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Rui Moutinho  
e Joaquim Neves  
frente a frente pelo PSD
Eleições. Sete meses após ter sido eleita a Comissão Política Concelhia de Paredes do PSD, liderada 
por Pedro Mendes demitiu-se com estrondo. A demissão ocorreu, no dia 27 de outubro em reunião 
acalorada. Raquel Moreira da Silva e Conceição Bessa Ruão juntas na lista de Neves. PÁGS.11 A 13

Tri da 
Supertaça de 
Pólo Aquático 
veio para 
Paredes 
Modalidades. Pela terceira vez 
consecutiva a equipa do Paredes 
/Rota dos Móveis arrebatou a 
taça Carlos Meinêdo. Foi a des-
forra dos paredenses diante do 
Fluvial para quem tinha perdido 
o título de campeão.  PÁG.10

PROJETO  
DE INCLUSÃO SOCIAL  
À PROCURA  
DA POPULAÇÃO COM 
DEFICIÊNCIA PÁG.4

EUROMILHÕES PARA  
MULHER DE REBORDOSA  PÁG.3

CENTRO ESCOLAR  
DE GANDRA E ASTROMIL  
FECHADO A CADEADO 
PÁG.6
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O seu jornal

Que cada um se disponha a 
aprender sempre mais, a me-
lhorar cada dia nalgum  aspec-

to aquilo que faz em casa, no trabalho, na 
sociedade. Que Portugal e o mundo  nos 
apareçam todos os dias como uma 
imensa “escola a céu aberto” em que to-
dos  são a um tempo professores e alu-
nos de todos - em que cada qual faz o seu 
“trabalho de casa”.

Que, durante um ano, façamos a ex-
periência de “anestesiar” essa hiper-ac-
tiva “glândula do Restelo”, do pessimis-
mo, desmotivação e resistência à mu-
dança -  e sentiremos talvez diferença. 

Que, durante um ano, os portugue-
ses usem da sabedoria de uma cultura 
cívica com 800 anos, mas actuem com a 
flexibilidade mental e frescura emocio-
nal de um povo com 8 anos, acabadinho 
de derrubar uma ditadura - a ditadura 
do “sempre assim foi”, do “não vale a pe-
na” e do “está tudo inventado”, do “fazer 
como se faz lá fora” e “é assim, é do siste-
ma”, do sistema que não nos livrou de 
chegarmos ao “estado a que isto 
chegou”.  

É a nossa vez de existir, de mudar o 
curso da história se for preciso. E mudar 
é  preciso!  

O país naufraga num mar de chamas, 
ano após ano. O sistema partidário vi-
gente  mostra-se incapaz de mobilizar a 
sociedade para travar os lobbies da “in-
dústria do  fogo”. Há todo um Portugal 
que de certo modo se afundou no rio 
Douro numa noite de Março de 2001. E 
se nos dispomos a resgatá-lo, há sempre 
uma “autoridade” a  mandar-nos para 
trás com o subtil chicote duma força in-
visível, esvaziada de toda a  força moral.  

Humberto Delgado foi há cinquenta 
anos e o 25 de Abril há trinta. Queremos 
passar  discretamente pela vida, humi-
lhados pela desvergonha de imunidades 
absurdas, gordas reformas precoces e 
amplas mordomias dos políticos de car-
reira vitalícia e  vasta clientela; vexados 
pela ineficácia de todos os esquemas 
anti-corrupção  montados por eles pró-
prios? Ou queremos, acima de tudo, 
“não deixar passar a  nossa vez”?  

Recuperar a dignidade, retomar o 
destino nas nossas mãos, ousar, sonhar e 
pensar  impõe-se. Seguir a consciência, 
contribuir para as decisões, despoluir o 
debate e - finalmente - remarmos todos 
no mesmo sentido, no sentido da melho-
ria da nossa  situação colectiva, para 
uma transformação visível da nossa rea-
lidade no prazo de  tempo que nos é da-
do viver. 

Para deixar aos nossos filhos uma 
realidade melhor do  que aquela que en-
contrámos e com a qual não nos confor-
mámos, vale a pena lutar!  

Luís Botelho Ribeiro - 2004

IN MEMORIAM 

LUÍS BOTELHO 
RIBEIRO
N. 17/11/1967 - F. 01/08/2015

EDITORIAL

Novo rumo,  
uma atitude nova!

O Excelso desta vez, excedeu-se: ou-
viu falar das Olimpíadas, das Uni-
versíadas, das Seixalíadas ... e pen-

sou: Paredesíadas não soa bem; Lordelía-
das, também não; Rebordosíadas, muito 
menos.

Pensou então em algo mais temático, 
aproveitando a prata que a casa gasta: A in-
fantilidade, ingenuidade e mesmo imbecili-
dade que são agora notórias ali para os lados 
dos barões da Rua seca.

E lembraram-lhe “Pêéssedêguiadas” 
numa alusão à pessegada que andam a fazer. 
Mas o Excelso para dar um tom mais univer-
sal e abrangente, trocou por “Laranjíadas”, 
para aproveitar a nova onda de adesões ao 
partido prevista para as novas eleições para 
a comichão política do pêéssedê, sendo que 
o tema dos jogos, em vez do tradicional mús-
culo e pulmão, será o dos jogos tradicionais 
infantis.

É que o Excelso não ignora que o estado 
actual da sua gente, a não ser demência, só 
pode ser explicada pela ingestão de doses 
cavalares do Elixir da Eterna Jumentude.

Evidentemente, todos os futuros ex-can-
didatos a sucessores do Excelso criticaram 

as laranjíadas porque estas teriam regras; 
fenómeno cuja existência manifestamente 
desconhecem.

Mas deviam estar descansados pois da 
sua elaboração foi encarregue o compaten-
te novo axexor da CM, André vira-vira e o 
resultado quanto às modalidades e regula-
mentos, como seria de esperar, não deu para 
mais do que a linearidade que trazemos em 
primeira mão aos nossos leitores:

Jogo da Cabra cega: TODOS colocam 
uma venda e tentam agarrar o Alex, o Al-mê-
da, que anda no meio com um varapau a 
dar-lhes porrada.

Jogo do Pião: Quem estiver à frente pas-
sa a ser o pião das nicas de todos os outros.

Jogo das Escondidas: Cu-cu! Quem é o 
próximo a aparecer?

O Arranca –cebolas, aí vou eu!: Quem 
não se lembra das regras deste jogo da nos-
sa infância, agora tão em voga entre os la-
ranjas de Paredes/Wallsburgo?

O Jogo da cadeirinha: Ainda ninguém 
percebeu que com esta andadura, no fim 
dos jogos, não haverá cadeira, banco ou sim-
ples mocho, onde alguém sente o respectivo 
laranja?

Laranjíadas, os jogos da 
infantilidade, são em Paredes!

ADVERTÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários ape-
nas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. 
O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

COMBUSTÍVEL AO DOMICÍLIO
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
T.: 255 393 140

PUB
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A milionária é no dizer 
de quem a conhece, 
“uma humilde mulher” 

que trabalhava no bar dos 
bombeiros voluntários de Re-
bordosa. Há 12 anos que Ma-
ria apostava cegamente na 
mesma chave – 10-16-19-23-
43 e as estrelas 02 e 08 – quis a 
sorte, desta vez, contemplá-la 
com os 17 milhões do primei-
ro prémio. 

Maria, como habitualmente, 
registou a aposta na papelaria 
Carla e Sérgio, localizada na 
avenida Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa e foi para casa. Na 
noite de sexta-feira a tombola 
deu-lhe, um a um, os números 
que Maria arriscara mais uma 
vez. Passada a noite, na manhã 
de sábado, a mulher ainda foi 
“dar” o pequeno almoço aos 

bombeiros de serviço no quar-
tel. “Quem é do trabalho é assim 
que procede”, indicou um amigo 
de longa data. 

A nova milionária de Portu-
gal é casada com um funcioná-
rio de uma empresa de móveis e 
tem dois filhos. Um é maior de 
idade e está a frequentar o ensi-
no superior. O outro é ainda 
uma criança.

Como em Portugal os pré-
mios de jogo acima dos 20 mil 
euros são taxados a 20% a nova 
excêntrica vai ter de pagar ao 
Estado 3,4 milhões de euros em 
impostos. Contas feitas, ainda 
assim, a rebordosense vai rece-
ber um chorudo prémio de 13,6 
milhões de euros. 

Um dia após ter percebido 
que ganhou o euromilhões a 
mulher, filhos e marido parti-
ram de Rebordosa para parte 
incerta. Consta-se que para Lis-
boa. Mas que importa isso…

Aposta. Uma mulher de 53 anos de Rebordosa 
acertou em cheio no euromilhões de sexta-fei-
ra, dia 28 de outubro, que tinha um jackpot de 
17 milhões para o primeiro prémio.

Euromilhões 
para mulher  
de Rebordosa

António Orlando | texto

EXCÊNTRICA DE ARIZ 
ACONSELHA HOMÓLOGA
DE REBORDOSA 

Maria Amélia Ferreira Jesus, a 
milionária de Ariz, Marco de ca-
naveses, que em 2013 ganhou 43 
milhões de euros no Euromi-
lhões, aconselha a nova milioná-
ria de Rebordosa, Paredes, a con-
tinuar a ser autêntica. “Lá por se 
ter muito dinheiro não podemos 
deixar aquilo que eramos. Eu era 
filha de uma peixeira e eu quero 
continuar a ser lembrada como 
tal. Como uma mulher que fui 
empregada de limpeza que fiz tu-
do na vida. Ela se quiser mudar, 
faz mal e até é feio”. 

