113 Paredes

Telm.: 964 015 347  |  Tel.: 255 784 929

chavesvalesousa@hotmail.com

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

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

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

Rua Estrada Nacional 209, N.º 4460 | 4580-439 LORDELO
Tel. 224 445 196 | Tlm. 919 909 133 | lordpneusgeral@svauto.pt

♦ SERVIÇOS RÁPIDOS ♦ MUDANÇAS DE ÓLEO ♦ FILTROS
♦ BATERIAS ♦ ESCOVAS ♦ ESCAPES ♦ AMORTECEDORES 

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  OUT17

LORDELO 
AUDITÓRIO (FOYER)
Até 14 out 
Exposição | Mostra de Arquitetura | 
Eduardo Souto Moura | Coprodu-
ção da Casa da Arquitetura

De 16 a 31 out 
Exposição |Mulheres de Camilo, 
pela Casa de Camilo

14 out
21.30h | Outubro Musical | Concer-
to Percussão | José Afonso Sousa 
&Tomás Rosa | Entrada Livre

BIBLIOTECA
Escritor do mês
 Manuel Alegre

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis | “Onde estás 
caracol” de Susanna Isern & Leire 
Salaberria 

19 e 26 out 
Historias de Encantar | Livro com 
Cheiro a Chocolate

COOPERAÇÃO
18 out 
14.30 h | Ateliê | Decoração de Le-
tras – Artes Manuais

25 out 
14.30h | Teatro | Preparação de pe-
ça de teatro

CÊTE
Dia 18 set 
14 h | Centro Social e Paroquial | 
Desfolhada com idosos 

PAREDES (CIDADE)
14 out 
21.30h |Casa da Cultura |PT Pare-
des com Teatro| “Burlesque” pelo 
Grupo 
de Teatro de Cristelo - Mouriz

Até 4 nov 
Loja Interativa de Turismo de Pare-
des |Exposição de Fotografia| Alma 
Tua | Miguel Gomes e Norberto 
Valério

A 
visita começou no Caste-
lo de Guimarães. Situado 
no Monte Latito, o Caste-

lo de Guimarães está associado ao 
berço da nacionalidade pois, segun-
do a tradição, aí terá nascido Afonso 
Henriques.

Depois, o périplo seguiu monte 
abaixo pela Capela de S. Miguel onde 
terá sido batizado o primeiro rei de 
Portugal.

A visita passou também pelo im-
ponente Paço dos Duques de Bra-
gança e, logo abaixo, pela estátua do 
1º rei de Portugal.

Percorrendo a Rua de Santa Ma-
ria, que liga a colina do castelo ao 
centro histórico, os turistas de A 
LORD depararam-se com os atuais 
Paços do Concelho, instalados no an-
tigo convento das Clarissas.

No coração do centro histórico, a 
Praça de Santiago destaca-se pelo 
seu traçado medieval.

Através das arcadas dos antigos 

Paços do Concelho medievais, os pa-
redenses acederam à Praça da Oli-
veira. Um alpendre gótico com calvá-
rio e a Igreja de Nª Senhora da Olivei-
r a  f o r a m  o s  m o n u m e n t o s 
contemplados.

Na cidade de Braga, a visita teve 
início no Santuário do Bom Jesus do 
Monte, situado no Monte Espinho. 
Do santuário fazem parte o escadó-
rio barroco e as capelas e passos da 
Via Sacra, bem como a Basílica neo-

clássica. A subida foi através de funi-
cular, estrutura inaugurada em 1882 
e movido por um sistema de contra-
peso de água.

No coração da cidade, o passeio 
seguiu pela Avenida Central onde se 
destacam a Igreja dos Congregados 
e o Edifício Arcada e entrada na Rua 
do Souto, movimentada artéria co-
mercial que conduz ao núcleo medie-
val da urbe bracarense. Registo para 
uma paragem obrigatória no Jardim 
de Santa Bárbara, um jardim público 
municipal, junto à ala medieval do 
antigo Paço Episcopal Bracarense.

O percurso terminou na Sé Cate-
dral, cuja construção foi iniciada no 
final do século XI.

A despedida dos turistas de A 
LORD fez-se pelo Arco da Porta No-
va, que é provavelmente uma das 
edificações mais icónicas da cidade, 
não só pelo que representa em ter-
mos arquitetónicos e urbanísticos, 
mas também porque será a este arco 
que Braga deve a expressão que cos-
tumamos ouvir quando alguém dei-
xa uma porta aberta: “És de Braga?”

