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JORNAL FUNDADO EM 1931

Ambiente. O rio Sousa foi alvo de novas 
descargas poluentes. Uma das mais inten-
sas ocorreu no passado dia 13 de abril, 
ainda assim longe de atingir a proporção 
da descarga de 8 março. PÁG.7

Descargas 
sucessivas 
poluem  
rio Sousa 

Presidente e assessor 
gastam 2 400 euros 
em almoços PÁG.13

MÉDICOS NÃO FIZERAM TUDO PARA 
SALVAR SARA, ACUSA MINISTÉRIO PÚBLICO
PÁG.3

REBORDOSA MUDA DE TREINADOR A CINCO 
JORNADAS DO FIM DO CAMPEONATO. 
ANDRÈS MADRID É O ELEITO  PÁG.10

MÉDICA DO CHTS VENCE PRÉMIO POR  
TRABALHO DESENVOLVIDO DO PÉ DIABÉTICO 
    PÁG.4

“25 DE ABRIL” DEU OURO DA CÂMARA  
A CINCO PERSONALIDADES DO CONCELHO     
PÁG.5
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No passado dia 22 de abril, 
pelas 15.30h, participaram 
247 pessoas na Comemora-
ção do Dia Mundial do Livro, 
no Auditório A LORD. A come-
moração iniciou com as peças 
de teatro "João Pateta" de Han 
Christian Andersen e "Pedro 
das Malasartes" de Luísa Du-
cla Soares, pelo grupo de tea-
tro LORDator Juvenil. Termi-
nadas as peças de teatro, in-
te r ve i o  Fra n c i s c o  L e a l , 
Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação 
A LORD. No final foram atri-
buídos de 84 Prémios de Mé-
rito Escolar, aos alunos do 

Agrupamento de Escolas de 
Lordelo, e o Prémio Distinção 
A LORD, à Cecília Leal, a ilus-

tre investigadora lordelense 
que está a dar cartas nos Esta-
dos Unidos da América.

EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Proposta
Pela evolução dos serviços públicos, tan-
to camarários como do Estado, pelas exi-
gencias do progresso regional que obri-
gam a acompanhar o movimento geral 
traçado pelo Estado Novo, tendo em vis-
ta a adaptação ás circunstancias locais 
que determinam, afinal, o momento, a 
localização, a grandeza e a estetica dos 
trabalhos a executar, esta Camara teve de 
pôr de lado ante-projectos e projectos já 
aprovados, e encomendar outros que 
satisfizessem cabalmente ás necessida-
des presentes e, de algum modo, corres-
pondessem ao desenvolvimento futuro 
que é legitimo prever.
Perdeu-se tempo e dinheiro já gasto, mas 
antes isto e conseguir obra que perdure 
para mais além do horizonte que nos 
cerca, do que, por precipitação ou receio 
da critica ignara, lançar-nos em realiza-
ções apressadas que, mais tarde, por de-
feito, prejudiquem ou comprometam a 
acção naqueles que hão-de continuar a 
nossa missão.
Portanto, só hoje temos a honra de apre-
sentar á apreciação da Camara o projec-
to dos Novos Paços do Concelho, da auto-
ria dos arquitectos Cunha Leão, Moraes 
Soares e Fortunato Cabral, que nos pare-

ce corresponder ás condições que dese-
jamos para a maior e mais importante 
obra a realizar pelo Município.
Este projecto já tem a opinião favorável 
de técnicos e das entidades oficiais do 
Concelho, e os senhores Vereadores já o 
conhecem tambem.
Resta pois ,  decidir  sobre a  sua 
aprovação.
Por isso, submetemo-lo á deliberação da 
Camara, propondo, se fôr aprovado, que 
seja enviado imediatamente ao Ministe-
rio das Obras Publicas e Comunicações, 
afim de se obter, pelo Fundo de Desem-
prego, a comparticipação do Estado, 
atendendo a que sem esta comparticipa-
ção será quási impossível executarmos 
tão importante como necessário melho-
ramento público para este Concelho.
Os senhores Vereadores declararam que 
conheciam e já tinham estudado o pro-
jecto apresentados e o aprovavam plena-
mente, assim como a proposta de ser re-
metido ao Ministerio das Obras Públicas 
e Comunicações para efeito da comparti-
cipação do Estado.
Assim ficou aprovado o projecto dos No-
vos Paços do Concelho que importa, in-
cluindo expropriações e honorarios dos 
arquitectos em 740 contos.

Reunião de Câmara
(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 30 de abril de 1938)

Foi resolvido completar a rêde de dis-
tribuição de energia eléctrica dentro 
dos actuais limites da Vila e prolonga-la 
ao longo da Estrada Municipal n.º 6 pri-
meira, até ao longo de Portela, freguesia 
de Mouriz, com ligação em anel para o 
ramal que se encontra no lugar do Cam-
po, da mesma freguesia, e bem assim 

prolongar a rêde até ao lugar da Deveza, 
freguesia de Besteiros, tudo em harmo-
nia com o respectivo projecto, que foi 
presente aprovado. Foi resolvido tam-
bem pedir as respectivas licenças à  Jun-
ta de Electrificação Nacional e Direcção 
das Estradas do Distrito do Porto.
(…).

Prolongamento da rêde eléctrica da Vila

Como é que se esquece al-
guém que se ama? 

Como é que se esquece 
alguém que nos faz falta e que nos 
custa mais lembrar que viver? 
Quando alguém se vai embora de 
repente como é que se faz para 
ficar? 

Quando alguém morre, quando 
alguém se separa – como é que se 
faz quando a pessoa de quem se 
precisa já lá não está?

As pessoas têm de morrer; os 
amores de acabar. 

As pessoas têm de partir, os sí-
tios têm de ficar longe uns dos ou-
tros, os tempos têm de mudar. 

Sim, mas como se faz? Como se 
esquece? 

Devagar. É preciso esquecer 
devagar. 

Se uma pessoa tenta esquecer-
-se de repente, a outra pode ficar-
-lhe para sempre. 

Podem pôr-se processos e ações 
de despejo a quem se tem no cora-
ção, fazer os maiores escarcéus, 
entrar nas maiores peixeiradas, 
mas não se podem despejar de 
repente.

Elas não saem de lá. Estúpidas! É 
preciso aguentar. Já ninguém está 
para isso, mas é preciso aguentar. 

A primeira parte de qualquer 
cura é aceitar-se que se está doen-
te. É preciso paciência. O pior é que 
vivemos tempos imediatos em que 
já ninguém aguenta nada. Ninguém 
aguenta a dor. De cabeça ou do co-
ração. Ninguém aguenta estar tris-
te. Ninguém aguenta estar sozinho. 
Tomam-se conselhos e comprimi-
dos .  Procuram-se  escapes  e 
alternativas. 

Mas a tristeza só há-de passar 
entristecendo-se. 

Não se pode esquecer alguém 
antes de terminar de lembrá-lo. 

Quem procura evitar o luto, pro-
longa-o no tempo e desonra-o na 
alma. A saudade é uma dor que po-
de passar depois de devidamente 
doída, devidamente honrada. 

É uma dor que é preciso aceitar, 
primeiro, aceitar.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

Quando perdes tudo não 
tens pressa de ir a lado nenhum

Fundação A Lord premiou mérito no Dia Mundial do Livro
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OPINIÃO CLÍNICA

CATARINA LAMEGO 
Formação Específica de Medicina
Geral e Familiar na USF Terras de Souza)

SOCIEDADE/OPINIÃO

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença muito comum em 
todo o mundo, em particular nos países desenvolvidos. 
Em Portugal, segundo o Relatório Anual do Observatório 
Nacional da Diabetes de 2015, a prevalência de DM em 
2014 era de 13,1%, tendo vindo a aumentar progressiva-
mente nos últimos anos.
Esta é uma doença com um impacto elevado na saúde e 
qualidade de vida da população, sendo por isso um impor-
tante problema de Saúde Pública para o qual todos deve-
mos estar atentos.

Quais as consequências para a saúde?
Os níveis de açúcar no sangue – glicemia - persistentemen-
te elevados vão danificar vários órgãos, sendo responsá-
veis pelas complicações e mortalidade associadas a esta 
doença. Os olhos (Retinopatia diabética), os rins (Nefropa-
tia diabética), o sistema nervoso (Neuropatia diabética), o 
coração (Cardiopatia diabética) e as extremidades dos 
membros (Arteriopatia periférica) são os órgãos mais afe-
tados. Em fases mais avançadas, a DM pode mesmo levar a 
doença renal crónica avançada, com necessidade de subs-
tituição da função renal, a amputação dos membros infe-
riores e à ocorrência de cegueira.

O que posso fazer para prevenir?
A prevenção da DM (DM tipo 2) centra-se principalmente 
na mudança de comportamentos e estilo de vida. Desta-
cam-se principalmente a prática de uma dieta adequada, 
com diminuição da ingestão de açúcares, a realização de 
exercício físico regular permitindo uma maior utilização 
do açúcar ingerido e a manutenção de um índice de massa 
corporal adequado.
Os açúcares não se encontram apenas nos doces e sumos, 
estando também presentes em grande quantidade em 
alimentos como batatas, arroz, massa, pão, bebidas alcoó-
licas e até  na fruta. Estes alimentos devem ser consumidos 
de forma equilibrada.
Não é necessário um exercício físico intenso e extenuante 
para obter um benefício significativo. Uma simples cami-
nhada diária de 30 minutos poderá ter um impacto enor-
me na saúde global e na prevenção da Diabetes.

Foi-me diagnosticado diabetes. Preciso de insulina?
Não necessariamente. Nem todos os diabéticos são 
insulinodependentes.
Na DM tipo 1, uma vez que a produção de insulina é insufi-
ciente, é necessário repor esse défice com administração 
de insulina.
Na DM tipo 2 o tratamento não passa obrigatoriamente 
pela insulina. Nos casos menos graves, a doença pode ser 
controlada apenas com dieta, exercício físico e hábitos de 
vida saudáveis. Quando é necessária terapêutica farmaco-
lógica, existem à disposição várias classes de fármacos 
antidiabéticos orais que podem ser utilizados antes da 
medicação com insulina.

A Diabetes tem cura?
Não. A DM é uma doença crónica cujos objetivos do trata-
mento são controlar a doença e evitar o aparecimento de 
complicações. Se forem adotadas as medidas comporta-
mentais, dietéticas e terapêuticas adequadas é possível ter 
um dia-a-dia completamente normal e com uma boa qua-
lidade de vida.

Vamos conhecer 
a Diabetes - Parte 2

O Ministério Público acu-
sou cinco médicos do 
Hospital Padre Améri-

co, em Penafiel, de não terem 
feito tudo o que podiam para 
salvar a vida de uma adolescen-
te que foi várias vezes às urgên-
cias do hospital, sem que nunca 
lhe fosse diagnosticado um tu-
mor cerebral.

Segundo o Jornal de Notí-
cias, os médicos estão acusados 
de violarem as “leges artis”, isto 
é, de não terem feito os procedi-
mentos mais adequados para 
diagnosticar Sara Daniela Mo-
reira, que morreu em 2013, aos 
19 anos, em oito das dez idas às 
urgências.

Dos cinco acusados, um dos 
médicos, que observou a jovem 
três vezes, está acusado de três 
crimes de “leges artis” enquan-
to outro especialista enfrenta 
dois crimes. Só os dois médicos 
que viram Sara nas suas duas 
primeiras idas às urgências é 
que não foram acusados — a 
falta de historial e as queixas 
apresentadas mostram que 
n ã o  h o u v e  “ a t u a ç ã o 
negligente”.

A acusação do MP refere 
que os especialistas tiveram 
“uma atitude ético-profissional 
de descuido ou leviandade face 
às queixas, sintomas e historial 
clínico de Sara, não tendo agido 
de acordo com os protocolos 
médicos e conhecimento cien-
tífico disponível” e não manda-
ram realizar “exames de diag-
nóstico complementar” que te-
riam permitido diagnosticar o 
tumor.

O procurador diz ainda que 

as acusações aos médicos não 
são mais graves porque, de 
acordo com o parecer do Insti-
tuto de Medicina Legal, “a taxa 
de sobrevivência a estes tumo-
res é apenas de 5%”.

O Conselho Médico-Legal 
adianta também que “o diag-
nóstico atempado do tumor 
poderia apenas ter aumenta-
do o tempo de sobrevivência 
de Sara Daniela” pelo que, pa-
ra o magistrado, não se pode 
estabelecer “causalidade en-

tre a falta de diagnóstico dos 
médicos e o resultado morte”. 
Ainda assim, se o tumor “ti-
vesse sido descoberto em 
tempo, permitiria um trata-
mento adequado com prolon-
gamento de sobrevida e me-
lhoria da qualidade de vida da 
doente”, lê-se na acusação. 
Para o Conselho Médico-Le-
gal, os médicos deviam ter pe-
dido “uma tomografia axial 
computorizada ou uma resso-
nância magnética”.

Justiça. Cinco médicos acusados de “descuido” depois da jovem de Recarei ter morrido com 
tumor cerebral não diagnosticado. Sara Daniela Moreira, morreu em 2013 depois de ter ido 
dez vezes às urgências do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Médicos não fizeram 
tudo para salvar Sara, acusa MP

FO
TO

: D
R

Assunção Cristas deslocou-
-se a Paredes para a apresenta-
ção do candidato do CDS-PP, José 
Miguel Garcez, à Câmara Munici-
pal de Paredes. 