Ainda assim a mudança do 
estilo de vida é inevitável. “Claro 
que a vida muda. Agora ando em 
bons carros, visto roupa e calço 
sapatos que nunca pensei usar”, 
admite.  

Comparando os jackpots de 
ambas “é óbvio que a senhora de 
Rebordosa vai receber um boca-

do menos que eu, mas é muito 
dinheiro. Ela que o guarde e que 
se defenda dos burlões. Tive mui-
ta gente a bater-me à porta. Mas 
nunca dei dinheiro a ninguém”, 
revela Amélia.  A forma de se de-
fender a quem lhe pede ajuda é 
que as pessoas façam prova da 
necessidade. “Já paguei opera-
ções e tratamentos a pessoas e 
ninguém soube disso. A quem ti-
nha fome enchi-lhes a mala do 
carro com o de bom e do melhor, 
dei iogurtes às crianças. Agora 
dar dinheiro, não dou”, garante. 

A única exceção foi a família. 
“Aí ajudei os meus filhos e a mi-
nha família. Ela que ajude a famí-
lia, por exemplo que dê 50 mil 
euros a cada irmão e depois que 
guarde o dinheiro. Nem que seja 
num buraco. Os bancos não estão 
a pagar nada pelos juros, mas ela 
que garanta dinheiro para o resto 
da vida dela. Eu se viver mais 100 
anos ainda deixo dinheiro” 
exclama.

Com a chegada do 
tempo frio existem 
cuidados que pro-

tegem de acidentes no gelo 
e a previnem infeções co-
muns neste período do 
a n o ,  c o m o  g r i p e  e 
pneumonias. 

Se tiver que sair de ca-
sa, proteja-se com roupa 
adequada, procure man-
ter-se seco e fique pouco 
tempo no exterior. Deve 
evitar o contacto com ou-
tras pessoas doentes ou 
estar em locais fechados, 
com grande concentração 
de pessoas onde se trans-
mitem os vírus. 

As pessoas que vivem 
sozinhas ou em locais iso-
lados devem contactar ou 
fazer um telefonema por 
dia a um familiar, amigo ou 
vizinho, de forma a confir-
mar que estão de boa saú-
de e confortáveis.

Onde quer que esteja, 
tome atenção:

EM CASA
- Antes de chegar o In-

verno deve verificar os 
equipamentos de aqueci-
mento em sua casa, limpar 
chaminés e lareiras se ne-
cessário e isolar as portas 
e janelas de forma a evitar 
a entrada do ar frio e a per-
da do calor acumulado. 

- É importante manter 
a sua casa arejada, abrindo 
um pouco a janela/porta 
para evitar acumulação de 
gases. 

- No caso de as autori-
dades preverem a aproxi-
mação de um período de 
grande frio ou neve, faça as 
suas compras alimentares, 
de medicamentos e botijas 
de gás suplementares de 
forma a evitar ter de sair 
de casa nos dias seguintes. 

- Evite dormir ou des-
cansar muito perto do 
aquecimento; Atenção às 
botijas de água quente: vi-
gie de forma a evitar 
queimaduras.

A ROUPA
- É importante cobrir as 

extremidades (mãos, pés, 
cabeça) usando calçado 
adequado à temperatura 
ambiente e roupas folgadas 
em várias camadas, em vez 
de apenas uma peça muito 
grossa. 

Cuidados de higiene
- Mantenha a sua higie-

ne pessoal; Tome banho 
com água morna e mante-
nha a pele hidratada (cor-
po,  mãos,  pés ,  cara e 
lábios).

ALIMENTAÇÃO
- Coma com mais fre-

quência em especial sopas 
e bebidas quentes (chá, lei-
te); opte por pequenos lan-
ches entre as refeições 
principais do pequeno-al-
moço, almoço e jantar. Co-
mer frutas e legumes ajuda 
a proteger contra infeções.

- Evite bebidas alcoóli-
cas pois apesar da sensa-
ção de calor, elas provocam 
o arrefecimento do corpo. 

EXERCÍCIO FÍSICO
- Deve manter a prática 

de exercício físico: aumen-
ta a produção de calor e a 
circulação do sangue; Não 
deve fazer exercício físico 
intenso ao ar livre e evite 
arrefecer com a roupa 
transpirada no corpo; Fa-
zer pequenos movimentos 
com os dedos, os braços e 
as pernas evita o arrefeci-
mento do corpo.

- Continue a beber água 
durante a atividade física 
para evitar a desidratação.

Se viajar de automóvel
- Tenha em conta que 

pode ficar bloqueado. Evite 
viajar sozinho. Previna-se: 
Tenha um mapa à mão, rou-
pas quentes para troca e 
mantas, bem como comida 
e água. 

Por
ISABEL 
SOLHA

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

O frio 
   OPINIÃO CLÍNICA  Carla e Sérgio, o casal 

que recebeu a aposta da 
milionária de Rebordosa
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A Câmara Municipal 
de Paredes apre-
sentou, no dia 24 de 

outubro, o projeto “Nos Tri-
lhos da Inclusão: Conhecer 
para intervir”. Segundo o 
pelouro de Ação Social o 
projeto surge da necessida-
de de caraterizar a popula-
ção com deficiência e inca-
pacidade residente no con-
celho de Paredes. Saber 
quantos são, onde estão e 
como vivem para que, se 
necessário, sejam resgata-
dos para a vida em socieda-
de, é a ideia central do pla-
no que vai arrancar em par-
c e r i a  c o m  m ú l t i p l a s 
instituições e população 
em geral. 

Um grupo de 18 voluntá-
rios do Banco Local de Vo-
luntariado do Município de 
Paredes, está já a receber 
formação, seguindo-se a re-
colha de informação no ter-
reno, num trabalho concer-
tado com as Juntas de Fre-
g u e s i a ,  o s  P á r o c o s  e 
restantes Instituições do 
concelho de Paredes.

Numa primeira fase, se-
gundo a vereadora com o 
Pelouro de Ação Social , 
Hermínia Moreira, preten-
de-se “identificar e carate-

rizar as pessoas com defi-
ciência e incapacidade a 
nível profissional, escolar, 
familiar, económico e so-
cial, com o objetivo de im-
plementar estratégias de 
intervenção que permitam 
dar resposta às necessida-
des específicas desta popu-
lação, adequando assim as 

medidas à realidade local”.
Este projeto irá, segura-

mente, revelar números 
que farão corar de vergo-
nha a indiferença. “Só em 
instituições como o Emaús, 
o Lar Residencial de Sobro-
sa, a AIJA e os agrupamen-
tos de escolas são já entre 
150 a 200 os casos sinaliza-

dos”, adianta a vereadora 
da Ação Social.

“O objetivo é que este 
primeiro levantamento es-
teja concluído em alguns 
meses, mas este não é um 
processo fechado e o traba-
lho terá que ser alvo de 
atualização permanente, se 
mais não for pelo acompa-

nhar da taxa de natalidade, 
advoga Hermínia Moreira.

Uma das necessidades 
que acredita que vão estar 
espelhadas neste diagnós-
tico passa pela falta  de 
apoio aos cuidadores e fa-
miliares destas pessoas 
c o m  d e f i c i ê n c i a  e 
incapacidade.

“Este projeto vem refor-
çar a atenção do Município 
para com os diferentes gru-
pos cuja intervenção social, 
pela sua vulnerabilidade, 
mais se justifica. Refiro-me à 
população com deficiência 
ou incapacidade, que neste 
dia dedicado à Igualdade, 
merece o nosso olhar atento 
com vista à promoção da 
igualdade de oportunidades. 
Como para intervir é neces-
sário conhecer, iniciamos 
assim a primeira etapa do 
projeto - o diagnóstico, ” 
acrescenta a Vereadora do 
Pelouro de Ação Social da 
Câmara de Paredes.

Ação Social. Simbolicamente o plano foi apresentado no Dia Municipal Para a Igualdade. São parceiros da iniciativa o Projeto CLDS 3G 
Horizontes de Inclusão e a Associação Agito Social. 

Projeto de Inclusão Social  
à procura da população com deficiência 

António Orlando | textos

Nos Trilhos da Inclusão: 
Conhecer para intervir, no 
entender de Adão Barbosa, 
presidente da delegação de 
Paredes da Associação Defi-
cientes (APD-Paredes) é um 
projeto muito importante, 
mas de difícil concretização. 
Tem que se sensibilizar as 

juntas de freguesias e demais 
instituições, porque há muito 
mais deficientes que aqueles 
que se imagina. “Só que al-
guns deles estão isolados: 
uns porque a sociedade os 
isolou, outros pela própria 
por vergonha e outros que se 
escondem por complexos, 

sobretudo aqueles que como 
eu eram pessoas normais e 
depois foram vítimas de aci-
dentes e ficaram diminuídos.

Adão Barbosa,  aos 20 
anos, numa ida para a tropa 
sofreu um acidente que o ati-
rou para uma cadeira de ro-
das. “Eu ultrapassei bem a 

questão com a ajuda de ami-
gos e da família, mas há ou-
tros que não. Têm complexos 
de sair à rua e enfrentar a vi-
da normalmente”. 

