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JORNAL FUNDADO EM 1931

Futuro das “laranjeiras”  
adiado para depois das eleições
Negócio. Celso Ferreira comprometeu-se a dar a palavra aos paredenses para que a cidade 
decida sobre o destino a dar aos terrenos agora readquiridos pela Câmara por 1,6 milhões 
de euros. Mas só decide o que fazer “se houver consenso”, caso contrário a batata quente 
passa para o sucessor. “Cidade Desportiva, em Mouriz, é irreversível”, tratou de avisar. PÁG.6

Carnaval de Lordelo brincou com a polémica 
das offshores versus escolas PÁG.12

OS HOMICIDAS DE "LEANDRO  DA SOBREIRA" 
LIVRARAM-SE  DA PENA MÁXIMA  PÁG.3

DOMINGOS BARROS 
PRESIDE À COMISSÃO 
DE HONRA  
DE ALEXANDRE 
ALMEIDA  PÁG.4

MORADORES DA CRIP FORAM À AM POR 
CAUSA DO REALOJAMENTO CIGANO   PÁG.7

“E NINGUÉM DIGA QUE ESTA DOAÇÃO 
É UM PRESENTE ENVENENADO”   PÁG.8
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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

No dia 13 do corrente, pelas 3 horas 
da tarde, em frente do salão da «Ala 
dos Cruzados de Fátima», encontra-
vam-se muitos automóveis, bicicle-
tas, centenas de pessoas, etc., etc…
Que haveria de novidade?
Os operários de marcenaria, na sua 
maior totalidade, uns fatigados pelo 
trabalho exausto durante a semana 
e sem a necessária alimentação, ou-
tros pela curiosidade, encheram o 
amplo salão!
Chegaram alguns delegados do Por-
to e tambem do nosso concelho, co-
mo o sr. Capitão Sotero Ferreira e o 
legionário sr. Mendes, de Bitarães, 
para assistirem á inauguração.
Tudo na melhor ordem é formada a 
meza sob o presidencia do sr. Capi-
tão Sotero Ferreira, ladeado pelos 
srs. Joaquim Silva, secretário do Sin-
dicato dos Operários Marceneiros, 
com séde em Gondomar, Santos 
Carvalho, do Sindicato das Artes 
Gráficas, Virgolino Pinto, dos sapa-
teiros, Candido Ferreira, emprega-
do de farmácia e Alberto Alves Pe-
reira, de Freamunde, da séde local.
Pelo Presidente sr. Cap. Sotero, foi 
dada a palavra aos oradores inscri-
tos, falando todos com clareza, ve-
lando pelos seus camaradas que 
ainda se não inscreveram no Sindi-
cato, ou por desleixo, ou falta de 
compreensão.

Foram ouvidos com verdadeira 
atenção os oradores, mas sem o ca-
lôr merecido desta reunião, talvez, 
pelo operariado destas freguesias 
limítrofes andar a pão e laranja há 
alguns anos !…
Mas, a união faz a força, e julgo ver 
remediado o mal em parte, daqui a 
pouco tempo, se Deus quizer.
Falou em seguida o grande médico e 
amigo das classes operárias Dr. An-
tónio Rangel, que tem sabido de-
monstrar com sinceridade quanto 
ama os desprotegidos da sorte, cha-
mando tambem para o Sindicato a 
classe patronal.
Se operários e patrões entrarem no 
campo da verdade, como o Dr. Ran-
gel afirmou com nitidez espiritual e 
c o l e c t iva ,  m e l h o re s  d i a s  n o s 
esperarão.
Foram ouvidos intrepidos vivas ao 
Sindicato, união dos trabalhadores, 
ao Dr. Antonio Rangel, á Pátria e á 
R e p u b l i c a ,  c a l o r o s a m e n t e 
aplaudidos.
E, assim terminou esta simpatica 
inauguração dos operarios de mar-
cenaria, sem uma nota discordante, 
em prol da comunidade, e dos in-
cansaveis, trabalhadores de Portu-
gal !

Pintarrôxo

REBORDOSA, 22-2-938

Inauguração soléne da Filial  
em Lordelo dos Operários 
Marceneiros e Artes Correlativas

Hoje magoei-me a mim
A ver se ainda sentia.
Fixei-me nessa dor

Como única coisa que sentia.
A agulha fez seu furo

Ferindo da forma usual. 
Mesmo que tente apagar tudo,

Tudo vem de forma igual

Em que me eu tornei, teu querido amigo,
Quando todos os que amo se vão.

E eu não sigo?
Podias ter tido tudo

Do meu império de Nada!
Ter-te-ei desiludido.
Terás sido magoada?

Uso uma coroa de espinhos
Num trono de intrujar

Cheio de pensamentos daninhos
Que não consigo arrumar.
Perante o escoar do tempo

O que sinto se esvanece
Tu és já alguém diferente
Para o Eu que aqui fenece

Em que te tornei eu
Teu antes querido amigo

Vão amor daqueles que vão
Sem me levar consigo.
E podias ter tido tudo, 

Mas nem parte deixaste.
E eu mudo quando partiste.

Irei desapontar-te
Irei desiludir-te?

Irei magoar-te

E se hoje começasse de novo
Muito longe daqui

A agulha com que alinho
O furo que hoje magoa

Ter-te-ia encontrado em mim
Teria encontrado o caminho

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

Desafio

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de Paredes de 5 de Março de 1938)
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SOCIEDADE

As infeções respira-
tórias são doenças 
muito frequentes e 

responsáveis por impor-
tante morbilidade e morta-
lidade. Em situações de 
envolvimento pulmonar 
ou até de infeção generali-
zada podem ser muitas ve-
zes graves e até fatais. 

A pneumonia, infeção 
do tecido pulmonar, pode 
ser causada por vários 
agentes como vírus ou bac-
térias, entre outros. Está 
associada a elevada morta-
lidade, que pode ir até 60% 
nos idosos, e a cerca de 40 
mil internamento por ano 
só em Portugal, especial-
mente em pessoas vulne-
ráveis como idosos ou 
doentes com diminuição 
das defesas do sistema 
imunitário. Segundo dados 
mais recentes da Direção 
Geral da Saúde, a pneumo-
nia é responsável por cerca 
de 6500 mortes por ano 
em Portugal. 

Estes números alar-
mantes obrigam-nos a re-
fletir sobre esta problemá-
tica. O Streptococcus pneu-
moniae é a bactéria que 
mais frequentemente cau-
sa pneumonia bacteriana. 
É possível prevenir uma 
boa parte dos casos através 
da administração criterio-
sa de vacinas efetivas.

A vacina contra a Pneu-
monia consta, atualmente, 
do Plano Nacional de Vaci-
nação, é gratuita nesse 
contexto, devendo ser ad-
ministrada a todas as 
crianças aos 2, 4 e 12 me-
ses de idade. A vacinação 

em adultos, apesar de não 
ser gratuita, constitui tam-
bém uma importante es-
tratégia de combate a este 
flagelo, sendo recomenda-
da em: 

1- todas as pessoas com 
65 ou mais anos; 

2- portadores de doen-
ça pulmonar crónica; 

3- pessoas com doença 
cardíaca, hepática ou renal 
crónicas; 

4- doentes que vão ser 
transplantados; 

5- diabéticos; 
6 -  d o e n t e s 

oncológicos; 
7- pessoas com Síndro-

me de Down; 
8- doentes com outras 

condições que originem 
d i m i n u i ç ã o  d a  s u a 
imunidade. 

Estes grupos de pes-
soas são a população alvo 
da vacinação pelo facto de 
terem um risco acrescido 
de virem a desenvolver 
uma doença invasiva, mais 
grave, pelo Streptococcus 
pneumoniae.

A Direção Geral da 
Saúde recomenda um es-
quema vacinal que envol-
ve dois tipos de vacinas 
administradas em dife-
rentes momentos, depen-
dendo se existe ou não 
vacinação prévia contra a 
doença.

A vacinação anti-pneu-
mocócica faz parte da pre-
venção primária, onde a 
imunização/proteção ad-
quirida com a mesma per-
mite diminuir a probabili-
dade de vir a ter uma pneu-
monia. Aconselhe-se, fale 
com o seu médico de famí-
lia, ouça o que ele lhe tem a 
dizer sobre esse assunto e 
beneficie das vantagens 
em termos de saúde que 
esta  vacina lhe pode 
trazer. 

Vacine-se pela sua 
saúde.

Por
JOSE  
DIOGO  
SILVA

Interno de Medicina Geral 
e Familiar da USF 
Terras de Souza (Paredes)

Pneumonia 
- Existe vacina? 

   OPINIÃO CLÍNICA  

Os crimes de homicí-
dio e de profanação 
do cadáver pelos 

quais os arguidos foram 
condenados, ocorreram a 4 
outubro de 2015, em So-
breira, Paredes. O corpo de 
Leandro Rocha, 31 anos, só 
foi encontrado dias depois, 
a boiar no rio Sousa, já em 
Aguiar de Sousa.

Os três condenados fi-
cam ainda obrigados ao pa-
gamento, de forma solidá-
ria, de 58 mil euros à crian-
ça, agora com cinco anos, 
que nasceu do relaciona-
mento amoroso de Judite 
Gonçalves com a vítima 
mortal.

O Tribunal de Penafiel 
deu como provado que foi 
Judite Gonçalves quem tele-

fonou ao ex-companheiro 
para marcar um encontro. 
Leandro Rocha aceitou e di-
rigiu-se à casa da família 
Gonçalves nessa mesma 
noite. Mas, uma vez aí, foi 
surpreendido por Joaquim 
Gonçalves e por Chokri Zou-
ani, que o agrediram e o le-
varam para a garagem, local 

onde usaram facas e macha-
das para o matar. Já com 
Leandro morto, Joaquim 
Gonçalves e Chokri Zouani 
amarraram os seus braços e 
pernas com fita adesiva e 
envolveram o cadáver em 
lençóis e sacos plásticos. Em 
seguida, colocaram o corpo 
na mala de um carro e, com 

a companhia de Judite, per-
correram os quilómetros 
que separam Santa Comba, 
na Sobreira, de Aguiar de 
Sousa para deitarem o cor-
po ao rio Sousa.

Posteriormente, Judite, 
Chokri e Joaquim ainda via-
jaram até uma pedreira de 
Penafiel, para abandonar o 
automóvel que Leandro dei-
xou estacionado em frente à 
h a b i t a ç ã o  d a  f a m í l i a 
Gonçalves.

Os juízes acreditam que 
os três "emboscaram" Lean-
dro para terminar com as 
ameaças que este fazia à ex-
-mulher e, por esse motivo, 
atenuaram a pena. "O Tribu-
nal ficou convencido que 
Leandro perseguia Judite e 
tentava controlá-la. Amea-
çava tirar-lhe o filho", sus-
tentou a juiz-presidente na 
leitura do acórdão.

Sentença. A pena mais elevada de 14 anos e dois meses de prisão condena Joaquim 
Gonçalves, pai de Judite a companheira da vítima. A mulher foi condenada a dez anos e 
cinco meses de prisão. O terceiro arguido, Chokri Zouani, cidadão tunisino, foi condena-
do a 13 anos e dez meses de prisão. 

Os homicidas de "Leandro  
da Sobreira" livraram-se  
da pena máxima

António Orlando | texto

O trânsito no entronca-
mento da Av. da Senhora do 
Vale com a Rua do Cardal, em 
Cête, será regulado por uma 
rotunda. A construção da in-
fraestrutura, segundo a Câ-
mara, deverá arrancar em 
abril e deverá estar concluída 
em junho.  

Para esta construção, o 
Centro Social de Cête cedeu a 
título oneroso uma parcela de 
terreno com uma área de 
153,60 m2, avaliada em 
36.165 euros, que comple-
menta o terreno necessário.

Em contrapartida e no sen-
tido de apoiar o importante 

trabalho de solidariedade so-
cial que a instituição efetua na 
freguesia, a Câmara de Pare-
des vai executar a obra de ar-
ranjos exteriores do novo edi-
fício do Lar Residencial do 
Centro Social de Cête, orçados 
em 71.098 euros.

O contrato de cedência foi 

celebrado, no dia 20 de feve-
reiro de 2016 entre o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Paredes, Celso Ferreira, e o 
Presidente e o Vice-Presiden-
te da Direção do Centro Social 
de Cete, respetivamente, An-
tónio Sousa Coelho e Vitorino 
Silva Pacheco.

Uma mulher ficou ferida na 
sequência de um despiste se-
guido de um incêndio da viatu-
ra em que conduzia, na Ponte 

do Campo do Aliados de Lorde-
lo, em Paredes. O acidente ocor-
reu, no passado dia 23 de feve-
reiro.  A jovem condutora de 27 

anos que viajava sozinha, por 
razões desconhecidas terá en-
trado em despiste. Assistida no 
local foi posteriormente trans-

portada pelos bombeiros de 
Lordelo para o Hospital Padre 
Américo, em Penafiel. A GNR 
tomou conta da ocorrência. 

Rotunda na Av. Senhora do Vale

Jovem ferida em despiste seguido de incêndio
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POLÍTICA

Soluções visuais 
para a Era Digital

   DOUTORA LÚCIA RIOS ALERTA...