PASSEIO. A Biblioteca da Fundação A LORD organizou mais uma visita cultural cujo objetivo foi conhecer 
o património histórico de Guimarães e de Braga. O Itinerário pelo património histórico de Guimarães e de 
Braga realizou-se no sábado, 16 de setembro.

Visita cultural ao Baixo Minho

António Orlando | texto

Fotolegenda

OUTUBRO MUSICAL 
O Outubro Musical fez subir ao palco do Auditório da Fundação A 

LORD o Orfeão e a Orquestra da instituição. O espetáculo que se reali-

zou na noite de sábado, dia 7 de outubro, abriu com o Orfeão da Funda-

ção A LORD e prosseguiu com a atuação da Orquestra da Fundação A 

LORD. O encore final juntou, no palco, o Orfeão e a Orquestra para o 

fecho do espetáculo. Cerca de 250 espetadores assistiram gratuita-

mente ao duplo concerto.  AO

PUB
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FALECEU

EMÍLIA FERREIRA
Faleceu no dia 29 de setembro, com 87 anos. Era 
natural de Baltar – Paredes e residente na Rua dos 
Moinhos, n.º 116, Vandoma, Paredes.      Era viúva de 

Ramiro Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

 – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

 Tlm. 917 571 915/ 919515181  

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

DEOLINDA COELHO  
DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de outubro, com 86 anos. Era na-

tural de Baltar – Paredes e residente na Urbanização o Ninho, 
n.º 34, Baltar, Paredes.  
 

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombeiros 

Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA DO CARMO 
COELHO DE SÁ
Faleceu no dia 9 de outubro, com 97 anos. Era 

natural de Baltar – Paredes e residente no Largo Comendador 
Pereira Inácio, n.º 152, Baltar, Paredes. Era viúva de António 
Coelho Nunes. 
 
AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombeiros 

Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO DA 
ROCHA NUNES
Faleceu no dia 29 de setembro, com 70 anos. Era 

natural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua 
de Sedouros, nº. 368, Paredes. 

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ELISA GOMES
Faleceu no dia 25 de setembro, com 87 anos. Era 
natural de Vandoma – Paredes e residente na Rua 
Padre Américo, n.º 95, Paredes. Era viúva de Antó-

nio Nogueira de Almeida.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

FERNANDO FERREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 28 de setembro, com 80 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente na Trav. 

20 de junho, n.º 36, Besteiros, Paredes.   Era casado com Maria 
Fernanda Alves de Bessa.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

LÍDIA MARIA LIBERATO  
DE SOUSA MOTA
Faleceu no dia 26 de setembro, com 38 anos. Era 
natural de Peso da Régua e residente na Av. Barão 

Lourenço Martins, nº. 543, r/c esqº. Cete, Paredes. Era casada 
com Telmo Carlos Sousa Mota.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839
CETE /PAREDES

FALECEU

MARIA ROSA MOREIRA
Faleceu no dia 4 de outubro, com 89 anos. Era 
natural de Vandoma – Paredes e residente na Rua 
Central de Reiros, n.º 100, Vandoma, Paredes. Era 

viúva de Francisco Pacheco Meireles.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) –  

Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 *  

Tlm. 917 571 915/ 919515181  

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ 
CAMPOS MOREIRA
Faleceu no dia 26 de setembro, com 80 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente na Rua 

do Formigueiro, n.º 803, Vila Cova de Carros, Paredes Era viúva 
de José de Sousa Brás.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – 

 Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

 Tlm. 917 571 915/ 919515181  
VILA COVA DE CARROS /PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ERMELINDA PACHECO DOS 
SANTOS OLIVEIRA BESSA
Faleceu no dia 27 de setembro com 86 anos. Era 

natural de Beire-Paredes e residente em Sobrosa, Paredes. Era 
viúva de Domingos Moreira. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

FERNANDO  
DANIEL SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 29 de setembro com 39 anos. Era na-

tural de Louredo Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. 
Era casado com Maria Assunção da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NEVOGILDE / LOUSADA

FALECEU

MARIA DE SOUSA 
RODRIGUES
Faleceu no dia 9 de outubro com 68 anos. Era natural 
de Novelas-Penafiel e residente na Rua do Seixo, n.º 