Embora a APD seja uma as-
sociação “mais de reivindica-
ção de direitos das pessoas 
com deficiência”, a instituição 

conta com o serviço voluntário 
de uma assistente social e de 
uma psicóloga, que dão ajuda 
ao resgate das situações que 
lhes entram pela porta aden-
tro. A prática do desporto é 
uma das fórmulas adotadas 
pela instituição visando a inte-
gração. Basquetebol em cadei-

ra de rodas, atletismo e ciclis-
mo adaptado, são algumas das 
atividades desenvolvidas na 
APD- Paredes. “Temos feito 
muitas iniciativas para inte-
grar essas pessoas. O desporto 
além de ser uma forma de inte-
gração é também uma forma 
de reabilitação”. 

“É um projeto de difícil concretização”

voz

Inês Barbosa, 
voluntária

“Vi que estavam a preci-
sar de voluntários e co-
mo já tinha experiência 
na área da deficiência 
resolvi contribuir. 
Quem quiser ainda se 
pode juntar a este 
grupo.”
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

RUA 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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt
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O Agrupamento de 
Escolas de Cristelo 
foi distinguido, dia 

20 de outubro, em gala que 
decorreu na aula magna da 
Universidade Portucalense 
do Porto. O grupo tem reali-
zando ano após ano, um ex-
celente trabalho foi, agora, 
reconhecido como aquele 
que formou mais Jovens 
Promotores de Saúde pelo 
Núcleo Regional do Norte 
da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro.

O Grupo de Jovens Pro-
motores de Saúde é um dos 
projetos desenvolvidos no 
Agrupamento de Cristelo, 
em articulação com a Liga 
Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC), tendo como 
principal objetivo dotar um 
grupo de alunos do 3º ciclo 
de conhecimentos e com-
petências no âmbito da 
promoção da saúde, que 
lhes possibilitem a realiza-
ção de projetos de “Educa-
ção pelos pares” junto dos 
restantes colegas. 

N e s t e s  ú l t i m o s  s e i s 
anos, foram formados dois 
grupos de Jovens Promoto-
res de Saúde (JPS) (entre 
2010-2013 e 2013-2016) 
que criaram e desenvolve-
ram projetos originais: o 
primeiro intitulado de “To-
ca a mexer!”, destinado a 

alunos do 1º ciclo e orienta-
do para a promoção de uma 
alimentação saudável e da 
prática de exercício físico; o 
segundo no âmbito do pro-
moção de uma cultura de 
igualdade e não discrimi-
nação “All stars shine – es-
trelas diferentes formam 
uma constelação”, que teve 

como público-alvo a comu-
nidade educativa dos 2º e 
3º ciclos. 

O reconhecimento pú-
blico do trabalho realizado 
pelos JPS Cristelo decorreu 
durante a 1ª Gala de Educa-
ção para a Saúde, que teve 
lugar na aula magna da Uni-
versidade Portucalense do 
Porto, no dia 20 de outubro.  
Esta Gala,  contou com a 
atuação de grupos portu-
gueses de áreas artísticas 
diversas e teve como prin-
cipal propósito premiar os 
Agrupamentos e Entidades 
que desenvolvem projetos 
no âmbito da saúde, em ar-
ticulação estreita com a 
LPCC. 

Compareceram a este 
evento ex-alunos “vetera-
nos” Jovens Promotores de 
Saúde, a Coordenadora de 
Saúde, Raquel Fernandes, 
que recebeu a distinção em 
nome da Escola, bem como 
professores, auxiliares e 
administrativos. 

Tratou-se de um momen-
to importante de confrater-
nização onde o trabalho do 
Agrupamento no âmbito da 
promoção da saúde foi reco-
nhecido, constatando-se as 
boas memórias bem como o 
carinho e saudade que os 
alunos sentem pelo Agrupa-
mento de Cristelo.

Saúde. O reconhecimento público do trabalho realizado pelos JPS Cristelo decorreu durante a 1ª Gala de Educação para a Saúde, que teve 
lugar na aula magna da Universidade Portucalense do Porto, no dia 20 de outubro. 

Liga Portuguesa Contra o Cancro Distingue 
Jovens Promotores de Saúde de Cristelo
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O Centro Escolar (CE) de 
Gandra e Astromil é 
frequentado por cerca 

de 380 alunos, mas tem so-
mente sete funcionários quan-
do deveria ter 13. A falta de 
funcionários ao serviço é expli-
cada por baixa médica de al-
guns e pela falta de colocação 
dos restantes. 

“A Associação de Pais foi, co-
mo os professores, surpreendi-
da pelos protestos. É um facto 
que existe falta de funcioná-
rios”, começou por explicar ao 
Progresso de Paredes, Nuno 
Santos, presidente da Associa-
ção de Pais e Encarregados de 
Educação do CE de Gandra e 
Astromil. O responsável escla-

receu que na véspera tinha en-
viado cartas a denunciar o pro-
blema “a diversas entidades”, 
no caso, ao Ministério da Edu-

cação, Câmara, Juntas de Fre-
guesia e Agrupamento de Es-
colas. “A única entidade que 
nos respondeu foi a Câmara. 

Foi-nos dito por telefone que a 
autarquia não tem responsabi-
lidades no assunto porque a 
colocação de funcionários no 

1º ciclo é do Ministério da Edu-
cação. No Jardim de Infância é a 
câmara que coloca os funcioná-
rios, mas aí a autarquia está a 
cumprir até em excesso. Se-
riam três, mas existem quatro. 
Há funcionários em número 
suficiente”, declarou. 

Há quem fale em guerras 
partidárias, mas os pais só que-
rem ver o problema da falta de 
funcionários resolvido.

No dia que o protesto en-
cerrou a cadeado os portões 
da escola e um cartaz denun-
ciava a falta de condições, Cel-
so Ferreira e respetivo Execu-
tivo Municipal, tinha prevista 
uma visita ao CE de Gandra e 
Astromil no âmbito de mais 
um capítulo da presidência 
aberta que o Edil está, a um 
ano das eleições autárquicas, 

a realizar pelo concelho. Em 
nota enviada às redações a Câ-
mara de Paredes diz que pe-
diu ao Ministério da Educação 
para que “cumpra com as suas 
responsabilidades e coloque 
os funcionários, que deve por 
lei colocar, nas escolas do con-
celho, para que possam fun-
cionar devidamente. Esta fa-
lha do Ministério da Educação 
está a prejudicar alunos, do-
centes e funcionários dos es-
tabelecimentos de ensino pa-
redenses, e a provocar alarme 
social”. O protesto, aparente-
mente, levado a cabo por al-
guns encarregados de educa-
ção, é classificado pela autar-
quia como “um ato cobarde, 
porque feito de madrugada, 
sem dar a cara alguém colo-
cou cadeados na Escola”.

Manifestação. Os pais e encarregados de educação dos alunos do Centro Escolar reclamam mais funcionários para o estabelecimento. Como 
forma de protesto a escola foi fechada a cadeado e a GNR teve de intervir.

Centro Escolar de Gandra e Astromil  
fechado a cadeado

António Orlando | textos

O Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) celebrou 
na passada quinta-feira, 27 de 
outubro, o 15º aniversário do 
Hospital Padre Américo.

 A cerimónia de aniversário 
contou a história do Hospital 
Padre Américo em forma de 
homenagem, os colaborado-
res com mais anos de serviço 

receberam um diploma de Mé-
rito e foi também inaugurada 
uma galeria fotográfica como 
forma de homenagear os ante-
riores Presidentes do Conse-
lho de Administração.

“Este é um registo público 
do nosso agradecimento a es-
tes profissionais. Mais que ce-
lebrar os edifícios é preciso 

valorizar o trabalho das pes-
soas que é o que mais interessa 
numa unidade hospitalar”, re-
feriu o atual Presidente do 
Conselho de Administração, 
Carlos Alberto, durante a 
cerimónia.

Presidentes de Câmara, re-
presentantes dos Centros de 
Saúde, Forças de Segurança, 

Bombeiros, entre outras indi-
vidualidades da área de in-
fluência do CHTS, foram vários 
os convidados presentes cujas 
ligações fazem parte do dia-a-
-dia do Centro Hospitalar.

Ainda no âmbito das come-
morações dos 15 anos do Hos-
pital, a Liga de Amigos do Hos-
pital Padre Américo recebeu 

um donativo de 15 mil euros 
entregue pelo Padre Américo 
Aguiar da Irmandade dos Clé-
rigos, no Porto.

 O Clérigo referiu que a re-
cuperação da Torre dos Cléri-
gos, em 2014, permitiu au-
mentar o retorno financeiro 
com as receitas da bilheteira. 
Por isso, a Irmandade dos Clé-

rigos decidiu doar parte dessa 
receita. Uma das beneficiadas 
foi a Liga dos bombeiros Portu-
gueses, à qual será mantido o 
apoio anual, e, como forma de 
ir “ao encontro dos que mais 
precisam”, serão também fei-
tos donativos às Ligas de Ami-
gos de diferentes hospitais 
num total de 12 Ligas por ano.

CHTS assinalou os 15 anos do Hospital Padre Américo
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A cidade de Gandra re-
cebeu a sexta e última 
jornada do Campeo-

nato Nacional de Trial 4x4 de 
2016, tendo sido criada de 
raiz para o efeito, pela organi-
zação do Clube TT Paredes 
Rota dos Móveis, uma pista 
muito técnica e de dificulda-
de elevada. A jornada pare-
dense realizou-se pela pri-
meira vez na cidade de Gan-
dra, depois de as últimas 
edições terem sido disputa-
das em Rebordosa. 

