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Entrevista a Celso Ferreira após a aprovação do orçamento para 2015

Instalada no edifício da JF 
Rebordosa, a biblioteca A 
Celer foi inaugurada no 
passado domingo. Um 
investimento da junta e da 
Cooperativa A Celer, que 
apadrinhou a obra.
A biblioteca tem cerca de 
três mil livros, um sistema 
multimédia, com quatro 
postos de acesso à inter-
net. Vai ainda acolher, to-
dos os meses, atividades 
culturais.

Biblioteca A Celer
já foi inaugurada "Prefiro comprar

mais caro, mas vender
produtos de ótima qualidade"

Michelle Rocha

"Rigor e
competência nas
contas da Câmara"
Em entrevista ao jornal "O 
Progresso de Paredes" o pre-
sidente da Câmara defende 
que os nove anos de gestão 
das contas da autarquia foram 
sempre pautados pelo "rigor e 
competência do seu executivo".
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Não vamos lá pela dança 
das marionetas ou pelo 
repentino esvoaçar de 

pombos-cinzentos de uma qual-
quer praça, nem sequer pela 
introdução entre os soldados 
inimigos, de um qualquer “cavalo 
de Troia”, este do recurso len-
dário que conserva a recordação 
das expedições dos Aqueus às 
costas da Ásia Menor no século 
XIII a.C., que foi a célebre Ilíada, 
da autoria de Homero, qual seja 
um gigantesco cavalo de madeira 
que os gregos teriam abandona-
do em frente de Troia, também 
dita Ílion, antiga cidade da Ásia 
Menor, situada no sítio da atual 
Hisartik, próximo dos Dardane-
los. Os troianos introduziram tal 
“arpejo” dentro da sua cidade e 
com ele os guerreiros gregos que 
estavam escondidos no interior 
dele, estratagema que permitiu 
aos gregos apoderarem-se da 
cidade de Troia. 

Precisamos de desenvolvi-
mento, neste país deprimido e 
deprimente, mas não a qualquer 
preço. O que nos interessa só 
pode ser aquele que decorre do 
investimento no Homem, na 
sua formação profissional e que 
promova a sua elevação cívica e 
cultural, cimentado cada vez mais 
por uma cultura de solidariedade 
humana e no respeito mútuo 
entre dirigentes e dirigidos, sem 
a ameaça da canga do “posso, 
quero e mando” e das restantes 
consequências de tal advenientes. 
É dever dos mais esclarecidos (ou 
só mais poderosos), implementar 
uma conceção humana e solida-
riedade da vida e apostar num 
novo conceito de desenvolvimen-
to e promover novas oportunida-
des para as novas gerações, numa 
ótica de sentido educativo e não 
de uma circunstancial de lucro 
e de crescimento das empresas 
maiores ou das tradicionalmente 
subsidiodependentes.

É, pensam e desejam os 
bem-intencionados passar do 
deprimente teatro de marionetas 
ditatoriais, v.g. Educação, Justiça, 
etc., rumo a um projeto histórico 
que galvanize a sociedade para a 
construção de um Portugal mais 
evoluído e solidário. Esperamos 
continuar a acreditar numa cons-
ciência nacional e na maioria 
dos portugueses, para que a 
democracia ganhe qualidade e os 
políticos sejam merecedores do 
nosso respeito e confiança, sem 
o que para quê falar de leis e de 
educação, e de vidas, quando uns 
são mais iguais do que outros e a 
cultura das ideias é vencida pelo 
culto dos interesses?

Por um
prato de 
lentilhas

Rebordosa já tem uma 
biblioteca com cerca de 
três mil livros dispo-
níveis e equipada com 
um sistema multimédia 
com acesso gratuito à 
internet. O espaço que 
recebeu o nome A Ce-
ler, em homenagem à 
Cooperativa de Eletrifi-
cação que é patrona da 
obra, foi inaugurado no 
passado domingo, dia 
10 de outubro. 

Instalada no edifício da junta, dispõe de três mil livros para consulta

Inaugurada biblioteca
multimédia A Celer

Helena Nunes|texto/foto

A GNR de Penafiel anunciou na terça-feira a deten-
ção de nove homens e três mulheres, no âmbito de 
uma operação de combate ao consumo e tráfico de 
droga que atuava no Vale de Sousa e no Porto. Fo-
ram apreendidas diversas quantidades de drogas, 
mais de quatro mil euros em dinheiro e diverso 
material de embalamento dos estupefacientes. 

A GNR anunciou ao final da 
tarde a detenção de nove 
homens e três mulheres, no 

âmbito de uma operação de com-
bate ao consumo e tráfico de droga 

realizada nos concelhos do Porto, 
Paredes e Penafiel.

Segundo fonte policial, foram 
cumpridos, entre as 20h30 de segun-
da-feira e as 12 horas de terça, sete 

mandados de buscas domiciliárias, 
que resultaram na detenção de 12 
pessoas, com idades entre os 21 e os 
63 anos, suspeitas de traficar droga 
nos concelhos de Paredes, Penafiel 
e Porto e na apreensão de quase 
42 quilos de haxixe, 280 gramas de 
‘speed’, 445 gramas de MDMA, 0,3 
gramas de liamba, 9,8 gramas de ca-
nábis e 278,4 gramas de bicarbonato 
de sódio.

A GNR de Penafiel procedeu 
ainda à apreensão de 16 tele-
móveis, quatro viaturas ligeiras 
de passageiros, 4.697 euros em 

dinheiro e diverso material de em-
balamento e acondicionamento do 
produto estupefaciente.

A operação que pôs fim a 
uma investigação do Núcleo de 
Investigação Criminal da GNR de 
Penafiel que durava há vários meses 
envolveu 57 militares do efetivo dos 
comandos territoriais do Porto e de 
Braga e da Unidade de Intervenção. 
A operação contou ainda com a co-
laboração da Polícia de Segurança 
Pública do Porto.  Os detidos foram 
submetidos, na quarta-feira, a pri-
meiro interrogatório judicial.

Operação da GNR levou à detenção de nove homens e três mulheres

Desfeita rede de tráfico
de droga no Vale de Sousa

“Este acordo transporta para 
o futuro responsabilidades à 
cooperativa. Rebordosa está de 
parabéns por estar a fazer um 
investimento no futuro da fre-
guesia”, garantiu o presidente 
da Cooperativa de eletrificação A 
Celer patrona da obra. A biblioteca 
multimédia A Celer instalada no 
edifício da junta de freguesia de 
Rebordosa, cujo projeto de remo-
delação foi inaugurado há cerca 
de um ano, era o último espaço 
que faltava estrear no edifício, 
que dispõe de salas de reuniões 
e formação para as associações e 
coletividades da freguesia e ainda 
um auditório. 

Dezenas de rebordosenses 
assistiram à cerimónia que contou 
ainda com a presença dos vere-
adores da câmara municipal de 
Paredes Cândido Barbosa e Ale-
xandre Almeida, do presidente da 
associação empresarial de Paredes, 
Gualter Morgado, do presidente 
do agrupamento de escolas de 
Vilela, Albino Pereira e de vários 
docentes. 

No habitual porto de honra o 

vereador do desporto da câmara 
municipal de Paredes mostrou-se 
satisfeito com a obra. “É um enor-
me prazer ver este projeto chegar 
ao dia de hoje, que é feito em 
prol da população de Rebordosa 
e da melhoria da sua qualidade 
de vida”, sublinhou Cândido 
Barbosa.

Para Elias Barros a concreti-
zação do projeto é a prova de que a 
junta de freguesia se preocupa com 
a educação e a cultura. “Muito 
mais do que uma promessa isto 
é uma realidade. A junta nunca 
valorizou apenas obras em ruas 
e sempre se preocupou com a 
educação e a cultura”, salientou o 
presidente da junta que garantiu 
que a biblioteca vem suprimir 

uma necessidade já identificada 
na freguesia. “Proporcionar uma 
valência que permita o acesso de 
forma gratuita, rápida e comoda, 
às áreas de estudo e aos meios 
eletrónicos que estão hoje dispo-
níveis”, frisou Elias Barros. 

A biblioteca dispõe para além 
dos livros das metas escolares insti-
tuídas pelo Ministério da Educação, 
desde o pré-escolar até ao 12.º ano, 
diversas enciclopédias, atlas, litera-
tura portuguesa e ainda livros de 
especialidades. Está ainda equipada 
com um sistema multimédia, quatro 
postos de acesso à internet e um 
sistema de retroprojeção. O espaço 
é aberto a toda a população e vai 
acolher mensalmente outras ativi-
dades culturais dinamizadas pela 

comunidade. “Todos os meses vão 
decorrer sessões de literatura, promo-
vidas pelos professores das nossas 
escolas”, explicou Elias Barros. 

Os cerca de três mil livros que 
já se encontram para consulta na 
biblioteca foram doados pela Porto 
Editora, a Associação Empresarial 
de Paredes, a Tuna de Rebordosa 
e por vários cidadãos da freguesia. 
Também o mobiliário foi cedido 
gratuitamente por empresas. A 
nível financeiro o projeto contou 
com o apoio d’ A Celer, facto que 
Elias Barros quis salientar. “A única 
ajuda que tivemos foi realmente 
d’A Celer. E é necessário reconhe-
cer esta ajuda fundamental para o 
avanço deste projeto”, sublinhou o 
presidente da JF de Rebordosa. 

Muitas pessoas visitaram o espaço, que estará aberto a diversas iniciativas da comunidade
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A assembleia municipal 
de Paredes aprovou, na 
passada sexta-feira, os 
documentos previsio-
nais para 2015. A votação 
não foi, como em anos 
anteriores, consensual. 
PS e CDS-PP criticaram 
o aumento da taxa de 
IMI e da tarifa de resí-
duos sólidos no próximo 
ano. Já a CDU votou 
favoravelmente. 

PS e CDS criticam subida da taxa IMI e do lixo e votam contra, CDU aprova

Assembleia aprovou orçamento
de 61,7 milhões de euros

2014 e baixarão para 60 mil em 2015, 
para as cinco corporações”. 

As críticas aos documentos vie-
ram também da bancada do CDS-PP 
que apontou “cortes significativos” 
na parte social, associativa e cultural. 
Cristiana Silva disse serem “exage-
rados” os aumentos dos preços das 
taxas de resíduos sólidos e IMI, que 
demonstram “uma enorme falta de 
sensibilidade, num momento em 
que as famílias já atravessam gran-
des dificuldades”. 

Do lado da CDU Cristiano 
Ribeiro criticou o facto de os docu-
mentos não incorporarem ideias 
dos vários partidos da oposição. 
Para a CDU os aumentos na tarifa 
de resíduos sólidos e na taxa de IMI 
“infelizmente vão ser necessários 
para garantir os investimentos pre-
vistos nas freguesias”, num quadro 
de redução de receitas por via do 
Orçamento de Estado.  

Cristiano Ribeiro criticou o po-
der central, que diz estar a “asfixiar” 
as autarquias com “austeridade 

cega”, justificando assim o voto favo-
rável da sua bancada, que diz “não 
constituir um cheque em branco à 
gestão da câmara, mas antes uma sé-
ria plataforma de compromisso para 
melhores soluções orçamentais”. 

Taxa IMI aumenta, 
mas câmara
encaixa menos
600 mil euros

Chamado a defender os do-
cumentos, o presidente da câmara 
municipal de Paredes disse que 
estes refletem as opções políticas do 
PSD e “sobretudo as preocupações 
sociais” do partido. Celso Ferreira 
rejeitou as críticas do PS e CDS e 
reforçou que “a câmara municipal 
é absolutamente exemplar no do-
mínio dos apoios sociais”. 

O autarca assegurou que os 
60 mil euros previstos nas dotações 

para as cinco corporações do conce-
lho no próximo ano dizem respeito 
ao subsídio e garantiu que as estas 
vão receber mais dinheiro. “Além 
dessa verba a câmara paga os segu-
ros dos bombeiros e, por estarmos 
na Área Metropolitana do Porto, 
a câmara municipal de Paredes 
conseguiu que cada corporação 
vá receber: Paredes 21.040 euros, 
Baltar 27.870 euros, Rebordosa 
29.982 euros, Cete 21,040 euros e 
Lordelo 17.874 euros”. 

Já relativamente ao aumen-
to da tarifa de resíduos sólidos 
Celso Ferreira lembrou que não 
foi aumentada durante sete anos, 
reforçando que nesse período a 
câmara atribuiu 1 milhão de euros 
em isenções de taxas de lixo. “O 
aumento de 1 euro na taxa do lixo 
corresponde a 0,14 cêntimos por 
cada um dos 7 anos, um aumento 
de 2,8% inferior ao do gasóleo, ao 
IVA da eletricidade. São injustas 
as acusações feitas”, disse. 

Celso Ferreira lembrou que 

Helena Nunes|texto/foto

Já o PSD defendeu este orçamen-
to, salientando que reflete uma 
“enorme contenção” com vista 

a pagar a dívida vencida e a viabili-
zar o investimento futuro. Luciano 
Gomes criticou o PS por “não ter 
visão estratégica para o concelho”. 
O membro da bancada do PSD fa-
lava do investimento realizado pelo 
executivo desde 2005, “num total de 
580 milhões se contarmos com as 
despesas correntes”, para salientar 
que “houve rigor e boa gestão”, por 
parte do executivo. 

As primeiras críticas aos docu-
mentos previsionais para 2015 sur-
giram pela voz do líder da bancada 
socialista. Batista Pereira disse que 
este orçamento “não é amigo dos 
paredenses nem das coletividades” 
e criticou a subida da tarifa de reco-
lha de resíduos sólidos “em 20% e a 
subida da taxa de IMI para a taxa 
máxima de 0,5%, mais 25% que em 
2014”. Batista Pereira disse ainda 
que no próximo ano “são reduzidos 
os apoios para a cultura”, nomea-
damente a verba para o projeto PT 
Paredes com Teatro, que “sofre uma 
redução para menos de metade” face 
ao valor de 2014. 

O PS criticou ainda “a redução 
das verbas previstas para os apoios 
sociais a uma terça parte e a redução 
da dotação para as associações do 
concelho”, nomeadamente as corpo-
rações de bombeiros, cujas dotações 
“chegaram a ser de 117 mil euros em 

foram os socialistas a aprovar na 
Assembleia da República o Código 
do IMI. “Nós fizemos aquilo que 
é mais correto, a revisão do zona-
mento fiscal e hoje quem tem uma 
propriedade no lugar do muro em 
Rebordosa, no alto da vila em Duas 
Igrejas, ou em Sta. Comba, na So-
breira tem de pagar menos do que 
um proprietário que tenha a mesma 
área na cidade de Paredes. E é por 
isso que apesar de aumentarmos o 
IMI para a taxa máxima a câmara vai 
receber no próximo ano menos 600 
mil euros”, acrescentou.  

Foi ainda aprovada com os 
votos do PSD e da CDU a contração 
de um empréstimo de saneamento 
financeiro, no valor de 20 milhões de 
euros. PS e CDS-PP votaram contra, 
defendendo que “vai condicionar 
o trabalho de futuros executivos”. 
Celso Ferreira sublinhou que o em-
préstimo vai permitir reduzir o prazo 
de pagamento para 30 dias, que o edil 
garantiu ser “um compromisso de 
honra” do executivo. 
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Foram 180 militares da 
Guarda Nacional Repu-
blicana, incluindo o pe-
lotão a cavalo do Desta-
camento de Intervenção 
e a Banda de Música da 
Unidade de Segurança 
e Honras de Estado que 
estiveram presentes nas 
comemorações do sexto 
aniversário do Comando 
Territorial do Porto da 
GNR, no passado dia 13 
de outubro. 
As cerimónias foram 
presididas pelo secretá-
rio de Estado Adjunto 
do Ministro da Adminis-
tração Interna, Fernando 
Alexandre. 

Cerimónia decorreu no parque José Guilherme, em Paredes

VI aniversário do Comando
Territorial do Porto da GNR

Helena Nunes|texto/fotos

A diminuição de efetivos da 
GNR nos últimos anos, 
no distrito do Porto, tem 

criado dificuldades ao nível 
do patrulhamento. O principal 
motivo para a perda de recursos 
humanos na GNR, garantiu Mariz 
dos Santos, prende-se sobretudo 
com o facto de as passagens à 
reserva não terem sido compen-
sadas, em igual número, com a 
entrada de novos militares. 

O comandante do Comando 
Territorial do Porto (CTP) apon-
tou a diminuição de efetivos, 
conjugada com o aumento das 
operações planeadas, como uma 
das causas da “ligeira dimi-
nuição” nos resultados do CTP 
na vertente da fiscalização de 
policiamento geral, face ao ano 
anterior. 

Apesar das dificuldades e 
adversidades, Mariz dos Santos 
salientou o clima de “tranqui-
lidade” que reina na área do 
CTP, em questões de segurança 
e ordem pública e enalteceu o 
“grande sentido de responsabi-
lidade” e o “espírito de empenho 
com que os homens e mulheres 
da GNR servem Portugal”.  

Em jeito de balanço do traba-
lho da GNR e do CTP em particu-
lar, Mariz dos Santos destacou a 
redução da criminalidade partici-
pada, particularmente a descida 
dos crimes violentos e dos casos 
de condução sob efeito de álcool, 
em contraciclo com “o crescente 
aumento do número de ocorrên-
cias de violência doméstica”, 
alertou o comandante do CTP, 
que destacou ainda a melhoria 
“significativa” registada ao nível 
das instalações e os investimentos 
que estão a ser realizados e pla-
neados para o futuro.

Em resposta o comandante 
geral da GNR garantiu, a par 

do secretário de Estado adjunto, 
que a entrada de novos militares, 
que vai acontecer ao longo dos 
próximos anos, a nível nacional,  
permitirá inverter a tendência 
de diminuição que se tem vindo 
a registar, “estabilizando” o dis-
positivo total da GNR em 22 mil 
elementos.   

Novos militares
vão estabilizar

efetivo da GNR
Ainda sobre a diminuição do 

número de efetivos o secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da 
Administração Interna recordou 
que todos os anos o Governo tem 
incentivado a entrada de novos 
meios humanos nas forças de 
segurança. Fernando Alexandre 
garantiu ainda que já este ano o 
número de efetivos da GNR vai 
ser reforçado, e em 2015 vão entrar 
mais 400 efetivos.

Apesar da “diminuição de 
efetivos que se verificava desde 
2008”, Fernando Alexandre frisou 
que graças ao “sentido de mis-
são” da GNR a criminalidade tem 
diminuído “de forma sustentada” 
desde essa altura, atingindo-se em 
2013 o número mais baixo de parti-
cipações registadas desde 2003. 