Foi durante a segunda 
Guerra Mundial que nas-
ceu uma máquina que ia/
iria revolucionar toda a 
história , o computador. 
Nas primeiras décadas do 
século XX, nasceria um 
dispositivo pessoal que 
melhoraria a comunica-
ção entre as pessoas, 
mesmo em locais longín-
quos e sem ter que estar 
ligado a um fio, o telemó-
vel. Desde os seus inícios, 
estas máquinas foram 
tendo um crescimento e 
um desenvolvimento ex-
ponencial, tornando-se 
cada vez mais avançadas 
e personalizadas. Hoje 
em dia, qualquer cidadão 
tem na sua casa, escola ou 
trabalho um computador 
ou um telemóvel, o que 
leva a que o seu uso seja 
cada vez mais constante e 
comum. Sem dúvida que 
foram as invenções do sé-
culo e que vieram facilitar 
toda a vida humana, con-
tudo, também, trouxeram 
com elas um maior se-
dentarismo por parte da 
população que as usa e 
outros problemas adja-
centes à sua utilização. 
Com o passar do tempo, 
tem-se constatado que as 
gerações mais novas são 
as mais impulsionadas ao 
uso destas tecnologias. 
Este facto, está direta-
mente relacionado com o 
incremento da prevalên-
cia dos problemas visuais 
nos jovens e, consequen-
temente, com o aumento 
do uso constante de ócu-
los de descanso para aju-
dar a diminuir os sinto-
mas que estes vêm a sen-
tir, como cefaleias (dores 
de cabeça), astenopia 
(cansaço visual), olho se-
co, entre outros. Uma das 
grandes preocupações 
dos fabricantes de lentes 
oftálmicas e de contacto é 
diminuir estes sintomas e 
dar um maior conforto ao 

cliente quando este as es-
tá a usar, principalmente, 
sendo ele usuário destes 
dispositivos durante mui-
tas horas. Cada vez mais o 
mercado se preocupa em 
diminuir as emissões de 
luz azul dos ecrãs, colo-
cando capas protetoras. 
Então, nas lentes, aconte-
ce exatamente o mesmo 
fenómeno. Neste mo-
mento, podemos encon-
trar uma capa protetora, 
ou seja, um filtro na su-
perfície da lente oftálmica 
com uns ligeiros reflexos 
azuis que protege os seus 
usuários das emissões ir-
radiadas por estes dispo-
sitivos. Este filtro tem vá-
rios nomes, dependendo 
do fabricante da lente, 
sendo um complemento 
do, já  conhecido, anti-re-
flexo. Vários estudos 
apresentam resultados 
que mostram que os dis-
positivos eletrónicos po-
dem levar a alterações do 
normal funcionamento 
do sistema acomodativo, 
uma vez que são usados a 
distâncias curtas. Neste 
sentido e de forma a dimi-
nuir este esforço dos 
olhos aquando o uso des-
tes instrumentos, existem 
atualmente no mercado 
lentes oftálmicas e de 
contacto que, pela sua 
geometria, têm uma ligei-
ra adição, ou seja, um 
acréscimo de potência 
positiva, que leva assim à 
atenuação do esforço vi-
sual do usuário. Numa era 
em que somos cada vez 
mais dependentes destes 
dispositivos eletrónicos, 
o uso de óculos e de lentes 
de contacto torna-se qua-
se inevitável. Idealmente, 
caso sinta qualquer sinto-
ma ou alteração visual, 
deve saber aconselhar-se 
bem junto dos seus pro-
fissionais óticos sobre as 
soluções adequadas para 
si.   

Informe-se mais e 
melhor connosco. Encon-
tre-nos na Opticália Pare-
des, perto da rotunda da 
saída da autoestrada na 
Rua 1º de Dezembro nº 
66. 4580-021 Paredes. 
Contacto telefónico: 
224932099.

Por
LÚCIA
RIOS

Doutora na clínica Opticália

Assumindo-se como “uma 
pessoa livre e indepen-
dente”, o empresário Do-

mingos Barros, apresentou-se 
como presidente da Comissão 
de Honra da Candidatura de Ale-
xandre Almeida à presidência da 
Câmara de Paredes nas listas do 
Partido Socialista. 

Domingos Barros conside-
rou que os paredenses “andam 
tristes por tudo o que se tem pas-
sado. Muitos já perderam a con-
fiança na nossa autarquia. Os 
nossos jovens merecem melhor, 
o nosso povo merece melhor e o 
Alexandre Almeida é a pessoa 
certa. Você é o homem da nossa 
confiança para cuidar o futuro 
dos nossos filhos e dos nossos 
netos. Vai ser o nosso Presiden-
te” disse empolgado perante o 
aplauso da plateia que lotou o 
espaço. 

A organização fala em 600 
convivas, a lotação da sala, que 
ouviu o candidato Alexandre Al-
meida a falar igualmente “em 
vergonha por ver o nome de Pa-
redes associado a suspeitas de 
fraude”.   Recorde-se que em con-
ferência de imprensa o PS, por 
causa do Relatório OLAF que 

enumera suspeitas de fraude 
com fundos comunitários em 
quatro centros escolares,   já ti-
nha solicitado uma investigação 
aos procedimentos administra-
tivos de construção de todos os 
Centros Escolares. 

A atual gestão do PSD na Câ-
mara de Paredes, esteve de resto 
na mira dos socialistas. “Temos 
uma Câmara que vive do faz de 
conta, da ilusão, da mentira – co-
mo o mastro, a cidade inteligen-
te, a cidade desportiva que ia ser 
a maior do Norte do país ou a 
Carta Educativa, que foi uma 
oportunidade perdida para o 
concelho – e que deixa o essen-
cial para trás. Em pleno século 
XXI, a rede de saneamento não 
está instalada em mais do que 
40% do concelho e muitas casas 
que só têm água graças às pe-

quenas cooperativas que exis-
tem em Paredes, mas o passivo 
da Câmara foi multiplicado vá-
rias vezes nos últimos anos”, 
contextualizou o candidato. De-
pois Alexandre Almeida passou 
a elencar algumas das medidas 
que, caso vença a Câmara, pre-
tende implementar: fazer de Pa-
redes o centro empresarial da 
Área Metropolitana do Porto; 
diminuir o Imposto Municipal 
sobre Imóveis para a taxa míni-
ma; mudar o paradigma para 
tornar a câmara parceira de ou-
tras instituições; os presidentes 
da junta deixarão de ser pedintes 
na câmara. 

“Apesar das dificuldades que 
vamos encontrar”, aludindo às 
dividas da Autarquia, Almeida, 
disse ter os jovens no pensamen-
to, “que vão precisar de equipa-

mentos e oportunidades de em-
prego”. Uma das ideias que pre-
tende implementar “é uma 
piscina ao ar livre” no centro da 
cidade de Paredes.

António Costa, presença de 
honra no jantar, não tem dúvi-
das, “Alexandre Almeida é o ho-
mem certo para liderar um novo 
ciclo em Paredes, um concelho 
fundamental para a economia 
do país”, muito devido à indús-
tria existente”.

A ocasião foi ainda aproveita-
da pelo Secretário Geral do PS, 
para, no fato de Primeiro Minis-
tro, falar da importância dos au-
tarcas locais, ao lembrar que os 
autarcas que vão ser eleitos em 
2017 “terão mais meios e com-
petências para ajudar a desen-
volver o território. É por isso que 
precisamos de ter em Paredes 
alguém que puxe por este conce-
lho e o seu desenvolvimento, é 
por isso que apoiamos o Alexan-
dre Almeida”, concluiu.

Domingos Barros preside à Comissão 
de Honra de Alexandre Almeida

António Orlando | texto

Pré-Campanha. A revelação foi feita no jantar de apoio à candidatura de Almeida que de-
correu, no dia 25 de fevereiro, em Besteiros e que contou com a presença do Secretário Geral 
do PS, António Costa. Manuel Pizarro, Presidente da Federação Distrital, deputados do PS na 
AR, e Artur Penedos, ex-candidato e vereador, também foram vistos no repasto. 

Raquel Moreira da Silva an-
da em pré-campanha eleitoral 
para a presidência da Câmara 
de Paredes. A antiga vereadora 
do PSD apresenta-se em nome 
pessoal, como “Prof.ª Raquel” 
com o slogan “Orgulho no pas-
sado, trabalho no presente, ex-
periência no futuro”.

Nas redes sociais a putativa 
candidata é conotada com o auto-
denominado Movimento Positivo 

Por Paredes que, aparentemente, 
reúne alguns dissidentes do Blo-
co de Esquerda. Raquel Moreira 
da Silva aproveitou as concentra-
ções populares proporcionadas 
pelos desfiles de carnaval que se 
realizaram nos últimos dias no 
concelho de Paredes para fazer 
circular uma carrinha com a sua 
silhueta acompanhada pelo já ci-
tado slogan. Em Lordelo, além da 
carrinha a candidata meteu os 

pés ao caminho fazendo-se acom-
panhar por meia dúzia de preten-
sos apoiantes e andou a distribuir 
propaganda ao longo do percurso 
carnavalesco. 

Curiosamente, alguns dos 
apoiantes que acompanhavam 
Raquel Moreira da Silva, em 
Lordelo, tinham estado na vés-
pera em Besteiros, no jantar de 
apoio à candidatura de Alexan-
dre Almeida pelo PS. 

Raquel Moreira da Silva já faz campanha eleitoral 
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PUBLICIDADE

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt
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Explicando o negócio 
aos deputados muni-
cipais, no decurso da 

Assembleia Municipal (AM) 
realizada em 13 de feverei-
ro, o presidente da Câmara 
de Paredes, Celso Ferreira, 
que está em final de manda-
to, aproveitou a ocasião pa-
ra retocar a imagem aos 
olhos daqueles que o acu-
sam de ter prejudicado a ci-
dade: “Se nós sentirmos que 
a opinião pública não está 
«formatada» eu não tomo 
decisão nenhuma neste 
mandato. O próximo Execu-
tivo que tome essas deci-
sões. Não é forçando as de-
cisões sobre aquele pa-
trimónio que nós vamos 
conseguir que a população 
sinta que as decisões foram 
as melhores”, disse à AM. 

Seja como for, Celso Ferreira 
deixou bem claro que a Cidade 
Desportiva, em Mouriz, “é ir-
reversível”. A afirmação é uma 
espécie de balde de balde de 
água fria nas expetativas da-
queles que sonham no regres-
so do USC Paredes à casa mãe 
(estádio das Laranjeiras).

“Faço um apelo à sociedade 
civil para não nos deixar-
mos cair em tentações mais 
ou menos eleitoralistas, 
(porque o USC Paredes, 
quando nos pediu e votou 
por unanimidade, nós nun-
ca teríamos vendido aquele 
património se na Assem-

bleia Geral do Clube alguém 
votasse contra), não é a 
meio do percurso que nos 
atiramos ao mar para ver se 
conseguimos nadar para 
terra. Não é. A Cidade Des-
portiva é e deve ser irrever-
sível. Deve ser compromis-
so da sociedade, dos autar-

cas e  da cidade que vai 
valorizar o nosso território. 
A Cidade Desportiva está a 
andar. Vai ser aberto o novo 
concurso para os balneários 
e finalmente temos a autori-
zação da CCDRN para lançar 
o concurso para os acessos. 
A Cidade Desportiva são 16 
h e c t a r e s  d e  t e r r e n o ”, 
alertou.  
Antes Celso Ferreira já ti-
nha negado que a cidade de 
Paredes tenha saído a per-
der na oferta de equipa-
mentos desportivos com o 
negócio das Laranjeiras: 
“não é verdade. Nós cons-
truímos um pavilhão na es-
cola EB2.3 e um outro pavi-
lhão no Centro Escolar de 
Paredes, outro no Centro 
Escolar de Bitarães e outro 
no Centro Escolar de Mou-
riz. Estamos, agora, é a fa-
zer uma inflexão de oportu-
nidades”, justificou a re-

compra das laranjeiras. Na 
discussão política, o autar-
ca assumiu que a Câmara 
de Paredes adquiriu o com-
plexo das Laranjeiras “mas 
não tem nenhuma decisão 
tomada” sobre o que fazer 
na zona remanescente do 
Pavilhão. 
“Descansem todos que não 
é possível construir habita-
ção na área remanescente 
ao pavilhão. No PDM é de 
facto permitido construir 
mas nós vamos propor a al-
teração do PDM para zona 
de equipamentos. Para nós, 
é absolutamente pacífico 
que a Câmara não vai tomar 
decisão nenhuma, sem ou-
vir as forças vivas, desde 
logo a Junta de Freguesia, o 
USC Paredes, Escolas, Mise-
ricórdia e quem nós enten-
dermos pode trazer um 
contributo para a decisão 
que venha a ser tomada”. 

Futuro das “laranjeiras”  
adiado para depois das eleições

António Orlando | texto

Negócio. Celso Ferreira comprometeu-se a dar a palavra aos paredenses para que a cidade decida sobre o destino a dar aos terrenos agora read-
quiridos pela Câmara por 1,6 milhões de euros. Mas só decide o que fazer “se houver consenso”, caso contrário a batata quente passa para o su-
cessor. “Cidade Desportiva, em Mouriz, é irreversível”, tratou de avisar.