A chuva que dificultou 
ainda mais o trabalho das 45 
equipas presentes (recorde 
de inscritos) contribuiu para 
elevar o nível do espetáculo, 
sem impedir que os espeta-
dores se tenham deslocado 
aos milhares para assistir à 
prova, que teve em Rui Queri-
do o grande vencedor. Toda-
via, quem mais festejou foi 
António Henriques, que com 
o segundo lugar em Gandra 
garantiu o título de campeão 
absoluto de Trial 4x4 2016.

Já na classe Extreme, Antó-
nio Calçada venceu pela pri-
meira vez, embora Pedro Costa 
tenha saído como campeão 
nacional. Por seu turno, Ema-

nuel Costa, acabado de se sa-
grar campeão europeu e mes-
mo participando extracam-
peonato, venceu a classe Super 
Proto, na qual Luís Jorge ga-
rantiu o título. Manuel Morga-
do regressou às vitórias na 
Promoção, não impedindo, to-
davia, que, com o segundo lu-
gar em Gandra, João Fernan-
des se tenha sagrado campeão 
da classe. Por último, entre os 
UTV/Buggy, João Lopes confir-
mou o título de campeão na-

cional, apesar da vitória de 
Luís Edgar na prova.

Antero Bessa, presidente 
do Clube TT Paredes Rota dos 
Móveis, citado pelo gabinete 
de imprensa da Câmara de Pa-
redes, quebrou o silêncio so-
bre as razões para a alteração 
do local da prova, isto depois 
da Federação Portuguesa do 
Todo o Terreno Turístico ter 
dito que a mudança era uma 
decisão do clube de Paredes e 
que a Federação respeitava in-

teiramente : “Fomos informa-
dos pelo presidente do Rebor-
dosa Atlético Clube, Joaquim 
Barbosa, que vários membros 
da sua direção eram contra a 
realização da prova nos terre-
nos do clube, pelo que, mesmo 
sendo ele a favor de que ela ali 
se realizasse, teve de atender 
às suas pretensões e recusar a 
realização, sob pena de ficar 
sem corpo diretivo”, explica 
Antero Bessa.

“Depois, o presidente da 

cooperativa A Celer, disse-nos 
que não apoiaria financeira-
mente a prova, como havia fei-
to nos anos anteriores, o que 
deixou a organização com um 
grave problema para resolver, 
a apenas 20 dias da realização 
da prova. Pedimos então ajuda 
ao presidente da Câmara de 
Paredes, que nos apresentou 
uma solução em Gandra, onde, 
com a colaboração empenha-
da do presidente da Junta de 
Freguesia, foi possível cons-

truir a pista em tempo recorde 
e arranjar os apoios financei-
ros necessários junto dos em-
presários locais”, acrescenta 
Antero Bessa.

TROFÉU MEMORIAL 
JOSÉ COSTA 

Paralelamente ao Cam-
peonato Nacional de Trial 
4x4, em Gandra, o Clube TT-
-Paredes Rota dos Móveis 
organizou um troféu extra-
campeonato em homenagem 
ao sócio José Costa, que fale-
ceu em julho de 2015. Em pis-
ta entraram 5 equipas para 
competir em duas horas de 
resistência. A luta foi renhida, 
mas no final a dupla José Pau-
lo e Paulo Mendes que com-
pletaram 13 voltas à pista, 
venceu a edição 2016 do tro-
féu Memorial José Costa.

Automobilismo. A prova disputou-se pela primeira vez em Gandra em detrimento de Rebordosa. O Clube TT Paredes Rota dos Móveis justi-
fica a mudança com a falta de apoios. O que se manteve foi o caracter decisivo da prova realizada no concelho ao determinar os novos cam-
peões nacionais da modalidade. António Henriques é um deles. 

Espetáculo do TT em Gandra 
fez as delícias dos amantes do Trial 4x4

António Orlando | textos
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Mário Rocha
Treinador da Aliança de Gandra

O Aliança de Gandra 
está a dar-se bem 
com as equipas da 

Madeira. Foi ao terreno 
do Camacha vencer por 
1/0 e despachou o Cani-

çal por 3/1. Ao fim das 
oito primeiras jor-

nadas os pupilos 
de  Mário  Rocha 

venceram metade dos jo-
gos, perderam por três 
vezes e empataram um 
j o g o .  N a d a  m a u  p a r a 
quem faz a estreia no na-
cional, no caso, na série B 
d o  c a m p e o n a t o  d e 
Portugal. 
As equipas do campeona-
to de Elite, na última quin-
zena,  jogaram por três 
vezes, a última das quais, 
no feriado de 1 de novem-

bro. Destas, a jornada 8, 
disputada a 30 de outu-
bro, foi aziaga. Nenhuma 
das três equipas do con-
celho logrou vencer: USC 
Paredes e Aliados FC Lor-
delo, perderam ambas e o 
Rebordosa não foi além 
de um empate a um golo 
no regresso de Calíca ao 
estádio do Azevido, agora 
no comando técnico do 
Sobrado. No derby das ci-

dades  mais  a  norte  do 
concelho, na jornada sete, 
o Rebordosa foi a Lordelo 
v e n c e r  p e l a  m a r g e m 
mínima. 
O Paredes está a atravessar 
um momento menos bom. 
Nas últimas três jornadas 
apenas obteve um ponto. O 
mesmo sucede com o Alia-
dos. Em ambos casos há 
erros de arbitragem que 
justificam, mas não tudo…

“Novatos” Gandra e Nun´Álvares estão a dar conta   do recado
António Orlando | texto

Na Camacha fizemos o melhor jogo desta época. A nossa 
equipa soube perceber quando o adversário estava com 
maiores dificuldades, pressionamos e fizemos o golo. Com 
o Caniçal já não foi assim. A minha equipa não esteve con-
centrada no jogo e temos que ter a humildade de reconhe-
cer que se empatássemos já era um resultado justo. Aos 87 
minutos e aos 92 minutos fizemos o resultado final depois 
de termos estado a perder. Pelo que fizemos nos últimos 
quatro jogos, sinto que a equipa está a crescer. O único jo-
go, dos quatro, em que poderíamos não ter amealhado os 
três pontos, era este com o Caniçal.

Eurico Couto
Treinador do USC Paredes 

Um empate e duas derrotas num período menos positivo 
da nossa equipa. Algumas contrariedades também têm 
ajudado a que isso aconteça. Com o Baião tivemos imensas 
oportunidades e não conseguimos a vitória. Com o Barro-
sas foi mais do mesmo. Sofremos o primeiro golo numa fal-
ta inexistente partimos para cima do adversário e acaba-
mos por sofrer um golo numa transição com uma expulsão 
claramente ridícula de um nosso jogador complicando-nos 
a vida. Em Vila Meã, perdemos o jogo por incompetência 
nossa. Estamos no nosso caminho, num processo lento, 
mas vamos conseguir a manutenção que é o objetivo. A se-
quência curta de jogos deixa sempre sequelas. 

Pedro Barroso
Treinador do Rebordosa AC 

Em Lordelo, o Rebordosa foi claramente superior na pri-
meira parte. Ao intervalo podíamos estar a vencer por 2 ou 
3-0. Na segunda parte, o Aliados equilibrou e curiosamen-
te nessa altura fizemos golo. Nos últimos 20 minutos eles 
tomaram conta do jogo, mas a nossa vitoria foi justa. Com o 
Sobrado, por circunstâncias de futebol, aos 35 minutos já 
estávamos reduzidos a nove jogadores e as coisas compli-
caram-se. Falhamos um penalti, ainda fizemos 1/0 e depois 
não tivemos frescura para segurar o resultado. Em S. Pedro 
da Cova, fomos claramente superiores. Na segunda parte, 
acabamos com seis atletas da formação em jogo, o que deu 
para gerir o desgaste desta sequência de três partidas. 

Juvenal Brandão
Treinador do Aliados FC Lordelo

A derrota, em casa, com o Rebordosa não espelha o que se 
passou. A primeira parte foi equilibrada em oportunidades. 
Na segunda parte tivemos 7 claras oportunidades onde o 
guarda-redes deles fez 5 excelentes defesas. Eles marcaram 
num canto e fizeram de tudo para não haver mais jogo, com 
muitas paragens. Em Baião os dois golos do adversário são 
irregulares. Houve uma arbitragem claramente tendencio-
sa que nos prejudicou como há muito não via. Isto não pode 
ser assim, foi vergonhoso. Em Vila Meã, a equipa reagiu com 
enorme atitude às duas derrotas anteriores, pena foi o des-
perdício. Só conseguimos empatar apesar das inúmeras 
oportunidades claras. Até de baliza aberta falhamos. 
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CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
JORNADA 7 DISPUTADA EM 23 DE OUTUBRO

Camacha ................................................................ 0 Aliança de Gandra .............................................1

JORNADA 8 DISPUTADA EM 30 DE OUTUBRO

Aliança de Gandra .............................................. 3 Caniçal ...................................................................1

Classificação após Jornada 8

1º FC Felgueiras 1932  .................................................................................................................. 18 Pontos
4º Aliança Gandra  .......................................................................................................................... 13 p

Próxima jornada

JORNADA 9 A DISPUTAR EM 6 DE NOVEMBRO

S. Martinho – Aliança de Gandra 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 

JORNADA  7 DISPUTADA EM 23 DE OUTUBRO

Aliados FC Lordelo ............................................. 0 Rebordosa AC ....................................................1
USC Paredes ......................................................... 0 Baião ......................................................................0
 