Na cerimónia contou com as 
presenças de Jorge Malheiro (ex-
-Presidente da Câmara de Pare-
des pelo CDS-PP) e Joaquim Fa-
ria (Presidente da Nortecoop), 
Pedro Mota Soares, e Álvaro Cas-
telo Branco, Cristas pediu “ambi-
ção máxima para este desafio 
autárquico do CDS em Paredes”.

Durante o seu discurso de 

apresentação, o candidato do 
CDS-PP à Câmara Municipal de 
Paredes afirmou “contem com o 
melhor de nós e o melhor de nós 
será trazer de novo o CDS à au-
tarquia de Paredes, e trazer Pare-
des, outra vez, aos melhores 

exemplos do que é o serviço pú-
blico, do que é o progresso de um 
concelho, do que é o orgulho dos 
habitantes desta terra.”

José Miguel Garcez eviden-
ciou que quer também “a criação 
de um pólo universitário na sede 
do concelho, a ampliação da ma-
lha urbana, através da revisão do 
PDM, de forma a impedir a cons-
trução de prédios encavalitados 
que caracterizam a paisagem de 
todo concelho, a despoluição do 
rio Sousa e a recuperação das 
suas margens (como já foi feito 

com o rio Ferreira em Lordelo e 
Rebordosa) aposta na recupera-
ção do comércio local, a afirma-
ção da indústria de mobiliário no 
mercado global, o apoio à insta-
lação e diversificação das indús-
trias não poluentes no concelho, 
a aposta nas pessoas da através 
sua qualificação com base na 
criação em rede de uma oferta 
educativa à medida das necessi-
dades do concelho são apenas 
alguns dos compromissos que 
assumiremos, honestamente, 
com os eleitores.”

Assunção Cristas apresentou 
o candidato do CDS-PP à Câmara de Paredes
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Todos os dias, os nossos olhos estão em cons-
tante exposição a radiações, sejam elas solares 
ou artificiais. A exposição excessiva destas luzes 
causa uma elevada sensibildade ao nosso olho, 
podendo provocar graves danos. Quando esta 
sensibildade ocorre, também, em ambientes 
com pouca luz dá-se o nome de fotofobia.

A sensação de olho seco, a dificulade em es-
tar em ambientes com elevada intensidade de 
luz, o constante lacrimejo e olhos vermelhos, 
são os principais sinais e sintomas desta sensi-
bilidade excessiva.

Todas as pessoas podem apresentar fotofo-
bia, independentemente da idade. No entanto, 
existem algumas causas que contribuem para 
uma maior probabilidade desta surgir. A pig-
mentação que dá cor à íris, com o nome de mela-
nina, é a principal causa natural. Quanto maior 
for essa quantidade de pigmento, maior a prote-
ção do olho. Desta forma, pessoas albinas e loi-
ras têm uma maior disposição para serem sensí-
veis à claridade.  Pessoas com astigmatismo 
podem também serem mais suseptíveis a fotofo-
bia, uma vez que a sua principal característica é 
alteração do formato circular da córnea.

Outras causas associadas são os factores ex-
ternos como: a ingestão de medicamentos, o uso 
excessivo e inadequado de lentes de contacto e 
alergias, levam a que o nosso organismo fique 
mais vunerável.

Os cuidados com a fotofobia começam com a 
prevenção. A melhor forma de o fazer é procurar 
descobrir a causa do sintoma. Deve consultar o 
seu profissional de visão para que este possa 
ajudar e aconselhar com mais precisão.  Muitas 
vezes a solução passa pelo uso de uns óculos de 
sol com filtro de protecção ultravioleta.  As co-
res nas lentes dos óculos de sol têm um papel 
que vai além do sentido estético, selecionam a 
quantidade de luz que chega aos olhos, apresen-
tando por isso diferentes formas de protecção.

Se tem estes sintomas não adie mais, aconse-
lhe-se junto do seu especialista qual a melhor 
solução para si.

Informe-se mais e melhor connosco. Encon-
tre-nos na Opticalia Paredes, perto da rotunda 
da saída da autoestrada na Rua 1º de Dezembro 
nº 66,  4580-021 em Paredes. Contacto telefóni-
co: 224932099.

O que é a fotofobia?

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

Maria de Jesus Dan-
tas, cirurgiã do Cen-
tro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa (CHTS), ven-
ceu o Prémio Bial Medicina 
Clínica 2016. O prémio, no 
valor de 100 mil euros, distin-
gue o trabalho desenvolvido e 
os resultados obtidos pela 
equipa da Consulta Multidis-
ciplinar do Pé Diabético que 
regista a mais baixa taxa de 
amputação a nível nacional.

O trabalho ‘Pé Di@bético 
– soluções para um grande 
problema’ aborda os resulta-
dos obtidos com a implemen-
tação de um plano de trata-
mento multidisciplinar, no-
meadamente ao nível do 
ensino terapêutico, com a 
criação de várias ferramentas 
informáticas para o melhorar 
o tratamento do pé diabético.

Os bons resultados deste 
projeto, liderado por Maria 
de Jesus Dantas, são fruto do 
trabalho de equipa desempe-
nhado por enfermeiros e mé-
dicos de várias especialida-
des, podologista, técnicos de 
informática, entre outros.

 “O Pé Diabético é uma cau-
sa que tem cativado, feliz-
mente, a colaboração de mui-
tos profissionais de excelên-
cia e aos quais basta o prémio 
de manter um diabético a ca-
minhar sobre os dois pés du-
rante toda a sua vida”, salienta 
a responsável pela Consulta 
M u l t i d i s c i p l i n a r  d e  P é 
Diabético.

Maria de Jesus Dantas afir-
ma que “os resultados de ex-
celência da Consulta Multi-
disciplinar de Pé Diabético 
refletem a paixão, a dedicação 

e resiliência de pessoas que 
se entregam ao seu trabalho”. 

 
‘PÉ DI@BÉTICO 
– SOLUÇÕES PARA UM 
GRANDE PROBLEMA’
Os problemas do pé são 

uma complicação comum da 
diabetes, resultando em gra-
ves consequências médicas, 
sociais e económicas para o 
doente e para a sociedade em 
geral. São a principal causa 
de ocupação das camas hos-
pitalares pelos diabéticos, 
consumindo importantes 
recursos de saúde e respon-
sáveis por mais de 60% das 
amputações não traumáticas 
dos membros inferiores. No 
nosso país, são amputados 
cerca de 5 doentes por dia 
devido à diabetes.

 Numa fase inicial, o estudo 
concentrou-se nos resultados 
da Consulta de Pé Diabético do 
CHTS que, desde cedo, chama-

ram a atenção pelas baixas ta-
xas de amputação major, abai-
xo da média nacional e do Nor-
te do país, caindo para valores 
nunca antes alcançados - 0,95 
por cada 100 mil habitantes - 
levando assim a uma reflexão 
acerca das metodologias 
adotadas.

 De seguida, o fundamental, 
de acordo com Maria Jesus 
Dantas, “foi implementar este 
plano de tratamento do pé dia-
bético nas suas variadas ver-
tentes que resultou da expe-
riência acumulada ao longo de 
18 anos num hospital distrital, 
durante os quais a consulta, 
que inicialmente dispunha 
apenas das condições assis-
tenciais básicas, foi expandin-
do e adquirindo novas valên-
cias, até atingir o nível máximo 
de diferenciação, o nível III”.

“Este modelo foi de imple-
mentação simples, sem encar-
gos financeiros relevantes e 

conduziu a resultados forte-
mente encorajadores e facil-
mente replicáveis noutros 
hospitais do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS) ”, acrescenta 
ainda a responsável da Con-
sulta Multidisciplinar do Pé 
Diabético.

O Prémio Bial é atribuído 
bianualmente e é considerado 
um dos maiores na área da 
saúde na Europa, distinguindo 
a investigação básica e clínica 
em medicina.

Criado em 1984, o prémio 
recebeu 655 obras candidatas 
de 1.591 médicos e investiga-
dores de 20 países. A Funda-
ção BIAL distinguiu já 266 au-
tores responsáveis pelas 99 
obras premiadas. No total, já 
foram editadas 37 obras, dis-
tribuídas gratuitamente pela 
comunidade médica, num to-
tal de mais de 312 mil exem-
plares, segundo os números 
da Fundação.

Saúde. Entrega dos prémios realizou-se no dia 21 de abril, na Universidade Nova de Lisboa 
e contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Prémio dis-
tingue a mais baixa taxa de amputação a nível nacional.

Médica do CHTS vence 
Prémio por trabalho 
desenvolvido do Pé Diabético 

António Orlando | texto

Maria de  
Jesus Dantas
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Camilo Alves da Mota, Cristia-
no Ribeiro e António Olivei-
ra, que têm em comum o fac-

to de terem colaborado com o Pro-
g r e s s o  d e  P a r e d e s ,  f o r a m 
condecorados com a Medalha de 
Ouro da Câmara de Paredes no âm-
bito das celebrações do 25 de Abril, 

por “por honrarem as conquistas de 
abril, trabalharem em prol da de-
mocracia e contribuírem para a 
causa pública e para o progresso do 
concelho de Paredes. Pelo mesmo 
motivo, Camilo Alves da Mota, Joa-
quim Fernando Moreira e José An-
tónio Couto, foram igualmente 
agraciados com a mesma distinção.

A homenagem foi feita durante a 
Sessão Solene Comemorativa do 

43.º Aniversário do 25 de Abril de 
1974, que a Câmara Municipal que, 
no feriado, se realizou no Salão No-
bre dos Paços do Concelho.

 “Este é o meu último discurso de 
25 de abril enquanto Presidente da 
Câmara de Paredes, e quero dizer 
que a escolha destas personalida-
des, de sensibilidades diferentes, 
mostra transversalmente os 43 
anos de desenvolvimento depois do 

25 de abril de 1974. É um orgulho 
para nós entregarmos-lhes a Meda-
lha de Ouro do Município e muita 
honra me confere o facto de ser eu o 
presidente nesta hora”, disse Celso 
Ferreira.

Antes dos discursos, a abrir a ce-
rimónia, houve uma atuação do Or-
feão de Paredes, evocativa do 25 de 
abril, com composições de Fernan-
do Lopes-Graça e textos de José Sa-

ramago. Finda a Sessão Solene, a 
cerimónia prosseguiu no corredor 
contíguo ao Gabinete da Presidên-
cia, onde foram descerrados qua-
dros com os 24 brasões das fregue-
sias do concelho de Paredes, enca-
beçados pelo brasão de Paredes. A 
tradicional fotografia de grupo en-
cerrou esta comemoração do 43.º 
aniversário do 25 de abril de 1974, 
em Paredes.

Cerimónia. Celso Ferreira continua a distribuir medalhas a cada repetição de anúncio que faz de despedida. Desta fez despediu-se do 25 
de Abril enquanto presidente de Câmara. Três dos homenageados são bem conhecidos dos leitores deste jornal.

“25 de Abril” deu Ouro da Câmara  
a cinco personalidades do concelho 

António Orlando | texto

António Joaquim Oliveira
Dirigente da Associação 
Portuguesa de Veteranos de 
Guerra (APVG) e colaborador 
do Progresso de Paredes

“Considero esta condecoração 

extensiva a todos os ex-comba-

tentes e veteranos é também o 

reconhecimento do papel da 

Delegação do Vale do Sousa da 

APVG no apoio a quem ainda 

sofre muito as consequências 

da Guerra Colonial. Dos 1,2 mi-

lhões que combateram, há ain-

da 800 mil vivos com proble-

mas angustiantes.”

Cristiano Ribeiro
Médico, candidato 
da CDU à AM e cronista  
do Progresso de Paredes

 “Sou defensor da política ética 

e, ao contrário de muitos, se 

voltasse atrás no tempo, faria 

algumas coisas diferentes. Co-

meti muitos erros, fiz juízos 

precipitados e injustos, mas 

nunca intencionalmente. E nes-

te 25 de abril digo que vale a 

pena ser de Paredes e lutar por 

Paredes”.

José António Couto
Ex-vereador e ex-dirigente do 
Aliados FC Lordelo

“É sempre difícil recebermos 

um agradecimento pelo traba-

lho em prol do concelho, por-

que não o fizemos para isso. 

Mas agradeço, e agradeço a 

Jorge Malheiro [antigo Presi-

dente da Câmara Municipal de 

Paredes], porque é por ele que 

estou aqui.”

Joaquim Fernando Moreira
Ex-diretor do Gabinete de 
Apoio Técnico do Vale do Sousa 
e ex-dirigente do PS/Paredes

“A minha vida profissional foi toda 

ela dedicada ao Vale do Sousa e às 

suas Câmaras e vou atribuir esta 

homenagem também a todos os 

meus colaboradores, porque to-

dos eles me ajudaram. E fico feliz 

por ser neste dia que a recebo, 

porque foi no 25 de abril de 1974 

que começou a democracia. Que 

Paredes continue a ser um conce-

lho em progressão constante”.