29, Vila Cova de Carros, Paredes. Era casada Fernando José da Silva 
Vieira de Almeida.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, netos e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a 
missa de 7.º dia será celebrada, terça feira, dia 17 de outubro pelas 
19.30 horas na Igreja Paroquial de Novelas, Penafiel.  Antecipada-
mente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto ) Rua de Santo Estêvão, nº97  

Vilela - Paredes) Tel. /Fax 255871570-Tlm-967012537
VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

BLANDINA GOMES DE SOUSA
Faleceu no dia 7 de outubro com 85 anos. Era natu-
ral de Besteiros – Paredes e residente em Bitarães, 
Paredes. Era viúva de Delfim de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral. Participam também que as missas de 7.º dia serão ce-
lebradas sábado, dia 14 de outubro, pelas 19:00 horas, na Igreja 
Paroquial de Louredo, Paredes e segunda- feira, dia 16, pelas 
21:00 horas na Igreja Paroquial de Bitarães, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pam nestes atos religiosos. 
 

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

LUCINDA DE SEABRA 
MOREIRA
Faleceu no dia 30 de setembro, com 84 anos. Era 
natural de Duas Igrejas – Paredes e residente na 

Rua das Cavadas n.º 187, Vandoma, Paredes. Era viúva de José 
de Brito Pacheco.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839
VANDOMA / PAREDES

J
oão Barros hipotecou as possi-
bilidades de disputar o titulo de 
Campeão Nacional de Ralis. O 

piloto de Rebordosa, com problemas 
mecânicos no seu Ford Fiesta R5 ficou 
impedido de ir à luta, no Rali de Mortá-
gua, disputado nos dias 22 e 23 de 
setembro. 

A cerca de 500 metros do início da 
superespecial o Ford Fiesta R5 parou... e 
não mais andou. Um problema com a 
bomba de gasolina, arrastou o piloto pa-
ra um abandono prematuro num rali em 
que já tinha sido muito feliz no passado. 
João Barros parece ter sentido na pele o 
chavão popular segundo o qual “não se é 
feliz duas vezes no mesmo sítio”.   

Pedro Meireles, até então, principal 
adversário de João Barros na luta pelo 
título, deve conquistar o título sem pro-

blemas de maior na última prova do Na-
cional, o Rali do Algarve. Ainda assim, há 
mais dois pilotos com hipóteses de ven-
cerem o Campeonato, casos de Carlos 

Vieira, atual segundo da geral e Miguel 
Barbosa 3º classificado. A prova algarvia 
e s t á  a g e n d a d a  p a r a  m e a d o s  d e 
novembro. 

João Barros perdeu  
a felicidade em Mortágua

O Pólo Aquático de Paredes per-
deu a Supertaça masculina de Pólo 
Aquático Carlos Meinêdo para o Flu-
vial Portuense, por 17-6, em jogo rea-
lizado no dia 23 de setembro, na Pis-

cina Municipal de Felgueiras. A equi-
pa paredense voltou a falhar um dos 
objetivos da época para o seu princi-
pal rival. 

A nova temporada, leia-se cam-

peonato, arranca no próximo dia 21 
de outubro, com a renovada equipa 
do Paredes, orientada por Francisco 
Lima a estrear-se diante do Vitória 
Sport Club.

Paredes perdeu supertaça de Pólo Aquático
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       TRIBUTO …

Estando eu numa missão militar em Moçambique, entre o 
início de 1971 e fins de Setembro de 1973, não tive a oportuni-
dade de assistir à chegada do Sr. Padre António Teixeira de 
Araújo à Paróquia de Castelões de Cepeda. No entanto recebi a 
informação da sua chegada e, por isso, tive o gosto de enviar te-
legrama a desejar-lhe felicidades para a sua missão em 
Paredes.