JORNADA 8 DISPUTADA EM 29 OUTUBRO

Rebordosa AC ...................................................... 1 Sobrado  ................................................................1 
Vila Meã  ................................................................. 1 USC Paredes  .......................................................0 
Baião ........................................................................ 2 Aliados FC Lordelo ...........................................0

JORNADA 9 DISPUTADA EM 1 NOVEMBRO 

 S. Pedro Cova ....................................................... 1 Rebordosa AC  ....................................................4
USC Paredes ......................................................... 0 Barrosas................................................................3
Aliados FC Lordelo ............................................. 1 Vila Meã ................................................................1

Classificação após Jornada 9

1º - Tirsense ...................................................................................................................................... 25 pontos
2º -  Rebordosa AC .......................................................................................................................... 20 p
6º - Aliados FC Lordelo ................................................................................................................. 13 p
8º - USC Paredes ............................................................................................................................. 11 p

Próxima jornada

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 6 NOVEMBRO

Barrosas – Aliados FC Lordelo 
Rebordosa AC – FC Vilarinho
Lixa - USC Paredes   

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 4 DISPUTADA EM 23 DE OUTUBRO

Leverense .............................................................. 0 SC Nun´Álvares .................................................1

JORNADA 5 DISPUTADA EM 30 DE OUTUBRO

SC  Nun´Álvares  .................................................. 2 Sport Canidelo  ...................................................1

Classificação 

1º Avintes ........................................................................................................................................... 13 Pontos
2º  Nun´Álvares    .............................................................................................................................. 13 p

Próxima jornada

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 6 NOVEMBRO

Ataense - SC Nun´Álvares
 
CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 3 DISPUTADA EM 23 DE OUTUBRO

CCD Sobrosa ........................................................ 1 Águias de Eiriz ....................................................2

JORNADA 4 DISPUTADA EM 30 DE OUTUBRO

Tirsense B .............................................................. 3 CCD Sobrosa ......................................................1

Classificação 

1º Citânia Sanfins............................................................................................................................ 10 Pontos
15º CCD Sobrosa  ........................................................................................................................... 3 p

Próxima jornada

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 6 NOVEMBRO

CCD Sobrosa - Campo

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 3 DISPUTADA EM 23 DE OUTUBRO

ISC Sobreirense .................................................. 1 FC Parada .............................................................1

JORNADA 4 DISPUTADA EM 30 DE OUTUBRO

Raimonda .............................................................. 2 ISC Sobreirense .................................................2
FC Parada  .............................................................. 1 Zebreirense  ........................................................0

Classificação 

1º Mocidade S. Gemil .................................................................................................................... 10 pontos
5º – FC Parada  ................................................................................................................................. 7 p
6º ISC Sobreirense  ......................................................................................................................... 6 p

Próxima jornada

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 5 E 6 NOVEMBRO

Codessos - ISC Sobreirense 
Mocidade S. Gemil – FC Parada

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
JORNADA 3 DISPUTADA EM 23 DE OUTUBRO

USC Baltar ............................................................. 2 Torrados................................................................2

JORNADA 4 DISPUTADA EM 30 DE OUTUBRO

Airães  ...................................................................... 2  USC Baltar  ...........................................................0

Classificação 

1º Salvadorense .............................................................................................................................. 12 pontos
12º USC Baltar  ................................................................................................................................ 1 p

Próxima jornada

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 6 DE NOVEMBRO 

USC Baltar – Lagares 

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 13 DE NOVEMBRO

Macieira - USC Baltar

José António
Treinador do SC Nun´Álvares 

“Novatos” Gandra e Nun´Álvares estão a dar conta   do recado

Os últimos dois encontros que disputamos tiveram 
grau de dificuldade diferente. Em Lever tivemos supre-
macia, ainda que revelássemos alguma ineficácia ofen-
siva. Chegamos ao golo num penalti. No jogo com o Ca-
nidelo, o opositor tinha maior potencial, mas julgo que a 
vitória nos assenta bem, inclusivé quando o jogo estava 
empatado a um golo falhamos uma grande penalidade. 
Em cinco jogos, temos quatro vitórias e um empate o 
que supera as melhores expectativas neste início de 
época. Sabemos do nosso valor e o equilíbrio do cam-
peonato faz com que o Nun´Álvares se transcenda. 

David Barbosa
Treinador FC Parada 

Caló
Treinador USC Baltar 

No derby com o Sobreirense, modéstia à parte, nos 90 mi-
nutos fomos superiores e merecíamos a vitória. Tivemos 
duas ou três oportunidades claríssimas de golo e tivemos 
uma grande penalidade desperdiçada, mas no fim o adver-
sário chegou ao empate. Contra o Raimonda, o Parada foi 
uma equipa mandona do primeiro ao último minuto de jo-
go. Na 1ª parte tivemos duas oportunidades flagrantes, só 
com o guarda-redes pela frente, mas não conseguimos 
marcar. Na 2ª parte marcamos cedo, depois controlamos o 
jogo e vencemos bem. Os poucos golos no campeonato 
têm a ver com o equilíbrio da prova. 

Empatamos em casa a dois golos com um dos candidatos que é 
Torrados. Penso que o resultado é bom. Já diante do Airães, o 
arbitro não quis nada connosco: assinalou um penalti que só 
ele é que viu; houve outro a nosso favor que não marcou e inva-
lidou-nos um golo limpo. A nossa força anímica caiu e depois 
sofremos o segundo golo. O plantel está agora mais estável. 
Não temos dinheiro, apostamos na prata da casa. Temos uma 
equipa jeitosa. Estou convencido que vamos melhorar e dar a 
volta por cima.

César Marques 
Treinador CCD Sobrosa 

O Sobrosa tem falhado algumas situações, se calhar os 
jogadores ainda não se ambientaram muito bem à for-
ma de jogar que o treinador pretende. Temos tido tam-
bém lacunas no plantel pela falta de jogadores, uns por 
questões profissionais outros por castigos, mas não é 
desculpa para tudo. Diante do Águias de Eiriz após o se-
gundo amarelo a um nosso jogador, a equipa descon-
trolou-se. Com o Tirsense começamos melhor, mas 
quem marcou foi o adversário por duas vezes. Ainda re-
duzimos e chegamos a marcar um segundo golo, mas o 
árbitro anulou considerando que a bola não ultrapas-
sou a linha de golo.

Renato Guimarães
Treinador ISC Sobreirense

Nas duas últimas jornadas o Sobreirense conquistou dois 
pontos. Foram dois jogos que disputamos com grande inten-
sidade. Pecamos por três erros defensivos os quais deram 
golos aos adversários. Na próxima jornada queremos regres-
sar às vitorias depois destes empates consecutivos. O derby 
com o Parada foi um jogo bem disputado e na total legalida-
de, não obstante as más condições climatéricas que se fize-
ram sentir. A equipa está a pontuar mais que em comparação 
com a última temporada o que nos deixa satisfeitos.

Na divisão de  Honra o 
Nun´Álvares lidera o cam-
peonato com os mesmos 
pontos do Avintes, ambos 
com 13 pontos. No con-
fronto direto, a equipa de 
Recarei, tem menos três 
golos marcados que a for-
mação de Gaia. Nas últi-
mas duas jornadas o Nun´ 
Álvares somou outras tan-
tas vitórias diante do Le-
verense e Canidelo. 
O CCD Sobrosa na 1ª Divi-

são da AFP e USC Baltar na 
2ª Divisão série 3 estão a 
ter um inicio de época algo 
penoso. Os resultados po-
sitivos estão retardados. O 
campeonato ainda está no 
inicio, mas convém arre-
piar caminho para evitar 
que a distância pontual pa-
ra os adversários aumente 
em demasia.  FC Parada e 
ISC Sobreirense cumpri-
ram.  Têm a  palavra  os 
treinadores:
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A equipa de Pólo Aquático 
de Paredes conquistou, no 
dia 23 de outubro, em Fel-

gueiras, a Supertaça Carlos Mei-
nêdo, em masculinos, pela tercei-
ra vez consecutiva. O triunfo foi 
alcançado diante o Clube Fluvial 
Portuense por 9-8. Uma vitória 
arrancada a ferros, dado que a 
formação paredense esteve a per-
der por 7-2. Mas uma ponta final 
irrepreensível trouxe para o con-
celho um novo título nacional.

Os atletas de Paredes vence-
ram o Fluvial Portuense por 9-8, 
com golos de António Cerqueira 
(4), Tiago Costa (1), Miguel Ma-
riani (2) e Ricardo Teixeira (2).

O treinador Nuno Mariani tem 
por adjuntos Ricardo Sousa e Mi-
guel Mariani, que também acu-
mulam a função de jogadores, es-
treou-se a vencer à frente do co-
mando técnico do Paredes. A 
vitoria na Supertaça Carlos Mei-
nêdo foi alcançada por esta im-
pressionante sequência de par-
ciais: 1-3, 1-4, 3-0, 5-1.

 “Foi uma vitoria difícil no pri-
meiro jogo oficial. A equipa jogou 
sempre bem. Falhou na concreti-
zação nos dois primeiros quartos 
de jogo. No terceiro e quarto co-

meçamos a acertar tanto as mar-
cações defensivamente como a 
acertar com a baliza contrária”, 
analisou Nuno Mariani.