Camilo Alves  da Mota
Médico, ex-dirigente 
do PSD/Paredes e ex-colabo-
rador do Progresso de Paredes

Quero agradecer ao Presiden-

te da Câmara por este ato sim-

bólico, singelo, mas brilhante, 

que nos conseguiu sentar na 

mesma mesa. Há 43 anos, Pare-

des era dos concelhos que ti-

nham uma taxa de mortalidade 

muito elevada, mas o nível de 

vida tem sido sempre elevado 

até aos nossos dias.”
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 917 457 007

CALÇADO, MALAS E ACESSÓRIOS

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

LOLLIPOPS

CAVALINHO

MIGUEL VIEIRA

RUFEL

CACHORRINHO

PRIMADONA

SAMSONITE

JETLAG
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Ambiente. O rio Sousa foi alvo de novas descargas poluentes. Uma das mais intensas ocorreu no passa-
do dia 13 de abril, ainda assim longe de atingir a proporção da descarga de 8 março 

Descargas sucessivas poluem rio Sousa 

O rio Sousa esta a ser alvo 
de descargas poluentes. 
Uma das mais intensas 

ocorreu no passado dia 13 de 
abril. No dia 25 de abril os focos 
de poluição voltaram a ser visí-
veis à superfície deste curso d´á-
gua, afluente do Douro. Os mora-
dores da zona de Recarei falam 
em atentados ambientais “quase 
diários”. 

“A comissão de Moradores de 
Recarei está preocupada, por-
que na semana passada a Junta 

de Freguesia de Recarei  fez uma 
nova captação da água de um no-
vo furo que fica aproximada-
mente a 2 metros da margem do 
Rio Sousa junto à Ponte de Além 
do Rio”, revela Sónia Vieira da 
Comissão de Moradores  de 
Recarei. 

A responsável garante que a 
Comissão de Moradores “tem 
chamado a atenção destas des-
cargas porque a Junta de Fregue-
sia de Recarei, apenas faz análi-
ses uma vez por mês. Quando na 
nossa opinião e devido às cons-
tantes descargas deveriam ser 
analisadas no mínimo semanal-

mente. É que estamos a falar da 
saúde pública. Pois 90% da Vila 
de Recarei consome da água 
captada das margens do Rio 
Sousa. Não sabemos onde é o fo-
co de poluição. A poluição do Rio 
Sousa está diariamente assim 
como se pode verificar”, acres-
centa Sónia Vieira.

Recorde-se que, no passado 
dia 8 de março, o Rio Sousa so-
freu a maior descarga de que há 
memória. O rio ficou coberto de 
dejetos de animais, normalmen-
te usados como fertilizante. O 
rio ficou com um manto de espu-
ma espessa e os maus cheiros 

gerados fizeram-se sentir ao 
longo de quilómetros.

Na ocasião a ocorrência foi re-
gistada pela GNR. Segundo a Câma-
ra Municipal de Paredes, o Serviço 
de Proteção da Natureza e do Am-
biente da GNR identificou como 
fonte poluidora uma vacaria situa-
da em Rans, Penafiel. “Houve um 
desabamento de terras que provo-
cou a queda de um muro de um de-
pósito que continha 250 mil litros 
de chorume (dejetos sólidos e líqui-
dos de animais para serem usados 
como fertilizante)”, explicou a au-
tarquia, garantindo que “a fauna e a 
flora não terão sido afetadas”.

António Orlando | texto

Rio Sousa em Recarei  
no dia 25 de abril
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Por ANTÓNIO ORLANDO

Gato escaldado…

O 
Rebordosa Atlético Clube 
(RAC) mudou de treinador. 
Uma chicotada psicológica que 

ocorre a cinco jornadas do fim da época. 

Surpresa? O próprio Pedro Barroso, o 

chicoteado, assim ficou. Mas não terá si-

do o único. Porém, na memória dos diri-

gentes do RAC estará, seguramente, o 

desfecho da última temporada em que a 

equipa então liderada por Calíca morreu 

na praia depois de tanto prometer e este 

ano os mesmos dirigentes e sobretudo 

adeptos temem a repetição de um filme 

que não querem ver. O RAC de Barroso 

alcançou a fase de subida mas já está a 

cinco pontos do primeiro classificado. E 

apenas o primeiro classificado é que tem 

direito a subida direta. Vai daí que Joa-

quim Barbosa, presidente do RAC e seus 

pares decidiram mudar de treinador, pa-

ra segundo justificou o dirigente, “injetar 

adrenalina na equipa”. O futuro dirá se foi 

um golpe de asa ou se a emenda foi pior 

que o soneto. Tudo depende do caminho 

da bola quando, por exemplo, bate no 

poste…se vai para dentro ou para fora da 

baliza. 

Em Parada de Todeia, David Barbosa fez 

história ao qualificar o FC Parada para a 

fase de apuramento de subida à I Divisão 

da AFP. A festa foi rija e o jovem treinador 

pede fé e apoio aos adeptos para que pos-

sam ser felizes no final de época. 

No plano inverso, o CCD Sobrosa está 

com a corda na garganta e o jogo de do-

mingo é decisivo para as contas da dese-

jada, mas cada vez mais difícil, 

manutenção.

Em Lordelo, o Aliados continua a realizar 

uma época algo penosa. A ausência de 

golos tira pontos jornada a pós jornada à 

equipa orientada por José Augusto. Até o 

mais ferrenho do adepto lordelense co-

meça a ficar inquieto com o andar da car-

ruagem…este domingo há um USC Pare-

des – Aliados FC Lordelo, o último derby 

paredense da época. Que vença o 

futebol.

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

O S. Martinho foi a besta negra do 
Aliança de Gandra, mas ao contrá-
rio do jogo da primeira volta, desta 
vez, houve um árbitro que o futebol 
Português dispensa. E fico-me por 
aqui.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

 

Como era o último jogo, e vínhamos 
de uma derrota pesada com o Mar-
co em que nos correu tudo mal, pedi 
aos jogadores para darem o melhor 
porque tínhamos um ajuste de con-
tas a fazer. Até começamos o jogo a 
perder, mas depois demos a volta ao 

marcador e correu tudo muito bem. Quando tive-
mos 14 ou 15 jogadores, o que aconteceu nos dois 
últimos dois meses e meio, ganhamos 4 jogos em ca-
sa, empatamos um e perdemos 2 fora daí o nosso 
10º lugar. A direção depois de ler o Progresso veio 
agora ter comigo. Vou ter que pensar se continuo ou 
não. Mas este deve ter sido o meu último jogo.

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Os primeiros vinte minutos foram 
bons. Depois a partir daí, produzi-
mos muito pouco. Não nos conse-
guimos encontrar. Só tivemos mais 
uma oportunidade para marcar. O 
Canelas marcou e acabou por ser a 
equipa mais feliz.

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

O resultado do encontro com o 
Bougadense não foi o mais espera-
do. Refletiu mais uma vez a nossa 
falta de eficácia e voltamos a sofrer 
golos em lances de bola parada. 
Gostaríamos de ter presenteado os 
nossos associados com uma exibi-

ção consistente. Quanto ao balanço da época pre-
tendíamos que tivesse sido um pouco melhor, em 
virtude do que conquistamos na época anterior, 
mas esta época foi um pouco atípica pois nunca con-
seguimos repetir um onze, iniciámos a época com 
23 atletas e terminámos com 14, em consequência 
das muitas lesões. Chegou agora o momento de 
descansar um pouco, refletir e começar a preparar a 
próxima época.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

No fundo uma repetição do que tem 
acontecido nos últimos jogos. Do-
mínio do Aliados na 1ª parte com 
mais posse de bola, mais ataques e 
mais remates e a dar poucas hipóte-
ses do S.P. Cova chegar à nossa bali-
za. Na 2ª parte continuamos a con-

trolar o adversário que na sequência de um pontapé 
de canto marcou o 1-0. Tentamos chegar ao empa-
te, mas faltou-nos capacidade e agressividade ofen-
siva para marcar. A eficácia fez a diferença num jogo 
em que o empate era o resultado justo.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Depois de dois jogos bem consegui-
dos, diante do Folgosa buscávamos 
a continuidade de bons resultados. 
Na primeira parte houve um domí-
nio repartido entre as duas equipas. 
Na 2ª parte dominamos e falhamos 
inúmeras oportunidades. O adver-

sário sem uma única oportunidade acabou por 
marcar num lance fortuito. Um empate já era mau. 
Com o Leça de Balio, domingo, temos que vencer 
para mantermos o Nun´Álvares nos 4º primeiros 
lugares. O Leça é um clube que luta para não descer 
e que como todos sabem, os clubes nessas circuns-
tâncias são muito difíceis de defrontar.
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CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 10 DISPUTADA EM 15 DE ABRIL

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

JORNADA 11 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL

S. Martinho .........................6  Aliança de Gandra  ........ 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 11

1º FC Felgueiras 1932 ................................................................... 31 Pontos

2º Aliança de Gandra ..................................................................... 28 p

PRÓXIMA JORNADA

JORNADA 13 A DISPUTAR EM 7 DE MAIO

Aliança de Gandra – Pedras Salgadas

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 5 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL

Canelas 2010 ...................  1   Rebordosa AC  ............... 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 5

1º Aves B ............................................................................................. 11 pontos

2º Rebordosa AC ............................................................................. 7 p 

PRÓXIMAS JORNADAS 

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 30 DE ABRIL

Maia Lidador – Rebordosa AC

JORNADA 7 A DISPUTAR EM 7 DE MAIO

Rebordosa AC – Rio Tinto

APURAMENTO DE MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 5 DISPUTADA EM 22 DE ABRIL

USC Paredes ......................0 Alpendorada  ................... 0

S. Pedro da Cova ...............1 Aliados FC Lordelo ........ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 5

1º Tirsense......................................................................................... 36 pontos

4º USC Paredes ............................................................................... 25 p 

7º Aliados FC Lordelo .................................................................... 18 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 30 DE ABRIL

USC Paredes – Aliados FC Lordelo

JORNADA 7 A DISPUTAR EM 5 DE MAIO

USC Paredes – Barrosas 

Alpendorada - Aliados FC Lordelo 

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 27 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL

Folgosa da Maia ...............  1 SC Nun´Álvares .............. 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 27

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 53 Pontos

4º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 48 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 28 A DISPUTAR EM 30 DE ABRIL

SC Nun´Álvares – Leça do Balio

JORNADA 29 A DISPUTAR EM 7 DE MAIO

Aparecida - SC Nun´Álvares

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 26 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL

CCD Sobrosa .....................0  Lousada ............................. 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 26

1º Citânia Sanfins............................................................................ 54 Pontos

15º CCD Sobrosa ............................................................................ 25 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 27 A DISPUTAR EM 30 DE ABRIL

Caíde Rei - CCD Sobrosa 

JORNADA 28 A DISPUTAR EM 7 DE MAIO

CCD Sobrosa – S. Lourenço Douro

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 26 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL (ÚLTIMA 

JORNADA)

FC Parada ...........................4 GDC Ferreira ................... 1

ISC Sobreirense ...............0  Bougadense B  ................ 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 26

1º  Raimonda ..................................................................................... 52 Pontos

2º  FC Parada ..................................................................................... 51 p

8º ISC Sobreirense ......................................................................... 32 p

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 26 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL (ÚLTIMA JORNADA)

USC Baltar ..........................2 Lousada B .......................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 26

1º Torrados  ....................................................................................... 56 Pontos

2º Salvadorense .............................................................................. 53 p

10º USC Baltar ................................................................................. 22 p

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

No jogo com o Alpendorada, em 
que empatamos a zero bolas, fomos 
demasiado lentos nos nossos pro-
cessos, e acabamos por não concre-
tizar uma ou outra situação. Vence-
mos o Canidelo para a Taça Brali por 
1/0. O resultado é o reflexo de um 

jogo de grande atitude, o qual gostaríamos de dedi-
car ao nosso roupeiro, pelo problema de saúde que 
terá de ultrapassar. No derby com o Aliados de Lor-
delo, este domingo, será um jogo de enorme dificul-
dade contra uma equipa com excelentes jogadores, 
mas que queremos ganhar.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Conseguimos estar nos dois primei-
ros lugares do campeonato, esta-
mos contentes. É fruto do trabalho  
de grupo de 24 jogadores  fantásti-
cos que tenho. Tenho uma direção 
que nos dá as melhores condições 
de trabalho. Sou um treinador feliz. 

Agora estamos num grupo onde estão o Salvado-
rense, o Aldeia Nova o AC Milheirós. Todas as equi-
pas querem subir de divisão. E o Parada não vai fugir 
à regra. Se conseguirmos, ótimo, porque a partir 
deste momento é o nosso objetivo. Se não conse-
guirmos temos que ficar felizes pela época que rea-
lizamos porque o Parada nunca fez melhor. O adep-
to que apareça e apoie e de certeza que no final va-
mos ser felizes.