O preço base do leilão pa-
ra a venda dos terrenos 
que compõem o complexo 
das Laranjeiras, no lugar 
dos Trigais, era de 1,4 mi-
lhões de euros mas na 
hasta pública realizada no 
dia 25 de janeiro, só apa-
receu uma proposta – a da 
Câmara de Paredes. Es-
tranhamente a Câmara 
ofereceu mais 200 mil eu-
ros que o preço base.  O 
presidente da Câmara de 
Paredes, interpelado por 
Rui Silva, deputado do 
CDS-PP, sobre “o que é 
que levou o município a 

investir mais dinheiro 
que o preço base partin-
do-se do princípio que a 
câmara tinha direito de 
preferência e não haveria 
interessados”, justificou a 
abertura dos cordões à 
bolsa com o medo de per-
der os terrenos para espe-
culadores imobiliários. 
“As propostas tinham que 
se apresentadas em carta 
fechada. Nós oferecemos 
mais 200 mil euros porque 
tínhamos sinais que have-
ria alguém que estaria na 
disposição de adquirir 
aquele património e de-

pois que iria fazer chanta-
gem com a Câmara à seme-
lhança do que aconteceu 
em Ermesinde com a Câ-
mara de Valongo. Nós não 
tínhamos direito de prefe-
rência porque aquela área 
remanescente ao pavilhão 
não estava classificada de 
interesse municipal”, disse 
Celso Ferreira. 
Explicando o negócio aos 
deputados municipais, o 
edil tratou de esvaziar o 
protagonismo do Manifes-
to Pelas Laranjeiras. “A ver-
dade é que o Manifesto só 
aconteceu quando lá foi 

colocado um cartaz a dizer 
«vende-se»”. E o cartaz só lá 
foi colocado porque a Câ-
mara insistiu com a Admi-
nistradora de Insolvência 
para proceder à alienação e 
negociou previamente 
com o BPC um valor com-
portável, porque o banco 
nunca venderia abaixo de 
1,4 milhões de euros. Mui-
tos dos que subscrevem e 
até lideraram o Manifesto 
das Laranjeiras são os mes-
mos, que há dez anos atrás 
pediam ao presidente da 
Câmara uma zona despor-
tiva nova”, concluiu.

Câmara desembolsou mais 200 mil euros "para evitar chantagistas"
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A saga do realojamen-
to da comunidade 
cigana teve, na últi-

ma reunião da Assembleia 
M u n i c i p a l ,  m a i s  u m 
capítulo.
Percebendo a existência na 
plateia da Assembleia Mu-
nicipal (AM) de moradores 
da zona da CRIP, onde a Câ-
mara pretende desafetar 
uma parcela de terreno da 
Reserva Agrícola Nacional 
para que a zona surja como 
uma das alternativas à zona 
do Picoto no realojamento 
cigano, o Presidente da au-
tarquia, Celso Ferreira tra-
tou de puxar o assunto para 
a discussão da AM. “Interes-
sa-nos resolver aquele pro-
blema. Porque é uma ques-
tão de saúde pública, é uma 
questão de ordenamento 
do território e é uma ques-
tão de dignidade humana e 
imagem da cidade”, come-

çou ao introduzir o tema. 
Depois desafiou a classe po-
lítica à qual pertence: “a ci-
dade merece que os autar-
cas deste concelho, que so-
mos nós, resolvam este 
problema. E temos que re-
solver aquele problema 
com dignidade. Não pode-
mos fazer combate político 
com tudo o que mexe. Não 
temos nenhuma decisão to-
mada. Mas acho que temos 
de tomar decisões. Estamos 
a procurar várias soluções. 
Faço o apelo. Sejamos cora-
josos nas decisões mas te-
nhamos dignidade para es-
colher uma solução”, con-
cluiu. No período reservado 
ao público, uma moradora 
questionou o presidente da 
Câmara sobre o assunto. Na 
resposta, Celso Ferreira, 
disse, aos moradores, que 
“não está tomada nenhuma 
decisão” e se a decisão re-
cair sobre o terreno junto às 
estufas da CRIP, a decisão 
ser-vos-á comunicada”, 

acrescentou.  Os moradores 
ouviram e foram-se embora 
à semelhança da classe polí-
tica porque a noite já amea-
çava virar dia.    
Recorde-se, como o Pro-
gresso de Paredes noticiou 
na sua edição de 3 de feve-
reiro, que a Câmara de Pare-
des votou favoravelmente 
uma proposta para a classi-
ficação de Interesse Público 
o projeto de Realojamento 
da Comunidade Cigana pa-
ra sustentar um pedido de 
desafetação de uma área 
classificada como Reserva 
Agrícola Nacional localiza-
da junto à CRIP. 
Em reunião de Câmara, Cel-
so Ferreira explicou que “foi 
compromisso da Autar-
quia” encontrar uma solu-
ção que seja confortável e 
de contento de todos no-
meadamente dos morado-
res da zona do Picoto para o 
realojamento da comunida-
de cigana. “Surgiu uma 
oportunidade de desenvol-

vermos uma opção alterna-
tiva que, digo para a Ata, 
não tenho certeza que seja 
viável. Mas seja como for, 
estamos a dizer que nos en-
volvemos na procura de so-
luções e uma das soluções 
passa por fazermos uma 
proposta de desafetação de 
uma área classificada como 
reserva agrícola”, disse o 
Presidente da Câmara de 
Paredes
Na ocasião, o PS definiu a 
proposta do PSD “como 
pouco clara” nos seus fun-
damentos e sustentação. 
Celso Ferreira, ainda ten-
tou minimizar a argumen-
tação do PS mostrando a 
localização do terreno 
através do Google Earth no 
seu iPAD pessoal, mas não 
foi suficiente para acalmar 
o descontentamento do PS 
que acusou a Câmara de 
“falta de transparência”. 
Ainda assim, o PS acabaria 
por votar favoravelmente 
a proposta.

Moradores da CRIP foram à AM 
por causa do realojamento cigano 

António Orlando | texto

Proposta. Câmara de Paredes votou favoravelmente uma proposta para a classificação de 
Interesse Público o projeto de Realojamento da Comunidade Cigana para sustentar um pedido 
de desafetação de uma área classificada como Reserva Agrícola Nacional localizada junto à CRIP

A Câmara Municipal de 
Paredes assinalou, em 
Sessão Solene, os 180 
anos da entrada em fun-
ções do Município de Pa-
redes. A cerimónia reali-
zou-se no dia 15 de feve-
reiro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho e teve 
na mesa presidencial os 
Presidentes da Câmara e 
da Assembleia Municipal 
de Paredes, Celso Ferreira 
e Granja da Fonseca, res-
petivamente, e os quatro 
atuais Comendadores do 
concelho de Paredes: An-
tónio Rocha, Ilídio Macha-
do, Mário Martins e Silvi-
no Lindo. O concelho de 
Paredes foi criado pelo 
Decreto de 6 de novem-
bro de 1836, assente no 
Código Administrativo de 
1836, que resultou do 
reordenamento do terri-
tório previsto na Consti-
tuição de 1822, mas só 
entrou em funções a 15 
de fevereiro de 1837. Su-
cedeu aos então extintos 
concelhos de Baltar, Lou-
redo, Sobrosa e Aguiar de 
Sousa, fixando a sede nos 
Paços do Concelho deste 
último, no lugar das Pare-
des, em Castelões de Ce-
peda, que para ali tinham 
sido transferidos em fi-
nais do século XVIII.
No dia 15 de fevereiro de 
1837, nos Paços do Con-
celho e perante o presi-
dente cessante da Câmara 
de Aguiar de Sousa, Fran-
cisco Coelho Leal, compa-
receram os membros 
eleitos para, após o jura-
mento dos Santos Evan-
gelhos e da Constituição 
Política da Monarquia 
Portuguesa de 1822, to-
mar posse e formar a pri-
meira Câmara Municipal 
de Paredes o novo presi-
dente, António José Dias, 
José Luís Pinto, Manuel 
Albino Pacheco, António 
Machado de Meireles 

Brandão Lobo, José Coe-
lho Vieira e José Caetano 
Barbosa d’Andrade.
Imediatamente após a 
instalação da nova Câma-
ra redigiu-se a primeira 
Ata da história do conce-
lho de Paredes, realizan-
do-se depois, ainda no 
mesmo dia, a primeira 
reunião da nova Câmara 
Municipal. O dia 15 de fe-
vereiro de 1837 assinala 
assim a data em que se 
efetiva uma realidade ad-
ministrativa que perdura 
praticamente inalterada 
até hoje: o Município de 
Paredes.
Finda a Sessão Solene 
evocativa dos 180 anos, 
os quatro comendadores 
descerraram no corredor 
do Salão Nobre dos Paços 
do Concelho o quadro re-
lativo à Ordem de Mérito 
Empresarial com os seus 
nomes inscritos, num 
gesto simbólico que inau-
gurou a galeria que home-
nageia todos os ilustres 
paredenses com títulos 
nobiliárquicos ou que fo-
ram condecorados por 
Chefes de Estado com as 
mais altas honrarias.
Foram também pendura-
das nos corredores da Câ-
mara Municipal de Pare-
des três bandeiras emol-
d u r a d a s :  u m a  d a 
monarquia constitucio-
nal, que se acredita ter 
estado hasteada no edifí-
cio dos Paços do Concelho 
de Paredes (atual Conser-
vatório de Música) no dia 
da criação do concelho, a 
6 de novembro de 1936; a 
segunda, a da Vila de Pa-
redes, cuja elevação seria 
concretizada oito anos 
mais tarde, a 23 de julho 
de 1844; e a terceira, a do 
Grémio de Paredes, que 
foi extinto após o 25 de 
abril de 1974, dando lu-
gar à Cooperativa Agríco-
la de Paredes.

Paredes assinalou  
180 anos da entrada  
em funções do Município 
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A Câmara de Paredes 
cedeu às preten-
sões da Santa Casa 

da Misericórdia de Pare-
des (SCMP) doando-lhe a 
antiga Escola Primária da 
Madalena e a antiga EB 
2/3 de Baltar possibilitan-
do que a Santa Casa dê 
uma nova vida  a  estes 
equipamentos, nomeada-
mente com a instalação de 
um lar de idosos. A única 
contrapartida é o alarga-
mento do prazo de cedên-
cia do Palacete da Granja à 
Câmara para 50 anos, que 
pode ser renovável por 
igual período. 

O atual contrato expira-
va dentro de 30 anos. Ou 
seja, o Palacete da Granja 
continua a não fazer parte 
do espólio municipal. 

O protocolo de doação, 
assinado pelas partes a 20 
de fevereiro em cerimónia 
realizada no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, ca-
rece ainda de ratificação 
pela Assembleia Municipal 
e pelos órgãos sociais da Ir-
mandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes. 

A Câmara de Paredes, 
que segundo o Provedor da 
SCMP, Ilídio Meireles, co-
meçou por dizer “redonda-
mente não” em 2016 à pro-
posta que comungava as 
vontades da Junta de Fre-
guesia de Baltar e da Santa 
Casa de doação do antigo 
Liceu de Baltar, agora, pôs 
um ponto final no diferendo 
doando, não uma, mas duas 
escolas à Misericórdia: a 
antiga Escola Primária da 
Madalena e a antiga EB 2/3 
de Baltar. 

Recorde-se que Ilídio 
Meireles, em Maio de 2016, 
tinha retirado da assem-

bleia da SCMP a proposta da 
Câmara em que doava o Li-
ceu de Baltar mas exigia co-
mo contrapartida mais 25 
de cedência gratuita do Pa-
lacete da Granja, além dos 
30 anos que faltam cumprir 
do contrato em vigor. 

Cerca de um ano depois, 
as partes dão sinais de que 
as divergências estão ultra-
passadas. Assim a SCMP 
passa a ser dona da antiga 
escola da Madalena colo-
cando em funcionamento 
os equipamentos escolares, 
comprometendo-se a conti-
nuar a permitir o uso do 
parque infantil público. Já 
na antiga escola (Liceu) de 
Baltar, vai instalar um lar de 
idosos, preferencialmente 
para acolhimento de uten-
t e s  c o m  d o e n ç a s 
degenerativas.

Acordo. Assinatura de Protocolo entre Câmara e Misericórdia de Paredes. Autarquia doa 
Liceu de Baltar e Escola da Madalena. Santa Casa prolonga cedência da Casa da Cultura.  

“E ninguém diga que esta doação 
é um presente envenenado”

António Orlando | texto

Como estou a escrever 
este artigo no dia de 
carnaval e como to-

dos os anos os meus clientes 
colocam a pergunta: O Car-
naval é feriado ou não? Deci-
di escrever umas palavras 
para tentar esclarecer esta 
problemática que tantas du-
vidas levanta.

Começando pela análise 
da lei, o código do trabalho 
dispõe que o dia da Carnaval 
é um feriado facultativo. 
Contudo, a maioria dos con-
tratos coletivos de trabalho, 
no qual se inclui o contrato 
coletivo de trabalho para a 
industria do mobiliário, de-
termina que o Carnaval é um 
feriado obrigatório. Ou seja, 
para além da lei geral do tra-
balho- Código do trabalho, 
há os contratos coletivos de 
trabalho, que são acordos 
entre sindicatos e organiza-
ções patronais, que podem 
acordar regras especificas 
diferentes do que dispõe o 
Código do trabalho, mas 
sempre sem ferir a lei geral. 
Outro exemplo destes acor-
dos são as tabelas salariais 
mínimas que estes contra-
tos coletivos definem, sem 
nunca violar o salário míni-
mo nacional definido pela lei 
geral .

No código do trabalho os 
feriados estão separados em 
feriados obrigatórios e feria-
dos facultativos.

Como feriados obrigató-
rios, estão considerados os 
dias 1 de janeiro, de Sexta-
-Feira Santa, de domingo de 
Páscoa, 25 de abril, 1 de 
maio, de Corpo de Deus, 10 
de junho, 15 de agosto, 5 de 
outubro, 1 de novembro, 1, 8 
e 25 de dezembro. 