EQUIPA HOMENAGEADA 
NA CÂMARA 

Após a conquista da Supertaça 
a equipa do Paredes /Rota dos 
Móveis foi recebida no Salão No-
bre da câmara pelo Executivo Mu-
nicipal. Uma visita que é já fre-
quente fruto das anteriores con-
q u i s t a s :  a  e q u i p a  d o  Pó l o 
Aquático de Paredes, que para 
além das três Supertaças, trouxe 
para o concelho duas Taças de 
Portugal e dois Campeonatos 
Absolutos. 

“Não imaginam o orgulho que 
temos na vossa equipa. Valorizam 
tudo o que pretendemos: são a va-
lorização da educação, a valoriza-
ção dos atletas da terra, dos técni-
cos e dos dirigentes”, disse o presi-
dente da Câmara de Paredes. 

O presidente do clube, Luís 
Teixeira, prometeu tudo fazer pa-
ra alcançar o triplete no último 
ano do mandato de Celso Ferreira. 
Somos a única equipa do conce-
lho que venceu campeonatos na-
cionais absolutos, porque em 
bom tempo descentralizou as po-
líticas desportivas municipais”, 
concluiu o dirigente.

Modalidades. Pela terceira vez consecutiva a equipa do Paredes /Rota dos Móveis arrebatou a taça Carlos 
Meinêdo. Foi a desforra dos paredenses diante do Fluvial para quem tinha perdido o título de campeão. 

Tri da Supertaça de 
Pólo Aquático veio para Paredes 

António Orlando | texto

O jogo da Supertaça e respetiva 
vitória marcou o início oficial da 
época 2016/17 de pólo aquático. 
O campeonato nacional arrancou 
no passado sábado, dia 29 de ou-
tubro. Na jornada inaugural a 
equipa de Pólo Aquático de Pare-
des recebeu e venceu o CDUP por 
16/4. Os jogos do Paredes dispu-
tam-se na piscina de Recarei.  “O 
Paredes entra para vencer o cam-
peonato. Agora se vai vencer ou 
não, no fim é que se fazem as con-
tas. O Fluvial é o campeão nacional 

em título. Em teoria é o principal 
favorito. Compete ao Paredes che-
gar, no final do campeonato, à fren-
te. É um objetivo. Veremos”, diz es-
perançado Nuno Mariani. A equi-
pa do Paredes conta com três 
novos jogadores que entram na 
equipa inicial no jogo da Superta-
ça. “ Se são reforços ou não, com o 
andar do campeonato, depois se 
verá. Procura-se criar rotinas. Se o 
plantel será melhor, não sei. O que 
sei é que com estes jogadores a 
equipa é capaz de lutar pela vitória 

em todos os jogos”, garante o trei-
nador. O plantel do Pólo Aquático 
“está umbilicalmente ligado à Câ-
mara de Paredes por jogar nas pis-
cinas municipais”, no caso, em Re-
carei, mas também pelo restante 
apoio que a autarquia lhe tem pro-
porcionado. “Os jogadores e trei-
nadores não têm ordenado. É um 
clube amador. Treinamos diaria-
mente das 21 às 23 horas, o que 
prova que a equipa quer mesmo. 
Não é fácil conciliar a atividade 
principal com desporto”, argu-

menta Mariani. O plantel sénior é 
composto por 24 atletas. A todo o 
momento a equipa principal “po-
de ser reforçada por jogadores 
que jogam na equipa B, no cam-
peonato regional. Os atletas são 
particamente todos de Paredes. À 
exceção de dois um do Porto e ou-
tro do Alentejo, mas que estuda no 
Porto. Ricardo Sousa e António 
Cerqueira, são os atletas pareden-
ses referência desta equipa”, con-
clui o treinador do Paredes /Rota 
dos Móveis. 

Paredes /Rota dos Móveis entra forte na nova época
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A nova purga eleitoral 
interna do PSD pro-
mete ser disputada 

palmo a palmo. Se Rui Mouti-
nho diz ter com ele o presi-
dente da Câmara, os presi-
dentes de junta e a JSD, Joa-
quim Neves  que  obteve 
40,90% nas anteriores elei-
ções ganhas por Pedro Men-
des (54,54%), promete ir a 
votos com uma lista onde 
constam, Raquel Moreira da 

Silva e Conceição Bessa Ruão, 
entre outros.  

A presentação da candida-
tura de Rui Moutinho às au-
tárquicas à revelia da Conce-
lhia é a causa apontada para a 
demissão em bloco da CPC de 
Pedro Mandes e a consequen-
te necessidade de chamar, de 
novo, os militantes a eleger 
uma nova CPC que assuma as 
rédeas do PSD a um ano das 
eleições autárquicas. Já Celso 
Ferreira é apontado como o 
efeito da crise por, dizem, ter 
promovido desde a primeira 

hora o seu chefe de finanças a 
candidato à sua sucessão “ao 
a r r e p i o  d o s  ó r g ã o s  d o 
partido. 

Em nota dirigida às reda-
ções pela concelhia demis-
sionária, é dito que a convo-
cação do mais breve possí-
vel de eleições no partido, 
surge na sequência “das 
evidentes divergências in-
ternas, proporcionadas por 
influências externas ao pró-
prio órgão, que subverteram 
a linha programática desta 
comissão política, e que ten-

diam a agudizar-se e em to-
tal desrespeito pelas nor-
mas e estatutos do PSD”.

Na declaração de demissão 
do Presidente da Comissão Po-
lítica, Pedro Mendes, lamentou 
não ter tido a possibilidade, 
com o seu grupo de trabalho, 
de concretizar em pleno o 
mandato que os militantes lhe 
atribuíram, não tendo dúvidas, 
que seria um projeto vencedor, 
e que o mesmo só não se con-
cretizou por uma incompreen-
sível interferência do presiden-
te da Câmara de Paredes, Celso 

Ferreira. “Manietou a cons-
ciência das pessoas já que pre-
tende assumir, seja a que preço 
for, a liderança da escolha do 
candidato do PSD às próximas 
autárquicas”, refere Pedro 
Mendes.

 O vice-presidente da Câma-
ra de Paredes, e presidente de-
missionário do PSD/Paredes, 
recorda a sua entrega e dedica-
ção ao projeto político, lidera-
do Celso Ferreira, ao longo de 
quase 12 anos - e muita mais de 
amizade pessoal -, fatores que 
na opinião de Pedro Mendes 

Eleições. Sete meses após ter sido eleito Pedro Mendes demitiu-se com estrondo. A demissão ocorreu,  
no dia 27 de outubro em reunião acalorada. Raquel Moreira da Silva e Conceição Bessa Ruão na lista de Neves.

Rui Moutinho e Joaquim Neves candidatos  
ao PSD/Paredes após demissão de Pedro Mendes

António Orlando | textos

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES
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“não lhe mereciam que o atual 
presidente da Câmara poten-
ciasse, junto de outros, golpes 
baixos e atitudes menos 
esperadas”.

Pedro Mendes confirmou, 
ao jornal Progresso de Paredes, 
que não é recandidato ao cargo 
e que “a seu tempo, quando os 
candidatos se perfilarem irei 
emitir opinião sobre quem 
a p o i a r e i  c o m  m u i t a 
assertividade”. 

O jornal Progresso de Pare-
des, nas páginas do destaque 
desta edição, questiona os so-
cial-democratas que já assumi-
ram que vão a votos nas elei-
ções da CPC de Paredes do PSD. 
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Progresso de Paredes 
(PP) - Como é que a Conceição 
Ruão surge numa lista à co-
missão politica concelhia que 
tem em Joaquim Neves o ca-
beça de lista?

Conceição Bessa Ruão 
(CBR) – Numa atitude de conci-
liação de interesses em torno do 
PSD, e no âmbito da minha aber-
tura inicial, aquando da apre-
sentação da minha candidatura, 
tendo procurado o Joaquim Ne-
ves, reconhecendo que o mes-
mo representou nas eleições da 
Comissão Concelhia anteriores 
de 42% dos votos úteis, entendi, 
no seguimento da última reu-
nião plenária em que assumi-
mos que deveríamos continuar 
a falar, que poderiam estar reu-
nidas algumas condições para 
uma plataforma maior, agrega-
dora em torno do PSD.

PP – O PSD dá sinais que é 
um Partido, partido…a pre-
sença da Conceição na lista de 
Joaquim Neves é sinal que a 
união ainda é possível?

CBR – O Joaquim Neves e eu 
continuamos a acreditar que é 
possível ainda unir o partido em 
torno de uma candidatura ven-
cedora. Lutaremos para conse-
guir convencer os habitantes do 
concelho de Paredes que esta-
mos disponíveis para respon-
der às suas aspirações, ainda 
não realizadas por qualquer ra-
zão, por um concelho mais dinâ-
mico em todas as suas dimen-
sões, e por isso capaz de captar a 
maioria do eleitorado PSD e pa-
ra além dele. 

PP – Se a vossa lista sair 
vencedora como se irá pro-
cessar a escolha do candidato 
à câmara? Mantém a anuncia-
da candidatura?

CBR – Convencida que a 
nossa lista sairá vencedora, ire-
mos fazer todo o trabalho que 
tem de ser feito e preparar as 
eleições. Saberemos, face aos 
dados que formos colhendo em 
cada momento, um e outro, 
quem deverá avançar ou 
recuar.