“A GNR é uma das institui-
ções portuguesas mais respeita-
das. Sem esse sentido de missão 
e com as dificuldades que o 
nosso país atravessou nos últi-
mos anos, não teria sido possível 
manter a trajetória descendente 
da criminalidade participada”, 
enalteceu, concluindo: “Num 
contexto de limitações orçamen-
tais e dificuldades acrescidas 
têm sido feitos progressos ao 
nível da eficiência de recursos, 
formação e recrutamento. Esta-
mos no bom caminho e a conse-
guir fazer melhor com menos, o 
que é bom”. 

Fernando Alexandre lembrou 
ainda os investimentos realizados 
pelo Ministério da Administração 
Interna nos últimos quatro anos ao 
nível da melhoria das instalações 
da GNR no país. O secretário de 
Estado lembrou que o MAI investiu 
recentemente cerca de 13 milhões 
de euros na criação de novas ins-
talações para a GNR e que estão 
ainda em curso investimentos em 
21 outras, totalizando cerca de 16 
milhões de euros. 

No final da cerimónia foram 
atribuídas medalhas a quatro 
militares da GNR. Uma medalha 
de mérito, consideração pública, 
duas medalhas de mérito militar, 
de 2.ª e 4.ª classes e uma medalha 
de comportamento exemplar, 
grau ouro. As cerimónias encer-
raram com o tradicional desfile 
apeado e motorizado do corpo 
da GNR do Comando Territorial 
do Porto. 
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Cerca de dez anos depois da promessa do Estado de atribuir uma autoescada à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes, Fernando Alexandre deixou a garantia, à margem das comemorações do dia do Comando Territorial do Porto da GNR, 
que o equipamento chegará ao concelho no próximo ano e custará cerca de 700 mil euros.

Garantia foi dada pelo secretário de Estado Adjunto Fernando Alexandre

Bombeiros de Paredes
vão receber autoescada em 2015

Helena Nunes

A tão aguardada autoescada vai ser 
atribuída aos bombeiros voluntários 
de Paredes no próximo ano. A ga-

rantia foi deixada pelo secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Administração In-
terna, Fernando Alexandre, no decorrer da 
cerimónia em que foi assinado o protocolo 
de parceria entre o município, o governo e a 
GNR para a criação da unidade residencial 
dos GIPS em Baltar. 

Segundo Fernando Alexandre, a auto-
escada está incluída num conjunto de 14 veí-
culos que vão ser atribuídos pela Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, no âmbito de um 
concurso público que prevê um investimen-
to global de três milhões de euros. 

“Não é preciso fazer promessa porque 

estamos já no processo de aquisição. Para 
além da questão de Baltar, podemos dizer 
que estamos a resolver mais um problema, 
que é a aquisição dessa viatura”, sublinhou 
o secretário de Estado Adjunto. 

A garantia deixada pelo responsável 
surgiu depois de Celso Ferreira aproveitar 
a cerimónia e a presença do membro do 
Governo para relembrar a questão, para a 
qual, garantiu, há muito espera uma decisão. 
“É um assunto que nos preocupa há muito. 
Uma necessidade tão grande como uma 
viatura de desencarceramento”, lembrou o 
presidente da câmara de Paredes, que alertou 
que o concelho não dispõe atualmente de 
mecanismos para proceder ao salvamento 
em altura. “O concelho tem escadas Magirus 
que não oferecem condições de segurança 
aos bombeiros e à população. São equi-

pamentos pneumáticos que necessitam 
de alguns minutos para serem montados. 
Podemos estar perante um incêndio num 
prédio e demorar 15 minutos para socorrer”, 
acrescentou.

Postos da GNR do
concelho necessitam

de mais efetivos
O secretário de estado adjunto do MAI 

explicou que as 14 novas viaturas, de várias 
tipologias, incluindo a autoescada para os 
bombeiros de Paredes, vão chegar às corpora-
ções ainda antes do verão do próximo ano. 

Há um “desvio muito grande” em 
relação a outros municípios da Área Metro-

politana do Porto no rácio de agente por 
mil habitantes, associado à avaliação de 
seguranças das pessoas e bens. Celso Fer-
reira voltou a sensibilizar o Ministério da 
Administração Interna para a necessidade 
de dotar de mais efetivos os dois postos da 
GNR do concelho. “Paredes tem um agente 
por mil habitantes e por exemplo Valongo 
tem 1 agente por cada 800 habitantes. É 
urgente corrigir este desvio”, defendeu 
o autarca. 

O autarca pediu ainda à tutela que rea-
valiasse os meios e a dimensão territorial do 
posto territorial da GNR de Paredes, que serve 
uma área geográfica superior ao posto da 
GNR de Lordelo, que por sua vez serve mais 
população. “Está na hora de uma reavaliação 
por parte da Administração Pública quanto à 
dimensão geoestratégica”, salientou.  

À margem das comemo-
rações do VI aniversário 
do Comando Territorial 
do Porto da GNR, foi 
assinado o protocolo 
de parceria entre o mu-
nicípio de Paredes, o 
Ministério da Adminis-
tração Interna e a GNR 
para a transformação da 
antiga escola primária 
de Baltar no novo posto 
residencial do Grupo de 
Intervenção de Proteção 
e Socorro da GNR. 

Investimento de 81 mil euros para requalificar antiga escola primária de Baltar

Assinado protocolo para criação
de unidade residencial do GIPS

Helena Nunes|texto/foto

“É um investimento de cer-
ca de 80 mil euros que vai resol-
ver um problema de muitos do 
país e do concelho de Paredes”. 
A conclusão é do secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da 
Administração Interna no discur-
so proferido durante a cerimónia 
em que foi assinado o protocolo 
que vai permitir criar uma nova 
unidade residencial para o GIPS 
da GNR, em Baltar. Fernando 
Alexandre salientou ainda o pa-
pel importante da autarquia na 
identificação dos problemas do 
seu território, “em complemen-
taridade com as obrigações do 
governo”.

O protocolo de parceria entre 

o município de Paredes, o Minis-
tério da Administração Interna e 
a GNR foi assinado antes do início 
das comemorações do VI aniver-
sário do Comando Territorial do 
Porto da GNR, no salão nobre da 
câmara municipal. O investimento 
de cerca de 81 mil euros, suportado 
pelo Ministério da Administração 
Interna, vai criar, na antiga escola 
primária de Baltar, um posto resi-

dencial que vai acolher 22 militares 
da 6.ª companhia do GIPS, sediada 
em Baltar. O município cede as 
instalações e é o responsável pela 
obra que vai acolher definitiva-
mente os 22 militares do GIPS, cuja 
sede está atualmente instalada no 
quartel dos bombeiros voluntários 
de Baltar. 

“Fruto desta colaboração 
com o Governo e do interesse da 

GNR decorrerá o investimento 
nesta escola. Um investimento 
que valorizou o território por-
que enquanto cá estiverem estes 
agentes não deixarão de contribuir 
para a segurança do território”, 
salientou Celso Ferreira, endere-
çando um agradecimento espe-
cial ao comandante do Comando 
Territorial do Porto. “Não posso 
deixar de agradecer em particular 

ao Comandante Mariz dos Santos 
pelo trabalho exemplar na defesa 
dos interesses do distrito e em 
particular de Paredes”. 

Após a assinatura do proto-
colo o comandante geral da GNR 
realçou a importância da obra 
que vai dotar o GIPS em Baltar 
de infraestruturas “mais adequa-
das” à sua missão. “É com muita 
satisfação que a GNR se associa 
ao município de Paredes”, acres-
centou o tenente general Manuel 
Mateus Couto. 

Recorde-se que já em julho, 
aquando da inauguração do novo 
posto territorial da GNR de Lorde-
lo, Celso Ferreira  tinha anunciado 
o investimento do governo na cria-
ção de una área residencial que iria 
servir de dormitório ao GIPS em 
Baltar. Na cerimónia que contou 
com a presença de Miguel Macedo, 
a câmara de Paredes reconhecia a 
“vontade e disponibilidade” do 
Ministro da Administração Interna 
para reforçar o investimento na 
segurança pública no concelho de 
Paredes. 

A nova unidade residencial 
do GIPS em Baltar vai resolver 
em definitivo um problema que 
há muito preocupava a GNR e o 
município. Isto porque a sede do 
GIPS da GNR está instalada no 
quartel dos bombeiros voluntários 
de Baltar que, contudo, não dispõe 
de camaratas suficientes para os 22 
militares. Por isso mesmo, parte 
deles é obrigada a deslocar-se até 
Penafiel para pernoitar no quartel 
da GNR. 

Assinatura do protocolo entre a autarquia,  a GNR e o Ministério da Administração Interna
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Na madrugada da passada 
quarta-feira, dia 15 de outu-
bro, três estabelecimentos 
comerciais no centro da cidade 
de Paredes foram assaltados. 
Apesar de estarem localizados 
em prédios onde habitam de-
zenas de famílias ninguém deu 
por nada. Os ladrões roubaram 
uma máquina de tabaco, vários 
sapatos e até uma caixa de es-
molas para ajudar os leprosos.

Os roubos aconteceram na mesma noite no centro da cidade de Paredes

Três estabelecimentos assaltados

Helena Nunes|texto/foto

No edifício Nova Paredes, mesmo 
em pleno centro da cidade, foram 
assaltados dois estabelecimentos 

comerciais, a pastelaria “Rosa 3”, situada no 
rés-do-chão do edifício e a sapataria “Red 
Hot” no primeiro piso.  

Os assaltos aconteceram durante a 
madrugada, sem que ninguém tivesse 
dado por nada. Andreia Coelho, funcioná-
ria do café “Rosa 3”, chegou ao estabeleci-
mento pouco antes das 7 horas da manhã 
para abrir a pastelaria. Ao ver o vidro da 
porta da entrada partido a funcionária 
percebeu que tinham sido assaltados e 
avisou a patroa. 

“Partiram o vidro e levaram a máquina 
do tabaco. Remexeram em tudo incluindo 
nas arcas frigoríficas porque quando aqui 
chegamos as portas das arcas ainda estavam 
abertas”, conta a jovem.  

Até esmolas
para ajudar doentes

com lepra
foram roubadas

Já não é a primeira vez que a pastelaria 
é assaltada. Na ausência de dinheiro na caixa 
registadora os ladrões carregaram a máquina 
de tabaco, deixaram as caixas de chocolates 
vazias e ainda levaram as esmolas para 
apoiar os doentes com lepra. 

“Chegaram a abrir a registadora, mas 
como não tinha dinheiro levaram uma caixa 
que tínhamos em cima do balcão com algu-
mas moedas para os leprosos. Normalmente 
só à quinta-feira é que a máquina do tabaco 

entrada os ladrões rebentaram a porta do 
escritório, onde no dia anterior tinha sido 
guardado algum material novo. “Recebemos 
um camião na segunda-feira com material 
novo e como não tínhamos espaço no ar-
mazém deixamos algum material no escri-

tório”. Os ladrões 
remexeram nos ar-
mários e gavetas e 
abandonaram na 
loja material usado 
para arrombar o 
estabelecimento. 

Em janeiro a 
sapataria já tinha 
sido assaltada. “Na 
altura foram ao ar-
mazém e levaram 
muita coisa”, conta a 
funcionária que ain-
da não sabe precisar 
a quantidade de ma-
terial roubado, mas 
lamenta que agora 
seja difícil reaver al-
guma coisa. “Isto 
é material fácil de 
vender. Tiram das 
caixas e vão vender 
para as feiras a 5 ou 
10 euros”. 

Do outro lado 
da avenida, nas tra-
seiras do edifício 
do elétrico, onde 
se situa a Casa do 
Benfica em Paredes, 

é abastecida por isso o prejuízo não deve 
ter sido muito grande”, conta a funcionária 
que garante existir alguma insegurança na-
quela zona. “Acho que é inseguro o prédio 
e a zona. Estas situações estão sempre a 
acontecer”.  

A mesma insegurança é sentida pela 
funcionária da sapataria “Red Hot”, situ-
ada no primeiro andar do edifício, e que 
já foi alvo de dois assaltos desde o início 
deste ano. “Este prédio tem muito mau 
ambiente. Ninguém deu conta de nada 
e vive aqui muita gente. Devem ter feito 
barulho a estroncar a porta, mas nenhum 
vizinho ouviu”, afirma Andreia. A funcio-
nária recebeu uma chamada por volta das 
7 horas da manhã a dar conta de que a loja 
tinha sido assaltada. “As senhoras que vêm 
limpar o condomínio chegaram por volta 
das 6h30 e estranharam porque a porta da 
loja estava aberta”, refere a jovem que de 
imediato ligou ao patrão e se dirigiu para 
o estabelecimento. “Quando aqui cheguei 
as caixas estavam todas espalhadas no 
chão. Mexeram em tudo e levaram algum 
material. Tiraram o calçado e deixaram as 
caixas vazias”, descreve Andreia.  

Depois de estroncarem a porta da 

foi assaltada na mesma madrugada uma 
frutaria. Os ladrões roubaram ainda uma 
caixa, de uma papelaria localizada no mesmo 
edifício, com alguns jornais e revistas. 

A GNR esteve no local a registar as 
ocorrências. 

Na sapataria RedHot roubaram diversas caixas de sapatos, cujo valor ainda não foi apurado pelo proprietário
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No âmbito das co-
memorações do dia 
mundial da música, 
a Fundação A Lord 
tem vindo a promo-
ver um conjunto de 
encontros musicais. 
No dia 11 de outu-
bro, o auditório da 
Fundação acolheu 
o terceiro destes 
encontros, o Cla-
rinet e Eletronics 
Projet. Uma semana 
depois foi a vez da 
Big Band Pedaços 
de Nós atuar para 
centena e meia de 
pessoas.

Comemorações do dia mundial da música

A Lord promoveu
encontros musicais

Helena Nunes

Quase uma centena de 
pessoas associou-se 
às comemorações 

do dia mundial da música, 
promovidas pela Fundação 
A Lord, e assistiram ao ter-
ceiro encontro musical para 
assinalar a data. Em palco 
esteve Frederic Cardoso 
a apresentar o seu projeto 
de música contemporânea, 
mais precisamente música 
eletrónica, onde o professor 
fomenta a criação de novas 
obras para clarinete e ele-
trónica. 

O projeto do músico 
reúne obras compostas no 
século XXI que mostram as 
diferentes formas de encarar 
a música eletrónica, dando 
ao público a oportunidade 
de experienciar a pluralida-
de deste mundo. Frederic 
Cardoso considera “um de-
safio”, levar a todo o público 
na atualidade a música que 
composta nos dias de hoje, 
para melhor “ser compreen-
dida e respeitada”. 

Para o palco da funda-

ção A Lord, Frederic Cardoso 
trouxe um reportório varia-
do, de artistas nacionais e 
internacionais, como André 
Rodrigues, com Ruah, para 
Clarinete e Tape (2011), Fi-
lipe Lopes do Desenho e do 
Som e Shovelhead de Steven 
Snowden. 

Frederic Cardoso nas-
ceu em Genebra, em 1988 e 
cinco anos mais tarde fixa-se 
em Tarouca, tendo estudado 
com professores da acade-
mia de música de Tarouca, 
escola profissional de arte 
de Mirandela e da escola 
superior de música, artes e 
espetáculo. 

Desde então que se as-
sociou à música contempo-
rânea, tendo frequentado 
master classes em Portugal 
e Espanha e colaborado com 
várias orquestras, orquestra 
Aproarte, Momentum Per-
petuum, Ensemble de Músi-
ca Contemporânea do Porto, 
Banda Sinfónica Portuguesa, 
entre outras. 

O seu talento foi já reco-
nhecido no país, tendo inclu-
sivamente vencido prémios 
de mérito escolar e de jovens 

músicos. No plano interna-
cional Frederic Cardoso foi 
semifinalista no concurso 
Young Artist Competition, 
em 2008, organizado pela 
Associação Internacional de 
Clarinete. 

Quarto
encontro

musical com 
Big Band
Pedaços
de Nós

Recentemente o músico 
estreou obras de composito-
res como André Rodrigues, 
Bruno Ferreira, Carlos Brito 
Dias, Dimitris Andrikopou-
los, Steven Snowden. Parti-
cipou ainda na gravação de 
vários discos nomeadamente 
da banda portuguesa Mesa 
e de David Chesky’s, com a 
Fundação Orquestra Estúdio 
e o maestro Rui Massena.  

O professor de clari-
nete e classe de conjunto no 

Conservatório de Música de 
Paredes vai apresentar em 
breve o primeiro disco do 
projeto. 

Uma semana depois 
foi a vez da Big Band Peda-
ços de Nós, de Freamunde, 
Paços de Ferreira, a su-
bir ao palco do auditório 
da Fundação A Lord para 
o quarto encontro musi-
cal comemorativo do dia 
mundial da música. Os 22 
elementos que compõem a 
orquestra Freamundense 
apresentaram temas do seu 
mais recente álbum, peran-
te mais de uma centena e 
meia de espetadores. A Big 
Band Pedaços de Nós pro-
cura promover a cultura da 
sua terra nas mais variadas 
vertentes, tendo como base 
programática o jazz, tem 
vindo a promover o seu 
trabalho em espetáculos na 
região norte do país, na sua 
maioria de cariz social. 

 Os dois espetáculos 
foram apoiados pela Coo-
perativa de Eletrificação A 
Lord, Euro Força de Vencer, 
Bifase, Ferreira e Oliveira e 
Carla Alves Atelier. 



8 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
24 de outubro de 2014|Todo o Concelho|

PUB

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

‘Carrossel Moto GNR’ 
atua nos bombeiros

como tal, em armadura brilhante, com lança e espada, em voo 
como de mergulho e precipitando-se sobre o dragão infernal, 
atacando-o fortemente, fazendo-o sentir o vigor irresistível do 
pé vitorioso, arremessa-o às profundezas do inferno. 

Na história da Igreja são mencionadas duas aparições 
de S. Miguel: uma ao Papa Gelásio I no monte Gargano e a 
outra, de que foi dignado o Papa S. Gregório, o grande, em 
ocasião de em Roma grassar a peste. S. Miguel apareceu ao 
Papa no castelo de Santo Ângelo e em sinal do fim da epide-
mia, meteu a espada na bainha. 

Realmente a epidemia parou imediatamente de fazer 
vítimas. É este anjo que os baltarenses celebram no último 
fim de semana de setembro. Esta romaria já vem desde a 
Idade Média e é uma prova da antiguidade, da cultura e da 
devoção dos baltarenses ao seu anjo protetor. Os baltarenses 
empenharam-se e realizaram mais uma homenagem ao seu 
padroeiro, numa prova de grande devoção pelo arcanjo S. 
Miguel. 