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

O jogo com o Lousada – que é a me-
lhor equipa do campeonato - até co-
meçou de uma forma equilibrada. 
Depois numa desatenção nossa so-
fremos 1/0. Pouco depois sofremos 
uma expulsão e houve um penalti 
não marcado. No contra-ataque 

eles fizeram o 2/0. Na segunda parte o Sobrosa com 
10 jogadores dominou o jogo todo, mas não conse-
guiu marcar. As coisas estão complicadas, é verda-
de, mas está tudo em aberto. Julgo que ainda pode-
mos conseguir 9 pontos para evitar a descida. O 
próximo jogo será decisivo. Se o vencêmos ficamos 
com 80% de possibilidades de não descer.
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em construir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.
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Andrès Madrid, treina-
dor argentino que já 
orientou o Tirsense, 

foi contratado para o lugar de 
Pedro Barroso para, num der-
radeiro golpe de asa, tentar a 
subida do Rebordosa (RAC) ao 
Nacional. Pedro Barroso, o 
agora ex-treinador do RAC foi 
dispensado na tarde de segun-
da-feira, 24 de abril, um dia 
após a derrota com o Canelas 
2010 por uma bola a zero.

O RAC é atualmente o 2º 
classificado da fase de apura-
mento de subida da Divisão de 
Elite para o Nacional. Aconte-
ce que apenas sobe uma equi-
pa e o primeiro classificado, o 

Aves B, em cinco jornadas, tan-
tas quantas faltam disputar, já 
tem uma vantagem de 4 pon-
tos sobre o RAC. 

 Joaquim Barbosa, presi-
dente do Rebordosa AC, admi-
te que foi pressionado para 
mexer no comando técnico da 
equipa. 

“Havia alguma contestação 
de alguns sócios e adeptos e 
nós teríamos de fazer alguma 
coisa. O trabalho do Pedro 
Barroso, foi um trabalho ho-
nesto, só que entendemos que 
era altura de mudar, de fazer 
qualquer coisa para tentar 
aquilo que nós queremos que 
é a subida de divisão”, justifica, 
Joaquim Barbosa. 

O dirigente reconhece que 
nada tem a apontar a Pedro 

Barroso, mas sente que a equi-
pa “precisa de uma injeção de 
adrenalina nos jogadores para 
irem em busca do primeiro lu-
gar. Tínhamos que fazer algu-
ma coisa”, reforça. 

O presidente do RAC diz 
que Pedro Barroso receberá 
aquilo a que teria direito até ao 
fim da época, é assim que tem 
de ser. Não sabemos trabalhar 
de outra maneira e o Andrès 
Madrid começou a trabalhar 
no dia 26 e já orienta a equipa 
no nosso próximo jogo. Se su-
birmos de divisão ótimo. Caso 
contrário, o Andrès tem carta 
branca para fazer uma equipa 
para subirmos de divisão na 
próxima época. É isso que está 
acordado”, revela Joaquim 
Barbosa. 

Futebol. Andrès Madrid, antigo jogador do FC Porto e Sp. Braga é o novo treinador do Rebordosa AC. Derrota em Canelas fatal para Pedro Barroso.

Rebordosa muda de treinador 
a cinco jornadas do fim do campeonato 
António Orlando | texto Andrès Madrid novo 

treinador do RAC



11Sexta-feira 28 de Abril de 2017  oprogressodePAREDES

DESPORTO

Jornal Progresso de Pa-
redes (PP) - O Pedro Barro-
so já não é o treinador do 
Rebordosa AC. O que é se se 
passou para esta decisão, 
algo inesperada?

Pedro Barroso (PB) - A 
única coisa que tenho a dizer é 
que a direção achou por bem 
trocar de treinador e eu tenho 
de respeitar a decisão. Que 
hei-de fazer..?!

PP - O que é que lhe disse-
ram para justificar esta 
mudança?

PB - Que achavam melhor 
trocar de treinador. Quando 
uma direção nos comunica is-
so, nós nem queremos saber 
os motivos. Porque se está de-
cidido que querem trocar de 
treinador, está decidido. O que 
eu tenho de fazer é chegar a 
acordo e sair dali rapidamen-
te. Pelo menos eu sou assim. 
Paciência, tenho de seguir o 
meu caminho.

PP -  E  foi  assim que 
aconteceu?

PB - Sim, foi. Não ia estar ali 
a tentar a demover a decisão 
tomada por uma Direção. Se 
fosse uma decisão em prol do 
grupo, tudo bem. Mas era eu 
que estava em causa.  Pelo me-
nos não me revejo nesse tipo 
de situações. 

PP - A sua demissão tem a 
ver com ingerências no tra-
balho que o Pedro Barros 
terá contestado?

PB - Não, não tem a ver. Nós 
perdemos no Canelas e foi a 
seguir a um resultado negati-
vo. Poderá ser por aí… Com 
certeza que a Direção do Re-
bordosa queria ter mais pon-
tos nesta altura. Queriam es-
tar em primeiro e estão em 
segundo. Poderá ser por aí… 
Não sei... 

PP - Que balanço faz da 
s u a  p a s s a g e m  p o r 
Rebordosa?

PB  - Sou suspeito para fa-
lar disso, mas, em minha opi-
nião, acho que é um balanço 
extremamente positivo. A 
equipa atingiu a fase de apura-

mento de campeão para que 
atingisse os objetivos de subi-
da. Porque as contas fazem-se 
no fim. Seja naquilo que for. No 
nosso caso, ficamos em segun-

do lugar e atingimos o apura-
mento. No fim da 1ª volta da 
fase final de apuramento de 
campeão, em que disputamos 
três jogos fora e dois em casa, 

estávamos em segundo. Neste 
momento como não me deixa-
ram terminar o trabalho, pen-
so que a minha colaboração 
com o Rebordosa foi positiva 
porque deixo o clube em con-
dições para subir de divisão. 

PP - Está arrependido de 
ter arriscado ser treinador 
do Rebordosa?

PB - Não. Sempre que esti-
ve em Rebordosa senti que ti-
nha condições para desenvol-
ver o meu trabalho com quali-
dade. Foi o que eu fiz. Senti 
empenho e total identificação 
do grupo de trabalho comigo. 

Consegui entusiasmar os nos-
sos adeptos e a direção através 
do nosso jogo de equipa e das 
vitórias. Atingi objetivos. E 
quando há uma valorização 
em conjunto, como houve, eu 
não posso arrepender-me de 
nada. Agora o futebol e a nossa 
vida é feita de decisões. Acei-
tei.  E se fosse hoje fazia o 
mesmo.  

PP - E agora?
PB - Agora estou à espera 

que surja um projeto que seja 
aliciante que preencha os re-
quisitos necessários para eu 
abraçar. 

ENTREVISTA A PEDRO BARROSO, EX-TREINADOR DO REBORDOSA AC

“Paciência, tenho de seguir o meu caminho”
António Orlando | texto Pedro Barroso foi  

obrigado a dizer adeus  ao RAC
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A Câmara de Paredes ad-
mite que poderá ter de 
devolver seis milhões 

de euros de fundos comunitá-
rios que recebeu da União Euro-
peia para construir os Centros 
Escolares. No relatório da conta 
de gerência de Celso Ferreira na 
Câmara Municipal de Paredes 
relativa ao ano de 2016, aprova-
da na última reunião do Execu-
tivo pela maioria do PSD e votos 
contra do PS, pode ler-se que 
“foram constituídas provisões 
relativas às correções financei-
ras às operações com o ON2 no 
âmbito dos Centros Escolares 
no valor de 6.000.877.22 eu-
ros”. Ou seja, o dinheiro será pa-
ra devolver se as conclusões do 

Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) forem 
avante. 

O facto é de resto realçado 
pela vereação do PS que votou 
contra as contas da gestão de 
Celso Ferreira. “O executivo da 
Câmara continua a esconder 
dos vereadores do PS, dos depu-
tados municipais e da popula-
ção de Paredes, os relatórios das 
inspeções que está a ser alvo, 
mas as contas põem a descober-
to o resultado da sua má gestão, 
e a eminência de ter de devolver 
6 milhões de euros”, pode ler-se 
em comunicado do secretariado 
do PS/Paredes, assinado por 
Alexandre Almeida.

A votação da conta de gerên-
cia ocorreu em reunião de câ-
mara privada, onde a comunica-
ção social não tem acesso, e co-
mo tal o acesso à informação 
está limitada aos comunicados 
de ambas as barricadas políti-
cas. Do lado do PSD, que é como 
quem diz do poder executivo da 
câmara, também foi emitido um 
comunicado, mas para enalte-
cer “uma variação positiva dos 
valores executados relativa-
mente aos anos anteriores su-
perior em mais de 100%”, pode 
ler-se, na nota emitida pelo ga-
b i n e t e  d e  i m p r e n s a  d a 
autarquia.

A questão da provisão dos 6 

milhões de euros não é aborda-
da.  O comunicado exulta, antes, 
“os resultados da execução or-
çamental de 2016”, que no dizer 
de Celso Ferreira, citado no refe-
rido comunicado, “são excelen-
tes, com valores acima dos 80% 
tanto na receita como na despe-
sa. Estes números só são possí-
veis graças ao excelente traba-
lho e empenho do meu executi-
vo. E não posso deixar de 
sublinhar igualmente o rigor 
das contas do meu diretor finan-
ceiro, o Dr. Rui Moutinho, que 
conseguiu ainda reduzir a des-
pesa do município em quase 20 
milhões de euros nos últimos 
três anos”, realça Celso Ferreira, 

Autarquia. Relatório da conta da gerência de 2016 foi aprovado por maioria em reunião de 
Câmara. O PS votou contra. Na Assembleia Municipal o resultado da votação deve 
repetir-se.  

Câmara “admite” ter que 
devolver 6 milhões euros à UE

António Orlando | texto

O que diz a Câmara  
sobre a Conta de Gerência de 2016
“Variação positiva dos valores executados relativamente 

aos anos anteriores superior em mais de 100%.

A taxa de execução da despesa atingiu os 83,27% e da recei-

ta de 82,96%, relativamente ao estimado. De sublinhar ain-

da que, desde 2013, o município de Paredes reduziu a dívi-

da em mais de 19 milhões de euros, fixando-a, no final do 

ano passado, em cerca de 46 milhões de euros.

A Câmara Municipal de Paredes conseguiu uma quebra nos 

encargos com juros de cerca de 7%, uma diminuição de en-

cargos com aquisição de bens e serviços na ordem dos 15% 

e uma redução dos passivos financeiros de cerca de 26%.”

O que diz a Oposição, PS, 
sobre a Conta de Gerência de 2016
“A Câmara de Paredes aumentou o Resultado Negativo de 

3.032.576 euros em 2015 para 8.415.156,13 euros em 

2016. 

O passivo volta a aumentar de 100.913.274,45 euros em 

2015 para 102.152.345,62 euros em 2016.

A execução orçamental volta a ser muito baixa, o que revela 

uma vez mais a apresentação de orçamentos irrealistas e 

desajustados da realidade. Retirando das receitas o valor 

do empréstimo de saneamento financeiro no valor de 9,8 

milhões de euros contraído em 2016, a execução orçamen-

tal foi de 42,7 milhões de euros num orçamento de 63,3 mi-

lhões de euros, o que representa uma execução orçamental 

de apenas 67,5%.”
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presidente da autarquia que 
não resistiu em dar uma palma-
dinha de conforto ao seu candi-
dato à presidência da Câmara 
n a s  p r ó x i m a s  e l e i ç õ e s 
autárquicas.

A provisão de 6 milhões no 
relatório da Conta de Gerência 
da Câmara de Paredes relativa a 
2016, não é, pois, alheia às con-
clusões do relatório do Organis-
mo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) que aponta “para graves 
irregularidades” nos contratos 
de adjudicação relativos aos 
centros escolares de Duas Igre-
jas, Recarei, Sobrosa e Vilela.

Tal como noticiado, nomea-
damente, pelo Progresso de Pa-
redes, em causa estão “suspei-
tas de viciação na construção de 
empreitadas, de falsificação, 
corrupção e fraude com milhões 
da União europeia atribuídos à 
Câmara para a construção” des-
tes quatros centros escolares. O 
relatório foi remetido à inspe-
ção de Finanças e ao tribunal 
Constitucional. A Câmara não 
aceitou as conclusões e contes-
tou-as judicialmente. O Ministé-
rio Público, por seu lado, terá 
usado as conclusões do relató-
rio para a abertura de um 
inquérito. 

A Câmara de Paredes, desde o 
início do ano, já pagou 2414,64 
euros em almoços individuais ao 
presidente, assessor e respetivos 
convidados que com eles almoça-
ram. O montante foi contabiliza-
do pelo jornal Progresso de Pare-
des somando as diferentes parce-
las das faturas de almoços que 
vão sendo aprovadas em reunião 
de câmara na rubrica “pagamen-
tos para conhecimento”. 

Trata-se de um valor, é o que é, 
que é pago com dinheiro dos 
contribuintes. 

Na lista, a maior fatura de 
reembolso, 441,93 euros, foi en-
tregue ao presidente da Câmara 
de Paredes, Celso Ferreira, por 
almoços no restaurante Casa do 
Aqueduto. Aliás, este restaurante 
inserido no Campo de Golfe de 
Paredes é um dos mais procura-
dos por Celso Ferreira para 
almoçar. 

Paredes tem 18 Juntas de Fre-
guesia, mas para já só três autar-
cas de freguesia é que meteram 
os pés debaixo da mesa com o 
Presidente da Câmara. Um deles é 
repetente, no caso, José Ferreira 
da Cruz, Presidente da Junta de 
Vilela. Oitenta euros e 93, 30 eu-
ros, respetivamente, foi o valor de 
cada almoço, o que dá um total de 
173 euros. 