O tempo decorreu e no meu regresso tive a felicidade de, 
acompanhado da minha mulher e meu filho, ser entusiastica-
mente recebido por esse novo Pároco. Disse-me ele que não me 
conhecia pessoalmente, mas já sabia quem eu era e que sentia 
que seríamos mais uma família a trabalhar com ele e teria o gos-
to de virmos a ser bons amigos. O Sr. P.e Araújo direccionou o 
meu filho para a tão famosa Catequista D. Ilda Castro, e pediu-
-nos a colaboração com a Paróquia. Com o nosso trabalho, de 
fiéis convictos e responsáveis, nasceu a confiança total entre 
nós. Verifiquei, durante todo o tempo em que nos relacionamos 
até à sua partida para o “Eterno Acampamento” em 1993, ser o 
Sr. P.e Araújo uma pessoa de excelente trato e digno do maior 
apreço por todos aqueles que com ele contactavam. Quando lhe 
foi solicitada por mim, há 40 anos, a fundação de um Agrupa-
mento de Escutas Católicos na nossa Paróquia, prontamente se 
disponibilizou para colaborar, deu a sua autorização e conce-
deu-me o privilégio de ser o escolhido para dinamizar esse pro-
cesso e sugerir nomes de possíveis colaboradores. Na passagem 
do Aniversário do Agrupamento de Escutas nº 519, de Paredes, 
quero prestar-lhe a minha homenagem, e certamente a de to-
dos os que com ele lidaram e tiveram oportunidade de o conhe-
cer, como homem de grande caráter e de enorme bondade, e 
como Pároco amigo, como conselheiro e homem de uma lealda-
de que o distinguiu, na sua missão paroquial e na forma de aju-
dar os jovens e os necessitados, que tantos foram. Lembro-me 
de como ele, perante situações familiares nem sempre regula-
res em termos canónicos, dizia “que as 
crianças tinham de ser acolhidas com o 
amor cristão e não podiam ser pena-
lizadas pelas decisões dos pais”. Pen-
so que foi recompensado espiritual-
mente e com consolo humano, ao ter 
colaborado com vários jovens da paró-
quia que seguiram o seu exemplo e que 
foram ordenados padres, tendo um 
deles chegado a Bispo. Chegou 
com humildade e da mesma 
forma partiu, resignado à 
vontade Divina. Obri-
gado Sr. P.e Araújo. 

PADRE ANTÓNIO ARAÚJO 

POR: GASTÃO MOREIRA

A
ndré Mouta venceu a 
última prova do cam-
peonato Nacional de 

Enduro. A vitoria foi alcançada 
no passado domingo, dia 8 de ou-
tubro, na prova realizada em 
Águeda. 

No seu ano de estreia na Clas-
se Elite 1, o jovem lordelense te-
ve de esperar pela última etapa 

da época para subir ao lugar mais 
alto do pódio. A espera valeu a 
pena no dizer de André Moura. 
Foi um ano de aprendizagem que 
terminou assim da melhor ma-
neira para o jovem Piloto. “Em 
Águeda, pela primeira vez conse-
gui vencer na classe Elite 1 no 
meu ano de estreia nesta nova 
classe. Consegui controlar a van-
tagem que tinha do dia anterior, 
para vencer o somatório dos dois 
dia de prova”. Em termos de cam-

peonato, André Mouta ficou em 
3º lugar da Elite do Nacional de 
Enduro. “Estou muito feliz por 
acabar o campeonato em grande. 
Obrigado, do fundo do meu cora-
ção, a todos que me ajudaram ao 
longo do ano”, conclui o piloto.

No Super Enduro, competi-
ção realizada nas noites de ve-
rão e que terminou no dia 23 de 
setembro, em Fafe, André Mou-
ta foi também 3º classificado da 
geral. 

André Mouta voou para a 
vitória na Elite do Enduro
António Orlando | texto

André Rodrigues sagrou-se 
bicampeão nacional e Mário El-
son venceu a taça de Portugal. 
Ambos atletas vestem a camiso-
la da clínica paredense e conse-
guiram o feito no Grande Trail 
Serra d’Arga, disputado no pas-
sado dia 23 de setembro. Os 

dois atletas estão assim apura-
dos para representar Portugal 
no Campeonato do Mundo de 
Ultra Trail. 

No ano passado, Casimira 
Moura (Dr. Merino Clínica Mé-
dica/ 4moove) tinha vencido a 
corrida do Trail Longo (33km 

com 1900D+) prova em que os 
participantes fizeram três subi-
das acima dos 500m de altitude.

Referenciada como a maior 
prova de montanha de Portugal, 
o "Grande Trail Serra d’Arga" é 
disputado por mais de três mil 
atletas em seis disciplinas.

Dr Merino Clínica Médica  
faz história no campeonato de Ultra Trail
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