  

Você sabia que...
O largo Pereira Inácio

No próximo dia 17 de novembro celebram-se 13 anos 
que o largo Pereira Inácio foi inaugurado. No local existia 
um jardim Infantil que foi demolido para a construção do 
largo. Com efeito, foi no dia 17 de novembro de 2001 que 
se resolveu dar o nome Pereira Inácio ao anterior largo 
da feira. 

Pereira Inácio, que foi durante tantos anos esquecido, 
surgiu em grande destaque nesse ano no jornal “O Pro-
gresso de Paredes” e também na exposição "Baltar, uma 
Terra uma História", da responsabilidade da Associação 
Clube Jazz de Baltar. É neste contexto que o nome de Pe-
reira Inácio não sofreu contestação e foi encarado como 
natural, apesar de até à data e durante mais de 50 anos o 
seu nome ter sido por vezes esquecido em Baltar. 

Granja da Fonseca, José Pataco têm o seu nome na 
placa, mas apenas são os nomes que exerciam o poder 
político na altura, pois o trabalho para que a obra do co-
mendador Pereira Inácio fosse devidamente reconhecido 
em Baltar, teve outros rostos menos visíveis e começou 
muito antes do dia da inauguração.

União Sport Clube de Baltar
Resultados formação:
Sábado, 11 out:
Infantis - Felgueiras 0 - 3 U.S.C. Baltar
Domingo, 12 out:
Iniciados - U.S.C. Baltar 3 - 2 Sobreirense
Juvenis - Cete 3 - 3 U.S.C. Baltar
Juniores - U.S.C. Baltar 2 - 1 Cete

Resultados seniores
3.ª Jornada: Folgosa da Maia FC 0 - USC Baltar 1
Marcador: André Paredes 61 min

Os baltarenses foram à Maia obter a sua primeira vitória. 
O resultado foi moralizador e acalentou a esperança de fazer 
uma época semelhante à anterior.
4.ª jornada: USC Baltar 0 – Rio de Moinhos 2

Jogo bem disputado, Zé Carlos apontou o 1.º golo para o 
Rio de Moinhos e o Baltar reagiu bem. Contudo os de Penafiel 
marcaram o 2.º golo, de grande penalidade, e terminaram 
com o jogo. ■

Amanhã, dia 25, inserido no evento ‘tuning’ dos bombei-
ros voluntários de Baltar, decorrerá no parque de esta-

cionamento da associação humanitária uma demonstração 
acrobática do grupo “Carrossel Moto GNR”.  

As exibições deste grupo nasceram em 1940 e, em 2014, 
o espírito aventureiro e o companheirismo permanecem entre 
os corajosos militares.

Passados 74 anos, os militares e os motociclos muda-
ram, mas o espírito aventureiro mantém-se. Para se fazer 
parte deste grupo é necessário manobrar o motociclo com 
facilidade. Os próprios militares vão captando quem, entre 
eles, tem mais destreza para integrar o Carrossel Moto e 
propõem aos responsáveis a entrada. São feitas provas de 
ingresso na equipa.

Os militares que conseguem entrar não escondem a 
satisfação. Os treinos e exibições do Carrossel Moto são ar-
riscados, mas nos últimos anos os acidentes têm sido raros. 
Além do equipamento adequado, os 20 militares apostam 
bastante nos treinos semanais, para que nada falhe. 

As motas são antigas e a maioria delas foi oferecida pela 
Rainha Isabel II de Inglaterra, quando visitou Portugal em 
1957. As motos são monitorizadas diariamente para garantir 
que tudo corre bem. Quem se deslocar amanhã aos B. V. Baltar, 
vai certamente dar por bem empregue o tempo despendido, 
pois a diversão é garantida.

Festa em honra do padroeiro:
tradição secular

A Igreja Católica tem em alto conceito a devoção aos 
santos anjos. Acredita na sua existência que é provada por 
muitas citações bíblicas, tanto no Antigo como no Novo 
Testamento. Para a Igreja Católica, os anjos são vistos como 
santos mensageiros de Deus, que desempenham uma missão 
especial em nosso favor. São os defensores, do corpo e da 
alma, em todos os perigos,  principalmente na hora da morte. 
Como um dos primeiros, senão o primeiro e mais eminente 
dos espíritos celestiais, os livros sagrados apresentam S. Mi-
guel. O profeta Daniel dá a S. Miguel o título de príncipe dos 
anjos, e a Igreja enumera-o entre os arcanjos. Seu nome tem 
o significado de “Quem é como Deus?” pois foi S. Miguel 
que se pôs à frente dos anjos fiéis contra Lúcifer, o chefe dos 
anjos rebeldes, em defesa da autoridade de Deus.

O anjo S. Miguel é um espírito guerreiro, arauto de Deus, 
e príncipe dos exércitos celestiais. A arte cristã apresenta-o 

Peregrinação a Fátima
No passado dia 18 de outubro, realizou-se a anual pere-

grinação a Fátima da paróquia S. João Evangelista de 
Vila Cova de Carros, juntamente com outras paróquias da 
vigararia de Paredes, formando uma peregrinação com cerca 
de cinquenta autocarros. 

Tendo saído de Vila Cova de Carros pelas 7h30 e regres-
sado pelas 22h, os peregrinos participaram na eucaristia e 
na via sacra. Esta habitual peregrinação rumo ao santuário 
de N.ª Sr.ª de Fátima, Mãe da Igreja, permite a todos os 
paroquianos participantes professarem mais de perto a sua 
fé e devoção por Nossa Senhora, dando ainda lugar a um 
agradável convívio. 

Entrega do credo
No passado domingo, dia 19 de outubro, data em que 

se celebrou o Dia Mundial das Missões, o grupo de catequese 
do 6.ºano recebeu na eucaristia dominical a oração do credo. 
A entrega do Símbolo da Fé da Igreja às crianças do sexto 
ano surge como forma de as preparar atempadamente a 
profissão de fé. ■

Vila Cova de Carros
Sara Leal | sara_3021@hotmail.com

Comissão de festas
organiza São Martinho

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

A chegada do São Martinho será celebrada em Vilela 
pela mão da comissão de festas em honra de Nossa 

Senhora da Hora. No dia 9 de novembro, pelas 14h, o 
Mosteiro de Vilela será o berço de castanhas, caldo verde, 
vinho e petiscos. O evento conta ainda com espetáculos 
de dois grupos de Vilela, o rancho regional juvenil da Se-
nhora da Hora e o grupo de bombos Zés Pereiras – Santo 
Estevão de Vilela. 

 

Vilela, “capital” da canção escutista

O grupo de escuteiros de Vilela (Clã 105 Sto. Agosti-
nho) organiza a 15.ª edição do FESCUT , “o maior festival 
de música escutista do país”. O espetáculo final acontece 
no sábado, dia 25 de outubro, às 21h, no pavilhão Rota 
do Móveis, em Lordelo, Paredes. Já o tínhamos noticiado, 
mas fica aqui o lembrete.

O festival “envolve a criação de uma música que con-
templa várias vertentes do escutismo, nomeadamente, a 
alegria de ser jovem, a graça de ser cristão, o privilégio 
de ser escuteiro e o desejo de ser útil”, lê-se no comuni-
cado oficial. “Um dos grandes objetivos desta atividade 
é destacar a importância da canção escutista através da 
renovação do nosso cancioneiro. Para além disso, pro-
move, ainda, o convívio entre escuteiros, escoteiros e 
guias de Portugal”. ■

VENDE-SE ou ARRENDA-SE
paRQUE EsTaciONaMENTO

C/ 1600m2, 49 LUGARES de garagem
no Edifício NOVAPAREDES,

Av. Bombeiros Voluntários - Paredes
M.C.Meireles, Lda

Tlf. 255.490.650 / Tlm. 917.298.075

PUB
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Final do Campeonato 
Nacional de Trial 4x4

Paredes 0 – RAC 1; 
RAC 11 - Nun’Alvares 0; 
Sobrado - RAC 0
Iniciados: 
RAC 0 - Calçada 2; Trofense 3 – RAC 0; 
RAC 1 – Paços de Ferreira 1; Amarante 3 – RAC 1; RAC 
0 – Tirsense 4
Infantis: 
Castelo da Maia 3 – RAC 6; 
Feminino
Amigos Bonitos 7 - RAC 0; 
RAC 0 – Pecor Regalados 2; RAC 2 – Freamunde 1
Escolas Sub11
RAC 6 – Aliados Lordelo 3
Escolas Sub 10
Colégio Ermesinde 4 – RAC 4

Um peregrino rebordosense, pela 8ª. vez

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Rebordosa recebeu, pela primeira vez, no passado dia 18 
e 19 de outubro uma jornada do nacional CNTrial 4x4. 

A prova do clube TT Paredes Rota dos Móveis começou no 
sábado, dia 18, com as habituais verificações técnicas, briefing 
e parque fechado, nas instalações d’ A Celer.

 A grande final do CNTrial 4x4 2014 estava marcada 
para 19 de outubro e, com muito por decidir, prometia ser 
inesquecível! Foi um domingo bem passado com muita gente 
a assistir a uma prova que contou com uma boa organização, 
cenários bem concebidos. Entre o público os elogios foram 
muitos a “uma prova excelente” e que atraiu centenas de 
pessoas à cidade de Rebordosa. 

Equipas e público encontraram um palco desenhado a 
pensar no espetáculo: “o terreno tinha especificações muito 
boas para o desenrolar do trial e condições para um cená-
rio muito bom para que os espetadores poderem desfrutar do 
espetáculo. A segurança é, nesta provas, uma questão muito 
importante e neste aspeto a organização foi exemplar.

De todos os cenários que se apresentaram na prova 
(entre os quais um trial de pedra, duas subidas impressio-
nantes e uma passagem pela água) difícil foi saber qual o 
mais exigente e desafiante. Os vencedores nas diferentes 
classes foram conhecidos já ao final do dia, após uma prova 
impressionante, cheia de emoções e espetáculo. 

Ficam as classificações nas diferentes classes em pro-
va: 
Pódio Troféu Suzuki 
1.º J2 Gym Offroad team (Joel Sousa e Rui Magina)
2.º Experinédita/Offroad race team (Mário Campos e Luis 
Esteves)

Pódio Absoluto
1.º TáBô Team 4x4 (Flávio Gomes e Rui Carvalho)
2.º TUFF4x4 (Diogo Barros e Paulo Barros)
3.º Monstter.pt (Pedro Alves e Mário Silva)

Pódio XL
1.º Euro4x4parts/Ladricolor (Rui Querido e Nuno Graça)
2.º Hortícolas Team (Luís Jorge e Miguel Costa)
3.º JMF (Bruno Fernandes e José Santos)

Pódio Super Proto
1.º Team Serrão (Alexandre Lemos e Bruno Cameirão)
2.º Team CarJaime/Troqouro (João Pinto e Filipe Alves)
3.º Paljet (Jorge Silva e Tiago Soares)

Pódio classe 2
1.º LandRover Teles (Bruno Teles e António Fonseca)
2.º JIIPARK (Nélson Sousa e Miguel Tadeu)
3.º Nickas SportCar (José Almeida e José Pires)

Pódio classe 1
1.º Hortícolas Policarpo/Barreirinha Power (Rui Policardo 
e Ricardo Barreira)
2.º Canelas Pneus (António Silva e Luís Bacelo)
3.º Luís Soares Duarte (Luís Soares Duarte e Eric Nurmi)

Resultados do RAC
RAC 2 – Grijó 0

Oliveira do Douro 2 – RAC 2

Juniores
RAC 3 - S. Vicente-Pinheiro 2; 
Cete 0 – RAC 2
Juvenis

Mário Santos já percorreu o caminho de Santiago oito ve-
zes, duas delas o caminho francês, duas o caminho português, 
uma o caminho português pela costa, uma o primitivo, uma o 
caminho do norte e outra o caminho do sudoeste via da Prata 
da qual gostou mais, em especial o trecho de Portugal.

Rebordosense com gosto pela natureza e tradições, 
diz-nos que o caminho de Santiago não é uma corrida até 
Compostela, se não um passeio onde o peregrino  desfruta 
de todas as componentes do caminho: paisagens, praias, 
museus, etc.

“É muito difícil descrever as emoções que são vivencia-
das ao longo do caminho, logo o único jeito de descobri-las 
é percorrendo o caminho, no seu ritmo, fazendo descobertas, 
que com certeza são únicas”, explicou o peregrino. “Dizem 
que o caminho nos chama, basta estar atento com os ouvidos 
do coração bem abertos. Nós ouvimos”, acrescentou. 

Percorrer o  caminho de Santiago a pé “não é tarefa 
fácil”, mas pode ser completado por qualquer pessoa com 
uma mínima preparação física, garante Mário Santos. E não 
é fácil porque são muitos  quilómetros por estradas de terra, 
às vezes com muitas pedras e outras com água, zonas com 
contínuas subidas, descidas e alguma outra serra de consi-
derável desnível. 

Mas também são quilómetros onde o peregrino pode 
planejar à vontade, dependendo da sua preparação física e 
tempo disponível.

Os fatores mais importantes antes de iniciar o percurso 
são: a preparação física, a alimentação, a planificação do 
percurso, o previsível estado do caminho e a bagagem.

Mário Santos vê as suas peregrinações como um ato 
essencialmente, mas não religioso. A arte e a paisagem do 
caminho de Santiago, além de outros valores ligados à rota 
compostelana como a solidariedade ou a autossuperação, 
contribuem em boa medida para engrandecer a dimensão 
espiritual.

Mário Santos explica que o caminho de Santiago, conhe-
cido também como caminho das estrelas, é muito simples e 
ao mesmo tempo mágico. Está aberto a todos que desejam 
percorrê-lo.

Comissão de festas
organiza prova de btt

A comissão de festas da cidade de Rebordosa 2015 vai 
organizar uma prova de btt, no próximo dia 26 de outubro, 
com início na praça da comunidade, pelas 9 horas. 

Tuna dá concerto na junta
No próximo dia 25 de outubro, a Tuna de Rebordosa 

realiza um concerto musical, no salão da junta de freguesia, 
pelas 21h30. A entrada é livre.

Ciclo de palestras na junta de freguesia
“Aposte na sua evolução e sucesso pessoal” é o desafio 

colocado aos participantes do ciclo de palestras com o mesmo 
tema que vai decorrer entre outubro e janeiro do próximo 

ano, na junta de freguesia de Rebordosa. A dinamizadora da 
atividade, a jovem Anabela Seabra, garante que o objetivo “é 
dotar as pessoas de conhecimentos e técnicas que as ajude 
a ter uma melhor qualidade de vida e contribuir para que 
tenham uma experiência de vida mais rica e otimista. Fazer 
com que as pessoas pensem sobre a forma como têm vivido 
e a forma como as suas histórias e emoções teem impacto 
nas suas relações”. 

Todas as seções realizam-se pelas 21 horas e têm início já 
no próximo dia 30 com o tema “sucesso escolar: como ajudar 
a melhorar o desempenho escolar do seu filho”. Para novem-
bro estão agendadas duas seções, dias 6 e 20, com os temas 
“inteligência emocional: aprenda a lidar com as emoções” 
e “propósito da vida: reflita sobre o que o mais apaixona”. 
A palestra de dezembro está marcada para o dia 11 e em 
janeiro decorre no dia 8. A entrada é gratuita e as palestras 
têm a duração de aproximadamente uma hora.

Despiste seguido de capotamento
provoca um ferido

O despiste de uma viatura ligeira na estrada nacional 
209 provocou, na passada quinta-feira, dia 16 de outubro, 
um ferido ligeiro. Três viaturas dos bombeiros de Rebordosa 
estiveram no local e o ferido foi transportado para o hospital 
Padre Américo, em Penafiel.  

O despiste aconteceu pouco depois das 14 horas da 
passada quinta-feira, dia 16 de outubro, na estrada nacional 
209 que liga Lordelo a Sobrado, concelho de Valongo. Uma 
viatura ligeira com quatro ocupantes despistou-se em cima 
de uma curva, poucos metros depois da ponte da Amizade, 
que liga as freguesias de Rebordosa e Lordelo. 

O piso escorregadio poderá estar na origem do despiste, 
seguido de capotamento. Apenas um dos ocupantes regis-
tou ferimentos ligeiros e foi transportado pelos bombeiros 
de Rebordosa para o hospital Padre Américo, em Penafiel. 
No local estiveram três viaturas daquela corporação e oito 
bombeiros. 

Os três outros passageiros que seguiam na viatura não 
tiveram quaisquer ferimentos, garantiu ao nosso jornal o 
adjunto dos bombeiros de Rebordosa, Paulo Ferreira. ■
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A Assembleia Municipal de Paredes que 
decorreu na passada sexta-feira, dia 
17 de outubro, serviu para discutir o 

Orçamento para 2015, numa reunião extraor-
dinária, tendo sido o mesmo aprovado com 
os votos a favor do PSD e da CDU e os votos 
contra do PS e do CDS. Aliás o PS Paredes 
votou contra este orçamento sob protesto. 

A Lei 73/2013 e o próprio Regimento da 
Assembleia Municipal de Paredes são claros 
ao afirmar que o orçamento do município só 
pode ser aprovado na reunião ordinária de 
novembro. Só em anos de eleições se poderá 
alterar esta regra. O que terá motivado a 
necessidade de ultrapassar a Lei da Repú-
blica e o Regimento Municipal? O orçamento 
municipal foi aprovado antes mesmo de ser 
conhecido o Orçamento do Estado, relembro 
que o mesmo só foi entregue na Assembleia 
da República no passado dia 15 de outubro, 
e nem sequer se iniciou a discussão sobre 
o mesmo. E a verdade é que o Orçamento 
de Estado costuma ter muita influência nos 
orçamentos municipais.

Este orçamento para 2015 incluiu, entre 
outras propostas, o aumento do IMI para a sua 
taxa máxima de 0,5%. Convém relembrar que 
em ano de eleições a taxa foi reduzida, agora 
que as eleições fazem parte do passado, toca 
a aumentar para o máximo previsto por lei. 
Outra subida, igualmente substancial, é a que se 
verifica na subida da tarifa de Resíduos Sólidos 
Urbanos, que passa para 6 euros por mês.