Ligeiramente menos, 115,60 
euros, foi quanto custou o almoço 
de Celso Ferreira com o Presiden-
te da Junta de Paredes. O repasto 
com o presidente da Junta de 
Louredo, José Borges e o Presi-
dente da Câmara ficou-se pelos 
40 euros. 

Na documentação entregue 
aos vereadores, na reunião de Câ-
mara, não é especificado porque 
razão é que os autarcas tiveram 
d e  a l m o ç a r  à s  c u s t a s  d o 
município.

Lista
407,99 EUROS ALMOÇO NO ÂMBITO DA REUNIÃO DOS ORGÃOS DO INST. DA SE-

GURANÇA SOCIAL DA REGIÃO NORTE EM PAREDES. FATURA EMITIDA POR PARE-

DESTUR, LDA

80,00 EUROS - ALMOÇO COM EXMO. SR. PRESIDENTE DR. CELSO FERREIRA E DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA. FATURA EMITIDA POR GEORGINA SILVA UNI-

PESSOAL, LDA

45,00 EUROS -  REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALMOÇO EXMO. SR. PRESIDENTE 

DR. CELSO FERREIRA E COMANDO DA GNR GIPS E ADM. INSOLVÊNCIA DA 

GUEDOL. 

30,30 EUROS - REEMBOLSO DE DESPESA DE ALMOÇO DE TRABALHO de LUCIANO 

MANUEL CALHEIROS GOMES C/ AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E 

COESÃO. 

96,60 EUROS - REEMBOLSO DE ALMOÇO DO EXMO. SR. VEREADOR CÂNDIDO 

BARBOSA E FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL - DESPESA REF. A DEZEM-

BRO DE 2016. 

82,10 EUROS-  REEMBOLSO DE ALMOÇOS DO EXMO. SR. CÂNDIDO BARBOSA E A 

DIREÇÃO DO RALLY DE PORTUGAL 2017

93,00 EUROS -  ALMOÇO COM EXMO. SR. PRESIDENTE DR. CELSO FERREIRA E EN-

Gº MATOS GIL. FATURA EMITIDA POR AMÉRICO JORGE DIAS CAMPOS.

216,20 EUROS -    ALMOÇO COM INVESTIDORES E ALMOÇO C/ DELEGAÇÃO CM 

DE MAPUTO. FATURA EMITIDA POR AMERICO JORGE DIAS CAMPOS

79,30 EUROS -  ALMOÇO COM EXMO. SR. PRESIDENTE DR CELSO FERREIRA E IN-

VESTIDORES DA NOVIBELO. FATURA EMITIDA POR VITOR SOARES SOUSA, SOC. 

DA UNIPESSOAL, LDA

55,00 EUROS -  ALMOÇO C/ EXMO. SR. PRESIDENTE DR. CELSO FERREIRA E COM 

INVESTIDORES

102,88 EUROS -  ALMOÇO COM EQUIPA DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO COM 

INVESTIDORES (VYGON). FATURA EMITIDA POR MARIA JOAO XAVIER, LDA

40,00 EUROS -  ALMOÇO COM EXMO. SR. PRESIDENTE DR. UNIPESSOAL, LDA CEL-

SO FERREIRA E COM PRESIDENTE DA JUNTA DE LOUREDO. Fatura emitida por 

GEORGINA SILVA

263,64 EUROS -  FORNECIMENTO DE ALMOÇO – FATURA EMITIDA POR VITOR 

SOARES SOUSA, SOC. UNIPESSOAL, LDA

115,60 EUROS - ALMOÇO C/ EXMO. SR. PRESIDENTE DR CELSO FERREIRA E C/ 

JUNTA FREGUESIA DE PAREDES. FATURA EMITIDA POR VITOR SOARES SOUSA, 

SOC. UNIPESSOAL, LDA CASA AQUEDUTO RESTAURANTE

53,10 EUROS -   DESPESA DE ALMOÇO NO ÂMBITO REUNIÃO C/ GABINETE DA MI-

NISTRA DA PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. FATURA 

APRESENTADA POR LUCIANO MANUEL CALHEIROS GOMES 

93,30 EUROS -  ALMOÇO C/ EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DR. CELSO FER-

REIRA COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA. FATURA EMITIDA POR AMÉRICO 

JORGE DIAS CAMPOS

119,00 EUROS -  ALMOÇO DE TRABALHO COM POTENCIAIS INVESTIDORES. FA-

TURA EMITIDA POR VITOR SOARES SOUSA, SOC. UNIPESSOAL, LDA CASA AQUE-

DUTO RESTAURANTE

441,93 EUROS -  DESPESAS DE ALMOÇOS C/ EXMO. SR. PRESIDENTE DR. CELSO 

FERREIRA. FATURA EMITIDA POR VITOR SOARES SOUSA, SOC. UNIPESSOAL, LDA 

CASA AQUEDUTO RESTAURANTE

Presidente e assessor 
gastam 2 400 euros 
em almoços 
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A Europa eleitoralmente 
a ferro e fogo

A 1.ª volta das eleições 
presidenciais france-
sas decorreu sob o sig-

no da incerteza e da desilusão 
dos franceses com os partidos 
que se alternaram no poder 
durante a 5.ª República. E para 
agravar, em plena campanha, 
na sua recta final, ocorreu um 
atentado terrorista em Paris, 
com influência no processo de 
decisão. 

Significativamente, o socia-
lista Presidente Hollande não 
se recandidatou, o que é inédi-
to na tradição presidencial 
francesa. Durante a campanha 
das últimas presidenciais, 
Hollande prometeu a reversão 
das reduções fiscais sobre ele-
vados rendimentos, a reposi-
ção da idade da reforma nos 
60 anos ou a retirada das tro-
pas francesas do Afeganistão. 
Durante a sua presidência, a 
idade da reforma sem penali-
zações foi mantida nos 67 
anos e, apesar da retirada do 
Afeganistão, a França interviu 
militarmente no Mali, na Re-
pública Centro-Africana ou na 
Síria. Hollande assumiu-se co-
mo um pilar forte do eixo fran-
co-alemão que gere a Europa 
do Euro e da Austeridade.

É portanto na sucessão de 
um exercício presidencial des-
credibilizado que decorrem as 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

eleições. E aqui começam a 
r u i r  a s  t r a d i c i o n a i s 
fidelidades.

 O representante da direita 
republicana, Fillon, ex-primei-
ro ministro de Sarkozy envol-
vido num escândalo relacio-
nado com a contratação de fa-
miliares próximos para cargos 
públicos que nunca ocuparam 
e indiciado de uso indevido de 
dinheiros públicos, contou 
com 19,9% dos votos. O candi-
dato oficial socialista, Hamon, 
traído por parte do aparelho 
PS e apesar de legitimado por 
umas eleições primárias no 
interior do Partido, tem uns 
miseráveis 6,5% dos votos. 
Macron, ex ministro de Econo-
mia de Hollande, banqueiro, 
agora “centrista independen-
te,”, com 23% da votação, apa-
rece como provável sucessor 
de Hollande. Diz-se o «único 
candidato pró-europeu» e 
promete aplicar uma política 
económica «amiga das empre-
sas». Se internamente apre-
senta a novidade de querer 
reconstituir o centrão com 
novas roupagens, a política 
que segue é a da continuidade. 
Marine Le Pen, a líder da fas-
cista Frente Nacional, repre-
senta a extrema direita popu-
lista, e xenófoba. Alicerçada 
numa “modernização do dis-
curso” e em críticas justas á 
União Europeia, com um dis-
curso centrado na soberania 
nacional, a declaração do esta-
do de emergência em 2015 e 
os atentados caíram como so-
pa no mel na sua retórica. Por 
último, Mélenchon, o candida-

cristianoribeiro@gmail.com

to das esquerdas incluindo o 
Partido Comunista, alcança 
perto de 20%, uma votação 
notável, apesar da barragem 
informativa da direita france-
sa dominante na Comunica-
ção Social. No seu programa 
político defendia «a renego-
ciação dos tratados europeus 
para tentar recuperar a sobe-
rania para os cidadãos france-
ses» e o lançamento da «6.ª 
República», através de um 
processo de elaboração de 
uma nova constituição. É 
igualmente defensor de mais 
investimento, da criação de 
mais emprego e da subida de 
impostos para os mais ricos.

Não por acaso os tempos da 
comunicação social (Rádio e 
TV) favoreceram Fillon e Ha-
mon. L'Express, um quotidiano 
francês, "descobriu" que 7 dos 
11 candidatos presidenciais 
franceses são "pró-Putin". Fi-
cam de fora deste amplo "cerco 
russo" 2 candidatos trotskis-
tas, " Macron e Hamon. E como 
obteve o influente jornal da di-
reita francesa esse qualificativo 
putinesco para os candidatos? 
Aplicou-lhe uma grelha de in-
dícios de suspeição: uma foto-
grafia em comum com o Presi-
dente Russo, de mãos dadas ou 
não, uma declaração anti-NA-
TO, uma intenção de rever as 
sanções contra a Rússia, por 
causa de Crimeia, do Dombass, 
da Síria, dos direitos humanos, 
ou uma simpatia pela cultura 
russa, etc.

A 7 de maio, 2.º volta das 
presidenciais e eleições legis-
lativas em junho. Esperemos.

As épocas eleitorais, são sem dúvi-
da uma ocasião especial, alguns 
aproveitam a oportunidade e gra-

ças às maravilhas do fotoshop, até conse-
guem parecer aquilo que nunca fora, mas 
o mais surpreendente de tudo, é que pare-
ce que agora já não é só ao rosto que o fo-
toshop, faz milagres, também ajuda a me-
lhorar a visão.

O candidato do PSD à câmara munici-
pal de Paredes, é o mais recente exemplo 
disso mesmo, o fotoshop que a sua foto 
sofreu, ajudou a melhorar a visão que o 
mesmo tinha do concelho, e finalmente 
percebeu que por exemplo Lordelo é uma 
“Cidade sem uma rede de transportes 
públicos”.

Por onde andava este “amigo” de Pare-
des, nos tempos em que as opções eram os 
mastros e as cidades inteligentes ??? Não 

Com o Fotoshop até a Visão melh  ora….
seria mais conveniente ter-se discutido 
nessa altura a criação de uma rede de 
transportes públicos para todo o conce-
lho. Por exemplo em Lousada com o mes-
mo dinheiro que por cá se gastou em pro-
jetos megalómanos e que nunca saíram 
do papel (perdão, alguns ficaram mais 
caros, pois ainda conseguiram sair do pa-
pel para o 3d), Lousada adquiriu uma fro-
ta de autocarros, que serve as suas 
populações.

Mas o milagre foi grande e finalmente 
perceberam que o encerramento de uma 
delegação de uma agência bancária pode 
ser um transtorno para a população. A 
verdade é que ao longo deste último man-
dato um pouco por todo o concelho fomos 
assistindo ao encerramento de agências 
bancárias, quer públicas quer privadas, e 
sobre isso o PSD teimava em nada dizer…
mas agora que encerra a Caixa Geral de 
Depósitos em Lordelo…finalmente perce-
beram que isso representa um problema 
para as populações….porque não fizeram 
o mesmo quando fechou por exemplo o 
Balcão da Caixa Geral de Depósitos e o 
BPIem Baltar (terá sido por ser durante a 
Governação PSD/CDS-PP, ou por ter sido 

Por
PAULO
SILVA
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psilvaparedes@gmail.com

Na comemoração do quadra-
gésimo terceiro aniversário 
da Revolução de Abril, certa-

mente nem todos nós temos clara-
mente a noção do que realmente ga-
nhamos nesse dia.

Alguns como eu, que nascemos 
depois desse dia, não vivemos na pe-
le as necessidades dos nossos Pais ou 
mesmos de alguns familiares que 
d u r a n t e  e s s e  p e r í o d o  t a n t o 
ansiavam.

Passados estes anos, as nossas 
necessidades, anseios e expectativas 
mudaram porque se calhar não sen-
timos verdadeiramente a liberdade.

Veja-se, por exemplo, o que se es-
tá a passar na França e no resto do 
Mundo.

A Liberdade conquista-se todos 
os dias da nossa vida, mas essa liber-
dade não pode ser confundida com 
regalias concedidas a este ou a outro 
grupo de indivíduos, não pode ser 
confundida com impunidade, não 
pode…

Liberdade tem que estar interli-
gada com o direito, pois a liberdade 
de um indivíduo não pode começar 
quando acabar com a liberdade de 
outro.

Certamente que se poderão lem-
brar do meu último texto  e consegui-
rão entender onde e como está a nos-
sa liberdade ou melhor o nosso 
direito…..

No entanto esse texto deve ter  
despertado nalguns reações curio-
sas, pelo que certamente não posso 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Liberdade...

joaquimneves.progresso@gmail.com

OFERECE-SE
Senhora para limpezas de habitação e escritórios,

Tomar conta de Idosos ou crianças.

Contacto 910462725

PUB
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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.