No que diz respeito aos 
feriados facultativos, são re-
feridos dois: a terça-feira de 
Carnaval e o feriado munici-

pal de localidade. Quanto a 
estes, a lei diz que podem ser 
considerados feriados por 
instrumento de regulamen-
tação coletiva de trabalho ou 
contrato de trabalho.  

Assim sendo, para verifi-
car se em determinada em-
presa privada o Carnaval 
pode ou não ser considera-
do feriado, tem que se verifi-
car qual o contrato coletivo 
de trabalho que abrange es-
sa empresa e os trabalhado-
res dessa empresa.

Já na função pública, a 
consideração de feriado ou 
não, depende da determina-
ção do Governo, ou seja, se 
for determinada tolerância 
de ponto, os trabalhadores 
podem gozar o dia. 

A discussão em torno da 
problemática se o Carnaval 
deveria ou não ser conside-
rado feriado divide muito as 
pessoas e empresários. Por 
um lado, as empresas indus-
triais manifestam-se contra 
mais este feriado, tanto mais 
que se verifica à terça feira e 
implica transtornos na pro-
gramação da produção se-
manal. Por outro lado, temos 
os restaurantes, hotéis e co-
mércio em geral que vê nes-
te feriado mais uma boa 
oportunidade para aumen-
tar a sua faturação. 

Particularmente nunca 
percebi porque razão não se 
clarifica esta problemática e 
se torna de uma vez por to-
das o Carnaval como feriado 
obrigatório. Se já o é em ter-
mos escolares, já que os alu-
nos têm sempre uma peque-
na pausa na altura do Carna-
val,  e se a maioria dos 
contratos coletivos de traba-
lho já consideram o Carna-
val feriado, não vejo porque 
razão não se o considera de 
uma vez por todas como fe-
riado obrigatório. Isso clari-
ficaria a situação dos funcio-
nários públicos e facilitaria 
que estes, tal como os fun-
cionários privados pudes-
sem programar melhor as 
suas férias ou simplesmente 
programar o acompanha-
mento dos seus filhos nesta 
época.

Carnaval 
é feriado ou não?

   OPINIÃO FISCAL

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
Economista Revisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

“A Câmara detém o Palacete da Granja 
há 20 anos, de borla, sem pagar nada. 
Tem-no por mais 30 anos. Aumentar 
mais 20 anos, quando nós (os Irmãos) já 
não temos sequer expetativa de vida pa-
ra os próximos 30... Há um horizonte de 

50 anos. Há Irmãos que fazem as contas com o raciocínio 
mais simples que é fixar uma renda ao Palacete. Por 
exemplo, 3 mil euros que fosse. Não era nada de extraor-
dinário, mesmo que fosse só para os 20 anos era o preço 
que nós estávamos a pagar pelo equipamento de Baltar”, 
dizia ao Progresso de Paredes, Ilídio Meireles, em 13 de 
Maio de 2016. O responsável nessa entrevista concluía 
que “a Câmara reconhecendo o mérito da Misericórdia 
está a dar-nos um presente envenenado.” 

Conceição 
Rosendo

“Hoje é um dia da reali-

zação de um sonho, vou 

finalmente ter um es-

paço para apoio aos 

idosos na minha fre-

guesia”, congratulou-se 

Conceição Rosendo. 

Francisco 
Ferreira

“Esta é uma data muito, 

mas muito importante 

para a freguesia da Ma-

dalena, que vai voltar a 

ter a vida que todos os 

seus habitantes 

merecem”.

Presidente da Junta  
de Freguesia de Baltar

Presidente da Junta de Fre-
guesia de Paredes

Ilídio 
Meireles

“Com o edifício da Ma-

dalena, há um novo de-

safio. Mas mais do que 

o desafio à Misericór-

dia, lança-se o desafio à 

população do concelho 

de Paredes, porque a 

instituição não é só de 

Castelões de Cepeda e 

dá o que a população 

pedir. Já em Baltar, 

houve o cuidado de não 

se entrar no território 

de outras instituições”

Celso 
Ferreira

“Esta doação vai per-

mitir que a Santa Casa 

se reformule e saímos 

todos a ganhar, tanto 

na Madalena como em 

Baltar, que vai ter um 

equipamento que faz 

falta. E ninguém diga 

que esta doação é um 

presente envenenado.”

Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia

Presidente da  
Câmara de Paredes
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Jovem de Paredes recebe prémio 
académico internacional 

PUB

Rita de Sousa Cos-
ta,  natural de 
Castelões de Ce-

peda, Paredes, e aluna do 
4º ano da Faculdade de 
Direito da Universidade 
do Minho, venceu o Pré-
mio Internacional VdA-
cademia com o trabalho 
“Subsídios da experiên-
cia jurídico-comparada 
para a superação do mo-
nismo das fontes do di-
reito de tradição legis-
cêntrica”, realizado em 
coautoria com Tiago 
Sérgio Cabral. O Prémio 
Internacional VdAcade-

mia, este ano, na sétima 
edição, é uma iniciativa 
anual promovida pela 
Vieira de Almeida & As-
sociados, uma das maio-
res sociedades de advo-
gados do país, em parce-
r i a  c o m  a  e d i t o r a 
Almedina. O prémio visa 
promover a investigação 
científica e é aberto a es-
tudantes de Direito em 
Portugal, Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Congo, Ga-
bão, Guiné Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambi-
que, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste.

Miguel  Araújo, 
Santamaria, Augusto 
Canário e José Alber-
to Reis, Leandro são 
alguns dos músicos 
que a 12 de março, 
vão dar no Pavilhão 
Rota dos Móveis, em 
Lordelo, um concerto 
solidário. A iniciativa, 
através da receita de 
bilheteira e do mer-
chandising, pretende 
ajudar o pequeno 
Gonçalo, um menino 
de Paredes portador 
do Síndrome de Moe-

bius, uma doença ra-
ra que provoca um 
distúrbio 
neurológico. 

Refira-se que a fa-
mília do pequeno 
Gonçalo, embora es-
te ja  c iente  que  a 
doença não tem cura, 
tem tentado angariar 
receitas para permi-
tir que o menino seja 
submetido a uma ci-
rurgia, no México, 
que lhe vai propor-
cionar uma melhor 
qualidade de vida. 

Concerto Solidário  
ajuda menino de Paredes 
com doença rara
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MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Com o Mirandela ficamos tristes 
com o resultado. Fizemos, talvez, a 
melhor primeira parte da época, 
mas não concretizamos. Na segun-
da parte, o adversário foi melhor e 
no final do jogo o empate é o resul-

tado certo. Em Ponte de Lima fomos melhores do 
primeiro ao último minuto de jogo. A minha equipa 
teve muita personalidade pena é o resultado não 
ter sido mais dilatado a nosso favor. Dos reforços, 
dois estão a ser opção, um terceiro ainda se está a 
ambientar. Mas estou satisfeito com o reforço da 
equipa. 

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

Em Lagares fizemos um jogo muito 
bom. Estivemos a ganhar eles de-
ram a volta ao marcador com ajuda 
de um penalti. Ainda reduzimos pa-
ra o 3/2, mas o arbitro não nos dei-
xou ganhar. O próprio adversário 

ficou admirado pelo nosso bom jogo. Em casa com 
o Macieira, motivei os jogadores dizendo-lhes que 
na jornada anterior só não tínhamos ganho porque 
não nos deixaram. O nosso guarda-redes defendeu 
um penalti e falhamos um, enviando a bola à barra. 
Marcamos aos 85 minutos. A equipa, agora, está 
muito bem, mais estabilizada com poucos jogado-
res, mas bons.  

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Se não ganhar era frustrante, per-
der nestas circunstâncias ainda 
pior. Em Alpendorada, marcamos a 
sete minutos do fim e depois surge 
um penalti, por bola na cara, que dá 
o empate. Depois surge o segundo 

golo do adversário numa outra falta que não existe. 
Estamos a ser demasiado penalizados nos últimos 
jogos porque são coisas que não podemos contro-
lar. Domingo temos mais uma oportunidade para 
assegurar o play-off. Temos de estar satisfeitos, 
porque isso quer dizer que ao longo do campeona-
to somamos pontos suficientes para chegar à últi-
ma jornada a depender apenas de nós. 

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

 O encontro com o Codessos, foi um 
jogo complicado. Em face do jogo jo-
gado, o empate foi justo.  No encon-
tro com o Zebreirense, voltou-nos a 
faltar um pouco de sorte pois na úni-
ca oportunidade, de bola parada, que 

o adversário dispôs, concretizou em golo. Porém acer-
tamos ainda com uma bola no poste, isto é, não fomos 
eficazes. O Sobreirense tem atravessado uma fase 
menos positiva da época devido essencialmente às 
baixas no plantel quer a nível de lesões, quer de expul-
sões, fatores determinantes que influenciam a equipa. 
Queremos voltar, o mais rápido possível, à identidade 
que nos define.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Na Lixa o resultado é mentiroso face 
ao jogo jogado.  Fizemos um bom jo-
go e só a falta de sorte e a ineficácia 
na finalização impediu-nos de obter 
um resultado bem diferente. No der-
by com o Paredes, duas partes distin-

tas, domínio de jogo repartido com mais oportunida-
des do Aliados e a eficácia que nos faltou na Lixa a fa-
zer a diferença. O Aliados fez uma excelente 1ª parte. 
O Paredes dominou a 2ª parte. Ficou reduzido a 10, 
num lance que enviamos a bola à barra tivemos a ilu-
são que o jogo estaria resolvido. No lance seguinte o 
Paredes marca e ainda desperdiça dupla grande pe-
nalidade, superiormente defendidas pelo Nico. 

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Em casa cumprimos com a nossa obri-
gação de vencer o Leverense, diluindo 
a pressão dos jogos em casa. Em Cani-
delo, a dificuldade foi maior mas aca-
bamos por fazer um bom jogo cujo 
empate a um golo, conjugado com os 
restantes da jornada, foi um resultado 

muito positivo. Candidatos à subida? Conseguida a 
manutenção – só uma hecatombe é que nos levaria pa-
ra uma descida de divisão – o Nun´Álvares entrando no 
último terço do campeonato em 3º lugar a três pontos 
do 2º classificado e a 7 pontos do primeiro, mentiria se 
dissesse que não aspiramos a ficar num dos 4ºs primei-
ros lugares. Mas temos os pés bem assentes na terra 
porque com a mesma facilidade podemos cair para o 8º 
lugar da geral.  

Por ANTÓNIO ORLANDO

Sim ou sopas

A 
fase regular do campeo-
nato da Divisão de Elite 
termina este domingo, 5 

de março e o Rebordosa ainda 

faz contas de cabeça para entrar 

no play-off. Há duas jornadas 

que apenas precisa de um ponto, 

mas o certo é que os pupilos de 

Pedro Barroso perderam em ca-

sa com o Aves B e no Marco de 

Canaveses, diante do Alpendo-

rada. Na derradeira jornada o 

RAC recebe a frágil equipa de 

Gondomar e para evitar dissabo-

res maiores a equipa rebordo-

sense tem de ganhar.

O FC Parada assumiu a liderança 

da Série 2 da 2ª Divisão da AFP, 

após uma sequência de triunfos 

consecutivos. David Barbosa, 

técnico dos azuis e brancos de 

Parada de Todeia fala em equipa 

adulta que já sabe entender os 

momentos do jogo e dedica o 

bom momento aos adeptos.

Na Divisão de Honra, o Nun´Ál-

vares voltou a entusiasmar o 

presidente que na sua pagina 

pessoal de Facebook assumiu a 

candidatura do seu “Nuno” à su-

bida de divisão. José António, o 

treinador não esconde que uma 

vez alcançada a permanência, o 

Nun´Álvares pode lutar por um 

dos 4 lugares que dão acesso à 

Divisão de Elite.  Para já o clube é 

terceiro classificado. E se há um 

mês havia quem temesse ao pior 

ao “Nuno” hoje as opiniões já mu-

daram e pede-se a subida de divi-

são. O treinador, que é sempre o 

primeiro a sofrer com os maus 

resultados, pede aos adeptos e 

jogadores que mantenham os 

pés bem assentes no chão.

A Aliança de Gandra empatou 

em casa e foi vencer fora, o que 

dá desde já boas perspetivas à 

equipa de Mário Rocha de man-

ter a equipa no futebol nacional. 
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EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Tivemos um bom desempenho 

nos últimos três jogos, dois para o 

campeonato e um para a taça, que 

disputamos apesar de termos tido 

uma derrota em Lordelo, no qual 

fomos muito superiores apesar de 

termos jogados largos minutos com dez jogadores. 

Nesse jogo, ainda falhamos dois penaltis e fizemos 

um autogolo. Assim era difícil ganhar. Estamos no 

bom momento, na segunda fase do campeonato 

vamos tentar conquistar o maior número pontos 

possíveis. Na Taça vamos tentar chegar à final.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Jogamos contra o então primeiro 
classificado, o Mocidade de Sange-
mil, mas dentro das quatro linhas o 
FC Parada foi superior do primeiro 
ao último minuto. Ganhamos por 
2-1, mas podíamos ter marcado 

mais 2/3 golos. Tivemos situações para isso naquele 
que foi o nosso melhor jogo da época. Em Penamaior 
também fizemos um excelente jogo. A vitória é intei-
ramente merecida. O Parada soube pautar todos os 
momentos do jogo, onde já demonstramos estar a fi-
car adultos dentro do próprio jogo. Parabéns aos 
atletas que têm sido uns verdadeiros conquistado-
res. Dedico este primeiro lugar aos nossos adeptos.