PP – Não vamos ter uma 
reprise do filme “comissão 
política Pedro Mendes”? Ou 
seja, mais do mesmo, em que 
todos querem ser candidatos 
e ninguém aceita ninguém?

CBR – Pode haver soluções 
de compromisso que podem ser 

mais que -  tudo ou nada! A ver-
dade é que em caso de impasse, 
o Senhor Presidente da Distrital 
anunciou no dia 24 de Outubro 
p.p. que avocaria o processo e 
apresentaria uma candidatura 
vencedora. 

PP – Se a vossa lista ganhar 
a comissão política, Rui Mou-
tinho é uma carta fora do 
baralho? 

CBR – Rui Moutinho fez as 
suas opções. Assumiu que não 
têm perfil de homem de terre-
no. Continuo a entender que um 
diretor administrativo e finan-
ceiro, se é muito bom enquanto 
tal, não é provável que o seja 
para as relações interpessoais, 
para as dimensões de cresci-
mento económico, para dimen-
são social, quer em relação às 
pessoas, quer aos equipamen-
tos, quer para fenómenos de in-
tegração. Acresce que, é preciso 
fazer a toda a hora os corredo-
res do poder, das ligações inter-
nacionais, quer em Portugal 
quer no estrangeiro. É preciso 
ter uma dimensão que o mesmo 
não tem. Se aditarmos a tudo is-
to, o requisito legal, de ter que 
deixar o Município para se po-
der candidatar a Presidente, tal 
facto irá distanciá-lo ainda mais 
da ligação que atualmente tem 
com o mesmo e com os habitan-
tes do concelho. Se for um bom 
diretor financeiro, cá estaremos 
para ponderar o caminho a fa-
zer, numa base de confiança 
conquistada, assim ele o aceite. 

PP – O peso da escolha do 
presidente de câmara, a esco-
lha por Rui Moutinho como 
candidato à câmara, não de-
veria ser acolhida favoravel-
mente pelo partido?

CBR – Disse e afirmei. O Pre-
sidente da Câmara é livre para 
apoiar o candidato que enten-
der. Há, no entanto, situações 
mais consistentes que outras 
em relação ao exercício do ma-
gistério de influência, que é for-
temente condicionado por va-
riáveis que nem sempre são ou 
foram bem controladas ou cal-
culadas. É essa dimensão que 
não podemos esquecer quando 
falamos do seu apoio, fosse qual 
fosse o candidato. Diferente se-
ria se ele fosse o presidente da 
Comissão Política. Mas a verda-
de é que ele não quis candida-
tar-se. Era presidente da conce-
l h i a  e  re n u n c i o u  a o  s e u 
mandato!

PP – Concorda com Pedro 
Mendes que responsabiliza 
Celso Ferreira pela atual crise 
do PSD/Paredes que levou à 
d e m i s s ã o  d a  Co m i s s ã o 
Politica?

CBR – Eu não culpo o Presi-
dente Celso Ferreira pela crise 
política da demissão da Comis-
são Política. O que eu digo é que 
a constituição da Comissão Polí-
tica, agora demissionária, enca-
beçada e escolhida pelo Pedro 
Mendes tinha nas suas fileiras 
elementos que não o reconhe-
ceram, e que se colocaram ao 
lado de alguém que ele tinha 
escolhido para a sua lista, por 
razões diversas, de cada um de-
les. Ele, numa atitude de digni-
dade, entendeu desafiá-los a 
demitirem-se se não estavam 
com ele, assumindo que se de-
mitiria também, devolvendo a 
palavra de novo, aos militantes. 
E aqui chegamos. A verdade é 
que o PSD à procura de um can-
didato, que seja ao mesmo tem-
po o assumir da continuidade e 
seja renovação, tenta resolver 
uma equação impossível.

 E esta é a grande questão e 
desafio que se coloca ao PSD e, 
que tem de ser arrumada de 
uma vez, para que o PSD possa 
prosseguir o seu caminho para 
enfrentar o PS e as suas hipoté-
ticas coligações, perante pro-
postas e soluções que não têm, 
ou se têm atirar-nos-ão para a 
ingovernabilidade.

Vamos fazendo o caminho. O 
desafio é vencê-lo com uma li-
derança forte, reconhecida pe-
los militantes, mas sobretudo 
pelos eleitores, pois na hora de 
atribuírem o seu voto, são sobe-
ranos. Cá estaremos!

“Saberemos quem deverá 
avançar ou recuar”

CONCEIÇÃO BESSA RUÃO, EX- DEPUTADA

Progresso de Paredes (PP) 
– Como é que a Raquel Moreira 
da Silva surge numa lista à CPC 
do PSD que tem como cabeça de 
lista Joaquim Neves?

Raquel Moreira da Silva 
(RMS) - Aceitei participar numa 
lista conjunta à Concelhia, porque 
acredito que o momento presente 
exige um esforço conjunto para 
trabalhar a coesão do PSD. Ao 
mesmo tempo estou consciente 
da necessidade de colocar em pri-
meiro lugar o bem do Partido e 
das pessoas do concelho de Pare-
des, deixando de lado todo e qual-
quer interesse particular. O desa-
fio do momento presente é colo-
car o bem colectivo acima do bem 
particular.

PP – O PSD dá sinais que é 
um Partido, partido… a presen-
ça da Raquel Moreira da Silva 
na lista de Joaquim Neves é si-
nal de que a união ainda é 
possível?

RMS – Não só é possível, co-
mo estamos a trabalhar as di-
versas tendências e a reagrupar 
as diferentes forças, os diferen-
tes grupos que se foram desa-
gregando nos últimos tempos. É 
um trabalho árduo e cheio de 
obstáculos, mas a superação 
dos mesmos é que valoriza o 
sucesso.

Acredito que a união não só 
é possivel como já estamos jun-
tos a contrui-la. Este é o mo-
mento de incluir e não de ex-
cluir. Existe muita gente com 
uma história de trabalho e ser-
viço ao concelho de Paredes que 
deve ser valorizada. Este é um 
trabalho árduo e exigente, mas é 
fundamental a superação das 
diferenças para a construção de 
um projeto comum.

PP – Se a vossa Lista sair 
vencedora como se irá proces-
sar a escolha do candidato à 
C.M. Paredes?

RMS – A nossa lista terá que 
sair vencedora porque ela é fru-
to de um trabalho de coesão. A 
nossa preocupação não é a can-
didatura à C.M. Paredes, mas 
sim trabalhar em torno de um 
objetivo comum e único que é a 
coesão e união do grupo.

Mas respondendo à sua 
questão, nós todos temos pre-
sente que somos um Partido 
Plural.

Está decidido a realização de 
uma sondagem transparente, 
honesta e profissional. E que es-
ta sondagem possa auscultar os 
anseios da população, de forma 
que o candidato que se encontre 
melhor posicionado garanta a 
vitória retumbante do PSD.

Certamente que este candi-
dato deve ser alguém que en-
tenda a vida autárquica em es-
pírito de missão, que deu provas 
de boa gestão autárquica, serie-
dade e grande credibilidade pe-
lo trabalho e empenho apresen-
tado, e, além do mais, que co-
nheça profundamente as 
potencialidade e fragilidades do 
concelho.

PP – Não vamos ter uma re-
prise do filme “Comissão Politi-
ca Pedro Mendes”, ou seja, mais 
do mesmo, em que todos que-
rem ser candidatos e ninguém 
aceita ninguém?

RMS – A questão não são os 
cargos, mas sim a coesão do Par-
tido com um projeto diferencia-
do e uma nova maneira de fazer 
política. 

Há um descontentamento, 
logo é preciso um projeto novo 
que venha restaurar a credibili-
dade política e eu acho que só 
com um método novo em que a 
participação da população seja 
efectiva, e que esta seja atendida 
nos seus anseios. Um projeto 
em que devemos partir das ba-
ses e para as bases. Uma nova 
forma de fazer política com um 
método participativo, em que a 
população tenha vez e voz e que 
se restaure a credibilidade e 
confiança política que se 
perdeu.               

PP – Se a vossa Lista ga-
nhar a C.P. PSD/Paredes, Rui 
Moutinho é uma carta fora do 
baralho? 

RMS – Um Projeto constrói-
-se a partir de todos e com todos 
que queiram estar de forma 
saudável dentro do projeto. O 
que não podemos permitir é 
que alguém seja quem for, colo-
que os seus interesses particu-
lares acima dos interesses 
comuns.

PP – O peso do presidente 
da câmara, na escolha por Rui 
Moutinho como candidato à 
câmara, não deveria ser aco-
lhida favoravelmente pelo 
partido?

RMS – A questão da escolha 
do Rui Moutinho é uma escolha 
pessoal.

A escolha do candidato deve 
respeitar a estrutura partidária 
e a vontade das pessoas. 

Quando alguém pretende 
ser candidato a uma Autarquia 
deve apresentar um projeto 
coeso, o que até agora não foi 
feito. No entanto, o mais impor-
tante não é discutir nomes, mas 
sim projetos, propostas alterna-
tivas nas quais a população se 
reveja e volte a acreditar. Proje-
tos que enriqueçam a coesão do 
grupo e que contribuam para o 
crescimento real do concelho.

É fundamental que o perfil 
do candidato apresente um co-
nhecimento e experiência na 
gestão autárquica, que demons-
tre grande capacidade de traba-
lho e realizando-se na proximi-
dade às pessoas a todos os ni-
veis. Necessário que saiba 
escutar, dialogar e trabalhar 
com todos.