Com o Fotoshop até a Visão melh  ora….
em Baltar???), porque não falaram disso 
quando assistiram ao encerramento de 
balcões do BIC em Cristelo e Gandra, do 
Novo Banco em Rebordosa(na altura era 
estatal), do Banif(antes dos problemas 
deste Banco) em Lordelo e Gandra e do 
Popular também em Lordelo, todas estas 
agências que encerraram as suas portas 
deixaram os seus clientes idosos ou não 
com um problema acrescido, pois infeliz-
mente não é só Lordelo que não é servido 
por uma rede de transportes público, é 
todo o Concelho.

A verdade é que depois do Comenda-
dor José Guilherme, que faleceu em 1889, 
nunca mais se pensou e avançou com um 
plano estratégico para dotar o concelho 
de uma rede de transportes públicos.

Promessas temos assistido a muitas, a 
ultima era que o sistema do Andante che-
garia a Paredes em Janeiro de 2017….pois 
estamos em Abril e nada.

O Andante não resolveria nada, mas foi 
anunciado como tal, uma espécie de novo 
tempo e nova energia, que pronto nunca 
mais aparece.

As Freguesias do Concelho, são todas 
mal servidas no que aos transportes pú-

blicos diz respeito, foi precisamente este 
um dos motivos que levaram o PS a defen-
der à mais de 20 anos a integração de Pa-
redes na área metropolitana do Porto, 
pois foi nessa altura que se começou a 
preparar e a implementar um conjunto de 
medidas que ajudaram a resolver os pro-
blemas da mobilidade na área metropoli-
tana do Porto, entramos com mais de 20 
anos de atraso, por culpa do PSD de Pare-
des, e nesta fase será impossível contar 
com os fundos comunitários para solucio-
nar o problema.

A solução passa por uma aposta do 
Município em resolver e minimizar os 
problemas, esta terá de ser uma das ban-
deiras do próximo mandato, não pode-
mos continuar a ter freguesias, onde os 
cidadãos se identifiquem mais com a sede 
do Concelho Vizinho, do que com a sede 
do Concelho, pois infelizmente para Pare-
des, para muitos dos habitantes dessas 
freguesias é mais fácil chegar à sede do 
Concelho vizinho, do que ao centro de 
Paredes.

Esperemos que o efeito do fotoshop, 
sobre a visão não seja tão ilusório como o 
do rosto…

Liberdade...
de maneira deixar de transmitir o 
meu sentimento neste espaço.

Quando me candidatei ao Parti-
do lutei para que se mudasse o ca-
minho até agora seguido por Celso 
Ferreira e os seus seguidores. Sabia 
que seria muito difícil derrotar 
uma máquina bem montada para 
servir alguns.

Durante o decorrer da campanha 
fui sempre dizendo que não me revia 
nalgumas situações e nalguns proce-
dimentos que alguns teimam em im-
por ou melhor teimam em  manter….

Temos que ser honestos e dignos 
e esses erros têm obrigatoriamente 
que ser corrigidos por quem nos 
governa.

 Disse-o em campanha e digo-o 
aqui outra vez. 

Mas dizia-o sempre, fosse qual 
fosse o partido…. Porque primeiro 
está Paredes.

R e p i t o  p a r a  q u e  n ã o  h a j a 
duvidas:

Não me revejo em muitas situa-
ções que vamos ouvindo que Celso 
Ferreira fez e por isso saí, não aceitei 
trabalhar mais com ele.

Em 2008 disse quem nunca mais 
trabalharia com Celso Ferreira e nem 
com ninguém a quem o considerasse 
uma cópia.

Por isso, não aceito fazer parte.
Não posso nem devo tolerar al-

guns comportamentos que nos atin-
gem a todos e que nos levam ao des-
crédito total e nos metem a todos no 
mesmo saco.

Lutarei sempre contra isso. No 
entanto quando falo, falo e espero 
que as pessoas retifiquem o seu com-
portamento. Se não o fazem é porque 
não o querem e quanto a isso nada 
posso fazer….chama-se a  isso 
Liberdade!

Não há ausentes sem culpas, 
nem presentes sem desculpas

Na última edição deste 
Jornal, foi publicada 
uma entrevista à assu-

mida Candidata Independente 
Raquel Moreira da Silva, que pu-
blicamente veio confirmar que 
irá encabeçar uma candidatura 
pelo MPP, Movimento Positivo 
de Paredes, à nossa Câmara Mu-
nicipal. Caso esta candidatura 
saia do papel, será a única mu-
lher a ir a votos como cabeça de 
lista. A putativa candidata pre-
tende congregar à sua volta pes-
soas de todos os quadrantes, da 
esquerda à direita todos os 
apoios servem. Para já tirou da 
bolsa apenas um ex-candidato a 
candidato pelo Bloco de Esquer-
da, ao que diz rejeitado pelo par-
tido, e que agora procura outra, 
perdão, outro porto de abrigo…

Aliás, esta pretensão de 
abrangência de todo o espectro 
político é uma tradição da nova 
Candidata, a quem já faltam pou-
cos carimbos partidários no car-
tão “vale tudo desde que seja pa-
ra ser” para já ter estado com to-
dos e traído todos.

A pergunta mais interessan-
te, para a elasticidade dos princí-
pios da candidatura, surge quan-
to na entrevista foi mencionada a 
“carta aberta” que por aí circu-
lou, da autoria do actual candida-
t o  d o  P S D  à  a u t a r q u i a 
paredense.

Aqui vão alguns trechos para 
relembrar o caro leitor do meigo 
teor da arejada missiva:

- "A senhora (…), que o senhor 
agora pretende impor como can-
didata, quer à comissão política, 
quer à Câmara Municipal, não é a 
mesma que o senhor afastou no 
anterior mandato por razões 
que todos sabemos?";

- "Queremos alguém que luta 
contra a desmaterialização, cele-
ridade e transparência na deci-
são (muito embora esteja por 
explicar o que aconteceu com o 

IPad e portátil de usopessoais 
que lhe tinham sido distribuídos 
pela Câmara e que, num passe de 
mágica, no preciso dia em que os 
vinha devolver foram furtados 
do seu carro). Isto é público 
dentro 

da Câmara e por todos co-
mentado, assim como o é o uso e 
abuso dos serviços da viatura e 
do motorista que lhe estavam 
afetos"; e continuava o então o 
“companheiro”,acusando a mes-
ma pessoa de "fechar os olhos a 
furtos de gasóleo nas oficinas da 
Câmara Municipal de Paredes, 
ter resistido à tomada de medi-
das de forma a controlar circui-
tos, quilómetros e consumos, de 
ter entregue “a uma empresa de 
Valongo (o facto de haver fami-
liaridade com a senhora (…) e o 
proprietário deve ser apenas um 
mero acaso) os serviços de for-
necimento de pneus e serviços 
associados", e constatando que 
“uma mesma viatura fazia ali-
nhamentos à direção mais do 
que uma vez por semana, ou pelo 
menos tal serviço era cobrado", e 
recusando “que previamente à 
requisição de serviço, fosse ava-
liado o preço de mercado, o que, 
em muitas das situações aferidas 
levou a que os preços cobrados 
fossem, em muito, superiores ao 
preço médio corrente”, e por aí 
adiante, tudo isto actos, preto no 
b r a n c o ,  i m p u t a d o s  à 
ex-vereadora.

A pergunta era oportuna e a 
expectativa sobre a resposta jus-
tificava-se: a Senhora candidata 
a candidata porque nunca res-

pondeu ou contestou publica-
mente, que me recorde, tais acu-
sações, mesmo após ter tomado 
conhecimento que eu, enquanto 
Membro da Assembleia Munici-
pal, enviei a dita carta aberta pa-
ra o Ministério Público.

Talvez imbuída do espírito da 
Semana Santa, respondeu, como 
o caro leitor poderá confirmar, 
que foi procurada pelo agora 
Candidato do PSD Rui Moutinho, 
que numa conversa pessoal lhe 
pediu Perdão, e que na Reunião 
de Plenário do PSD, terá mesmo 
afirmado "que se fosse hoje não 
teria escrito a dita carta aberta, 
pois concluiu que nada do que 
escreveu tinha fundamento". Es-
tá espantado? Eu também! A 
candidata a candidata do nasci-
turo MPP quer criar a 

aparência de ter um enorme 
coração e uma grande capacida-
de de perdão. O candidato do 
PSD, que fez parte de uma Câma-
ra que andou todos estes anos a 
meter a mão no bolso dos contri-
buintes, quer criar a aparência 
de ter metido a mão na consciên-
cia, aproveitando para alegar 
que a tem, e ter feito um acto de 
contrição, tipicamente pascal.

Que ricos Candidatos estes! 
Caso algum deles, para grande 
infelicidade nossa fosse eleito 
Presidente, em que ricas mãos 
iríamos ficar…

Com tanta elasticidade, tan-
tas convicções borrachosas e 
princípios de gelatina, não sei se 
teremos até uma campanha elei-
toral patrocinada pela Gorila: 
mastigar e deitar fora…

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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A  Câmara  Municipal de 
Paredes homenageou no pas-
sado dia 24 de Abril, o balta-
rense Celso Coelho, que foi o 
principal fundador da CESPU 
em Gandra. Em Baltar tam-
bém deixou obra, como é o 
caso da urbanização “ O Ni-
nho “ e o Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria. Foi 
inaugurado um monumento 
com a vida e obra de um bal-
tarense, que foi um grande 
cidadão e que deixou a sua 
marca no Concelho e no ensi-
no superior  part icular 
português. 

Após a inauguração, a Ses-
são Solene foi aberta pela fi-
lha de Celso Moreira Coelho, 
Cristina Moreira, num depoi-
mento evocativo da memória 

do pai, mostrando o lado 
mais íntimo e familiar do ho-
menageado. “Definia-se co-
mo um self made man, e se foi 
um grande homem e um che-
fe de família exemplar, só o 
conseguiu ser graças à gran-
de mulher que é a nossa mãe”, 
e n a l t e c e u  a  f i l h a  d o 
homenageado.

Almeida Dias, Presidente 
do Conselho de Administra-
ção da CESPU, disse em segui-
da, relativamente à grande 
visão de Celso Moreira Coe-
lho: “Foi a única pessoa que 
acreditou e desenvolveu o 
primeiro núcleo de investiga-
ção, em São Roque da Lamei-
ra (primeiras instalações da 
CESPU, no Porto), o laborató-
rio Hemopac. Esse projeto 
obrigou a que abraçássemos 
outros e apoiássemos a 
investigação”.

“Depois, com a vinda da 
CESPU para Gandra, quando 
assumi a Presidência do Con-

selho de Administração, ten-
tei interpretar o espírito do 
Dr. Celso, que apostava na in-
ternacionalização, colocando 
Gandra na rota do ensino uni-
versitário português e não só. 
O Dr. Celso Moreira Coelho, 
visionário e empreendedor, 
teve um papel determinante 
nesse processo. E quero agra-
decer à Câmara Municipal de 
Paredes por esta homena-
gem, que, mais do que devida, 

será sempre curta. Que o diga 
quem viu e quem vê Gandra”, 
asseverou Almeida Dias.

O monumento de home-
nagem a Celso Moreira Coe-
lho inaugurado no dia 24 de 
abril, na Avenida Central de 
Gandra, tem 2,5 metros de al-
tura e inclui um pequeno tex-
to evocativo da vida e obra do 
homenageado:

“Celso Moreira Coelho 
nasceu em Campanhã, Porto, 

em 1939, embora pratica-
mente toda a sua vivência te-
nha sido em Baltar, onde se 
fixou em definitivo a partir de 
1974, tendo falecido em 
2005. Participou ativamente 
na política, mas foi no asso-
ciativismo que desenvolveu 
uma preponderante ativida-
de, empenhando-se e partici-
pando de forma ativa em gru-
pos e associações, desenvol-
vendo acções de bem fazer, 
tanto na Igreja, como no des-
porto, na cultura, na política e 
particularmente na sua área 
de preferência  que era o coo-
perativismo. Homem sonha-
dor, visionário e por muitos 
apelidado de megalómano, 
tinha de facto uma capacida-
de de antevisão que nem to-
dos compreendiam e que por 
vezes só muito mais tarde vi-
nha o reconhecimento de que 
afinal era ele que estava cer-
to, só que alguns anos adian-
tado no tempo. Essas suas 

qualidades e a capacidade de 
acção, estão bem patentes ao 
nível do cooperativismo, a 
sua grande obra, aquela a que 
dedicou muitos anos da sua 
vida, essa foi de facto a causa 
em torno do ensino superior 
particular  e cooperativo, cujo 
rosto mais visível é a CESPU, o 
projeto privado de ensino su-
perior, na área da saúde, de 
maior projecção em Portugal. 
Para a história fica a sua lide-
rança na instalação da CESPU 
em Gandra, com um impacto 
notável no território e que 
muito contribuiu para o de-
senvolvimento de Gandra, 
que em escassos  10 anos as-
cendeu do estatuto de Fre-
guesia a Cidade e que hoje é 
reconhecida na região como 
cidade universitária. Celso 
Moreira Coelho foi presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Baltar e Presidente da As-
sembleia  Municipal  de 
Paredes. 