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

Foram dois jogos com muitos golos. 
Por um lado é bom porque passa-
mos de uma pesada derrota para 
uma vitória gorda. No jogo de Eiriz, 
apesar do desnível do resultado o 
jogo não merecia um resultado da-
queles. Mas é futebol. No jogo a se-

guir, em casa, recuperamos. Eu creio que o grande 
problema da equipa do Sobrosa era desmotivação 
dos jogadores. Claro que os resultados não apare-
cendo há sempre desconfianças mas julgo que eles, 
os jogadores, agora estão com alegria e estou con-
vencido que vamos conseguir a manutenção. 

CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 2 DISPUTADA EM 19 DE FEVEREIRO

Aliança de Gandra ...........1  Mirandela ......................... 1

JORNADA 3 DISPUTADA EM 26 DE FEVEREIRO

Limianos ..............................1 Aliança de Gandra ......... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 3 

1º FC Felgueiras 1932 ................................................................... 16 Pontos

4º Aliança de Gandra ..................................................................... 12 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 4 A DISPUTAR EM 5 DE MARÇO

Aliança de Gandra -   S. Martinho

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 12 DE MARÇO

Aliança de Gandra – FC Felgueiras1932 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

JORNADA 24 DISPUTADA EM 19 DE FEVEREIRO

USC Paredes ......................2  Tirsense  ............................ 1

Rebordosa AC ...................1  Desp. Aves B .................... 3

Lixa  .......................................4  Aliados FC Lordelo ....... 0

JORNADA 25 DISPUTADA EM 26 DE FEVEREIRO

Aliados FC Lordelo ..........2  USC Paredes .................... 1

Alpendorada......................2  Rebordosa AC  ................ 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 25

1º - Desp. Aves B .............................................................................. 55 pontos

3º -  Rebordosa AC .......................................................................... 47 p

7º - USC Paredes ............................................................................. 39 p

8º - Aliados FC Lordelo ................................................................. 32 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 26 A DISPUTAR EM 5 DE MARÇO

USC Paredes - Sobrado

Rebordosa – Gondomar

Tirsense  – Aliados FC Lordelo

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 19 DISPUTADA EM 19 DE FEVEREIRO

SC Nun´Álvares ................3 Leverense  ......................... 1

JORNADA 20 DISPUTADA EM 26 DE FEVEREIRO

Canidelo ..............................1 SC Nun´Álvares  ............. 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 20

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 42 Pontos

3º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 35 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 21 A DISPUTAR EM 5 DE MARÇO

SC Nun´Álvares – Ataense

JORNADA 22 A DISPUTAR EM 12 DE MARÇO

Alfenense- SC Nun´Álvares

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 18 DISPUTADA EM 19 DE FEVEREIRO

Águias de Eiriz ...................4 CCD Sobrosa ................... 1

JORNADA 19 DISPUTADA EM 26 FEVEREIRO

CCD Sobrosa .....................5 Tirsense B ......................... 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 19

1º Citânia Sanfins............................................................................ 45 Pontos

15º CCD Sobrosa ............................................................................ 19 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 20 A DISPUTAR EM 5 DE MARÇO

Campo – CCD Sobrosa

JORNADA 21 A DISPUTAR EM 12 MARÇO

CCD Sobrosa – Roriz

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 18 DISPUTADA EM 19 FEVEREIRO

FC Parada ...........................2 Mocidade Sangemil ...... 1

ISC Sobreirense ...............2 Codessos ........................... 2

JORNADA 19 DISPUTADA EM 26 FEVEREIRO

Zebreirense .......................1 ISC Sobreirense .............. 0

Penamaior  .........................1 FC Parada.......................... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 19

1º  FC Parada ..................................................................................... 37 p

9º ISC Sobreirense ......................................................................... 21 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 20 A DISPUTAR EM 5 DE MARÇO

FC Parada – Frazão 

ISC Sobreirense - Mocidade Sangemil

JORNADA 19 A DISPUTAR EM 12 DE MARÇO

Penamaior – ISC Sobreirense

Melres – FC Parada

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 18 DISPUTADA EM 19 DE FEVEREIRO

FC Lagares ..........................3 USC Baltar ........................ 2

JORNADA 19 DISPUTADA EM 26 DE FEVEREIRO

USC Baltar ..........................1  Macieira ............................ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 19

1º Torrados ........................................................................................ 41 pontos

12º USC Baltar ................................................................................. 12 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 20 A DISPUTAR EM 5 DE MARÇO

Paços de Gaiolo - USC Baltar 

JORNADA 21 A DISPUTAR EM 12 DE MARÇO

USC Baltar  - Salvadorense

TAÇA BRALI

FASE FINAL | 1ª ELIMINATÓRIA

*USC Paredes ....................3 Citânia de Sanfins .......... 0

FC Parada ...........................1 FC Infesta .......................... 3

*USC Paredes está automaticamente apurado para a 3ª eliminató-

ria por, em virtude do sorteio, ter ficado isento na 2ª eliminatória. 
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Carnaval de Lordelo
Brincou com a 
polémica das offshores 
versus escolas

Lordelo, capital do carnaval a norte da foz 
do Douro, voltou a não deixar os seus créditos 
por mãos alheias. O desfile carnavalesco reali-
zado na tarde de domingo, dia 26 de fevereiro, 
não desiludiu apesar da permanente ameaça, 
a espaços efetiva, de chuva. 

O carnaval trapalhão de Lordelo, assim de-
finido pela Associação Lordelo Lazer (A2L), 
não tem tema fixo deixando ao seu livre arbí-
trio a criatividade dos participantes. 

O samba brasileiro, num casamento entre o 
que é tradição em terras lusas e o carnaval ca-
rioca, continua a ser o mais apreciado, sobre-
tudo, pelos homens. A critica política misturou 
as polémicas offshores com as escolas. 

Este ano os reis do Carnaval de Lordelo fo-
ram “o famoso”, Ruben da Cruz da Quinta das 
Celebridades da TVI e Ana Catarina Marques 
vencedora do passatempo promovido pela As-
sociação Lordelo Lazer, com a frase "O Rúben 
vem ao Carnaval de Lordelo para com a ajuda 
da A2L o tirarmos da Cruz". O “famoso” fez de 
Imperador César.

Na cidade de Paredes, a folia do carnaval foi 
levada ao Parque José Guilherme, no dia 24 de 
fevereiro, em formato reduzido pela comuni-
dade escolar do Grande Colégio de Paredes 
sob o lema “era uma vez…”

Louredo e Grandra também tiveram os 
seus desfiles carnavalescos

António Orlando | texto
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OPINIÃO

Precisa-se

Cozinheira/o
para hotel
Contacto:   255 781 521

PRECISA-SE
Duas modistas

para confeção de camisas e blusas

Encarregado(a) de produção 
de blusas e camisas confeção têxtil

Contacto 914616943
PAÇOS DE FERREIRA

Esquecimentos  
(im) prováveis

Vamos aos factos e ao 
contexto. De 2011 a 
2015 os números das 

transferências de dinheiro pa-
ra offshores deixaram de ser 
divulgados, contrariamente á 
Lei vigente desde 2010. Foram 
dez mil milhões de euros que 
foram assim de contas nacio-
nais para contas em paraísos 
fiscais, sem escrutínio ou fisca-
lização por parte do fisco, ape-
sar da atempada comunicação 
dos bancos á Autoridade Tribu-
tária. O governo PSD/CDS “es-
queceu-se “ de cobrar impostos 
sobre estas transferências. O 
bolo geral das transferências é 
de 17 mil milhões de euros, 
sendo assim significativa a fatia 
do “buraco da impunidade” 
criado. 

O país nesses anos viveu com 
a Troika instalada de armas e ba-
gagens. Proclamava-se “rigor” e 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

“equilíbrio” das contas públicas, 
um discurso moralista sobre as 
necessidades de “ajustamento” e 
de “correcção” de excessos, co-
mo consequência, dizia-se, dos 
portugueses terem vivido acima 
das suas possibilidades. Tempos 
cruéis. Assistiu-se a um brutal 
agravamento dos rendimentos 
do trabalho com sobretaxa no 
IRS, reduções dos escalões e limi-
tes às deduções, IVA á taxa máxi-
ma em bens e serviços essen-
ciais, reduções de prestações so-
c i a i s  e  d o  n ú m e r o  d e 
beneficiários, estrangulamento 
fiscal de famílias e pequenas e 
médias empresas. A Autoridade 
Tributária, sob o comando da di-
reita no governo, não se esque-
ceu infelizmente dos portugue-
s e s .  O  s e u  t r a b a l h o  f o i 
incessante. 

A Troika instalada por seu la-
do conviveu bem com as “omis-
sões” e “incongruências” de in-
formação detectada agora quan-
do foi “retomado o trabalho de 
análise estatística e divulgação 
dos valores das transferências 
para os centros offshore e terri-
tórios com tributação privilegia-

cristianoribeiro@gmail.com

da” (citação do Ministério das 
Finanças). Há claramente dois 
pesos e duas medidas para quem 
trabalha e para quem tem gran-
des fortunas ou especula.  

Mas a culpa não morre soltei-
ra. Tiremos as consequências. O 
ex-secretário dos Assuntos Fis-
cais Paulo Núncio assumiu o cen-
tro do palco. Inicialmente levan-
tou a tese de erro “legítimo” de 
interpretação ou percepção por 
parte da Autoridade Tributária 
sobre um seu “Visto” num despa-
cho que lhe colocaram para deci-
são. Uma tese ridícula. Acrescen-
tou depois (necessidade oblige) 
outras teses argumentativas co-
mo a não necessidade de ir a des-
pacho pelo responsável da pasta 
a publicitação dessas transferên-
cias ou a de que os impostos des-
sas transferências podem ser 
sempre cobrados até 2024. Está-
vamos perante uma palhaçada 
de Carnaval, em que Núncio nos 
quis passar por tontos a assistir a 
uma proclamada “controvérsia” 
ou “polémica”. Mas finalmente 
Núncio assume “responsabilida-
des políticas” pelo caso e aban-
dona os órgãos nacionais do 
CDS. Coisa pouca…

O CDS do Paulo Portas e da 
Assunção Cristas resolveu quei-
mar um fósforo para salvar a cai-
xa. Por mais voltas que dêem na-
da pode apagar a podridão que 
carregam. Os políticos da direita 
sempre se deram muito bem 
com os grandes capitalistas. A 
tradição ainda é o que era... a po-
lítica dos interesses a sobrepor-
-se aos interesses da politica. 

 O parceiro da coligação, o 
PSD, assobia para o lado, esque-
cido das responsabilidades de 
Maria Luís Albuquerque e de 
Passos Coelho. Ninguém acredi-
ta que este volumoso e ilegal 
“perdão fiscal” não tenha tido a 
cumplicidade do PSD e que nin-
guém da Sede da Rua S. Caetano 
á Lapa ousara relembrar a neces-
sidade de divulgação dos mon-
tantes das transferências. Igual-
mente ninguém acredita que por 
falta de páginas do seu livro, Ca-
vaco Silva, o Economista, se te-
nha esquecido de aí citar o desti-
no de 10 mil milhões de euros. 

Estamos perante um escân-
dalo politica, financeiro e moral, 
de enorme importância. Pelos 
montantes em causa, pela desfa-
çatez revelada, pela corrupção 
criada. 

PUB

A maioria PSD que gere a Câmara 
Municipal de Paredes, tem de-
monstrado ao longo destes 12 

anos, uma total falta de respeito demo-
crático e de tentativa de bloqueio total à 
oposição pois teima em não facultar in-
formações relevantes à oposição, tal co-
mo a lei e o estatuto da oposição prevê. 
Na última Assembleia Municipal, e já 
depois de os Vereadores do PS o terem 
feito em reunião de Câmara, solicitamos 
ao Sr. Presidente de Câmara, através de 
um requerimento, que nos fosse faculta-
do o Relatório do organismo Europeu 
Anti Corrupção (OLAF), e a contestação 

Um silêncio ruidoso
que a autarquia diz ter feito. No requeri-
mento apresentado, recordamos que o 
estatuto do direito à oposição refere que 
“os titulares do direito de oposição têm 
o direito de ser informados regularmen-
te e diretamente pelos correspondentes 
órgãos executivos sobre o andamento 
dos principais assuntos de interesse pú-
blico relacionados com a sua atividade; 
e as informações devem ser prestadas 
diretamente e em prazo razoável aos ór-
gãos ou estruturas representativas dos 
partidos políticos e demais titulares do 
direito de oposição”. Mas a verdade é 
que no dia em que escrevo este artigo 
passaram precisamente duas semanas 
sobre a data de entrega do requerimen-
to, e até ao momento nada, a Câmara Mu-
nicipal na pessoa do seu presidente não 
se dignou responder. A verdade é que as 
noticias sobre o relatório vão continuan-
do a surgir na Comunicação Social. O PS 
Paredes, lamentou e contínua a lamen-

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Em política, como na vida, 
nem tudo o que se ouve cor-
responde à verdade. E neste 

jogo, Granja da Fonseca e Celso Fer-
reira são useiros e vezeiros embora 
o segundo tenha mais arte que o 
primeiro. 

  Vem isto a propósito da preten-
sa substituição de Rui Moutinho. 
Sim, pelos vistos é verdade…

 Enfim… mas no final desta se-
mana pelo menos lá tivemos final-
mente a confirmação da Distrital e 
Nacional do nosso partido que Rui 
Moutinho é o candidato do PSD em 
Paredes.

Será? ….não sei, por mim é um 
facto consumado, mas nem todos 
pensam assim… vamos esperar.