Em entrevista a um jornal local, Celso 
Ferreira afirma que “naturalmente que quem 
mora na cidade de Paredes paga mais do 
que os que moram em Aguiar de Sousa ou 
Duas Igrejas”, estou certo que quem mora 
em Aguiar de Sousa e Duas Igrejas não se 
importaria de pagar um valor idêntico ao de 
quem mora em Paredes, pois era sinal que 
infraestruturas básicas como o saneamento 
básico era uma realidade. E a verdade é que 
foi para isso que este executivo foi eleito, 
foram eleitos não para aumentar as desi-
gualdades entre as freguesias, mas sim para 
as eliminar, mas infelizmente não é isso que 

se tem verificado. 
Infelizmente a falta de investimento na 

maioria das freguesias é mais que evidente, 
por exemplo, a maioria dos cemitérios do 
concelho estão no limite das suas capacida-
des, em algumas assembleias de freguesia 
ouvimos presidentes de junta a assumir que 
se nada for feito em breve, alguns dos seus 
conterrâneos poderão ter de ser enterrados 
em freguesias vizinhas.

No orçamento aprovado pelo PSD e 
pela CDU, as freguesias de Beire e Duas 
Igrejas veem os montantes previstos no 
orçamento para a ampliação dos cemitérios 
reduzirem ou praticamente desaparecerem, e 
mesmo assim os presidentes de junta destas 
freguesias aprovaram este orçamento? 

A verdade é que já em janeiro muitos 
sentirão o custo deste orçamento, mas o custo 
maior será quando por volta do mês de abril 
chegar a conta do IMI, este imposto teve um 
aumento de 25%. Uma habitação que paga 
agora 400 euros de IMI passará em 2015 a 
pagar 500 euros, mais 100 euros a juntar aos 
12 euros anuais de aumento da taxa do lixo. 
E tudo isto para quê?

Para que esta autarquia continue a des-
perdiçar dinheiro em ajustes diretos de obras 
e serviços que poderiam ser prestados pelos 
empregados ao serviço do município.

Em obras de caráter como o posto de 
turismo, ou os milhões gastos nos projetos 
do famoso mastro e da já falecida “cidade 
inteligente”. 

As ilusões continuam, se bem se lem-
bra este início de mandato começou com a 
promessa de uma residência universitária 
em Gandra, existiu na altura muita pressa 
em aprovar esta obra, para que a mesma 
fosse concluída no início deste ano letivo…A 
verdade é que continua tudo exatamente na 
mesma, o edifício devoluto continua a ser 
um mau “postal ilustrado” da cidade de 
Gandra e a obra que seria certamente muito 
bem-vinda ficou por fazer, mas a promessa, 
essa lá foi feita à moda deste executivo com 
toda a pompa e circunstância…

Orçamento cheio
de aumentos e vazio 

de investimentos

“Este orçamento para 2015 incluiu, en-
tre outras propostas, o aumento do IMI 
para a sua taxa máxima de 0,5%. Con-
vém relembrar que em ano de eleições a 
taxa foi reduzida, agora que as eleições 
fazem parte do passado, toca a aumen-
tar para o máximo previsto por lei. 
Outra subida igualmente substancial é 
a que se verifica na subida da tarifa de 
Resíduos Sólidos Urbanos que passa 
para 6 euros por mês”.

Nesta altura a nossa atenção é domi-
nada pela apresentação, discussão e 
aprovação dos diversos orçamentos, 

que no ano seguinte vão delimitar as bases da 
nossa sobrevivência. Autênticas ementas de 
aumentos de impostos, diminuição de orde-
nados, parcos investimentos a efetuar e cada 
vez menos verbas a despender nos diversos 
sectores. Só que ao contrário dos restaurantes 
finórios frequentados pelos autores de tão 
maravilhosas peças, aqui o freguês não tem 
direito a escolha, é obrigado a comer tudo e 
qual enfarta-brutos ao contrário corre o sério 
risco de morrer de fome no fim do ano…

As contas desta gente nunca batem 
certo. Desde logo porque temos o hábito en-
raizado bem fundo de por o Estado a gastar 
mais do que nós lhe damos. A previsão do 
tamanho do buraco, a que chamam défice, 
é motivo de maior controvérsia do que os 
penáltis contra o Sporting. Sendo certo que 
em qualquer caso, somos roubados.

Porquê? Fácil. Prevê-se gastar menos 
e gasta-se mais. Estima-se arrecadar mais 
impostos sem mexer muito nas taxas pre-
vendo o malfadado crescimento da ativida-
de económica. Esta não medra, o dinheiro 
dos impostos não chega, o défice aumenta, 
vendem-se ao preço da uva mijona os últimos 
anéis, o pecúlio é curto e toca a pedir dinheiro 
emprestado aos malandros dos mercados. 
Preocupante? Não, em 2015 aumenta-se aos 
impostos e a culpa é de quem esteve atrás.

Pena é que não seja possível mandar 
para o governo e para as autarquias alguns, 
que todos conhecemos, que são catedráticos 
dos orçamentos, com rendimentos diminutos 
conseguem ter viaturas de alta cilindrada, 
casas de muitas assoalhadas e aparência de 
verdadeiros magnatas, estes sim, com a sua 
capacidade de gestão multiplicariam os 
pães com ar, que ainda é grátis e não paga 
imposto.

Por cá, também assistimos à aprovação 
por parte da maioria que nos governa, ou 
desgoverna, conforme o ponto de vista, 
do Orçamento do Município Paredense. O 

CDS/PP votou contra. Não temos dúvidas 
que se continua a inscrever, do lado da 
receita, proveitos que provavelmente não 
serão concretizados no ano de 2015, a rondar 
os 18,5 milhões de euros, elevando assim o 
orçamento para valores na ordem dos 61,5 
milhões. 

Na realidade o valor, e já com alguma 
folga, para qualquer necessidade,  deveria 
ser no máximo cerca de 45 milhões de eu-
ros, porque no anterior orçamento de 2014, 
foram também contemplados 36 milhões 
euros de receitas provenientes da venda de 
bens de investimento, e até esta data, con-
forme o relatório do auditor externo da CM 
de Paredes,  no 1.º semestre de 2014, foram 
apenas obtidos cerca de 2.890 euros, o que 
é elucidativo da falta de rigor e equilíbrio 
de como estas receitas foram calculadas.

Não podemos concordar também com 
os aumentos nas taxas e impostos. Com a cri-
se ainda em força à mesa de muitas famílias, 
aumentar 20% nas taxas de resíduos sólidos 
e subir a taxa de IMI para o escalão máximo, 
0,5%, ou seja mais 25%, denota uma grande 
insensibilidade social e incapacidade de cor-
tar onde não provocasse tantos danos.

As juntas de freguesia viram o valor 
das transferências monetárias manter-se face 
aos anos anteriores. Em termos reais, o que 
vão receber é o mesmo para mais obrigações. 
O aperto do cinto continua com cortes signifi-
cativos na parte social, associativa e cultural. 
O ano será difícil para quem tem que ajudar 
os outros, não ganhando nada com isso e 
na maior parte dos casos substituindo-se ao 
Estado naquilo que era a sua missão e este 
não cumpre como devia.

Em suma, os cortes nunca mais chegam 
à crise, limitam-se a atingir quem com ela 
sofre.

São estas as linhas com que os habitan-
tes deste território vão ter que se coser para 
o ano de 2015. O CDS/PP não concorda, a 
maioria aprovou, em democracia é assim.

Resta ir sofrendo com paciência, e espe-
rar por melhores dias.

Quem cala
consente

"A previsão do tamanho do buraco, a 
que chamam défice, é motivo de maior 
controvérsia do que os penáltis contra 
o Sporting. Sendo certo que em qual-
quer caso, somos roubados."
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Decorreu no dia 17 de outubro uma 
sessão extraordinária da assem-
bleia municipal de Paredes. A or-

dem do dia incluía a discussão e aprovação 
dos pontos: documentos previsionais para 
2015, contração de empréstimo de sanea-
mento financeiro, contrato programa entre 
o município e a AMI Paredes, relatório do 
1.º semestre do auditor externo e, por fim, 
organização dos serviços municipais. 

Não havendo, de acordo com o regu-
lamento da assembleia, período de antes 
da ordem do dia, em sessão extraordinária, 
passou-se de imediato à ordem do dia.

Os documentos previsionais são, 
grosso modo, documentos que incluem as 
grandes opções do plano e o orçamento. 
Respeitam as regras de contabilidade 
previstas no POCAL. Têm portanto uma 
vertente contabilística estrutural, mas 
baseiam-se sobretudo em opções políticas 
evidentes. Nas grandes opções do plano 
estão incluídas as linhas de desenvolvi-
mento estratégico da autarquia bem como 
o plano plurianual de investimentos, em 
espaço temporal de 4 anos, com previsão 
de despesas e de receitas.

Relembrado isto (muitas vezes igno-
rado, raramente explicado), percebe-se 
que: 

1) O executivo (a maioria) tem todas 
as condições para elaborar os documentos 
previsionais (poder político, assessoria 
técnica, conhecimento dos dossiês, na 
globalidade e continuidade) o que não 
acontece com as oposições, limitadas nos 
poderes executivos, operacionais e de 
intervenção; 

2) O executivo (a maioria) assume 
uma responsabilidade política única na 
qualidade e seriedade desses documentos 
previsionais, bem como na concretização 

das políticas aí identificadas, objeto das 
suas opções), ao contrário das oposições; 

3) O executivo (a maioria) ao não abrir 
espaços de diálogo e participação a outros 
(oposições, juntas de freguesia lideradas 
pelas oposições, organizações da sociedade 
civil) na elaboração dos documentos previ-
sionais, ao arrepio do Estatuto do Direito 
de Oposição, coloca-se como seu único 
autor, diminuindo-lhe a sua abrangência 
consensual e eficácia;

4) O executivo (a maioria) exerce 
assim uma legitimidade formal restrita, 
submetendo sem crítica consequente os 
documentos previsionais à aprovação da 
assembleia em que é maioritária.

São portanto evidentes os raciocínios 
seguintes:

1) Os documentos previsionais não 
admitem, neste contexto, qualquer alter-
nativa, qualquer aditamento, qualquer 
alteração, por mínima que seja. A história 
passada tornou a metodologia “lei”. São 
plesbicitados os documentos em função da 
representação eleitoral obtida nas eleições 
autárquicas. A sua divulgação e discussão 
representam um mero formalismo dito 
“parlamentar” que anula a verdadeira 
democracia – a de intervir e participar.

2) Os documentos previsionais, in-
dependentemente do seu conteúdo, têm 
assim o seu destino traçado, tanto no exe-
cutivo como na assembleia.  

3) Deveria ser necessariamente sem-
pre assim? Não. Democratas, verdadeiros 
democratas, sem medo da razão dos ou-
tros, deveriam ser muito mais exigentes. 
É mais trabalhoso? E daí?

Na próxima, falarei do conteúdo 
das propostas previsionais para 2015 da 
câmara municipal de Paredes.

Um momento
importante (I)

"Os documentos previsionais são, gros-
so modo, documentos que incluem as 
grandes opções do plano e o orçamento. 
Respeitam as regras de contabilidade 
previstas no POCAL. Têm portanto 
uma vertente contabilística estrutural, 
mas baseiam-se sobretudo em opções 
políticas evidentes."

O Primeiro-Ministro e a Ministra das 
finanças anunciaram esta semana, 
que o Orçamento de Estado para 

2015 prevê um défice de 2,7% do PIB. 
Tendo em conta que quando este governo 
assumiu funções em 2011, o défice público 
rondava os 10 %, só quem estiver de má-fé 
poderá achar que tal facto não é relevante 
e demonstrativo do bom trabalho que o 
governo de coligação fez nos últimos três 
anos.

Mais, pela primeira vez, desde que 
entrámos no euro, Portugal terá um défice 
inferior a 3%, e desde 1999, por diversas 
vezes os sucessivos governos previram 
nas suas propostas de orçamento défices 
inferiores a esse número, no entanto revi-
sões posteriores concluíram que apesar das 
previsões, o défice foi sempre maior do que 
o limite de 3% imposto pelas regras orça-
mentais da União Europeia. Só em 2007, 
antes da crise, o défice se aproximou, tendo 
nesse ano atingido um valor de 3,1%.

Por isso, na minha opinião, todos os 
quadrantes da nossa sociedade têm o de-
ver moral de serem honestos e reconhecer 
que o trabalho efetuado por este governo 
tem sido válido, e a pouco e pouco, os 
resultados vão aparecendo e, apesar de 
tudo o que se diz (nomeadamente quem 
teve responsabilidades governamentais e 
tem a lata de comentar na televisão sem 
se lembrar da herança que deixou), hoje 
podemos e devemos olhar para 2015 com 
maior esperança, pois tenho a certeza que 
muitas famílias irão ter maior poder de 
compra, e isso é muito, mas mesmo muito 
positivo.

Entre os que terão mais dinheiro para 
gastar, destacam-se os pensionistas (a 
contribuição extraordinária só afectará as 
pensões mais altas), os funcionários públi-
cos (que verão 20 % dos cortes devolvidos) 
e os mais vulneráveis que poderão contar 
com pensões mínimas actualizadas acima 
da taxa de inflação prevista.

Esta evolução permitirá também 
reduzir a dívida pública para 123,7 %, o 

que deverá permitir que os mercados e 
os credores internacionais, reconhecendo 
todos estes factos, não nos penalizem ex-
cessivamente.

Relativamente ao IRS e ao IRC, o 
governo pretende concluir em 2015 a re-
forma do Imposto sobre os Rendimentos 
das Pessoas Colectivas. A taxa de IRC, que 
se aplica às empresas, passa de 23% para 
21%. O objetivo é aumentar a atratividade 
de Portugal na captação de investimento 
estrangeiro.

A sobretaxa extraordinária do IRS irá 
manter-se nos 3,5% mas, se o resultado 
do combate à fraude e evasão fiscal correr 
como previsto, o IRS irá baixar em 2016. 
No IMI, 50.000 famílias poderão deixar de 
pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis. 
No total, 350 mil famílias ficarão ao abrigo 
da isenção permanente desta contribuição, 
que será aplicável aos contribuintes com 
rendimentos inferiores a 15.300 euros. O 
governo vai por outro lado aumentar a re-
ceita fiscal que resulta da venda de tabaco 
e de álcool. O imposto sobre o tabaco vai 
passar a aplicar-se aos cigarros electrónicos 
também, ficando de fora os produtos com 
uma função apenas medicinal. 

A receita adicional será utilizada para 
o financiamento do Serviço Nacional de 
Saúde. O governo irá também aumentar 
a contribuição sobre o setor bancário, 
esperando assim poder encaixar mais 31 
milhões de euros, que reverterão para o 
Fundo de Resolução.

Enfim, estas são só algumas medidas 
tomadas por este governo e que irão de 
certeza melhorar a vida do nosso povo, e 
isso é que é mais importante. Por isso, volto 
a afirmar que graças a este governo o nosso 
país está hoje muito melhor do que estava 
em 2011 quando o PS saiu do Governo, e 
apesar daquilo que o maior responsável 
por isso tenta passar todos os domingos 
na RTP (pago pelos contribuintes), Pedro 
Passos Coelho está a ser, sem dúvida ne-
nhuma, melhor primeiro-ministro que ele 
alguma vez foi.

PSD claro,
quem mais?...

“…Pela primeira vez, desde que entrá-
mos no euro, Portugal terá um défice 
inferior a 3%...



12 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
24 de outubro de 2014|Destaque|

PUB

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró - 4585-172 Gandra PRD
Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605 m

ar
m

ila
ge

s@
m

ar
m

ila
ge

s.
pt

w
w

w
.m

ar
m

ila
g

es
.p

t

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

■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

PUB

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489

Climatização, Lda.

PUB

A câmara municipal de Paredes viu serem aprova-
dos, em sessão extraordinária da assembleia muni-
cipal, realizada a 17 de outubro, o orçamento para 
2015 e a contração de um empréstimo de saneamen-
to financeiro no valor de 20 milhões de euros. Esta 
última medida gerou contestação entre a oposição 
socialista e centrista, mas o executivo justifica-a so-
bretudo pela importância em deixar de ter dívidas a 
fornecedores, com todos os benefícios que a medida 
traz à economia do concelho. 
Em entrevista ao jornal “O Progresso de Paredes”, 
Celso Ferreira, presidente da câmara municipal de 
Paredes, faz um balanço dos nove anos à frente da 
gestão do concelho, projetando os três que faltam 
para completar este mandato: coloca a educação e a 
ação social como prioridades, mas aposta forte na 
dinamização da economia do concelho, que, defen-
de, está a dar sinais cada vez mais claros de franca 
recuperação.

 

Celso Ferreira viu Orçamento aprovado por larga maioria com votos do PSD e CDU

“O investimento está à vista”

A assembleia municipal apro-
vou o orçamento, mas o PS 
defende que é irrealista. 

Que comentário lhe merece?
O orçamento é reflexo da rea-

lidade do país. As ordens vindas de 
Lisboa são para reduzir o investi-
mento público, mas este orçamento 
salva as políticas sociais. Cortámos 
em quase tudo menos nas escolas e 
nos mais necessitados, na ação so-
cial.

 
Ou seja, não vê qualquer fun-

damento na posição socialista?
O que quer que lhe diga? O 

PS a nível nacional pede ao gover-
no mais investimento público; o PS 
em Paredes critica o investimento 
público. Só posso concluir que, na 
oposição, o PS pode dizer o que lhe 
apetecer, pode entrar em contradi-
ção com a estrutura nacional, por-
que não tem de decidir nada. Não 
há consequências das suas tomadas 
de posição.

 
Já o PS diz o contrário. Quer 

dar um exemplo dessa ausência de 
consequências?

Como explica que o PS Paredes 
tenha votado a favor da Carta Edu-
cativa e o seu líder apareça na ma-
nifestação contra o encerramento da 
escola de Parada de Todeia? O que 
terão pensado os pais das crianças 

ao ver protestar de bandeira na mão 
alguém que votou a favor do encer-
ramento da escola? Está tudo louco? 
A seguir a isto, o líder do PS talvez 
vá propor o fim dos transportes es-
colares ou das refeições. Até já pro-
meteram um campo de futebol com 
relva sintética em cada freguesia… 
Isto faz algum sentido? Alguém 
pensa que isto é de facto exequível? 
É por estas e por outras que se diz 
que os políticos são mentirosos.

 
No entanto, deve concordar 

que quanto maior for o consenso 
para a elaboração de um orçamento 
melhor. Como reage à acusação de 
não ter consultado a oposição para 
o efeito?