Baltar

Busto do baltarense Celso Coelho na Cidade de Gandra
FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo sábado, 6 de 
Maio, vai decorrer mais uma 
edição da corrida patrocinada 
pelo Colégio Casa Mãe.  Correr 
pela sua saúde e para ajudar 
os outros, é  o desafio lançado 
pela Corrida Solidária do Colé-
gio Casa-Mãe,  que  convida a 
população a juntar-se na luta 
contra a exclusão social. As-
sim, os fundos angariados du-
rante a atividade revertem a 
favor da “Corações com Co-
roa”, associação dedicada ao 
combate pelos direitos funda-
mentais de todas as pessoas, e 

do Corpo de Bombeiros Vo-
luntários de Baltar. Além de 
apoiarem esta causa social e 
ajudarem a construir uma so-
ciedade mais equitativa, ao 
participar nesta prova os habi-
litam-se a ganhar vários pré-
mios. A iniciativa conta, tam-
bém, como a presença da atriz 
Sara Matos, que se junta a esta 
causa com o objetivo de apoiar 
a  c o m u n i d a d e  m a i s 
vulnerável.

As inscrições na Corrida 
Solidária têm um valor simbó-
lico e podem ser realizadas até 

dia 4 de maio, quinta-feira, na 
secretaria do Colégio Casa-
-Mãe ou através do site da ins-
tituição. A partida está agen-
dada para as 10h30 nas insta-
lações do Colégio. Recorde-se 
que esta é a sétima edição da 
Corrida Solidária do Colégio-
-Casa-Mãe e que, no passado, 
os fundos recolhidos apoia-
ram o trabalho desenvolvido 
por instituições como o João-
zinho (Centro Hospitalar São 
João), a associação Abraço, a 
Fundação Vítor Baía e a asso-
ciação A Casa do Caminho.

Daniel Faria nasceu no dia 
10 de abril de 1971, em Baltar, 
numa manhã de Domingo de 
Páscoa. Faria, neste mês de 
Abril, apenas 46 anos. Mani-
festou desde a infância o de-
sejo de servir a Igreja, tendo 
ingressado no Seminário do 
Bom Pastor com 12 anos. Lo-
go revelou uma inteligência 
penetrante, uma vontade in-
contida de aprender e um in-
teresse crescente pela litera-
tura e pela arte, que lhe possi-
bilitou o contacto com obras 
poéticas de referência numa 
idade em que até o gosto pela 
leitura é pouco expectável.                                                                                  

Quando inicia os seus estudos 
teológicos, Daniel Faria tem já 
uma cultura verdadeiramen-
te diferenciada: os livros que 
lia, a música que ouvia, o inte-
resse que revelava pelo teatro 
ou pelas artes plásticas, as 
conversas em que se demora-
va. Estávamos diante de al-
guém diferente, um «rapaz 
raro» (como lhe chamou Ale-
xandra Lucas Coelho), com 
uma literacia cultural que não 
era meramente cumulativa, 
mas criativa. É  referenciado 
como um grande poeta, e  é 
reconhecido pelo maiores 
vultos da literatura portugue-

sa.  Quando Daniel Faria mor-
re, no fim da primavera de 
1999, é um estranho acidente 
que o conduz ao hospital.  No 
dia 9 de Junho de 1999, a de-
claração de óbito é  anuncia-
da. A sua poesia, torna-se uma 
referência incontornável na 
história da Literatura portu-
guesa. O Agrupamento de Es-
colas de Baltar tem o seu no-
me, mas falta ao baltarense 
Daniel Faria um reconheci-
mento mais amplo no seu 
concelho, pois é um vulto in-
contornável da Literatura 
Portuguesa e que nasceu no 
Concelho de Paredes.

Corrida Solidária Colégio Casa Mãe: 
lutar contra a exclusão social

Daniel Faria: "O Rapaz Raro"
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A jovem Rebordosense, 
Joana Nunes, menina com 
um gosto  s ingular  pela 
atuação musical de forma 
auspiciosa, como a melhor 
prenda ganhou um festival 
na Cidade de Rebordosa.

No entanto, a sua ativida-
de musical não se circuns-

creve, unicamente, à parti-
cipação em concursos, pese 
embora que, só estes, já in-
diciariam um excelente au-
gúrio para o seu futuro.

É de referir que, já atuou 
em vários ambientes desde 
de inícios de concertos, ani-
ma eventos mais familiares 

assim como Casamentos e 
Batizados participou no 
p ro g ra m a  d e  Te l ev i s ã o 
“Idolos”.

Apesar da sua pouca ida-
de, sempre demonstrou um 
enorme empenho em todas 
as atividades em que partici-
pa e tem a oportunidade de 

se apresentar. É  uma jovem 
que se inspira na música e 
tem ambições pessoais.

Agora faz parte da Or-
questra Continental.

Esta orquestra conta com 
um cartaz oficial da tour 17 " 
Rock of Times" 

É uma Orquestra que con-

tará com uma equipa coesa, 
dinâmica e jovem capaz de 
proporcionar  variados espe-
táculos do panorama musical 
nacional.

A tour 17 "Rock of Times" 
apresenta-se com um reper-
tório variado e certamente 
vai garantir um dos melhores 

espetáculos de música som e 
luz.

Este ano 2017 terá vários 
percursos do Brasil aos Esta-
dos Unidos da América nada 
ficou esquecido, acompa-
nham os sucessos musicais 
como também as musicas 
que marcam a atualidade.

Assim foi mais uma 
Páscoa na Cidade de Re-
bordosa, e a tradição do 
compasso ainda persiste 
pelas ruas de Rebordosa. 
Na cidade, o ritual tam-
bém se cumpre com o 
cortejo pascal a percor-
rer as diferentes ruas. As 
quase 33 pessoas que 
compunham as equipas 

das 11 Cruzes revelaram 
o sentido desta manifes-
tação religiosa que junta 
as famílias para celebrar 
a ressurreição de Jesus 
Cristo, anunciando uma 
mensagem de esperança 
e de confiança. Manda a 
tradição que o compasso 
pascal percorra as habi-
tações da Cidade. 

Joana Nunes, a cantora Rebordosense integra Orquestra Continental

Compasso Pascal  
percorreu as Ruas  
da Cidade de Rebordosa

Sobre o olhar atento de 
cerca de uma centena de 
pessoas, a Banda de Vilela 
tocou e encantou. 

No dia  22 de Abri l ,  a 
Banda Filarmónica da As-
sociação Recreativa e Musi-
cal de Vilela atuou em Re-
bordosa. Como já vem sen-
do hábito proporciona um 
e x c e l e n t e  s a r a u  à 
população.

Com o Salão Nobre dos 

Bombeiros de Rebordosa 
cheio abriu as suas portas 
pelas 21 horas para apre-
ciar os cerca de meia cente-

na de músicos em palco im-
provisado da Banda de Vi-
l e l a ,  q u e  d i r i g i d a  p e l o 
maestro José Ricardo Frei-

tas, brindou os presentes 
c o m  u m  e x c e l e n t e 
reportório.

Este evento, reiterou a 
magnífica qualidade artísti-
ca desta banda que se verifi-
ca em crescendo ano após 
ano. O concerto durou uma 
rápida hora e meia e termi-
nou com uma grande ovação 
de palmas do público pre-
sente. Já no final o Presiden-
te da Direção Abel Moreira 
agradeceu a todos os ele-
mentos da Banda de Vilela 
por honrar com a sua impo-
nente presença e a todas as 
pessoas que estiveram pre-
sentes no Salão Nobre.

Rebordosa

Banda de Vilela deu 
concerto nos Bombeiros

PAULO 
PINHEIRO
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“Mantivemos apenas os 
elevados padrões de qualidade” 

O verão está a chegar e a 
presença de pêlos in-
desejados ou aquela 

gordura localizada deita por 
terra a silhueta desejada 
quando o corpo pede pouca 
roupa. O “drama” pode ter re-
solução com o acompanha-
mento técnico das Enfermei-
ras e do Personal Trainer da 
Dr. Merino Clinica Médica. 

A Dr Merino Clinica Médi-
ca tem neste momento 17 
anos de existência.

Pioneira em várias áreas 
ligadas à saúde em Portugal 
destaca-se pela sua grande 
implementação na área da 
reabilitação e estética.

Trinta profissionais fazem 
parte deste núcleo que “pri-
ma pela competência de re-
cursos e excelência curricu-

lar”. O nome Dr Merino Clínica 
Médica já é marca de referên-
cia por este país fora e ajuda a 
que a cidade de Paredes tenha 
ainda maior protagonismo. 
Na depilação, a sugestão recai 
principalmente na depilação 
a laser díodo médico, de alta 
potência, "número 1 em qua-
lidade e resultados".

Na estética avançada, a 
aposta recai nas depilações a 
laser e estática de corpo e ros-
to. Através da depilação/epi-
lação a laser "Lightsheer" é 
projetada para remover os 
pelos indesejados de forma 
rápida e confiável. Na Lipoca-
vitação Não Invasiva Lipo-
-Max são eliminadas as célu-
las adiposas sem qualquer ti-
po corte ou anestesia e sem 
risco para a saúde. 

Através da Radiofrequên-
cia 4D combate-se a flacidez e 
é promovido o rejuvenesci-
mento e a diminuição da ca-
mada de gordura. A Dr. Meri-
no Clinica Médica usa tam-
b é m  a  m a s s a g e m 
vacuoterapia, uma técnica 
não invasiva que utiliza a 
pressão negativa gerada por 
sistema de vácuo.

No trabalho de estética é 
também usado a Pressotera-
pia cuja função é melhorar o 
sistema circulatório e linfáti-
co, reforça o sistema imunitá-
rio, tonifica músculos e arti-
culações, reafirma e modela a 
figura e proporciona uma 
agradável sensação de rela-
xamento e bem-estar.

Para regenerar a pele de 
corpo e rosto a Dr. Merino Cli-

Negócio.  A Dr. Merino Clinica Médica renovou a área de Estética e Vida recorrendo sempre a 
profissionais de saúde para os tratamentos e à mais avançada e testada tecnologia. A unidade 
privada de saúde, conta com grande projeção no desporto de alta competição, tem várias paten-
tes, formação internacional, inventos e uma equipa de trail a competir no campeonato nacional.

nica Médica inova com o Pee-
ling Biológico, um método al-
tamente avançado que pro-
porciona uma pele mais 
macia, limpa e fresca. 

X-FIT
(ELETROFITNESS COM
"PERSONAL TRAINER")
Outra das novidades do 

renovado serviço de Estética 
e Vida da Dr. Merino Clinica 
Médica tem que ver com o 
X-Fit. Trata-se de uma revolu-
ção do fitness, onde há conju-
gação da estimulação elétrica 
dos músculos com treino fun-
cional acompanhada por um 
Personal Trainer. 

“Um treino global no giná-
sio, incluindo o aquecimento, 
tem uma duração média que 
varia entre 1h e 1h30 por ses-

são. Para resultados avaliá-
veis tem de treinar pelo me-
nos 2 a 3 vezes por semana, 
perfazendo um total de 6 ou 
mais horas por semana. Mui-
tas pessoas não dispõem de 
todo este tempo, designada-
mente, empresários, médicos 
e altos quadros de empresas. 
Depois também há aqueles 
que não gostam de treinar. 
Com o EMS X-FIT apenas é 

necessário treinar uma ou 
duas vezes por semana, 20-
25 minutos por sessão, com 
resultados muito bons. Gra-
ças a esta nova tecnologia, 
conseguimos em apenas 20 
minutos de trabalho ativo al-
cançar a máxima profundida-
de muscular”, explica Hum-
berto Teixeira, Personal Trai-
ner, da Dr. Merino Clinica 
Médica.
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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  /  MAI'17

FUNDAÇÃO A LORD 
(LORDELO)
VISITA CULTURAL 
Dia 8 maio | 84º aniversá-
rio da Cooperativa A LORD 
| Fortaleza de Valença 

PAREDES (CIDADE)
6 maio | 9h | Auditório da 
Escola Secundária de Pare-
des | Seminário | Paredes: 
Cultura e História 

6 maio | 9h | Escola Secun-
dária de Paredes | Feira do 
Livro Usado

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

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor  
de mãos dadas com a Revolução de Abril de 74 

As datas andam de mãos 
dadas porque uma e outra, 
no caso português, são indis-
sociáveis. À época em que a 
livre opinião estava esparti-
lhada pela censura, a escrita 
teve a arte e o engenho de se 
sobrepor ao lápis azul, nem 
que para isso tivesse que va-
guear pela clandestinidade.  

No caso do Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor, a 
data tem como objetivo reco-

Efemérides.  A 23 e a 25 de abril celebraram-se duas datas importantes, primeiro, o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, depois, a 
Revolução de Abril de 74 que trouxe ao país a Liberdade após 40 anos de ditadura. 

nhecer a importância e a utili-
dade dos livros, assim como 
incentivar hábitos de leitura 
na população.

Ou não fossem os livros, 
um importante meio de trans-
missão de cultura e informa-
ção, e elemento fundamental 
no processo educativo.

A UNESCO instituiu em 
1995 o Dia Mundial do Livro. 
A data foi escolhida por ser 
um dia importante para a lite-
ratura mundial - foi a 23 de 
abril de 1616 que faleceu Mi-
guel de Cervantes e a 23 de 
abril de 1899 que nasceu Vla-
dimir Nabokov. O dia 23 de 
abril é também recordado co-
mo o dia em que nasceu e 
morreu o famoso escritor in-
glês William Shakespeare.