Se observarmos estas atitudes 
temos naturalmente que ser capa-
zes de reconhecer a Celso Ferreira 
alguma habilidade política ao con-
trário de Granja da Fonseca.

Enquanto Celso Ferreira certa-
mente não convencido que fez a 
melhor escolha, naturalmente com 
esta atitude tentou convencer a 
distrital que a escolha é dos mili-
tantes e não sua.

No entanto como diz Celso Fer-
reira que ́ quem manda em Paredes 
é ele´… A escolha do candidato a ele 
se deve e ele é o único responsável 
pelo resultado que o partido tiver. 
Não adianta pois começar já a sacu-
dir a água do capote. 

Uma coisa é certa, temos todos 
que dar os Parabéns a Celso Ferrei-
ra por ter ganho a batalha Rui Mou-
tinho versus PSD.

Não sendo uma escolha minha e 
na qual não me identifico, aliás co-
mo já o disse anteriormente, não 
deixo de continuar a ver alguns fe-
nómenos que pelos visto só aconte-
cem em Paredes e que não posso, 
nem devo, deixar de opinar sobre 
eles.

É curioso verificar que o mili-
tante  escolhido por Rui Moutinho 
para o melhor o apresentar e carac-
terizar  na comissão política alar-
gada da distrital do PSD/Porto pa-
ra o aprovar como candidato tenha 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Acabou a novela?... não sei  ...

joaquimneves.progresso@gmail.com
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

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

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

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

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

No Carnaval nada parece mal 
(assim pensam alguns)

Acabamos de ultra-
passar a quadra car-
navalesca,  que se 

caracteriza por uma certa 
alegria, abundância e per-
missividade, e que combina 
alguns elementos como fan-
tasias, desfiles e festas nas 
ruas, quase sempre, com 
uma ampla participação das 
populações, com especial 
incidência nas localidades 
que de forma generosa orga-
nizam corsos carnavalescos. 
O que, como é da praxe, pro-
porciona dessa forma o seu 
aproveitamento para outros 
fins, como a divulgação de 
marcas, produtos ou até o 
lançamento de candidaturas 
a Autarquias Locais. Assim 
foi no último desfile em Lor-
delo, Paredes, onde foi dada 
a conhecer mais uma candi-
datura à Presidência da Câ-
mara Municipal de Paredes.

Já são conhecidas à al-
gum tempo as candidaturas 
de Alexandre Almeida pelo 
PS, e a de Rui Moutinho do 
PSD, embora a esta ultima, 
falta-se a confirmação da 
Comissão Politica Distrital, 
que veio na semana passada, 
pois é do conhecimento ge-
ral as características rocam-
bolescas que a mesma teve, 
como a divisão ao meio do 
Partido Laranja, que já se 
encontrava partido, desde 
as anteriores eleições em 
que tinha sido eleito, o pos-
teriormente demissionário 
Pedro Mendes, que também 
sucumbiu ás mãos de Rui 
Moutinho. Digo também, 
porque já antes a candidata 
que se apresentou agora no 
Carnaval de Lordelo (local 
original), e que tinha mani-
festado vontade em ser can-
didata a Presidente da Co-
missão Politica Concelhia do 

PSD-Paredes, foi na altura 
autenticamente atirada bor-
da fora, com a famosa carta 
aberta, cujas eventuais con-
sequências jurídicas ainda 
desconheço, mas as politi-
cas foram logo conhecidas, 
com a desistência imediata 
da candidata. Temos assim o 
PSD, e para já, com 2 candi-
daturas conhecidas, o que 
denuncia a divisão que reina 
do seu Partido. E, mais do 
que isso, demons-
tra de uma for-
ma inequívoca 
a discor-
dância 
d e  p e l o 
menos 
metade do 
PSD-Pare-
des para com a go-
vernação do atual 
executivo, encabeçado 
por Celso Ferreira. Mas co-
mo ele não governa sozinho, 
os restantes Vereadores 
também não podem asso-
biar para o ar porque a go-
vernação contou sempre 
com o seu apoio, nunca hou-
ve uma votação discordante 
do chefe e, também, apoia-
ram de uma forma pública o 
agora candidato oficial. Lo-
go, também ajudaram o cria-
dor a dar à luz a criatura. 
Vamos aguardar as cenas 
dos próximos capítulos, pois 
o corso (como o Carnaval 
acabou à pouco), ainda vai 

palmilhando os primeiros 
metros, e podem surgir no-
vos foliões.

Quanto aos outros puta-
tivos candidatos, temos que 
aguardar serenamente a sua 
apresentação. Podem ser re-
petentes  ou estreantes . 
Quanto aos primeiros, dos 
repetentes não reza a histó-
ria pois nunca foram eleitos, 
ou porque tiveram desem-
penhos medíocres e não 

conseguiram ser 
eleitos, ou en-

tão os Parti-
dos que os 

apoia-
vam não 

tinham 
base eleito-

r a l  p a r a  t a l . 
Q u a n t o  a o s  e s -

treantes, espero que 
sejam pessoas que se 

tenham distinguido na so-
ciedade civil por uma con-
duta pessoal limpa e por te-
rem feito algo pelas pessoas 
deste Concelho, porque se 
forem ilustres desconheci-
dos, que nada fizeram até 
hoje, sem qualquer identifi-
cação com Paredes, que ape-
nas procuram algum prota-
gonismo e recompensa, coi-
tados, vão sair de cena da 
mesma forma como entra-
ram, sem ninguém dar por 
eles. Sonhar é fácil, o acor-
d a r  é  q u e  à s  ve z e s  t rá s 
desilusões…

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Um silêncio ruidoso tar ter conhecimento de informações 
que deveriam ser comunicadas, previa-
mente, e algumas delas até discutidas 
pela sua gravidade e especificidade, 
através da comunicação social, em detri-
mento do local próprio que são as reu-
niões do executivo municipal e da As-
sembleia Municipal. Desde o início deste 
mandato que estas atitudes de bloqueio 
tem sido total, não existe qualquer res-
posta positiva por parte da maioria, 
sempre que o PS pede esclarecimento, já 
por várias vezes os vereadores e os 
membros da Assembleia Municipal do 
PS se veem obrigados a votar contra as 
propostas apresentadas, por falta de do-
cumentação e dos esclarecimentos pedi-
dos. Temos chamado a atenção para este 
facto, pairando, no nosso entender, um 
ar de desprezo perante as nossas pre-
tensões. Esta maioria do PSD que gover-
na a Câmara Municipal de Paredes, com-
porta-se como se fossem os donos disto 
tudo. 

A verdade é que a nossa indignação 
não é só com esta ausência de respostas 
é tão bem com a forma como o presiden-

te se refere aos vereadores e membros da 
Assembleia Municipal da oposição, sem-
pre que as opiniões são divergentes, bem 
como quando confrontado com questões 
que entende como sendo incómodas.

Mas a verdade é que o silêncio à volta 
deste assunto por parte da maioria do 
PSD pode parecer normal, o silêncio da 
comissão política do PSD Paredes, é de-
masiado estranha.

O PSD Paredes, nem para defender os 
seus autarcas e principalmente o seu 
Presidente de causa, quebrou o silêncio.

De que tem medo afinal a Câmara Mu-
nicipal e o PSD Paredes, do que se vai co-
nhecendo pela comunicação social, a si-
tuação é grave, bem mais grave do que 
nos tentam vender.

Por que razão tenta o PSD esconder 
este assunto e não se digna esclarecer o 
mesmo, afinal se o problema é meramen-
te técnico e administrativo por que razão 
se recusam dar a conhecer os relatórios e 
as contestações. 

O que se passa afinal para termos este 
silêncio ruidoso à volta de um “proble-
mazinho” administrativo.

Acabou a novela?... não sei  ...
sido nada mais nada menos que  
Celso Ferreira.

 Acho  curioso:  ver Celso Ferreira a 
enaltecer as virtudes e os atributos do 
candidato de Paredes aos militantes do 
distrito e não assuma as suas responsa-
bilidades da escolha; se mais não fosse, 
em solidariedade, mostrava-se dispo-
nível para ser candidato à Assembleia 
Municipal. Será que tem receio?

É logico que sim…
Eu acho que Celso Ferreira de-

veria ser o Candidato a Presidente 
da Assembleia Municipal,  pois 
Granja da Fonseca após ter ido à 
distrital dizer que Rui Moutinho 
não ganha e que o melhor candida-
to era Raquel Silva, deixou de ter 
condições para se recandidatar.

Com esta atitude Granja da Fon-
seca demonstrou claramente a fra-
gilidade do candidato e abriu espa-
ço à candidatura independente de 
Raquel Silva.

E assim vai o PSD-Paredes…..
Por último, não quero terminar 

estas linhas sem abordar um post 
que esta semana apareceu no Face-
book a dar conta de uma suposta 
conferência de imprensa que seria 
realizada por mim.

Mentira. Nunca marquei nenhu-
ma conferência de imprensa.

Como é sabido, ao longo destes 
anos sempre me pautei por uma 
conduta contra a gestão de Celso 
Ferreira e não contra o PSD. 

Não acredito, como já escrevi e 
disse muitas vezes, na maneira e 
forma de fazer política de Celso 
Ferreira e de alguns elementos que 
o acompanham. Ponto.

Digo e direi sempre que eles não 
são sociais democratas.

Defendo como sempre defendi 
que o PSD-Paredes deveria seguir 
por um caminho de renovação, co-
mo novas caras e novas ideias que 
fosse de encontro às necessidades 
dos Paredenses.

Durante a campanha interna pa-
ra concelhia disse que não patroci-
nava empregos para ninguém e que 
os atos praticados por autarcas e 
dirigentes do PSD envergonham o 
nosso partido. 

Não me sinto minimamente 
condicionado, por este ou aquele 
comentário. A minha agenda sou 
eu quem a faz...

Sei o que quero e o que Paredes 
precisa, logo, não me calarei…
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A antiga  Escola EB23 de 
Baltar, que é constituída 
pela  Palacete dos Pereiras 
e pelo edifício que serviu a 
primeira escola secundária 
de Baltar, foi cedida pela 
Câmara Municipal  à Mise-
ricórdia de Paredes (ver 
notícia na página 18), que 
pretende futuramente ins-
talar um lar de idosos. Esta 
cedência  foi resultado de 

um acordo  para a utiliza-
ção da atual Casa da Cultu-
ra de Paredes que é pro-
priedade da Misericórdia. 
Desta forma, a Câmara Mu-
nicipal fica detentora da 
Casa da Cultura  para os 
próximos 50 anos. 

PALACETE 
DOS PEREIRAS 
SEM PROJETO
DE RECUPERAÇÃO
Este acordo não resolve 

no imediato a situação do 
edifício que é um dos pontos 
negros do concelho, pois pa-
ra o edifício frontal, que é a 

imagem da anterior escola e 
está profundamente degra-
dado, não existe um projeto 
de recuperação nem se sabe 
qual será a sua utilização. No 
entanto, este acordo assegu-
ra que aquele espaço não se-
rá utilizado para outros fins. 
Serão necessários vários mi-
lhões de euros, que serão 
utilizados para se criar um 
lar para idosos com doenças 
degenerativas, como Alzhei-
mer. Existem 3000 metros 
quadrados disponíveis,  que 
serão alvo de um projeto e  
que será candidato a fundos 
comunitários. A construção 

de um lar  poderá dar res-
posta às inúmeras solicita-
ções  que estão em lista de 
espera nas instituições da 
região. O processo poderá 
demorar vários anos e é cer-
to que não será efetuado 
neste mandato, pelo que os 
futuros autarcas terão que, 
conjuntamente com a Mise-
ricórdia de Paredes, tornar 
realidade um projeto que foi 
oportunamente assinado e 
que terá ainda que ser apro-
vado na Assembleia Munici-
pal de Paredes e pela Assem-
bleia Geral da Misericórdia 
de Paredes.

Baltar

Câmara Municipal de Paredes 
cedeu Escola EB23 de Baltar  
à Misericórdia de Paredes

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo dia 19 de Março, A Associa-
ção Clube Jazz de Baltar vai organizar mais 
uma Festa  do Porco, que é um evento que 
está bastante enraizado na cultura e nos 
costumes que foram passando de geração. 
Esta é  a 18ª edição  que celebra a tradição 
secular em que as famílias, que viviam em 
casas de “ Lavoura”, matavam o porco em 
casa e faziam uma festa que envolvia todos 
os membros da família. O sabor da carne 
caseira, bem como os jogos tradicionais e a 
música tradicional serão o pretexto para 
que centenas de pessoas convivam e es-
treitem relações. Este evento começou em 
1999 e já faz parte do calendário cultural 
da freguesia.  Os interessados em partici-
par , deverão contactar a Associação Clube 
Jazz de Baltar, que tem a sua sede na Junta 
de Freguesia de Baltar, ou podem marcar 
pelos  números de telefone: 917459619 
/962955880.

Associação Clube Jazz 
de Baltar organiza 
“Festa do Porco”

Desde o início da rua de 
Formariz até aos Chãos, es-
tá em fase de conclusão os 
passeios e pavimentação 
nessa Avenida. Essas obras 
contribuem para maior se-
gurança a quem aí circula 
tornando mais fácil esse 
perigoso trajeto.  

 É pena não terem dado 

continuidade ao passeio. 
Apenas 30 metros por 0,90 
cm, seria o suficiente para 
que este local ficasse a fa-
vorecer os piões que nela 
circulam.