A oposição não tem propostas, 
se não tê-las-ia apresentado na As-
sembleia Municipal. Não apresen-
tou uma única. Pelo contrário, o PS 
usou até de uma linguagem violenta 
e belicista ao dizer que estava na bar-
ricada. Para mim, só está na barrica-
da quem está em guerra. E é isso que 
o PS Paredes faz hoje, dispara para 
todo o lado. Está no «bota abaixo». 
Mas nunca na história de Paredes se 
fez tanto como agora.

 
 Ainda sobre o orçamento dis-

cutido na assembleia municipal, 
afirmou que a dívida da câmara 
de Paredes não aumentou. Como 

explica então o pedido de um novo 
empréstimo senão pelo aumento 
da dívida?

Em primeiro lugar, a dívida da 
câmara corresponde a investimento 
que está a vista de toda a gente. Em 
segundo lugar, a dívida não aumen-
tou, diminuiu. Mas, mais importan-
te do que tudo isso, em nove anos fi-
zemos um investimento de cerca de 
580 milhões de euros e vamos deixar 
uma dívida inferior a 40 milhões. 
Penso que isso responde a tudo.

“Reduzimos o
prazo de
pagamento de 284 
para 104 dias
em dois anos”

 Mas o PS chegou a falar, du-
rante a campanha eleitoral para as 
últimas eleições autárquicas, da 
existência de uma dívida de 140 
milhões de euros. Havia ou não 
fundamento?

Isso é outra mentira socialista e 
esta assembleia municipal demons-
trou-o mais uma vez. O objetivo da 
oposição era e é iludir as pessoas. A 
dívida não só não aumentou como 
diminuiu. Como é que o PS pode di-

zer que a dívida aumentou se o pra-
zo médio de pagamentos da câmara 
diminuiu? Há dois anos, demoráva-
mos 284 dias a pagar; no ano pas-
sado, 180 dias; e este ano, 104 dias. 
Como é que há aumento da dívida 
se o prazo para a pagar a fornecedo-
res reduziu tanto? Se pagamos mais 
cedo é necessariamente porque de-
vemos menos.

 

“Menos 65
milhões do que
o prometido”

 
Mesmo assim, a oposição con-

tinua a acusá-lo de gastar o que não 
tinha…

A câmara municipal de Pare-
des, ao contrário do que defende o 
PS, não fez projetos megalómanos. 
Muito menos projetos que não po-
dia pagar. Em 2006, aprovámos a 
Carta Educativa, porque o governo 
de então aprovou a Lei das Finanças 
Locais, que diz quanto recebem os 
municípios do Orçamento de Esta-
do. Segundo essa lei, as transferên-
cias para a câmara de Paredes iriam 
aumentar, mas a verdade é que, de-
pois de aprovada a Carta Educativa 
e as respetivas candidaturas, não 
recebemos aquilo a que tínhamos 
direito. No caso de Paredes e até 

2013, recebemos menos 65 milhões 
de euros do que estava previsto na 
lei. Um valor muito superior à nossa 
dívida. Com ele, não teríamos dívi-
da, simplesmente.

 
A assembleia municipal ex-

traordinária de 17 de outubro apro-
vou também um empréstimo de 20 
milhões de euros para saneamento 
financeiro, sob proposta da câmara. 
Como justifica o pedido?

O empréstimo não se destina a 
fazer mais investimento. O objetivo 
é colocar a câmara a pagar a tempo 
e horas, a não ter pagamentos em 
atraso. Isso ajuda os fornecedores 
que são na maioria de Paredes, di-
namizando assim a economia do 
concelho. Pedimos este empréstimo 
para passarmos a fazer de imediato 
o que faríamos em 18 meses.

 
Mas há dois anos a câmara 

já tinha recorrido ao Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL), 
tendo mesmo a Direcção Geral 
das Autarquias Locais (DGAL) 
decidido reter 10 % das recei-
tas por alegado incumprimento. 
Como explica esta retenção?

Assinamos o PAEL com re-
gras bem definidas. A DGAL não 
deveria poder alterar as regras 
(que cumprimos) a meio do jogo 
e acusar-nos de não cumprir algo 
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“A câmara tem investimento”

Afinal, onde investiu a câmara municipal nestes últimos nove 
anos? 
A câmara sempre investiu nas obras e também muito nas pesso-

as. A prova disso foi e continuará a ser a forte aposta no orçamento 
que protege os apoios sociais. Em nove anos, gastámos 52 milhões 
de euros em apoios sociais. 9 % da despesa global da câmara de Pa-
redes foi feita na ação social, enquanto, por exemplo, o Orçamento 
de Estado para 2015 prevê uma verba de 2,1 % para esta área.

Em nove anos, pagámos, entre outros apoios, 32,3 milhões de 
euros em transportes escolares para todos os alunos do concelho, 
10,1 milhões de euros em refeições escolares e quase 2,5 milhões em 
ação social. Sei que estes números são muito grandes, mas em Por-
tugal há 308 concelhos e só 26 são maiores do que Paredes. Estes são 
números de um concelho grande, mas com uma câmara solidária 
que não se esqueceu de quem mais precisa.

Este executivo tem tido uma enorme preocupação social desde 
o primeiro momento e seria justo se ao menos se reconhecesse isto. É 
importante que este grande esforço seja reconhecido.

Já quanto ao investimento, fizemos quase o dobro em nove 
anos do que o que que tinha sido feito em 30, desde 1975. Foram 
235 milhões investidos no desenvolvimento em Paredes. Dotámos o 
concelho de uma rede escolar ao nível do melhor que há no mundo. 
Construímos 13 centros escolares e uma escola eb 2.3, em Baltar.

No desporto, construímos 21 pavilhões e cinco complexos des-
portivos, proporcionando uma oferta aos jovens - e também aos me-
nos jovens - do concelho com a qual eles não sonhavam sequer há 
nove anos.

Temos feito também uma aposta sem precedentes na oferta 
cultural do concelho, quer através da construção ou adaptação de 
espaços quer através de uma programação rica que chega a todo 
o concelho. Não percebo porque é que a nossa agenda cultural é 
elogiada em Penafiel e Lousada, só para citar concelhos da região, e 
aqui ouvimos dizer: “Ninguém me disse nada”. A cidade de Pare-
des liderou culturalmente o verão da região. Ninguém pode dizer o 
contrário.

Criámos também parques e espaços verdes para as populações 
das freguesias, centros paroquiais, requalificámos igrejas e centros 
de saúde, fizemos novas acessibilidades. Em nove anos, pavimentá-
mos, em conjunto com as juntas de freguesia, mais de 1.000 quilóme-
tros de ruas por todo o concelho. Construímos seis casas mortuárias, 
ampliámos seis cemitérios. Fizemos e estamos a fazer a regeneração 
urbana do concelho de Paredes e esse trabalho é notado em todas as 
freguesias.

Acabámos ainda com a ETAR de Paredes. E com as de Baltar e 
Besteiros. Isso não tem valor?

Hoje, mais de 70 associações estão instaladas nas antigas esco-
las. Nunca as associações imaginaram ter instalações assim. Apoi-
ámos, como nunca e como ninguém, as corporações concelhias de 
bombeiros, que ainda agora vão receber quase 120 mil euros em 
equipamento de combate a incêndios.

 

“O mobiliário de Paredes
está a ter o destaque que merece”
 
Conseguimos tirar o mobiliário de Paredes do anonimato. Antes 

de eu ser presidente da câmara, poucos sabiam onde ficava Paredes e 
“Paços de Ferreira era o centro dos negócios do mobiliário”. Hoje, so-
mos um exemplo nacional: há notícias sobre Paredes em todo o mun-
do e o ‘Art on Chairs’ é o melhor, repito, o melhor projeto da Europa! 
Isto não nos deixa orgulhosos?

A expressão pode ser forte, mas nós somos bons naquilo que 
fazemos e isso vê-se também na captação de investimento. No ter-
ceiro trimestre deste ano, Paredes foi o 7.º concelho da região norte 
de Portugal, em 86, onde o desemprego mais baixou. Com isto, 
não resolvemos todos os problemas do nosso concelho. Mas levan-
to-me todos os dias com mais vontade e energia para continuar a 
trabalhar e resistir à crítica fácil. À mentira e ao ilusionismo do 
PS que, na verdade, nos queria ver a todos bem pior, para tentar 
ganhar com isso. Como se fosse possível ganhar sem ganharmos 
todos.

|Destaque|
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Celso Ferreira viu Orçamento aprovado por larga maioria com votos do PSD e CDU

“O investimento está à vista”
“O município cumpriu o PAEL”

Sustentou, na assembleia municipal, que a 
câmara cumpriu o PAEL. Como justifica en-

tão que a DGAL tenha procedido à retenção de 
10 % na fonte do financiamento ao município, 
alegando que Paredes não cumpriu os requisi-
tos do empréstimo, ao não reduzir em 10 % os 
pagamentos em atraso?

É claro que a Câmara cumpriu! Aliás, o muni-
cípio de Paredes foi o primeiro dos que aderiram ao 
PAEL (e foram muitos no panorama nacional) a de-
monstrar junto da DGAL ter cumprido a totalidade 
dos pagamentos a que estava obrigado, quer quanto 
à primeira tranche quer à segunda.

As retenções a que se refere têm a ver com alte-
rações promovidas posteriormente pelo governo e 
aplicadas retroativamente. São normas das Leis de 
Orçamento de Estado que obrigam os municípios com 
dívidas vencidas há mais de 90 dias a reduzir 10 % do 
volume desses pagamentos em atraso relativamente ao 
ano anterior. Nós entendemos que cumprimos e não 
concordamos com a posição do governo. Por isso, acio-
námos judicialmente o Estado Português.

De todo o modo, importa explicar como fun-

ciona essa retenção: o que acontece é que a DGAL 
retém os 10 %, pergunta ao município a que forne-
cedores deve pagar e paga-lhes diretamente. Esse 
dinheiro não é retirado.

O governo merecia que a Troika lhe fizesse o 
mesmo. Porque é que fazem isto aos municípios e 
não aplicam a mesma “sentença” à própria admi-
nistração central? É que, entretanto, a câmara de Pa-
redes é credora das verbas dos transportes escola-
res, que já ultrapassaram os cinco milhões de euros. 
Como acha que devo reagir a isto?

Porque é que que a Troika não retém dinhei-
ro ao Ministério da Educação e nos paga o que nos 
deve? Veja que nem a eletricidade da escola eb 2.3 de 
Baltar nos é paga. São 3.000 euros por mês e já pas-
sa de um total de 40.000 euros. Onde está a DGAL 
nestes casos?

Neste caso, o caloteiro chama-nos incumprido-
res. Estou certo de que muitas famílias e empresas 
percebem a frustração que sinto ao ver uma injus-
tiça como esta. Não deixam de ser o meu partido 
e o CDS que estão no Governo, mas lamento esta 
injustiça.

que literalmente decidiram estabe-
lecer agora. Até porque o Governo 
não está a ser sério neste particular, 
pois não me parece justo meter no 
mesmo saco uma câmara munici-
pal que investiu na educação com 
outras que “derreteram” dinheiro 
no futebol, por exemplo.

 

“Câmara vai
receber menos
600 mil euros
de IMI no
próximo ano”

O PS acusa-o de subir o IMI 
no concelho, mas disse na Assem-
bleia Municipal que a câmara iria 
receber menos IMI, como explica 
esta situação?

Aquilo que o PS tem tentado 
vender aos paredenses não é real, 
mas já estamos habituados pois 
tentam sempre enganar às pesso-
as com este tipo de política baixa. 
Tenho dito que o IMI, com o novo 
zonamento fiscal elaborado com a 
Repartição de Finanças, vai baixar 
em grande parte do concelho e a 
prova disso é que a Câmara vai re-
ceber menos 600 mil euros de IMI 
no próximo ano.

 A nossa proposta visou in-
troduzir uma justiça fiscal que não 
há em mais nenhum concelho da 

região. Será certamente justo que 
um local onde existem serviços 
e equipamentos que só poderão 
existir num ponto do concelho te-
nha essa zona que pagar mais que 
os outros, não acham isto justo? 

 
E sobre o aumento da tarifa 

de resíduos sólidos, o que tem a 
dizer?

Essa tarifa não é aumentada 
há sete anos. O aumento proposto 
corresponde a 2,8 por cento ao ano, 
sendo muito inferior ao aumento 
dos combustíveis, pneus, repara-
ções e, claro, do IVA. Só aumen-
támos porque temos de cumprir a 
Lei das Finanças Locais, a mesma 
que o governo não cumpre. É fácil 
ser-se juiz em causa própria...
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Depois de uma época 
2013/2014 infeliz, o Alia-
dos de Lordelo começou 
a esta época com novo 
treinador. O pacense 
Juvenal Brandão, que 
levou o Alfenense a su-
bir de escalão na última 
época, orienta agora a 
equipa de Lordelo na 
conquista da manuten-
ção, com o orçamento 
mais baixo de sempre. 
O jovem treinador, de 29 
anos, acredita que as três 
derrotas consecutivas no 
campeonato estão ultra-
passadas. O regresso às 
vitórias trouxe confiança 
ao grupo e, apesar das 
limitações financeiras, 
admite que gostava de 
colocar o Aliados de 
Lordelo a competir nos 
campeonatos nacionais.   

Juvenal Brandão orienta esta época a equipa do Aliados de Lordelo

“Gostava de colocar o
Aliados de Lordelo nos nacionais”

Helena Nunes|texto/fotos

Saiu do Alfenense para abra-
çar o projeto do Aliados de 
Lordelo. Porquê? 

Entrei na equipa sénior do 
Alfenense em novembro de 2010, 
à 13.ª jornada e a equipa estava 
próxima dos lugares de despromo-
ção. Conseguimos naquela época 
ganhar os jogos todos em casa, 
o que foi importante, e a equipa 
acabou a época na primeira metade 
da tabela. A partir daí começamos a 
implementar o projeto desportivo 
com o qual me identifico, apenas 
com jogadores jovens e que cul-
minou com a subida de divisão, 
inédita naquele clube. 

Mais do que os resultados 
desportivos, que foram sendo tra-
balhados a médio e longo prazo, 
foi um trabalho de envolvimento e 
de potenciar jogadores para outros 
patamares. Esse é verdadeiramente 
o trabalho que me fascina. 

E é também com esse objeti-
vo que aceita o convite do Aliados 

de Lordelo?
Ter a possibilidade de treinar 

uma equipa de um campeonato su-
perior contou nessa decisão. É meu 
objetivo ser treinador profissional 
de futebol e tenho investido na mi-
nha formação, acabei este verão de 
tirar o curso de nível 3 e o próximo 
passo é concluir o nível 4. E se quero 
fazer carreira como treinador de fu-
tebol é claro que tenho de procurar 
outro tipo de clubes que me deem 
essa oportunidade. E o Aliados de 
Lordelo comparativamente com o 
Alfenense proporciona-me mais e 
melhores condições de trabalho e 
dá-me a possibilidade de treinar 
jogadores de outro nível. 

A ideia é continuar a desen-
volver neste clube aquilo que fui 
desenvolvendo durante estes anos. 
Continuar a potenciar jogadores e 
por arrasto promover o clube, não 
só em termos de imagem como a 
nível financeiro, com bons resul-
tados. 

O que lhe foi pedido pela 
direção esta época?

O que me foi pedido pelo 
presidente, em termos imediatos, 
foi a manutenção e uma época 
tranquila. Este é o orçamento mais 
baixo de toda a história do Aliados 
e foi reduzido em 1/3 comparati-
vamente à época passada. Herdei 
por si só uma situação muito difícil 
para termos resultados imediatos. 
E consciente dessa dificuldade o 
presidente pediu-me unicamente 
a manutenção. 

“Quero fazer
carreira como

treinador
de futebol”

Os objetivos esta época pas-
sam então pela manutenção?

Posso dizer que a mim não 
me satisfaz por si só a manutenção. 
Procuramos preparar a equipa para 
estar disponível e concentrada 
para disputar todos os jogos para 
ganhar, sabendo que nem sempre 

isso vai ser possível. 
À margem dos resultados 

imediatos que o clube tem de ter, 
até para pudermos promover jo-
gadores, o presidente pediu para 
começarmos a trabalhar o clube 
desde o topo até à base, depois 
de estabilizarmos as coisas nos 
seniores. Começarmos a olhar 
para as camadas jovens de uma 
forma mais global. E prova disso 
foi a integração do coordenador das 
camadas jovens como meu adjunto 
na equipa sénior para um trabalho 
conjunto. 

Agora com a aplicação do 
sintético durante esta época des-
portiva e a melhoria das condições 
de treino para as camadas jovens, 
vai permitir ao clube captar me-
lhores jogadores jovens para dar 
início a esse trabalho de base que 
poderá permitir à equipa sénior 
ter cada vez mais atletas formados 
no clube. 

Foi isso que nos foi pedido, 
mas não escondo que gostava de 
colocar esta equipa nos nacionais. 
Pelo histórico e pelas condições que 

tem e porque este clube merece es-
tar nos campeonatos nacionais. 

Tendo em conta o baixo 
orçamento desta época, os desa-
fios para o treinador são muito 
maiores?

Há muitos desafios, mas não 
só para o treinador. Nesta realida-
de o treinador não tem apenas de 
se preocupar em treinar, tem de 
estar preocupado com a formação 
do próprio plantel. Se bem que 
quando entrei para o clube falta-
vam duas semanas para começar 
os treinos e o plantel já estava 
praticamente definido. O clube 
deu continuidade à época ante-
rior e renovou com os atletas que 
entendeu. Ou seja praticamente 
não tive essas ‘preocupações’. Mas 
cedo detetamos lacunas e tive de 
me preocupar com mais entradas, 
numa altura em que o orçamento 
já estava ultrapassado. 

A partir daí a minha preocu-
pação, do presidente e de toda a 
equipa técnica, passou a ser como 
melhorar o plantel sem dinheiro. 

“Os resultados 
iniciais deixaram 
a equipa descon-
tente e insegura”

E como conseguiram?
Através do conhecimento de 

mercado que temos procuramos 
jogadores mais próximos daqui 
para que as despesas de deslocação 
fossem o mais baixas possível. E 
conseguimos selecionar um leque 
interessante de jogadores para a 
realidade do clube. 

Muita gente talvez acha que o 
Aliados é um clube que paga muito 
e tem muito dinheiro, mas acima de 
tudo o clube é cumpridor. Está em 
dia e para estar nesta situação tem 
de ser rigoroso e não pensar alto 
demais. Com dinheiro é muito mais 
fácil conseguir resultados imedia-
tos, mas sem dinheiro as pessoas 
têm de perceber que o trabalho tem 
de ser feito a médio e longo prazo, 
fruto da aposta em jovens com 
qualidade e das redondezas. 