A data serve ainda para 
chamar a atenção para a im-
portância do livro como bem 
cultural, essencial para o de-
senvolvimento da literacia e 
para o desenvolvimento 
económico.

O jornal Progresso de Pa-
redes para assinalar as efemé-
rides lançou um desafio a dois 
jovens escritores do concelho 
de Paredes. Um aceitou, outro 
não. O que lhes foi pedido foi 
que em primeiro lugar opi-
nassem sobre o Livro e em se-
gundo sobre o que representa 
o 25 de Abril nas suas vidas. 

A resposta afirmativa ao 

desafio do Progresso de Pare-
des foi de Tiago Seixas, jovem 
de Rebordosa, autor de “Os 
Pássaros também choram” e 
de “A Transgressora”. 

TIAGO SEIXAS
1 - Os livros são fragmen-

tos de emoções, que o autor 
partilha com o leitor. Indubita-
velmente, eles fomentam a 
cultura, a imaginação, a curio-
sidade e penso que nos tor-
nam seres humanos mais 
completos. "A fada Oriana" de 
Sophia de Mello Breyner An-
dresen traz-me revivalismos 
da minha infância, do meu 

percurso escolar no primeiro 
ciclo e é um livro intemporal, 
de uma beleza magistral. Mas 
foi na adolescência, com "Tra-
vessia para Avalon", de Jean 
Shinoda Bolen que eu percebi 
a importância da leitura e da 
escrita na minha vida. Ao 
acompanhar a autora na sua 
viagem pelas palavras, numa 
narrativa inspiradora sobre a 
peregrinação de uma mulher 
de meia-idade que eu deam-
bulei pelo meu próprio espíri-
to e comecei o meu percurso 
como autor, com a "Transgres-
sora" da corpos editora e mais 
tarde com os "Pássaros tam-

bém choram" da chiado edito-
ra, tentando sempre que os 
meus livros fossem úteis e ti-
vessem uma função pedagógi-
ca. E é através da palavra que 
eu deixo o meu contributo ao 
mundo. Ao retratar temáticas 
fraturantes e atuais, aprimo-
ro-me como pessoa. Por 
exemplo, deixo subentendido 
um grito gutural, para erradi-
car com a violência doméstica, 
no meu último romance e rei-
tero que só o amor transforma 
o mundo. No que concerne 
aos meus autores preferidos 
são vários, mas destaco José 
Saramago e Mário Vargas Llo-

sa, dos quais li quase todos os 
livros e foram um manancial 
de inspiração. Em relação ao 
primeiro, posso falar do livro 
“Viagem a Portugal” que nos 
leva a percorrer o país de Nor-
te a Sul e a conhecer as carac-
terísticas de cada lugar, como 
um guia turístico, os locais 
mais recônditos e a beleza ím-
par de Portugal. De Llosa, ado-
rei entre outros “As travessu-
ras da menina má”, que leva o 
leitor a viajar por algumas be-
las capitais, onde o protago-
nista apaixonado pela menina 
má tenta manifestar-lhe o seu 
amor, ao qual ela age indife-
rentemente com um discurso 
jocoso. Em suma, um livro é 
um amigo fiel, que nos faz agi-
gantar como pessoas, permi-
te-nos viajar e criar novos 
mundos fantásticos.

 2 - O 25 de Abril de 1974 é 
um marco da história contem-
porânea, uma vez que culmi-
nou com um regime ditatorial 
e originou um regime demo-
crático. Para mim, não há va-
lor maior que a liberdade, li-
berdade de pensamento e ex-
pressão, que é um direito 
inerente ao Homem, numa 
sociedade que se quer cada 
vez mais tolerante, a liberda-
de e o respeito pelo próximo 
devem ser valores transver-
sais a todos os cidadãos. 
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FALECEU

ARMINDA FERNANDA 
ROSA DOS REIS
Faleceu no dia 9 de abril, com 81 anos. Era natural de 

Parada de Todeia – Paredes e residente na Rua D. Afonso Henri-
ques, nº. 34. Parada de Todeia, Paredes.  Era casada com José de 
Sousa Leal.

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

PARADA DE TODEIA / PAREDES

FALECEU

MÁRIO FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 18 de abril, com 49 anos. Era natural de 
Cristelo – Paredes e residente na Rua Alto da Portela, 
n.º 75, Gondalães, Paredes.  Era casado com Armanda 

da Conceição Pinto da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 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

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FERREIRA
Faleceu no dia 12 de abril, com 89 anos. Era natural de 
Lordelo - Paredes e residente na Rua Capela S. Pedro, n.º 

147, Lordelo, Paredes.  Era viúvo de Noémia Moreira Silva.

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

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

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

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
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FALECEU

MARIA CÂNDIDA 
FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 15 de abril, com 86 anos. Era natural de 

Arreigada – Paços de Ferreira e residente na Rua do Ronfe, n.º 86, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Bernardino Martins Ribeiro.

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 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

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

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

PROFESSORA CÉLIA 
DE ALMEIDA GUEDES
Faleceu no dia 18 de abril, com 61 anos. Era natural de 

Angola e residente na Rua Dr. José Leite de Vasconcelos, n.º 109, 
Paredes. Era casada com João José Espinho Geraldes.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

DONATO GONÇALVES  
DE CARVALHO
Faleceu no dia14 de abril, com 77 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua Santa Tecla, n.º 486, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Olívia de Oliveira Martins.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, 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 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

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

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MANUEL FERNANDO VIEIRA 
DE OLIVEIRA (MANEL PORTO)
Faleceu no dia 14 de abril, com 53 anos. Era natural 
do Bonfim – Porto. A antiga residência era na Rua de 

Beneiras, n.º 601, Lordelo, Paredes e a última residência na Rua 
Coqueda, n.º 82, 1.º andar, Paços de Ferreira  Era casado com Maria 
Teresa Ferreira da Silva.

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

PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MÁRIO DIAS 
DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia14 de abril, com 68 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua Penhas Altas, n.º 110, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Alice da Cunha Ribeiro Barbosa.

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

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

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA
Faleceu no dia 11 de abril, com 95 anos. Era natural de 
Penafiel e residente na Rua Albertina Meireles, n.º 141, 
Cristelo, Paredes. Era viúva de Manuel Neto Pacheco.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genros, 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 7.º 
dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

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

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

CRISTELO / PAREDES
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FALECEU

JOSÉ DA COSTA 
FERREIRA TORRES
Faleceu no dia 23 de abril, com 82 anos. Era natural 

e residente em Louredo, Paredes. Era casado com Maria Luísa 
Moreira da Silva.

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

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

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
LOUREDO / PAREDES

FALECEU

DAVID DE SOUSA
Faleceu no dia 25 de abril, com 84 anos. Era natural de 
Baltar – Paredes e residente na Rua de S. Miguel, n.º 43, 

Baltar, Paredes. Era casado com Lídia Ferraz de Bessa. 

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 do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedin-
do 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

ROSA DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu no dia 20 de abril, com 87 anos. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era viúva de Manuel Ribei-

ro da Rocha.

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
BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL 
DE SOUSA GOMES
Faleceu no dia 25 de abril, com 54 anos. Era natural de 

Freamunde - Paços de Ferreira e residente em Vilela, Paredes. Era 
casado com Deolinda Ferreira da Costa.

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

VILELA / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM PACHECO NUNES
Faleceu no dia 21 de abril, com 81 anos. Era natural de 
Besteiros – Paredes e residente em Águas Santas, Maia. 

Era casado com Ana Alves Lopes Nunes.

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
ÁGUAS SANTAS / MAIA

FALECEU

PAULO RICARDO 
ALVES BARBOSA
Faleceu no dia 11 de abril, com 29 anos.  Era natural de 

Duas Igrejas - Paredes e residente no Bonfim, Porto. Era solteiro.

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

BONFIM / PORTO

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA NOGUEIRA
Faleceu no dia 14 de abril, com 84 anos. Era natural 
e residente em Beire, Paredes Era casado com Mar-

garida Ribeiro.

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

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

BEIRE / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região, desde 

Atualidade 
Política 
Cultura 

Desporto

Não perca!

Sai  
às Sextas!
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SOCIEDADE/OPINIÃO

Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

PUB

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

A entrega das declarações de rendimento modelo 3 de IRS sofreu este ano algu-
mas alterações. Com este artigo, é meu objetivo chamar a atenção para as 
principais.

Desde logo, o prazo para a entrega da Declaração vai ser igual para todos os con-
tribuintes, quer estes tenham apenas rendimentos de trabalho, quer tenham tam-
bém outros rendimentos, como seja, rendimentos de trabalho independente, ren-
das, mais valias pela venda de imoveis ou ações, etc.

O prazo iniciou-se este mês de abril e decorre até ao final de maio. O importante é 
que o contribuinte saiba que no caso de ter reembolso de IRS a receber, quanto mais 
cedo entregar a sua declaração, mais cedo será reembolsado. Para além disto, até 
agora, havia prazos diferentes de entrega para evitar a sobrecarga do sistema, ora 
não havendo agora essa diferença de prazos é conveniente evitar o final de maio, pois 
pode haver sobrecarga do sistema.

Este ano há um pré-preenchimento das declarações do IRS não só dos rendimen-
tos como das despesas. De qualquer forma é aconselhável que os contribuintes veri-
fiquem os valores, uma vez que algumas despesas, como saúde, educação ou encar-
gos com imóveis ou lares, continua a ser possível a sua inserção manual. Só não se 
consegue alterar os valores relativos as despesas gerais familiares ou o beneficio 
fiscal do IVA, que esses são os valores declarados pelos fornecedores através do 
e-fatura.

Para além deste pré-preenchimento das declarações do IRS, uma novidade de 
2017 que tem causado algumas duvidas aos contribuintes é a chamada Declaração 
Automática de IRS. O que vem a ser esta Declaração Automática de IRS, e a quem 
aproveita?

A Declaração Automática de IRS é como o próprio nome indica uma declaração 
que está automaticamente e de forma provisória feita no portal das finanças, e que 
se o contribuinte nada fizer torna-se definitiva a partir do final do prazo para a reali-
zação da declaração, isto é, torna-se definitiva a partir de 31-05-2017.

De qualquer forma não são todos os contribuintes que podem beneficiar deste 
preenchimento automático da Declaração de IRS. Só estão nestas circunstâncias, os 
contribuintes solteiros, casados ou em união de facto que só tenham rendimentos de 
trabalho- categoria A ou pensões- categoria H. Para além desta condição, não podem 
ter filhos a seu cargo e não podem ter tido despesas para efeitos de IRS com ascen-
dentes. Têm que ter sido residentes em Portugal ao longo de todo o ano de 2016 e 
não podem ter pago pensões de alimentos ou ter benefícios fiscais.

Chamo a atenção para o facto se estivermos perante um casal, que esteja nas con-
dições atrás descritas e como tal possa beneficiar do preenchimento automático, 
deve avaliar previamente se lhe é mais vantajosa a tributação em separado ou tribu-
tação em conjunto com o seu cônjuge, uma vez que a opção pelo preenchimento au-
tomático leva à tributação em separado, pelo que se for mais vantajoso a tributação 
em conjunto, essa opção tem de ser feita pelos contribuintes até 31-05-2017.

De referir que passado o final do prazo, e depois da declaração automática se 
converter de provisória em definitiva, o contribuinte dispõe sempre de um prazo de 
30 dias para submeter nova declaração para alterar algo que tenha detetado que não 
esteja bem.

Conclusão- vemos como uma ajuda bastante significativa este pré-preenchimen-
to que pode inclusive tornar-se numa entrega automática da Declaração de IRS, mas 
é sempre conveniente que o contribuinte a consulte antes de ser considerada defini-
tiva e verifique se está bem ou não.

Declaração de IRS - Novas regras

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Visita 
Cultural 
a Valença 

No âmbito da come-
moração do 84.º Aniver-
sário da Cooperativa A 
LORD, A LORD irá realizar, 
no mês de maio, a visita 
cultural à Fortaleza de Va-
lença. A visita é gratuita a 
associados da Cooperati-
va A LORD. As inscrições 
começaram na segunda-
-feira, dia 24 de abril. To-
dos os interessados deve-
rão dirigir-se à sede da 
Fundação A LORD e apre-
sentar o documento iden-
tificação civil e cartão de 
contribuinte. O limite é de 
d u a s  i n s c r i ç õ e s  p o r 
pessoa.

Festival 
Confluências, 
Quintas do 
Barroco do 
Tâmega e Sousa

A Comunidade Inter-
municipal do Tâmega e 
Sousa, em parceria com a 
Direção Regional de Cultu-
ra do Norte e a Entidade 
Regional de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, 
vai dinamizar o Festival 
Confluências – Quintas do 
Barroco do Tâmega e Sou-
sa, que decorrerá entre 
maio e julho de 2017, du-
rante os fins de semana, 
percorrendo quintas bar-
rocas dos municípios do 
Tâmega e Sousa. Serão 22 
dias de programação cultu-
ral, 66 concertos, 22 espe-
táculos para famílias e 15 
novas criações, envolvendo 
artistas de referência na-
cional e internacional da 
música contemporânea e 
coletividades culturais do 
Tâmega e Sousa.
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