Já  há algum tempo, 
que o resguardo desta 
ponte foi  derrubado e 
ainda não foi arranjado! A 
s i t u a ç ã o  c a u s a  c e r t a 
preocupação pois além 

de estar uma pedra deslo-
cada as outras caíram e 
deixaram uma brecha 
que pode causar perigo, 
p r i n c i p a l m e n t e  à s 
crianças.

Bitarães
Pavimentação  
da Av. de S. 
Tomé

Ponte da Linheira

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

Foi num ambiente de 
alegria e boa disposição, 
que O Moto Clube de Re-
bordosa organizou no 
fim-de-semana passado 
a atividade “Matança do 
Porco”. Quem esteve pre-
sente neste evento que 
se prolongou por dois 
dias, pode constatar na 
boa organização, com-
panheirismo, amizade, 
educação e cavalheiris-
mo que por lá se viveu. 

Membros da direção 
agradeceram aos pre-
sentes por se juntar à 

festa e com a esperança 
de os ver novamente pa-
ra próximo ano, aludin-
do que o Moto Clube de 
Rebordosa está a traba-

lhar de forma a organi-
zar vários eventos du-
rante todo o ano, como já 
vem sendo hábito desta 
Associação.

No passado dia 19 de Feve-
reiro o Agrupamento 1030 de 
Escuteiros de Rebordosa co-
memorou o 23º. aniversário.

É sempre dia de alegria e 
com muita animação para to-
da a comunidade escutista, na 
Eucaristia das 11horas, 5 lobi-
tos, 5 exploradores, 8 pionei-
ros e 2 caminheiros fizeram a 

sua promessa, depois de te-
rem percorrido um caminho 
de responsabilidade e de te-
rem provado que se encontra-
vam aptos para assumir este 
grande compromisso. 

A partir deste momento 
fazem também parte da famí-
lia do CNE três novas dirigen-
tes: a Carla, a Eugénia e a Júlia.

No final da Celebração, 
realizou-se um agradável 
convívio entre escuteiros 
de diversos Agrupamen-
tos ,  pais ,  fami l iares  e 
amigos. 

O Agrupamento apro-
ve i to u  a  o c a s i ã o  p a ra 
agradecer a comparência 
de todos os presentes.

Matança do Porco 
no Moto Clube de Rebordosa

23º Aniversário do 
Agrupamento 1030 de Rebordosa

Ritmo, cor, folia e muita 
animação marcaram o Carna-
val das Escolas da Cidade de 
Rebordosa.

Inserido nas atividades es-
colares, o Carnaval é festejado, 
ano a ano, pelas crianças das 
escolas primárias e dos jar-
dins-de-infância. Foi o que vol-
tou a suceder no passado dia 

24 de Fevereiro, em Rebordo-
sa, percorrendo as principais 
artérias da cidade.

Todas as escolas e jardins-
-de-infância participaram no 
desfile, varias centenas de 
participantes, isto sem contar 
os pais e familiares que se jun-
taram aos professores e edu-
cadores no acompanhamento 
das crianças.

Alegria das crianças e as 
fantasias de Carnaval desper-
taram a atenção das muitas 
pessoas que o cortejo foi en-
contrando pelas ruas onde 

passou, o que fez movimentar 
uma enorme moldura huma-
na. Toda ela fértil de imagina-
ção, a originalidade das indu-
mentárias espalhou um en-
canto digno do apreço que o 
longo cortejo suscitou. 

Costuma dizer-se que o 
melhor Carnaval é o das crian-
ças… E foram precisamente as 
crianças a mostrar que ainda 
se reina, à grande, no Carnaval. 
Pais, professores e educado-
res capricharam, a preceito, 
no visual que cada estabeleci-
mento escolar apresentou.

Rebordosa

Carnaval nas escolas 
de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

A segunda cidadã mais 
idosa da Vila de Sobrosa, 
Rosa Freire da Silva, com-
pletou a 19 de Fevereiro de 
2017 cem anos de vida.

Depois de ter partici-
pado na missa celebrada 
na Igreja Paroquial de So-

brosa, passou o dia em 
convívio com a família e 
amigos, e recebeu a visita 
do Executivo da Junta de 
Freguesia.

É viúva de Carmindo 
Bragança Coelho Duarte, 
presidente da Junta de Fre-

guesia de Sobrosa entre 
1955 e 1968.

Recorde-se que a cidadã 
mais idosa de Sobrosa é Eli-
sa Martins, com 103 com-
pletados a 12 de Fevereiro. 
A ambas fazemos votos de 
continuação boa saúde.

Sobrosa
Rosa Freire 
da Silva fez 
100 anos

CRISTIANO
MARQUES
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A Comissão Política do 
CDS de Paredes apro-
vou, por unanimida-

de que o partido “não integra 
nenhuma coligação nas pró-
ximas autárquicas”, mas que 

“apresenta listas próprias 
para a Câmara Municipal, 
Assembleia Municipal e As-

sembleias de Freguesia”. A 
revelação em comunicado, 
surge para esclarecer a opi-

CDS/Paredes rejeita 
coligação nas eleições autárquicas 

PUB

nião pública perante “algum 
ruído de fundo” sobre o posi-
cionamento do partido. Refi-
ra-se que era voz corrente no 
meio político que estaria a 
ser negociada uma coligação 
com o PSD. 

Agora os centristas escla-
recem que nos próximos 
dias haverá nova reunião 
dos órgãos do partido para 
aprovar o nome do candida-
to  do  CDS à  Câmara  de 
Paredes.

Encontram-se aber-
tas as inscrições para a 
realização das Provas es-
pecialmente adequadas, 
destinadas a avaliar a ca-
pacidade para a frequên-
cia do ensino superior 
dos maiores de 23 anos, 
para a licenciatura de 
Tecnologias da Madeira.

Os Concursos Espe-
ciais de acesso para maio-
res de 23, permitem o in-
gresso no ensino supe-
rior para os candidatos 
que possuam 23 anos de 
idade à data de 31 de de-
zembro de 2016, com a 
prestação de provas de 
capacidade para a fre-
quência do curso supe-
rior pretendido no ano 
civil de ingresso, consti-
tuídas por provas especí-
ficas, avaliação do currí-
culo escolar e profissio-
nal e entrevista.

Tal como em anos an-
teriores, a Câmara Muni-

cipal de Paredes assume 
o pagamento das propi-
nas, no valor de mil euros 
por ano, a todos os alunos 
residentes no concelho 
que optem pelo curso de 
Tecnologias da Madeira.

A licenciatura em Tec-
nologias da Madeira visa 
a formação de Quadros 
Técnicos Superiores para 
as indústrias transforma-
doras de madeira e deri-
vados, proporcionando a 
aquisição das competên-
cias para lidar com ques-
tões práticas e científicas 
relacionadas com o pro-
cessamento da madeira.

As aulas do curso de 
Tecnologias da Madeira 
vão decorrer em regime 
repartido entre a Escola 
Superior de Tecnologia e 
Gestão em Felgueiras e o 
Centro Tecnológico das 
Indústrias de Madeira e 
Mobiliário, localizado em 
Lordelo, Paredes.

Abertas candidaturas 
para licenciatura de 
tecnologias da madeira



19Sexta-feira 3 de Março de 2017  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

Telefs. 255 613 431/2 - 707 201 131 | Fax 255 613 433  
precur-clinica@sapo.pt | clinica@precur.com

►MEDICINA E REABILITAÇÃO DESPORTIVA
►ANÁLISES CLÍNICAS
►ELECTROCARDIOLOGIA
►CLÍNICA GERAL ►SINISTROS
►TERAPIA DA FALA
►PSICOLOGIA CLÍNICA
►NUTRIÇÃO ►OTORRINO
►PEDIATRIA ►ORTOPEDIA
►ENFERMAGEM PERMANENTE AO DOMICÍLIO
►TRATAMENTOS CORPORAIS E DE ROSTO
►CABELEIREIRO ►PODOLOGIA
►MASSAGENS ►ACUPULTURA

►SHIATSU (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
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www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

Av. José Júlio, 47 | Edifício Tem-Tem
Lojas A-B | 4560-547 PENAFIEL

Telefs.: 255 713 787 / 9 | Fax: 255 711 671
geral@a-inovadora.com

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  MAR'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO
Até 31 de mar |Exposição Das Letras | Re-
tratos Literários de Cássio Loredano cedi-
dos pela Casa de Camilo

25 mar | 21.30h | Música |“Tertúlia dos 40” |  
Espetáculo de Música, Humor e Revivalis-
mo | Carlos Daniel, Filipe Fonseca e João Ri-
cardo Pateiro

BIBLIOTECA 
Dia 7, 14, 21 e 28 mar | 10.30h | Histórias de 
Encantar | A Salvação da Velha Macieira | 
Coleção Biblioteca de Valores 

ESCRITOR DO MÊS 
Bob Dylan – Prémio Nobel da Literatura 
2016

O LEITURAS SUGERE...
Temas Infantojuvenis | Poesia para todo o 
ano | Antologia organizada de acordo com 
temas abordados no 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico | Luísa Soares

POESIA 
21 mar | Dia Mundial da Poesia | Poemas 
para os mais pequenos

TEATRO 
Dias 9,16, 23, e 30 mar | Teatro de Fanto-
ches | Tal Pai, Tal Filho | Ana Oom

COOPERAÇÃO
ATLIÊS
Dia 8 mar | 14.30h | Artes Manuais | Almo-
fada com pompons

Dia 22 mar| 14.30 h | Artes Manuais | Ani-
mais feitos com meias

IOGA
15 mar | 14.30h | Exercícios para a o comba-
te da fadiga  

CINEMA
22 mar | 14.30h | O Leão da Estrela m/18

PAREDES (PARQUE JOSÉ GUILHERME)
3, 4 e 5 mar | VIII InVista – Feira do Empre-
go, Formação e Empreendedorismo

10, 11 e 12 mar| Feira de Artesanato 
Intermunicipal

19 mar |Concerto da Primavera | Bandas Fi-
larmónicas do Concelho

24 mar a 4 de abr | Feira do Livro

25 e 26 mar | “Sabores e Saberes” – Mostra 
Municipal Intergeracional

28 mar |“Sabores e Saberes” | Concurso 
Metropolitano Intergeracional

CURSO 
Dias 3, 13, 20, 27 mar | 10h e 15h | Bibliote-
ca Municipal | Massagem Infantil | atividade 
paga – 70 euros por bebé

LEITURAS 
Todas as segundas feiras | manhã - 10h| 
tarde 15h | “A leitura não tem idade” por 
técnicos da biblioteca nas IPSS| Inscrições: 
biblioteca@cm-paredes.pt/255 788 776

A Escola de Artes da 
Fundação A LORD 
fez recentemente a 

apresentação de mais duas 
atividades que estão a ser 
lecionadas no seu espaço. 
Trata-se de hip-hop, cuja 
apresentação decorreu no 
dia 15 de fevereiro e de 
danças contemporâneas e 
de  salão no dia  23 de 
fevereiro. 

A dança hip-hop inclui 
uma grande variedade de 
estilos, que foram desen-
volvidos na década de 
1970 por negros e Latino-
-americanos e na década 
de 1990, em comunidades 
Afro-americanas, de Los 
Angeles. O que separa a 
dança do hip-hop de ou-
tras formas de dança são 
os movimentos de impro-

visação (freestyle) e que os 
dançarinos de hip-hop fre-
quentemente envolvem-se 
em disputas nas competi-
ções de dança. Sessões de 
freestyle e disputas geral-
mente são realizadas nu-
ma cypher, um espaço de 
dança circular que se for-
ma naturalmente uma vez 
que a dança começa.

Já as danças de salão 
são consideradas uma for-
ma de entretenimento e de 
integração social, bem co-
mo uma forma de despor-
to. Entre as múltiplas for-
mas de dança destaque 
para as mais conhecidas, 
as danças “tipo latinas”: 
Salsa; Rumba; Jive; Paso-
-doble; Cha-cha-cha; Bole-

ro, Tango; e, claro, a Valsas 
A Dança contemporâ-

nea é um género de dança 
teatral que se desenvolveu 
em meados do século XX e, 
desde então, tornou-se um 
dos géneros mais conheci-
dos. Em termos técnicos, a 
dança contemporânea ten-
de a combinar diversas 
qualidades de movimento, 
uma vez que não se prende 
a  e s t é t i c a s 
pré-estabelecidas. 

A Escola de Artes da 
Fundação a LORD é um es-
paço de aprendizagem de 
artes – teatrais e musicais, 
tido no seu todo como um 
espaço de crescimento e 
valorização.

A dança que agora co-
meça a dar os primeiros 
passos junta-se ao teatro e 
à musica, atividades já com 
história na Fundação A 
LORD.

Dança na Escola de Artes A LORD
Aulas. As inscrições estão abertas e é do interesse da A Lord que a pessoas partici-
pem nas atividades.

António Orlando | texto

Carolina 
Oliveira,   
A Menina   
e a Flor

“A menina e a flor” 
a primeira aventura 
literária de Carolina 
Oliveira foi apresenta-
da no dia 18 de feve-
reiro, no auditório da 
Fundação A LORD. O 
livro tem ilustração de 
Ricardo Moreira, um 
jovem arquiteto de 
Paredes.

Carolina, 14 anos, 
jovem lordelense, tem 
à sua frente todo um 
mundo de sonhos que 
já começaram a desa-
brochar em livro. 

Danças e Cantares n´A Lord
O Grupo Cultural e Re-

creativo “Os Expansivos” 
atuou na Fundação A Lord. 
O espetáculo decorreu na 
noite de 25 de fevereiro, 
no palco do Auditório. 