Como carateriza o plantel 
desta época?
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É um plantel jovem com cinco 
ou seis jogadores muito experien-
tes. E esse equilíbrio é fundamental 
em qualquer equipa de futebol. No 
início da época tínhamos um grupo 
tecnicamente desequilibrado, ainda 
não estamos no ponto ideal. Mas 
neste momento é um grupo bem 
mais equilibrado, capaz de dispu-
tar todos os jogos para ganhar.  

A última época do Aliados 
não foi muito feliz. Os resultados 
positivos das últimas jornadas 
ajudaram a moralizar a equipa?

Começamos bem a época com 
uma vitória fora no primeiro jogo 
da Taça com o Paredes. Depois per-
demos o segundo jogo em casa com 
o Rebordosa. Seguiram-se três der-
rotas consecutivas no campeonato, 
que não estavam nos nossos planos. 
Agora vimos de três vitórias con-
secutivas que tenho a certeza que 
vão dar mais tranquilidade aos 
jogadores para se concentrarem 
naquilo que são as nossas ideias e 
a nossa forma de jogar. 

Vive-se um ambiente de 
tranquilidade na equipa?

É evidente que os resultados 
iniciais deixaram a equipa descon-
tente e insegura. Mas estas três 
vitórias trouxeram a confiança que 
faltava, e estou certo de que vão 
trazer essa serenidade para embar-
carmos numa época tranquila. 

Sabemos ainda assim que 
num campeonato tão competitivo 
e equilibrado como este não há 
nenhuma equipa que consiga 10 
vitórias consecutivas ou fique sem 
ganhar durante 10 jogos. Por isso 

vamos fazer de tudo para ganhar 
muito mais vezes do que aquelas 
que vamos perder. 

Quais os principais adver-
sários do Aliados neste campe-
onato?

Não gosto muito de estabe-
lecer comparações, mas sabemos 
que há equipas que apostaram 
fortemente para subir de divisão, 
têm planteis de luxo, isto é, esco-
lheram quem quiseram no tempo 
que entenderam, se bem que acho 
que o Aliados tem jogadores tão 
bons ou melhores.

Há equipas que investiram 
três e quatro vezes mais do que o 
Aliados e que partem, sem dúvida 
nenhuma, em vantagem e são cla-
ramente favoritas, como é o caso do 
Aliança de Gandra, o Rebordosa, o 
S. Martinho e o Oliveira do Douro, 
por exemplo. 

Dá-nos alguma satisfação ter 
jogado com algumas delas e termos 
estado à altura. 

“Há equipas que 
investiram três 
e quatro vezes 
mais do que o 

Aliados”
Acredita que este plantel tem 

condições para conseguir muito 
mais do que a manutenção?

Não gosto muito de colocar 
objetivos muito altos. Queremos 
acima de tudo preparar a equipa 

para aquela que é a nossa ideia de 
jogo e depois ver nos primeiros 
jogos quais são os resultados. E já 
começamos aos poucos a ver que a 
equipa é capaz de lutar pela ideia 
do clube. É evidente que qualquer 
treinador e jogador quer ganhar 
todos os jogos e ser campeão, mas 
temos de pensar numa coisa de 
cada vez. Num primeiro momento 
pensar na manutenção, no segundo 
estar a meio da tabela, no terceiro 
tentar ficar entre os seis primeiros 
lugares e depois vamos vendo. 

Não interessa estar a definir 
grandes coisas. É um jogo de cada 
vez e acreditar que nos podemos 
superar sempre e conseguir a me-
lhor classificação possível. E vamos 
lutar para que seja o mais rápido, 
sem colocar em causa a estabilidade 
do clube.

Tem sentido que os adeptos 
estão mais motivados agora devi-
do aos resultados?

Vozes discordantes há sem-
pre, mesmo quando ganhamos há 
quem não concorde com deter-
minadas decisões do treinador. 
Mas posso dizer que mesmo 
naquela fase em que perdemos 
senti sempre os adeptos comigo 
e com a equipa. É evidente que 
os sócios e os adeptos, tal como 
nós, queriam ganhar e andavam 
tristes e insatisfeitos. Mas em 
nenhum momento senti afasta-
mento deles. E mesmo interna-
mente e da parte do presidente 
senti um apoio incondicional. E 
isso é extremamente importante, 
principalmente nos momentos 
menos bons. 

Notas
desportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite - 8.ª Jornada 

U. PAREDES 2 – CANDAL 1

O U. Paredes conquistou a primeira vitória no campeonato a jogar 
em casa frente ao Candal. Ao intervalo os unionistas já venciam 

por duas bolas, com golos apontados por Tozé (30m’) e Bruno (35m’). 
No segundo tempo o Candal ainda reduziu aos 55 m’, por Joel, na 
transformação de uma grande penalidade. O U. Paredes sobe para a 
14.ª posição da tabela com 8 pontos. Na próxima jornada o U. Paredes 
desloca-se ao terreno do Vila Meã.  

ALIADOS DE LORDELO 1 – S. C. RIO TINTO 0

O Aliados somou a terceira vitória consecutiva, batendo em casa o S.C. 
Rio Tinto, por 1-0. Reduzido a 10 jogadores desde os 10 minutos, o 

Aliados mostrou-se determinado a dar a primeira derrota ao segundo 
classificado. O único golo foi apontado aos 32 minutos por Joel, de grande 
penalidade. Com este resultado o Aliados sobe para a 8.ª posição da tabela, 
com 12 pontos. Na próxima jornada vai defrontar o Candal. 

OL. DOURO 2 – REBORDOSA 2

O RAC conquistou um ponto em Gaia, frente ao líder do campeonato. O 
Ol. Douro marcou logo aos 14 m, mas o RAC empatou aos 37 m, por 

Pinto. Após o descanso o Ol. Douro colocou-se novamente em vantagem 
e já nos últimos 10 minutos, Filipe Carvalho empatou a partida. O RAC 
ocupa agora a 5.ª posição da tabela, com 15 pontos e na próxima jornada 
recebe o Lixa. 

VALADARES 2 – ALIANçA DE GANDRA 1

O A. Gandra somou a quarta derrota no campeonato. O Valadares 
colocou-se em vantagem aos 14 m, por Bruninho, na conversão de um 

penalti. Manuel Luís fixou o empate para o A. Gandra, mas já nos descontos 
Bruno Teixeira voltou a marcar para o Valadares. O A. Gandra ocupa a 15.ª 
posição da tabela, com 8 pontos, e na próxima jornada recebe o Leça.   

1.ª Divisão – AFP - série 2 – 2.ª jornada
NUN’ÁLVARES 3 – SP. CAMPO 0

Ao intervalo a equipa de Recarei já vencia em casa por 3-0, golos 
apontados por Custódio (10 m), Filipe (20 m), e Guedes II (30 m). 

Com este resultado o Nun’Álvares sobe para a 7.ª posição da tabela, 
com seis pontos. Na próxima jornada vai defrontar o At. Rio Tinto. 

FRAzãO 1 – CCD SOBROSA 0 

O único golo da partida foi apontado por Ricardo Barros (58 m) de 
grande penalidade, ficando o Sobrosa reduzido a 10 unidades aos 

83 minutos, após a expulsão de Carlos. O Sobrosa ocupa o 4.º lugar, 
com 9 pontos. Na próxima jornada vai defrontar o Caíde Rei. 

U. BALTAR 0 – RIO DE MOINHOS 2

O Baltar somou a terceira derrota no campeonato, frente ao Rio de 
Moinhos. Com este resultado o Baltar cai para a 13.ª posição da ta-

bela, com três pontos. Na próxima jornada vai defrontar o Vila Caiz. 

2.ª Divisão – Série 1 – 2.ª jornada
PARADA 2 – MILHEIRóS 0 

O F. C. Parada somou a terceira vitória. Os golos só surgiram na segunda 
parte por Diogo (70 m) e Bruno (76 m). O Parada ocupa a 3.ª posição, 

com 10 pontos e na próxima jornada vai defrontar o Zebreirense.

BOUGADENSE 4 – SOBREIRENSE 2 

O Sobreirense somou a terceira derrota. Os golos do Sobreirense foram 
apontados por Rafa (43 m e 60 m). A equipa ocupa a 14.ª posição da 

tabela, com 3 pontos. Na próxima jornada recebe Toda a Prova. 

FUTSAL

2.ª Divisão – Série B – 3.ª jornada
LAMAS FUTSAL 4 – PAREDES 4

O Paredes somou o segundo empate. O resultado atira a equipa para a úl-
tima posição, com dois pontos. Na próxima jornada defronta o Jaca.

A.F. Porto – Divisão de Honra – 2ª. jornada 
JUV. GAIA 5 – ROMANOS 6

Os Romanos conquistaram a primeira vitória do campeonato, frente 
ao Juv. Gaia, por 5-6. A equipa está na 5.ª posição, com três pontos. 

Na próxima jornada recebe o Fonte Moura. 
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Um fim de semana em grande para a secção de atletismo da Casa do Benfica em 
Paredes. No grande prémio internacional em São João da Madeira a equipa con-
quistou três pódios e na prova organizada pela associação juvenil de Mozinho, 
em Penafiel, somaram mais quatro pódios individuais e ainda uma vitória no 
coletivo, entre 29 equipas em competição.   

Atletismo da Casa do Benfica em Paredes

Seis pódios em S. João da Madeira e Penafiel

Helena Nunes

A equipa do Paredes 
voltou a derrotar o Na-
val Povoense, desta vez 
em jogo a contar para o 
campeonato. Os campe-
ões nacionais foram à 
Senhora da Hora vencer 
por 12-14, consolidando 
a posição no topo da 
tabela classificativa. 

Polo Aquático

Paredes vence Naval Povoense

Inês Santos, Pedro Ferreira e 
Eduarda Barbosa consegui-
ram os primeiros pódios para 

a Casa do Benfica em Paredes no 
Grande Prémio Internacional, que 
decorreu no dia 10 de outubro, em 
São João da Madeira. 

Os três atletas alcançaram 
o primeiro lugar nos escalões de 
infantis femininos e juvenis mascu-
linos e femininos, respetivamente. 
“Com cerca de um mês e meio 
de trabalho com vista à próxima 
época os nossos atletas demonstra-

Após o primeiro encontro 
a contar para a supertaça 
Carlos Meinedo, do qual 

o Paredes Rota dos Móveis saiu 
vencedor, as duas equipas voltaram 
a defrontar-se, agora na piscina 
da Senhora da Hora, no jogo da 
segunda jornada do campeonato 
nacional de polo aquático sénior 
masculino, 1.ª divisão.

Num jogo que se antevia 
equilibrado, o Paredes cedo conse-
guiu uma vantagem de três golos, 
fruto de alguma apatia defensiva 

alguns erros no ataque, o que fez 
com que ambos os parciais termi-
nassem empatados (3-3).

No quarto tempo, o Paredes 
conseguiu superiorizar-se, tendo 
chegado a uma vantagem de 3 
golos, que depois foi reduzida 
pelo CN Povoense, para 2 golos. 
O parcial foi 3-4.

O resultado final ficou em 
12-14 para o Paredes Rota dos 
Móveis que soma assim a se-
gunda vitória no campeonato e 
arranca da melhor forma a pre-
sente época. 

Marcaram para o Paredes 
Bruno Pinto (2), Armando Rodri-
gues (1), António Cerqueira (5) e 
Maxim Secrieru (6).

Após esta jornada, a equipa 
do Paredes Rota dos Móveis e o 
Clube Fluvial Portuense isola-
ram-se na liderança do campe-
onato. Na próxima jornada, que 
se realiza este domingo, dia 26, 
na piscina Rota dos Móveis, em 
Recarei, o Paredes recebe a equipa 
do CDUP.

do Naval Povoense. No entanto, a 
equipa da casa conseguiu reagir e 
equilibrou o jogo, tendo o primeiro 

parcial terminado com uma vanta-
gem mínima para o Paredes, que 
venceu por 3-4.

No segundo e terceiro tem-
pos o equilíbrio continuou, com 
as duas equipas a cometerem 

ADC Astromil
classificou sete atletas

A Associação Desportiva e Cultural de Astromil classificou sete 
atletas no Grande Prémio de Atletismo Mozinho, Penafiel. A 
melhor classificação foi de Mário Oliveira, que conquistou o 

8.º lugar no escalão de iniciados. 
Nos benjamins A femininos, Inês Oliveira conquistou 19.º lugar. 

No escalão de infantis e ainda no feminino três atletas, Filipa Alves, 
Mara Campos e Patrícia Rodrigues, conquistaram a 10.ª, 13.ª e 19.ª 
posição, respetivamente. 

No masculino a Associação Desportiva e Cultural de Astromil 
conseguiu o melhor resultado através de Mário Oliveira, que terminou 
a prova do escalão de iniciados na 8.ª posição, seguido do colega de 
equipa Miguel Pacheco, que terminou na 12.ª posição. Nos seniores 
Agostinho Fernandes terminou em 21.º lugar. 

ram um bom nível o que promete 
uma época 2014/2015 em grande”, 
garante Paolo Borges, responsável 
pela secção de atletismo da Casa do 
Benfica em Paredes. 

A prova que contou com 320 
atletas consagrou o jovem Bruno 
Henriques, que venceu em 20m46s, 
seguido de Hugo Almeida (CC SJ 
Madeira) com 21m14’s e de Leo-
nel Fernandes a 11 segundos de 
diferença. 

No feminino, a vitória sorriu 
a Catarina Carvalho (GCAD) em 
23m59s, seguindo-se Sara Pinto, 
do Sport Lisboa e Benfica, com 

24m30’s e Catarina Gonçalves da 
U.D. Várzea na terceira posição 
com 25m11’s. 

Quatro pódios
individuais
em Penafiel

Um dia depois da prova em São 
João da Madeira a secção de atletis-
mo da Casa do Benfica em Paredes 
voltou a brilhar no grande prémio 
de atletismo de Mozinho, Penafiel. 
Na prova organizada pela associa-

ção cultural e juvenil de Mozinho 
participaram 201 atletas nos vários 
escalões. 

A prova principal teve a distân-
cia de oito quilómetros, com António 
Teixeira e Carlos Rodrigues, do C.A. 
Vila Boa Bispo e do F.C. Parada, a ter-
minar nos dois primeiros lugares com 
30m04s e 3m23s, respetivamente. 

Em femininos, destacou-se 
Verónica Dias, da Casa do Benfica 
em Paredes, que terminou a prova 
de juvenis com 14m26’s, seguida 
de Juliana Mendes da C.A. Estrelas 
Marco Canaveses, com 14m38’s e de 
Catarina Durães da Casa do Benfica 
em Paredes que terminou na terceira 
posição, com 14m47’s. 

Ainda no escalão de juvenis 
Jorge Moreira da Casa do Benfica em 
Paredes conquistou o primeiro lugar 
com 10m45’s, seguindo-se Tiago Silva 
do Ginásio da Trofa, com 10m59’s 
e Nuno Fernandes do G.D. Unidos 

Cano, com 11m12’s. 
Por equipas, a vencedora foi 

Dragões Vale Vizela, com 204 pon-
tos, seguido da Casa do Benfica em 
Paredes com 112 pontos. A fechar o 
pódio por equipas ficou a A.C. Juve-
nil Mozinho, com 109 pontos. 

Destaque ainda para as clas-
sificações de Inês Magalhães, 5.ª 
classificada na prova dos benjamins 
A. Já no escalão de benjamins B, 
Marisa Cunha conseguiu a melhor 
classificação (5.º lugar), seguida de 
Inês Barbosa (14.º) e Jéssica Rodri-
gues (15.º). 

Nos infantis masculinos Gui-
lherme Moreira foi 6.º classificado e 
no feminino o melhor resultado para 
a Casa do Benfica em Paredes foi de 
Beatriz Andrade, que terminou em 
6.º lugar. A fechar as classificações, 
Beatriz Rodrigues conquistou o 11.º 
lugar no escalão de iniciados no seu 
género.  

No Grande Prémio Atletismo Mozinho, em Penafiel
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A academia de patinagem artística da casa 
do Benfica em Paredes conquistou mais duas 
medalhas em França, no torneiro interna-
cional de Hettange-Grande, que decorreu  
nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Nuno Bessa 
alcançou a melhor classificação e arrecadou 
a medalha de ouro e Maria João dos Santos 
alcançou a medalha de prata. 

No seu primeiro ano 
ao volante de um carro 
de quatro rodas motri-
zes, João Barros e Jorge 
Henriques terminaram 
o Campeonato Nacio-
nal de Ralis no terceiro 
lugar absoluto. O piloto 
de Rebordosa poderia 
ter conquistado a segun-
da vitória consecutiva, 
mas um problema me-
cânico no Ford Fiesta R5 
obrigou-o a abandonar o 
Rali de Castelo Branco, 
quando estava na lide-
rança.  

Nuno Bessa conquista
medalha de ouro em França

Academia de patinagem artística da Casa do Benfica em Paredes

João Barros termina época
no pódio do campeonato nacional

Problema mecânico afastou piloto da vitória no Rali de Castelo Branco

com o zé Pedro (Fontes) e o Pors-
che, depois da nossa vitória em 
Mortágua”.

Apesar dos problemas mecâ-
nicos que o afastaram da vitória, 
o piloto de Rebordosa mostrou-se 
satisfeito com a conquista do ter-
ceiro lugar na sua época de estreia 
no principal escalão de ralis nacio-
nais. “Foi uma época de aprendi-
zagem e não apenas em relação 
ao carro. Acabámos a temporada 
com um nível muito bom”, lem-
brando a vitória alcançada no rali 
de Mortágua e a subida ao pódio 
em Guimarães e no rali Vinho da 
Madeira.

O piloto da Fibromade está 
já a pensar nas conquistas da 
próxima época. “Agora quero 
aproveitar esta experiência para 
atacar o título em 2015. Espero 
que tenhamos mais sorte com a 
mecânica mas vamos continu-
ar a fazer um trabalho profis-
sional e a manter a humildade 
que sempre tivemos”, concluiu 
João Barros, agradecendo todo 
o apoio do público. “Agradeço 
às milhares de pessoas que nos 
apoiaram ao longo do ano, das 
mais variadas formas, desde as 
redes sociais até aos troços e 
parques de assistência. Voltá-
mos a mostrar que os ralis con-
tinuam a ser um dos desportos 
mais populares em Portugal”.

Helena Nunes

No Rali de Castelo Branco, 
a última prova do Campe-
onato Nacional de Ralis, o 

Ford Fiesta R5 não permitiu que 
João Barros chegasse à sua segun-
da vitória consecutiva em 2014. 