O Grupo Cultural e Re-

creativo “Os Expansivos”, 
fundado em 17 de Junho 
de 1980, nasceu da vonta-
de de um grupo de jovens 
preocupado com o espíri-
to criativo da população 
mais nova da freguesia de 

Lordelo.  Hoje, é composto 
por pessoas de todas as 
idades, que procuram 
através das suas danças e 
cantares manter vivas as 
tradições da região. Os tra-
jes, por exemplo, são o 

símbolo duma alma que 
quer manter viva a recor-
dação como a gente da ter-
ra se vestia em tempos 
antigos. Também, os can-
tares materializam as me-
lodias encantadoras que 

pertencem a todas as 
gerações. 

O seu Grupo de Danças 
e Cantares foi integrado na 
Federação de Folclore 
Português em fevereiro de 
1996.



21Sexta-feira 3 de Março de 2017  oprogressodePAREDES

CULTURA/NECROLOGIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

O Centro de Informa-
ção da Rota do Ro-
mânico de Paredes 

acolhe, durante este mês de 
março, a exposição “Torre 
do Castelo de Aguiar de Sou-
s a :  S o b r e p o s i ç õ e s  d o 
Tempo”.  

Trata-se de uma exposi-
ção arqueológica e docu-
mental dedicada ao territó-
rio, história e arqueologia do 
Castelo de Aguiar de Sousa, 
na qual merecem o particu-
lar destaque os materiais 
exumados durante os traba-
lhos arqueológicos efetua-
dos em 2007 e 2013.

Esta iniciativa, promovi-
da pelo Município de Pare-
des e pela Rota do Români-
co, constitui uma excelente 
oportunidade para conhe-
cer as várias “sobreposições 
do tempo” deste imóvel, 
classificado, em 2012, como 

Monumento de Interesse 
Público e que integra a lista-
gem dos 58 bens patrimo-
niais afetos ao projeto turís-
tico-cultural da Rota do 
Românico.

A exposição, de entrada 
gratuita, poderá ser visitada 
à quinta e sexta-feira entre 
as 9h e as 12h30 e as 14h e as 
17h30, ao sábado entre as 
10h e as 12h30, e ao domin-
go entre as 14h e as 17h30.

Nos restantes dias, a ex-
posição apenas poderá ser 

visitada mediante marca-
ção prévia, que poderá ser 
efetuada através do telefo-
ne  255 788 973 ou do 
e-mail: arqueologia@cm-
-paredes.pt.

O Castelo de Aguiar de 
Sousa situava-se na rede de-
fensiva do território, a que 
os reis asturianos deram 
muita atenção. No ano de 
995, foi atacado por Alman-
çor no seu avanço para Bra-
ga e Compostela, no contex-
to da Reconquista. Encabe-

ç o u  u m a  T e r r a  n a 
reorganização do território 
do século XI e um importan-
te Julgado, já no século XIII. 
Nos finais deste século, o 
C a s t e l o  t e r á  s i d o 
abandonado.

Entre 2007 e 2013, a Rota 
do Românico, em parceria 
com o Município de Paredes, 
promoveu um vasto conjun-
to de obras de recuperação e 
salvaguarda deste monu-
mento, que foi já parcialmen-
te apresentado na publica-
ção “Torre do Castelo de 
Aguiar de Sousa. Entre a ma-
téria e o mito. Sobreposições 
do tempo”, editada pelo Cen-
tro de Estudos do Românico 
e do Território, sob coorde-
nação de Lídia do Vale Costa e 
Maria Antónia Silva.

O Centro de Informação 
da Rota do Românico de Pa-
redes localiza-se na Praça 
José Guilherme, no centro da 
cidade paredense, junto à 
Biblioteca Municipal.

Castelo de Aguiar de Sousa alvo de 
exposição arqueológica
António Orlando | texto

 “Senhor Teatro” celebrou 90 anos
O ator Ruy de Carvalho 

celebrou no passado dia 1 
de Março o 90.º aniversário, 
assim como os 75 anos de 
carreira. A festa de homena-
gem ao “Senhor Teatro” de-
correu no Casino Estoril, 
Lisboa, onde foi igualmente 
inaugurada a exposição 
“Retratos Contados do Ruy 
de Carvalho”.

Recorde-se que Ruy de 
Carvalho, uma das princi-
pais figuras do meio artísti-
co nacional, em 2010 foi 
homenageado em Cristelo, 
Paredes por ocasião do En-

contro de Teatro de Cristelo 
(ETC). Em 2015 também 
em Cristelo foi entregue o 
Prémio Nacional Ruy de 
Carvalho ao ator Martinho 
Silva.

Com uma carreira ímpar 
no mundo da representa-
ção, no teatro, cinema e te-
levisão, Ruy de Carvalho 
está, atualmente, no elenco 
da série da RTP1 O Sábio. 
Recentemente, o ator ter-
minou a participação na pe-
ça “As Árvores Morrem de 
Pé”, que esteve cinco meses 
e meio em cena.

FALECEU

MANUEL DUARTE
Faleceu no dia 22 de fevereiro, com 90 anos. Era na-
tural de Vilela - Paredes e residente na Rua do Cabo, 
n.º 105, Vilela, Paredes.  Era viúvo de Maria Augusta 

Ferreira Nunes.  

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam também 
que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 5 de março 
pelas 10,15 horas na Capela de S. José, Vilela, Paredes. Antecipada-
mente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda.

(Gerência de José Paulo Couto - Vilela, Paredes)
Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

CONSTANTINO 
CÂNDIDO BARBOSA

DATA NASCIMENTO: 29/01/1920  /  14/02/2017 (97 ANOS)

 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas de 
suas relações e amizade, a sua presença nas cerimônias fúnebres 
do nosso ente-querido, ou de qualquer outra forma manifestaram o 
seu pesar nestes momentos difíceis.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Reis Lda Cinfães / Castelo de Paiva  

Tef. 255689146 Telm. 914966087 / 916894454

FALECEU

PATRICIA ALEXANDRA 
MOREIRA DE FREITAS
Faleceu no dia 22 de fevereiro, com 30 anos. Era natu-

ral de Rebordosa - Paredes e residente na Bélgica. Era casada com 
Filipe Manuel Teixeira de Sousa.  

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, e demais família vêm por este meio, extrema-
mente 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 do funeral. Participam também que as missas de 
7.º dia serão celebradas na sexta feira, dia 3 de março pelas 19,30 
horas na igreja velha de Rebordosa e no sábado dia 4 de março 
pelas 18 horas na igreja paroquial de Vilela. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda.

(Gerência de José Paulo Couto - Vilela, Paredes)
Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARGARIDA DA 
CONCEIÇÃO FERREIRA
Faleceu no dia 28 de fevereiro, com 90 anos. Era natural 

de Baltar – Paredes e residente na Rua Nossa Senhora da Paz, n.º 
13, Baltar, Paredes. Era viúva de José Augusto de Sousa. 

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

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. 

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

Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313
BALTAR / PAREDES

FALECEU

GRACINDA FERREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 18 de fevereiro, com 80 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua Elias Moreira Neto, nº. 160, 
(Lar Irmandade da Misericórdia de Paredes), Paredes. Era viúva de 
António Germano Barbosa.

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

A família
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
DA SILVA PEREIRA E SOUSA
Faleceu no dia 25 de fevereiro, com 84 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua Elias Moreira Neto, nº. 160, 
(Lar Irmandade da Misericórdia de Paredes), Paredes. Era viúva de 
Emídio Rodrigues de Sousa.

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

A família
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA ISABEL 
DE SOUSA NUNES
Faleceu no dia 26 de fevereiro, com 73 anos. Era natural 

de Vilela - Paredes e residente em Duas Igrejas, Paredes. Era casada 
com Lucas da Rocha Pinheiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
de 7º dia, será celebrada sexta feira, dia 3 de março, pelas 20,00 ho-
ras na igreja paroquial de Duas Igrejas, agradecendo, também desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. 

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
DUAS IGREJAS /PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 24 de fevereiro, com 80 anos. Era natural 

de Besteiros- Paredes e residente na Calçada Monte da Vila, n.º 37,  
Paredes. Era viúva de Manuel de Sousa. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 21 de fevereiro, com 82 anos. Era natu-

ral de Lordelo - Paredes e residente na Rua do Vinhalzinho, n.º 103, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Luís Gonçalves da Silva. 

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, 
vêm por este meio, extremamente 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LORDELO/PAREDES

MARGARIDA 
DE SOUSA OLIVEIRA
Faleceu no dia 17 de fevereiro, com 72 anos. Era natu-
ral e residente em Louredo - Paredes.  Era casada com 

António de Azevedo

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ CARNEIRO PINTO DE SOUSA  
MACHADO TEIXEIRA DE SOUSA
(Casa da Quebrada)

Faleceu no dia 23 de fevereiro, com 92 anos. Era natural de Mouriz – Paredes e residente na Rua Central de Mouriz, n.º 330, Mouriz, Paredes. 
Era viúva de Fernando Joaquim Teixeira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, netos e demais família vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comuni-
cam que a missa de 7º dia, pelo eterno descanso da sua alma, será celebrada sábado, dia 4 de março, pelas 17,30 horas na igreja paroquial de 
Mouriz, agradecendo, também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MOURIZ/PAREDES
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Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B 4580-873

Paredes

O Campo do Aquedu-
to, em Vila Cova de 
Carros, acolheu no 

dia 20 de fevereiro, o pri-
meiro de dez torneios da 
Aveleda Specials Cup, um 
ranking para jogadores 
c o m  n e c e s s i d a d e s 
especiais.

São 25 os jogadores 
que, uma vez por mês, dis-
putam uma prova de perí-
cia - de Putting e Chipping 
-  até  à   reta  f inal  (Pit -
ch&Putt). Os utentes da 
Associação de Pais e Ami-
gos dos Diminuídos Men-
t a i s  d e  P e n a f i e l  e  d a 
Emaus – Associação De 
Apoio Ao Deficiente Men-
tal, de Paredes e Baltar, 
assim como jogadores 

com necessidades espe-
ciais da Academia do Pa-
redes Golfe Clube e das 
Escolas Básicas de Pare-
des e Cristelo e, assim, a 
oportunidade de experi-
mentar a pratica do Golf.

Na primeira prova, em 
jogo estiveram 16 golfistas 

dos quais metade se apu-
rou, após uma ronda ini-
cial  de 9 buracos,  para 
uma emocionante finalís-
sima. Perante este desafio, 
quem mais se destacou foi 
André Sena Barros, que re-
cebeu a medalha de pri-
meiro classificado. Delfim 

Magalhães e Hélder Sousa 
completaram o pódio.

Martim Guedes, admi-
nistrador da Aveleda, mos-
trou-se sensibilizado com a 
iniciativa. “Para a nossa em-
presa poder apoiar um pro-
jeto social de inclusão como 
este é um verdadeiro privi-
légio”, confessou.

Já António Manuel Bes-
sa, presidente da Direção 
do Paredes Golfe Clube, 
partilhou a felicidade do 
momento e a vontade de 
alargar a ideia. “O desporto 
deve ser vivido assim por 
toda a gente e vocês mere-
cem muito isto. A nossa am-
bição é crescer no número 
de participantes e levar o 
exemplo bem longe”, disse.

Aveleda Specials Cup

João Barros subiu ao pódio no rali Serras de Fafe

João Barros ao volante do 
seu Ford Fiesta R5 terminou o 
rali Serras de Fafe na 3ª posi-
ção da Geral. Na prova que 
abriu a temporada do campeo-
nato Nacional de Ralis, nos 
dias 18 e 19 de fevereiro,  o pi-
loto de Rebordosa voltou a ter 
azar em Fafe. 

É que apesar de subir ao 
pódio, João Barros, que fez 
equipa com Jorge Henriques, 
tem consciência que pode fa-
zer melhor. Depois do ano 
passado ter tido problemas 
logo no primeiro dia, desta fei-
ta o azar ‘espalhou-se’ ao lon-
go dos dois dias de prova. O 
motor nunca esteve a 100 por 
cento, e a equipa teve dificul-
dades de perceber porquê: 
“Foi uma prova muito compli-

cada para mim. O resultado 
acabou por ser melhor que a 
exibição pois nunca consegui 
ter o carro como queria. Tive-
mos inúmeros problemas on-
tem, e hoje este pódio acaba 
por ser um prémio mais para 

a combatividade do que para 
o andamento, que não me dei-
xou nada satisfeito. Agora va-
mos para Castelo Branco, que 
me traz boas recordações de-
pois da vitória do ano passa-
do. Espero que corra me-

lhor…” disse João Barros. O 
outro piloto de Rebordosa 
que participou “no Serras de 
Fafe”, Elias Barros que fez du-
pla com o experiente Paulo 
Babo, teve uma saída de estra-
da e furou, terminando desse 
modo mais cedo o rali.  O Rally 
Serras de Fafe foi ganho pela 
dupla Paulo Meireles/Mário 
Castro em Skoda Fábia R5 que 
beneficiou da desistência de 
Ricardo Moura em Ford Fiesta 
R5 numa altura que já se pre-
parava para festejar o triunfo 
em Fafe.  O Serras de Fafe foi 
organizado pelo Demoporto e 
ficou marcado pela presença 
de largos milhares de especta-
dores, quer nas classificativas, 
quer na super-especial urba-
na de Fafe, que foi estreada no 
ano em que esta prova come-
mora 30 edições na Catedral 
do Ralis. 

António Orlando | texto

GOLFE

NACIONAL DE RALIS
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