O piloto da Fibromade en-
trou bem numa prova que já tinha 
ganho em 2012 e 2013 (ao volante 
do Renault Clio S1600), vencendo 
a concorrida Super Especial no-

turna de sexta-feira e mantendo a 
liderança do rali no primeiro troço 
de sábado, mas um problema de 
eletrónica no motor do Fiesta R5, 
na PE3, obrigou o tetracampeão 
nacional de karting e campeão do 
CPR2 a abandonar.

“De facto, este problema foi 

ainda mais frustrante do que o 
que aconteceu em Guimarães. Na 
altura também estávamos na fren-
te, mas ainda assim conseguimos 
terminar no pódio. Em Castelo 
Branco, estávamos com um bom 
ritmo, sentia-me bem com o carro 
e ainda por cima tinha começado 

a chover, só que o motor começou 
a falhar e depois de um gancho 
à esquerda desligou-se por com-
pleto e já não conseguimos voltar 
a pô-lo a trabalhar”, explicou João 
Barros. “É muito duro perder um 
rali onde estávamos fortes e onde 
iríamos ter mais uma luta acesa 

Helena Nunes

Três atletas da academia de 
patinagem artística da Casa 
do Benfica em Paredes esti-

veram a representar o concelho e 
a região no torneio internacional 
de Hettange-Grande, em França, 
que decorreu no último fim de 
semana. 

O atleta e treinador das cama-
das jovens da academia de patina-
gem artística da Casa do Benfica em 
Paredes, Nuno Bessa conquistou 
a melhor classificação na prova, a 

medalha de ouro. 
Maria João Teixeira dos 

Santos conseguiu a segunda 
melhor classificação do grupo, 
alcançando a medalha de prata. 
Destaque ainda para a classifi-
cação da atleta Rute Freire que 
obteve um honroso 7.º lugar na 
competição. 

Os três atletas brilharam numa 
competição de referência a nível in-
ternacional que reuniu mais de 150 
patinadores provenientes de Itália, 
Espanha, Inglaterra, Alemanha, 
Holanda e França. 
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Freguesia
de Recarei (II)

O quotidiano dos soldados nas 
trincheiras – quer na Europa quer 
em África – constituiu uma dura 

realidade para a qual, como aliás se fez 
referência em anterior artigo, as tropas 
portuguesas não haviam sido devidamente 
preparadas, nem equipadas. 

Na frente europeia, o sector reserva-
do ao Corpo Expedicionário Português 
localizava-se geograficamente na região 
de Nord-Pas-de-Calais, a norte do terri-
tório francês, já muito perto da fronteira 
com a Bélgica. Aí o clima é tipicamente 
húmido e frio durante quase todo o ano, 
mas sobretudo muito chuvoso e gelado no 
inverno, com temperaturas que chegam a 
atingir os 30.º negativos. Nas trincheiras, 
onde muitos soldados portugueses – sobre-
tudo os do sul do país – puderam ver neve 
pela primeira vez, vivia-se com os pés em 
permanente contacto com a água e subme-
tidos às baixas temperaturas, na ausência 
das mais básicas condições sanitárias, um 
cenário que naturalmente favorecia a pro-
pagação de doenças e o desenvolvimento 
de infecções graves. Muitas das vezes, não 
era sequer necessário que qualquer bala 
inimiga se alojasse fatalmente no corpo 
de um militar para o retirar de combate. A 
situação de um corpo debilitado por uma 
alimentação longe de ser a ideal, exposto 
de forma continuada às condições durís-
simas de um buraco inseguro, pantanoso, 
insalubre e inóspito, fazia com que muitos 
dos combatentes fossem parar às ambu-
lâncias ou aos hospitais sem terem sido 
propriamente vítimas de fogo inimigo. 

Como, aliás, temos visto e continu-
aremos a ver na descrição dos percursos 
militares de cada um dos combatentes 
paredenses da Grande Guerra, as fichas 
individuais do CEP registam as baixas, as 
altas e as evacuações médicas dos comba-
tentes, a maioria sem contudo especificar 
o motivo concreto que esteve na origem de 
cada situação clínica. No máximo, a indica-
ção do número da ambulância ou hospital, 
bem o número de dias entre as baixas e as 
altas, poderão traduzir a maior ou menor 
gravidade da doença ou ferimento. Mas 
pouco mais que isso. 

Sabemos que quando um soldado caía 
em combate era de pronto levado para o 
Posto de Socorros Avançado, onde recebia 
os primeiros e mais imediatos cuidados 
médicos. Daí seguia para o Posto de So-
corros, onde se efectuava uma primeira 
triagem, podendo realizar-se uma pequena 
cirurgia ou enviar-se o combalido para 
as ambulâncias. Nestas unidades, que 
por vezes eram muito mais que simples 
viaturas médicas, avolumando-se com 
tendas e enfermarias anexas consoante as 
necessidades – ex. Hospitais de Sangue –, 
realizava-se nova triagem e consequentes 
tratamentos ou intervenções cirúrgicas de 
maior complexidade. Os que exigiam um 
tempo de recuperação mais demorado 
eram enviados para os Hospitais de Base, 

de casar. Foi mobilizado pelo Regimento 
de Infantaria 32, embarcando em Lisboa no 
dia 14 de Julho de 1917. Ostentava a placa 
de identificação n.º 21743 e detinha o posto 
de soldado (n.º 380). No dia 14 de Agosto, 
baixa ao Hospital n.º 26, recebendo alta mé-
dica dois dias depois. Em 22 de Outubro, 
baixa ao Hospital n.º 32, tendo alta a 10 do 
mês seguinte. No dia 16 de Novembro, é 
colocado no Depósito Misto por ter sido 
julgado «apto para os serviços auxilia-
res». A 13 de Junho de 1918, segue para o 
porto de embarque a fim de ser repatriado. 
Contudo, quedou-se por terras francesas 
ainda durante mais alguns meses. No dia 1 
de Agosto, é punido pelo comandante com 
dois dias de detenção «por ter saído da for-
ma sem licença, enquanto o sargento de 
dia lia a ordem». No quotidiano das trin-
cheiras havia várias formaturas ao longo 
do dia. A primeira ocorria ainda antes do 
nascer do sol, e através dela os graduados 
certificavam-se de que os combatentes se 
encontravam nos seus postos e devidamen-
te equipados, armados e municiados. Aos 
ausentes, atrasados, desmobilizados ou aos 
que incorriam nalguma falta às instruções 
dadas durante a formatura, eram aplicadas 
penas disciplinares de duração variável 
(Afonso, A. e Gomes, C. M., 2003). Foi o 
caso deste combatente recaredense. Joa-
quim Magalhães embarcou em Cherbourg 
rumo a Portugal no dia 9 de Setembro, a 
bordo do navio Czaritza, chegando a Lis-
boa quatro dias depois.

 Vitorino de Sousa. Nasceu no 
lugar do Outeiro, Recarei, no dia 1 de 
Janeiro de 1893. Era filho de Bernardo de 
Sousa e de Ana de Sousa, neto paterno 
de José de Sousa e Maria Joaquina, e ma-
terno de Marcelina de Sousa. À data da 
integração no CEP era casado e residia na 
freguesia de Aguiar de Sousa. Integrava a 
2.ª Companhia do Regimento de Infantaria 
18 (Base geográfica: Porto), 3.º Depósito de 
Infantaria (unidade de reserva para suprir 
faltas de combatentes operacionais) do 
Corpo Expedicionário Português, tendo 
embarcado em Lisboa no dia 12 de Julho 
de 1917. Era o soldado n.º 551 e ostentava 
a placa identificativa com o n.º 67080. 
Faleceu em combate apenas dois meses 
depois de ter deixado o seu país natal, mais 
concretamente no dia 14 de Setembro de 
1917. Encontra-se sepultado no Cemitério 
Militar Português de Richebourg l’Avoué, 
mais concretamente no talhão A, fila 12, 
coval 10. Além de Vitorino de Sousa, estão 
inumados e devidamente identificados no 
mesmo cemitério, pelo menos, mais três 
militares do concelho de Paredes.

Cemitério Militar Português de Richebourg l’Avoué, onde se encontram sepultados 
quatro militares paredenses tombados durante a Primeira Guerra Mundial.

localizados à retaguarda, na localidade de 
Ambleteuse. Nota ainda para o Hospital da 
Cruz Vermelha Portuguesa, também situa-
do em Ambleteuse e que complementava 
os serviços sanitários do CEP.  

 Passemos a apresentar mais três 
combatentes da freguesia de Recarei.

 António José Nogueira. Nasceu 
no lugar da Costa, Recarei, no dia 22 de 
Julho de 1891. Era filho de Bernardino 
José Nogueira, alfaiate de profissão, e de 
Joana Rosa Nogueira, tecedeira. À data 
da mobilização para a Grande Guerra era 
casado com Maria Moreira de Jesus. Foi 
incorporado no Corpo Expedicionário 
Português pelo Batalhão de Sapadores dos 
Caminhos-de-Ferro, 2.ª Companhia, 4.ª 
Secção. Ostentava a placa de identidade 
n.º 66554 e detinha o posto de soldado (n.º 
283). Embarcou rumo a França no dia 26 
de Maio de 1917. Transcrevemos de uma 
publicação do Regimento de Engenharia 
1, breves trechos de uma resenha histórica 
do Batalhão ao qual António Nogueira 
pertencia: «Com a entrada de Portugal na 
I Grande Guerra em 1917, foi assente que 
seria constituído um Batalhão de Sapado-
res de Caminhos de Ferro para França (…). 
A sua mobilização decorreu durante o ano 
de 1917, tendo embarcado para França 4 
companhias que foram empregues logo 
nas regiões de Albert e Peronne, Ypres 
e Messines, na Bélgica, onde estiveram 
ocupadas em trabalhos de construção, 
conservação, levantamento e reparação de 
linhas férreas, algumas das quais executa-
das sob fogo inimigo (…). Este período de 
serviço que se prolongou até às ofensivas 
alemãs de Março e Abril de 1918, foi de 
grande intensidade de trabalho, nas mais 
difíceis condições e muitas vezes debaixo 
de fogo da artilharia inimiga, tendo no 
entanto conseguido que nunca deixasse 
de estar aberta ao tráfego a importante 

linha Arras-St.Pol. (…) A forma como o 
então Batalhão de Sapadores de Caminhos 
de Ferro (BSCF) desempenhou as suas 
missões, é comprovada na transcrição do 
louvor em O.S. N.º14 de 1919 (2.ª Série); O 
Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro 
foi a Unidade Portuguesa que, com mais per-
sistência e assiduidade cooperou na zona de 
guerra, onde prestou notáveis e assinalados 
serviços, em circunstâncias por vezes difíceis 
e arriscadas.» Assim que o recaredense An-
tónio José Nogueira chega a Brest, baixa ao 
hospital daquela localidade, recebendo alta 
médica no dia 6 de Junho. A 14 de Feve-
reiro de 1919, é punido pelo comandante 
da companhia com dez dias de detenção. 
Motivo: «tendo visto soldados ingleses 
com duas carroças roubar travessas (100) 
que estavam junto à linha de caminho-de-
ferro perto de uma passagem de nível, e 
à carga deste destacamento não procurou 
impedir esse roubo, mostrando assim 
pouco zelo». Contudo, poucos dias depois, 
através da Ordem de Serviço n.º 58 de 27 de 
Fevereiro de 1919 do Batalhão de Sapado-
res de Caminhos-de-ferro, é-lhe concedido 
o direito a usar a Medalha Comemorativa 
de Campanha à França, com a legenda na 
passadeira «França 1917-1918». Foi repa-
triado, juntamente com a 2.ª Companhia do 
Batalhão a que pertencia, em 27 de Abril 
de 1919. Faleceu em Recarei, com 40 anos 
de idade, no dia 21 de Março de 1931.   

Joaquim Ferreira de Magalhães . 
Nasceu em Penafiel no ano de 1896, sen-
do residente em Recarei na altura da sua 
incorporação no CEP. Era filho de Joaquim 
José Teixeira de Magalhães e de Margarida 
Barbosa. Casou em Penafiel, em Fevereiro 
de 1917, com Alexandrina Nogueira, nas-
cida a 21 de Agosto de 1892 no lugar do 
Outeiro, Recarei, filha de Vitorino José de 
Azevedo e de Maria da Rocha Nogueira. 
Partiu para França poucos meses depois 
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António Gomes de Sousa

Editor e titular da Livraria Modo de Ler, Cruz Santos sugestionado pelo carisma do pe. 
Américo vem fazendo uma campanha útil e valiosa pela causa ímpar do fundado da 
Casa do Gaiato. Em vez de se aproveitar da fama para ter proveito, obra o contrário: 

das vendas das obras do pe. Américo, que edita, 50% reverte para a Obra da Rua. O livro, 
com direção gráfica de Armando Alves, tem 373 páginas de texto e 15 de fotos diversas do 
pe. Américo.

Padre Carlos – Crónicas escolhidas
e documentário fotográfico

Acabado de falecer aquele que sucedeu ao pe. Américo, o padre Carlos Galamba – era 
bem oportuna a divulgação do facto, a que o padre Júlio Pereira deu o seu testemunho, 
prefaciando o livro, onde o leitor pode ver que o padre Carlos José Galamba Bragança 

Ferreira nasceu em Lisboa, S. Jorge de Arroios, a 18de setembro de 1925. Contém 335 páginas 
do texto e 8 de comentário fotográfico. 

Parabéns a José da Cruz Santos (Modo de Ler – Porto). 

José da Cruz Santos:

Padre Américo
– Páginas

escolhidas e
documentário

fotográfico

Carta para além:
Caderno de 12 páginas, 

lido por Moreira das Neves no 
programa “Páginas de Poesia”, 
emitido em 3 de agosto de 1959, 
na Emissora Nacional, apre-
sentado por João Vilaret, sob a 
direção de Miguel Trigueiros. De 
uma acentada Gomes de Sousa 
homenageia António Nobre, 
João Vilaret e Miguel Trigueiros, 
para lá de Moreira das Neves, 
enquanto organismos oficiais do 
concelho de Paredes assobiam 
para o lado!

Os Pinto Lopes – Genealogia 
Trabalho valioso não só 

para a família Pinto Lopes, mas 
também para a história dos trans-
portes em Portugal, particular-
mente na nossa região – Paredes 
/ Penafiel. Oitenta páginas dadas 
à estampa por PLV - Pinto Lopes 
Viagens. 
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Foi apresentada esta semana a proposta 
de Orçamento de Estado para 2015. Ha-
verá agora lugar à discussão do mesmo 

na especialidade na Assembleia da Republica 
e posteriormente a sua votação.

Hoje irei realçar algumas das medi-
das fiscais previstas nesse Orçamento, que 
terão reflexo nas vidas das empresas e dos 
particulares, quer pela positiva, quer pela 
negativa.

Assim, começando pelo IRC, que é o im-
posto que incide sobre o lucro das empresas, 
é de salientar pela positiva a continuação da 
descida da taxa de IRC iniciada em 2014. Em 
2014, verificou-se uma descida desta taxa de 
25% para 23%. Agora para 2015, o Orçamento 
de Estado prevê uma nova descida desta 
taxa para 21%. Apesar desta descida está 
prevista uma maior arrecadação de receita 
através deste imposto, já que é esperada uma 
evolução favorável das empresas nacionais 
em 2015. Pela negativa, há a registar a manu-
tenção da taxa de IVA máxima- de 23% sobre 
a hotelaria e a restauração. Os empresários 
deste sector reclamam a descida do Iva para 
a taxa intermédia de 13%, mas ainda não 
será desta.

Proposta de Orçamento
de Estado para 2015

Ao nível dos particulares há também 
a registar medidas positivas e medidas 
negativas. Começando uma vez mais pelas 
positivas, há a destacar duas medidas. Em 
primeiro lugar, o facto de os filhos passarem 
a contar para o quociente conjugal à ordem 
de 0,3 por cada filho. O que significa isto para 
um casal que tem por exemplo dois filhos, 
como é o meu caso? Até agora, o meu ren-
dimento e o da minha esposa era somado e 
depois dividido por 2 para determinar a taxa 
de IRS a que estaria sujeito, independente do 
número de filhos. Agora, como tenho dois 
filhos, o mesmo rendimento em vez de ser 
dividido por 2 irá ser dividido por 2,6 (2 + 
0,3 por cada filho), ou seja, o rendimento a 
tributar será menor e como tal sujeito a uma 
taxa mais baixa.

Outro aspeto positivo que este Orça-
mento prevê ao nível do IRS é a novidade 
de um maior número de despesas que as 
pessoas efetuem em que peçam fatura e 
identifiquem o seu número de contribuinte 
passarem a contar para abater ao IRS a pagar. 
Esta medida não só diminuirá o IRS a pagar 
pelas pessoas como poderá contribuir para 
o combate à economia paralela.

Do lado negativo, gostaria de realçar 
duas situações. Em primeiro lugar, uma 
relacionada com o pagamento do IMI e ou-
tra relacionada com a sobretaxa de IRS. Ao 
nível do IMI, a medida prende-se com o fim 
da cláusula de salvaguarda. O que é isto da 
cláusula de salvaguarda que o Orçamento 
para 2015 prevê terminar? Com a reavaliação 
dos Imoveis efetuada em 2012, para que o IMI 
a pagar não tivesse um aumento brusco, a 
cláusula de salvaguarda prévia um aumento 
gradual do IMI a pagar ano apos ano até 
chegar ao seu valor total, ou seja, só permitia 
um aumento de 75 euros no máximo por ano. 
Com o fim desta cláusula de salvaguarda, 
isso significa que em 2015, o valor a pagar já 
não terá esse aumento gradual e passará logo 
para o valor total a pagar. A outra questão 
negativa prende-se com o não terminar da 
sobretaxa de IRS em 2015, ficando apenas 
prevista uma devolução desta taxa em 2016, 
caso a arrecadação de impostos em 2015 
atinja determinados valores muito ambicio-
sos. Ou seja, em 2015, para além das taxas 
normais de IRS continuará a suportar-se mais 
a sobretaxa de 3,5% sobre os rendimentos que 
excedam o salário mínimo nacional.

“Ao nível dos parti-
culares há também 
a registar medidas 
positivas e medidas 
negativas”

Os cerca de 3200 manuais escolares 
que o município começou a 
entregar aos alunos no passado 

dia 14 de outubro destinam-se a todos 
os alunos do 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano de 
escolaridade que frequentam as atividades 
de enriquecimento curricular de inglês, dos 
cinco agrupamentos de escolas do concelho 
de Penafiel. 

A ação promovida pela câmara 
municipal, através do pelouro da educação, 
decorre no âmbito do plano municipal 
solidário e representa, segundo a autarquia, 
um investimento na ordem dos 12 mil 
euros.

O objetivo prende-se com o incentivo 
ao desenvolvimento pedagógico dos 
alunos na área do inglês, reforçando o 

igual acesso à educação das crianças do 
concelho. “Através desta ação pretendemos 
promover o desenvolvimento pedagógico 
dos alunos na área do inglês, reforçando 
assim o direito à igualdade e o acesso à 
educação das crianças do município”, 
sublinhou o vereador da educação Rodrigo 
Lopes, que deixou a garantia de que o 
município vai continuar a apostar no 
reforço de apoios na área da educação. 

“O município de Penafiel vai 
continuar a reforçar a área da educação 
no concelho através do nosso plano 
municipal solidário. Vamos beneficiar 
todos os alunos que frequentam as 
atividades de enriquecimento curricular 
de inglês, atividade também dinamizada 
pelo município”, acrescentou.

Penafiel

Município entregou
3200 manuais escolares
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Marcar a diferença é o que 
qualquer empresa pretende 
fazer hoje para se fixar no 
mercado, até porque cada 
vez mais os clientes procu-
ram o que é alternativo.
A oportunidade de experi-
mentar, em ambiente singu-
lar, diversos produtos qua-
se únicos é o que o Atelier 
de Chã ‘resistir é pecado’, 
em Gandra, Paredes pode 
oferecer aos clientes. A pro-
prietária, Michelle Rocha, 
garante que a diferença é 
a imagem do seu atelier, 
combinada com produtos 
distintos, de qualidade e a 
baixo preço. 

A crise  económica  levou 
as empresas a atravessar 
momentos conturbados. 

A queda do mercado interno e na 
Europa levou diversas empresas 
de transportes a entrar em rutura 
e muitas a encerrar atividade. 

Michelle Rocha, de 34 anos, na-
tural dos Estados Unidos da América 
e a residir em Portugal há 28 anos, foi 
uma das jovens que perdeu o emprego 
com o rebentar da crise económica 
no país. Desempregada e com fracas 
perspetivas de conseguir encontrar 
trabalho em qualquer ramo, a jovem 
lançou-se na criação da sua própria 
empresa, procurando entrar no mer-
cado com um conceito distinto.

 “Tinha de me estabelecer por-
que não estava fácil para arranjar 
trabalho em lado nenhum. Apostei 
num atelier de chá porque era um 
espaço que ainda não existia nesta 
zona. Sempre achei que era um es-
paço que faltava para quem quisesse 
estar com os amigos num ambiente 
descontraído, mas diferente de um 
café”, conta a empresária.

“Todo o espaço
foi pensado

ao pormenor”
O ambiente acolhedor, a imagem 

diferente e os pormenores de decora-
ção tornam o Atelier de Chã num di-
ferente e inspirador. “Todo o espaço 
foi pensado ao pormenor para ser 
diferente de tudo. Não queria que 
o meu espaço fosse mais um a abrir. 
Queria que fosse o tal espaço onde as 
pessoas vão quando procuram algo 
alternativo. E acho que conseguimos 
marcar a diferença. Até porque no 
início funcionávamos muito com os 
estudantes da faculdade, e quando 
eles entravam de férias o negócio 
parava, mas noto que temos cada vez 
mais pessoas de fora”. 

Para além da aposta na quali-
dade dos produtos a estratégia de 
sucesso passa também pela relação 
com os clientes. E para Michelle a 

Michelle Rocha – Atelier de Chã ‘Resistir é Pecado’

“Conseguimos marcar a diferença”
simpatia é a maior e a melhor aposta. 
“O produto até pode ser muito bom, 
mas se não formos minimamente 
simpáticos com as pessoas, não ti-
vermos um atendimento cuidado, o 
cliente pode gostar do produto, mas 
não volta porque não é bem atendi-
do”, sublinha. 

“Temos cada vez 
mais pessoas

de fora”
A imagem do Atelier de Chã 

ligada à qualidade e simpatia foi ga-
nhando espaço junto dos clientes. As 
tentações gastronómicas são muitas, 
desde muffin’s, saladas, tostas, so-
pas e chãs. “A nossa torrada atelier 
é a mais famosa e diferente. Vem 
acompanhada com três boiões de 
compotas, mel, ou nutela. As nossas 
saladas são fantásticas e os cachorros 
também já foram muito elogiados 
pelos clientes. Os chãs, por exem-
plo, podem ser mais caros, mas são 
ótimos”. 

Para além do chá, imagem de 
marca da casa, Michelle apostou na 
criação de um conceito diferente em 
diversos outros produtos. Apesar 
de exigir um maior investimento e 
limitar a percentagem de lucro a em-
presária garante que prefere “pagar 
mais pela qualidade”. 

“Prefiro comprar mais caro, mas 
ter a certeza de que o produto que 
estou a vender ao cliente é de ótima 
qualidade. Não trocava os chãs por 
uns mais baratos porque são infu-
sões naturais. Há clientes que não 
gostavam de chã, mas já não passam 
ser vir cá ao fim de semana. E isso é 
ótimo”.

“O Estado
não apoia

devidamente
quem tem

iniciativa”
Um ano e meio depois de abrir 

portas e já com duas funcionárias o 
Atelier de Chã tem conquistado fama. 
As reações têm sido boas, garante a 
empresária, que apesar de não estar 
a pensar em breve expandir o negócio 
não afasta totalmente a possibilida-
de para o futuro. “Não penso para 
já abrir mais nenhum espaço, mas 
às vezes as oportunidades surgem 
quando menos esperamos, por isso, 
vamos ver o que aparece.  

Michelle Rocha está confiante 
no futuro. Contudo, critica a “falta 
de apoios” do Estado para os jovens 
empreendedores que estão a tentar 
ajudar a economia do país a crescer. 
“O Estado não apoia devidamente 
quem tem iniciativa, abre um ne-
gócio, sai do desemprego e ainda 
cria mais postos de trabalho. Acho 
que apoia mais quem não faz nada 
do que quem quer ajudar a mudar 
o país”.Michelle (ao centro) com as duas funcionárias da sua empresa

A empresária aposta na elevada qualidade dos produtos para marcar a diferença
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Sociedade de Contabilidade, em expansão, 
compra carteira de clientes ou gabinete 
de contabilidade, nas zonas de Paredes,     
Lousada e Penafiel

e-mail: jcarlosm@sapo.pt
Telef.: 919 931 556
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adMiTE-sE cONTaBilisTa
- Formação superior em contabilidade
- Experência superior a 5 anos em funções similares
- Inscrito na Ordem Técnicos Oficiais de Contas
- Disponibilidade imediata.

e-mail: jcarlosm@sapo.pt
Telef.: 919 931 556
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O incêndio deflagrou nas instalações da 
Sopotin, em Vilela, Paredes, cerca das 15 
horas de quinta-feira, dia 9 de outubro, 
provocando um ferido grave. No local 
estiveram mais de 50 bombeiros de quatro 
corporações da região a tentar controlar as 
chamas, que provocaram várias explosões e 
queimaduras de 1.º e 2.º graus num fun-
cionário de 21 anos. 
O incêndio terá começado quando um 
atrito de eletricidade estática incendiou o 
diluente que estava a ser manuseado por 
quatro funcionários.  

Jovem de 21 anos sofreu queimaduras de 1.º e 2.º graus na face e no tórax 

Incêndio num armazém de tintas em Vilela

Helena Nunes|texto/fotos

Segundo o comando dis-
trital das operações, 54 
bombeiros e 18 viaturas 

estiveram a combater um 
incêndio que deflagrou num 
armazém de tintas e vernizes, 
em Vilela, Paredes, ao início 
da tarde de quinta-feira, dia 9 
de outubro.

O pânico instalou-se 
poucos minutos antes das 15 
horas quando foram ouvidas 
várias explosões vindas do 
interior do armazém da So-
potin, na zona industrial de 
Vilela. Os estrondos deixaram 
assustados os funcionários das 
empresas existentes no local 
e os vizinhos. Alguns ainda 
tentaram evitar a propagação 

das chamas, mas a elevada 
quantidade de latas de tintas 
e vernizes armazenadas na 
empresa fez com que as cha-
mas tomassem rapidamente 
enormes proporções. 

Os produtos químicos, 
utilizados sobretudo na indús-
tria do mobiliário da região, 
provocaram uma intensa nu-
vem de fumo que podia ser 
avistada a alguns quilómetros 
do local. “Estava a andar a 
pé e ouvi pessoas aos gritos. 
Vieram pedir para ligar aos 
bombeiros e já via fumo a sair 
do armazém. Passados uns 
cinco minutos ouviram-se al-
gumas explosões”, conta Elisa 
Machado que pediu ajuda aos 
vizinhos para dar o alerta aos 
bombeiros.

inflamável começaram a ex-
plodir. Foi transportado para 
o hospital Padre Américo, em 
Penafiel, com queimaduras 
de 1.º e 2.º graus na face e no 
tórax. Ainda no mesmo dia 
André Santos era transferido 
para o hospital de São João, 
no Porto, devido à gravidade 
das queimaduras. 

As instalações da Sopo-
tin, na zona industrial de Vile-
la, foram totalmente consumi-
das pelas chamas. Para além 
da GNR de Lordelo, estiveram 
no local a combater o incêndio 
as corporações de bombeiros 
de Lordelo, Paredes, Paços de 
Ferreira e Freamunde.

A empresa pertencia a 
um casal de Vilela e esta-
va aberta há cerca de três 
anos. Segundo conseguimos 
apurar, trabalhavam na em-
presa seis pessoas.

Ao início da noite, os 
bombeiros prestavam ainda 
apoio aos funcionários da 
Sopotin que tentavam retirar 
latas de tintas e vernizes dos 
escombros, na tentativa de 
recuperar algum do material 
que não foi destruído pelo 
fogo. Visivelmente abalados 
os proprietários da empresa 
não quiseram prestar decla-
rações à comunicação social. 
Contudo, estimam que os 
prejuízos possam ascender a 
um milhão de euros. 

“Pedi a uma vizinha 
para ligar aos bombeiros por-
que estava muito nervosa. As 
pessoas que saíram do arma-
zém aos gritos só diziam que 
as chamas já estavam muito 
altas”, conta a moradora.

Idalina conta que con-
seguiu ouvir as explosões em 
casa, a cerca de 300 metros do 
armazém. ”Estava em casa 
a descansar e assustei-me 
quando ouvi um estrondo 
enorme. Havia muitas tintas e 
diluentes dentro do armazém 
e explodiu tudo”, conta: “Foi 
uma aflição muito grande. É 
triste perder tudo assim tão 

depressa”, lamenta.
O incidente provocou 

um ferido grave, que foi trans-
portado para o hospital Padre 
Américo, em Penafiel. Segun-
do informações recolhidas 
no local trata-se de um dos 
funcionários da empresa, 
um jovem de 21 anos, que se 
encontrava, juntamente com 
o proprietário e um outro fun-
cionário, a manusear diluente 
na altura em que o incêndio 
deflagrou. 

Segundo o comandante 
dos bombeiros voluntários de 
Lordelo, o incêndio terá sido 
provocado por uma “grande 

explosão”. “O diluente esta-
va a ser passado de uma lata 
maior para uma mais peque-
na. Depois, como contou o 
dono da empresa, um atrito 
de eletricidade estática fez 
com que o mesmo diluente 
começasse a arder”, explica 
Pedro Alves. “Foi um com-
bate muito difícil devido aos 
materiais inflamáveis”, acres-
centou.

O responsável confir-
mou a existência de um ferido 
grave, André Torres, de 21 
anos, residente em Paços de 
Ferreira. O jovem foi projetado 
quando as latas de material 

A Federação de Patinagem de Portugal con-
vocou quatro atletas da Juventude Pacense 
para representar as cores nacionais na Taça 
Europa 2014, competição que irá decorrer de 
28 de outubro a 1 de novembro, em Coimbra.

Taça Europa 2014 disputa-se em Coimbra

Quatro atletas da Juventude Pacense
na seleção nacional

Trata-se de uma das mais 
importantes competi-
ções da modalidade, 

que vai levar à vila do Luso, 
concelho da Mealhada, 208 
atletas de nove países, Alema-
nha, Bélgica, Eslovénia, Espa-
nha, França, Holanda, Itália, 
Portugal e Reino Unido. 

Espanha terá a maior 
representação, com 47 parti-
cipantes, seguido de Portugal, 

com 34 participantes, e da 
França, com 31 atletas.

Entre os 34 atletas portu-
gueses que integram a comi-
tiva da seleção nacional estão 
quatro atletas da Juventude 
Pacense que vão competir em 
patinagem livre e par artístico, 
nos escalões de iniciados e 
juniores.  

Diogo Craveiro, que em 
2012 conquistou a medalha de 

ouro e em 2013 o bronze, veste 
as cores da seleção nacional 
portuguesa no escalão de 
iniciados, em patinagem livre. 
No feminino, Catarina Andra-
de, que nos últimos dois anos 
ficou em 4.º lugar, vai competir 
em patinagem livre. 

Lara Santos vai competir 
no escalão de juniores, em 
patinagem livre e par artístico, 
com Nuno Fernandes. Os dois 
atletas são uma estreia absolu-
ta na seleção nacional. 

A competição europeia 
começa na próxima terça-feira, 

dia 28 de outubro, com as 
provas a começar pelas 15h e 
prolongarem-se até às 22h. 

Na quarta-feira, dia da 
cerimónia de abertura, pelas 
20h30, a competição começa 
pelas 14h45. Na quinta-feira, 
a competição tem início pelas 

17h, na sexta por volta das 
13h e no último dia, sábado, 
pelas 14h30. Neste dia realiza-
se também a cerimónia de 
encerramento, com a usual 
entrega de prémios, já depois 
de encerrada a competição e 
apurados os vencedores.

|Sociedade|
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Faleceu

Ana Rita Ferreira Dias
Faleceu no dia 27 de setembro, com 

89 anos. Natural e residente na freguesia 
de Vandoma, Paredes. Era viúva de José 
António da Rocha Moreira.  

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 sua saudosa extinta ou que de 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, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Augusto Coelho Moreira Pacheco
Faleceu no dia 13 de outubro com 83 

anos. Natural de Besteiros e residente na 
Madalena, Paredes. Era casado com Maria 
do Rosário dos Santos Cardoso Coelho. 

Agradecimento
Sua esposa e restante família vêm 

por este meio, extremamente sensibili-
zados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Joaquina Barbosa Moreira
Faleceu no dia 17 de outubro, com 75 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de António 
Joaquim da Silva Leal. 

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 sua saudosa extinta ou que de 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, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Carlos Ribeiro Martins
Faleceu no dia 13 de outubro com 83 

anos. Natural de Rebordosa e residente na 
freguesia de Lordelo, Paredes. Era viúvo de 
Maria Amélia Ferreira Alves. 

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Albertina Carvalho Torres de Barros
Faleceu no dia 13 de outubro com 59 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casada com António 
da Silva Barbosa. 

Agradecimento
Seu marido, filhos, netos e restante 

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 7.º 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

Faleceu

Carmindo Paulo Ferreira Neto
Faleceu no dia 12 de outubro com 47 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era solteiro. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram 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

Faleceu

Joaquim Fernando Ferreira Vieira
Faleceu com 51 anos, no dia 18 de 

outubro. Natural e residente na freguesia 
de Cete, Paredes. Era solteiro. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

Faleceu

Manuel Ribeiro
Faleceu no dia 20 de outubro com 89 

anos. Natural de Gondalães e residente na 
Madalena, Paredes. Era viúvo de Maria 
Arminda Moreira da Silva.

Agradecimento
Seus filhos, noras, netos, bisnetos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibili-
dade 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. Comunicam que 
será celebrada a misse de 7.º dia, sábado, dia 25, pelas 18 horas, 
na igreja paroquial da Madalena. 

Antecipadamente expressam o mais profundo e reconheci-
do agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia. 

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Serafim Freitas da Rocha
Faleceu no dia 15 de outubro com 66 

anos. Natural de Rebordosa e residente 
na freguesia de Vandoma, Paredes. Era 
casado com Maria Augusta Teixeira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e restante 

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 7.º 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

6.º aniversário de falecimento
Joaquim Pinto Teixeira do Couto

A missa para assinalar o 6.º aniver-
sário de falecimento de Joaquim Pinto 
Teixeira do Couto será celebrada no dia 24 
de outubro, pelas 8 horas, na igreja matriz 
de Paredes. Antecipadamente agradecem 
a todos aqueles que se dignem a participar 
neste ato religioso. 

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

Couto) – Paredes

Pub
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Miguel Teixeira do Couto

José teixeira do Couto Joaquim teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943
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Faleceu

Sara Ferreira
Faleceu no dia 19 de outubro, com 

81 anos. Natural e residente na freguesia 
de Guilhufe, Penafiel. Era viúva de Júlio 
Rodrigues.

Agradecimento e 
missa do 7.º dia
Seus filhos, noras, genros, netos, 

bisnetos e restante família vêm por 
este meio, profundamente sensibilizados, agradecer todas 
as manifestações de pesar e carinho recebidas aquando o 
triste desenlace, e participar que será celebrada missa de 
7.º dia pelo seu eterno descanso domingo, dia 26 de outu-
bro, pelas 9h30, no salão paroquial de Guilhufe. Reiteram 
o agradecimento a todos quantos uma vez mais os possam 
honrar com a sua presença nesta santa eucaristia.

Homenagem à Avó Sara Ferreira
Vimos partir a 

avó, mãe, mulher, 
que tanto amáva-
mos pelos valores 
que nos transmitiu, 
pela sua generosi-
dade e paixão pela 
vida.

A saudade 
chega e, agora, 
resta-nos relembrar 
as suas histórias, 
as suas conquistas 
e as memórias, que 
nos farão eternizar 
o seu sorriso e o 
seu amor.

Quantas ex-
periências, quantos conselhos dados, quanta paciência 
para suportar os nossos problemas, quanto amor que tão 
generosamente nos deu. Sempre com uma palavra de es-
perança e um abraço cheio de afectos, sem nunca nos exigir 
nada em troca.

E o seu amor morará no nosso coração. Para sempre.

Netos e bisnetos: Luísa Rodrigues, São, Cláudio e César,   
Sandra, Carla, Júlio, Susana, Cristiana, Joel, Cristina, Sónia, 
Leonor, André, Márcio, Filipe Leal, Cátia, Filipe, Andreia, Nuno, 
Paula, Carolina, Augusta, Joana e Soraia.
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