PP – Concorda com Pedro 
Mendes que responsabiliza 
Celso Ferreira como o respon-
sável pela atual crise do PSD/ 
Paredes e que levou à demis-
são da Comissão Política?

RMS – O momento presente 
convida-nos a colocar a mão na 
consciência. Se queremos olhar 
para o passado não é só para en-
contrar bodes expiatórios, mas 
para construimos um presente 
melhor e um futuro diferente, 
onde todos se sintam bem e 
valorizados.

“A questão não são  
os cargos, mas  
sim a coesão do Partido”

RAQUEL MOREIRA DA SILVA, EX-VEREADORA



13Sexta-feira 4 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

Progresso de Paredes (PP) 
– Rui Moutinho, sente-se res-
ponsável  pela  queda da 
concelhia?

Rui Moutinho (RM) - De for-
ma alguma. Não. Quem tomou a 
iniciativa foram 11 dos 13 mem-
bros da Comissão Política, acom-
panhados depois pelo presidente 
do órgão e restantes membros. O 
partido entendeu que face a vicis-
situdes várias, devíamos dar no-
vamente voz aos militantes do 
partido. Dar um passo atrás para 
retomar o caminho depois. 

PP – Conhecendo este des-
fecho, voltava a fazer tudo na 
mesma? Ou seja apresentava-
-se como candidato ao lado do 
presidente da Câmara?

RM – Se as circunstâncias fos-
sem as mesmas voltaria a fazer o 
mesmo. Sem dúvida alguma. Não 
tomei nenhuma iniciativa que fe-
risse os estatutos do PSD. Tomei 
uma iniciativa porque era neces-
sário quebrar com o status. 

PP – O senhor fazia parte da 
Comissão Política de Pedro 
Mendes. Também se demitiu?

RM – Demiti, sim. Não impor-
ta a ordem da demissão.

PP – Agora é candidato à 
concelhia?

RM – Sim, com certeza, disse-
-o em tempo útil na Comissão 
Política. 

PP – É candidato à Conce-
lhia para ser candidato à 
Câmara?

RM – Sou candidato para ser 
candidato à Câmara Municipal de 
Paredes pelo PSD.

PP – Se isso acontecer não 
se pode virar o feitiço contra o 
feiticeiro? Ou seja, uma parte 
do PSD não o aceitar como tal.

RM – O que aconteceu em 
março, com a eleição de Pedro 
Mendes, foi com o propósito de 
escolher o perfil do candidato à 
Câmara e quem seria a pessoa 
mais enquadrável nesse perfil. 
Neste momento as questões são 
diferentes. Queremos que os mili-
tantes escolham qual o candidato 
que pretendem para o PSD nas 
eleições autárquicas.

PP – As eleições da Conce-
lhia vão ser transformadas em 
primárias?

RM – Chamemos-lhe assim, 
embora estatutariamente não 
seja exatamente isso. As eleições 
são para eleger uma comissão po-
lítica que tenha um papel funda-
mental que é apresentar uma 
proposta de quem será candidato 
às autárquicas para o submeter 
ao plenário e apresentá-lo à 
Distrital. 

PP -  Está confiante que vai 
ganhar?

RM - Quando ao meu lado es-
tão todos os presidentes de junta 
eleitos pelo PSD e fazem-no de 
forma incondicional, sem pres-
sões. Quando eu vejo que a meu 
lado estão praticamente todos os 
elementos da concelhia demis-
sionária, exceto dois. Além disso 
reúno o consenso dentro da JSD. 
Estou confiante, não posso estar 
de outra forma.

PP – Rui Moutinho é um del-
fim de Celso Ferreira…

RM – Não de forma alguma. 
Isto não é um reinado. Fico extre-
mamente orgulhoso que o atual 
presidente de câmara se reveja na 
minha pessoa e forma de atuar. 
Tenho ideias próprias...

PP – …mas admite que o 
apoio do presidente de Câmara 
foi decisivo para o Rui Mouti-
nho avançar…

RM - Não foi decisivo, mas que 
teve um peso significativo, sim 
teve. Mas mais decisivo foi o apoio 
dos presidentes de Junta.

PP – Diz-se nos meandros 
políticos que o apoio dos autar-
cas de freguesia à sua candida-
tura se deve a pressões do pre-
sidente da Câmara. Tipo, ́ sem 
a p o i o  n ã o  h á  o b ra s  n a s 
freguesias.´

RM – Essa corrente de opinião 
sei de onde ela vem e qual é o pro-
pósito. A câmara tem um orça-
mento aprovado para 2017. Inde-
pendentemente de quem seja o 
candidato as obras são para se 
realizar.  

Progresso Paredes (PP) - 
Depois de ter perto de 42% nas 
últimas eleições para a comis-
são política, numa luta extre-
mamente intensa, o que é que o 
leva novamente a candidatar-
-se à presidência da concelhia 
do PSD/Paredes?

Joaquim Neves (JN) - Enten-
do, como aliás entendia em Março 
deste ano, quando foram realiza-
das as últimas eleições, que eu e a 
minha equipa tínhamos e temos 
as condições necessárias para ga-
rantir um trabalho digno e vence-
dor do PSD para se apresentar aos 
Paredenses em 2017. Ao longo 
dos últimos anos temos defendi-
do que o Partido deve apresentar 
aos Paredenses novas ideias e no-
vos caminhos diferenciáveis do 
actual. Temos que ser capazes de 
criar uma identidade forte, dinâ-
mica e inovadora, que renove a 
esperança nos militantes e simpa-
tizantes e crie nos paredenses em 
geral, um Horizonte de Futuro 
para o Concelho de Paredes e para 
o PSD. Quero um partido unido, 
forte, que promova a reaproxima-
ção ao Povo e aos próprios mili-
tantes, que seja dinâmico, que seja 
orgulhoso da sua história e que 
seja capaz de promover e de de-
monstrar a todos os Paredenses 
que fomos nós que transforma-
mos Paredes e que somos os úni-
cos que temos capacidade para o 
continuar a ser. E é com essa von-
tade e determinação de fazer mais 
e melhor que nos candidatamos.

PP- Raquel Moreira da Silva, 
Conceição Bessa Ruão, além de 
Joaquim Neves, na mesma lista 
não vai haver conflitos? Ou seja, 
estamos perante três militan-
tes com aspirações a apresen-
tar-se como candidatos à Câ-
mara ….

JN- Todos nós, como em tudo 
na vida, temos aspirações e isso é 
certamente salutar. No entanto, 
todos nós temos que ser conscien-
tes e de perceber que neste mo-
mento, não se trata de ser este ou 
aquele, mas sim da necessidade 
que o PSD tem e precisa de se 
mostrar unido e forte para os pró-
ximos combates. Por isso, neste 
momento temos que ser capazes 
de deixar de olhar só para nós pró-
prios e de fazer um esforço con-
junto de dinamização do partido, 
para que os paredenses sintam 
que nós estamos aqui para conti-
nuar a trabalhar por Paredes.

PP- Se a vossa lista ganhar a 

concelhia como é que se vai 
proceder à escolha do candida-
t o  p a r a  a s  e l e i ç õ e s 
autárquicas? 

JN- Será certamente de uma 
forma muito simples. Visto que o 
tempo será escasso, constituire-
mos uma equipa de trabalho que 
terá a obrigatoriedade de definir o 
perfil mais indicado para líder de 
uma equipa. Certamente a equipa 
de trabalho realizará estudos 
(sondagem) e elaborará propos-
tas que se irão apropriadamente 
refletir na melhoria das condições 
de vida dos Paredenses. Essas 
propostas servirão de base para o 
programa da candidatura do PSD-
-Paredes em 2017 e indicar-nos-á 
também qual a pessoa que está 
em melhores condições para as 
liderar. Essa pessoa será certa-
mente o nosso candidato. Essa 
pessoa será o reflexo dos anseios e 
necessidades dos Paredenses.  
Depois dessa escolha, todos jun-
tos, teremos que trabalhar para 
sermos capazes de demonstrar 
que somos os melhores e que va-
mos mudar Paredes. 

PP – No processo autárqui-
co, se a vossa lista ganhar, Rui 
Moutinho é uma carta fora do 
baralho? Corrobora da opinião 
de Pedro Mendes segundo a 
qual Celso Ferreira é o respon-
sável pela crise do PSD que le-
vou à demissão da concelhia? 

JN- Quando se é militante de 
um partido tem-se direitos e obri-
gações. Primeiro para Rui Mouti-
nho poder ser candidato terá 
obrigatoriamente de ser inocente 
das acusações que contra ele são 
feitas. Mas ele, sendo membro da 
atual comissão política, apresen-
tou uma candidatura à Câmara 
municipal sem o consentimento 
da distrital e da própria concelhia, 

tentando com isto condicionar 
tudo e todos. Por esse facto, tem 
que ser considerado inocente pa-
ra poder ser candidato a qualquer 
cargo no Partido. Só se assim for é 
que estará em pé de igualdade 
com todos os outros. Relativa-
mente à demissão da comissão 
política, acho que Pedro Mendes 
tem razão. A sede de poder de Rui 
Moutinho e o desejo de Celso Fer-
reira em continuar a comandar os 
destinos de Paredes não podem 
nem deviam levar o PSD ao estado 
que está. Seria mau demais. A 
obrigação de Celso Ferreira neste 
momento é limitar-se a fazer um 
bom trabalho na gestão da nossa 
autarquia para que o PSD – Pare-
des não saia prejudicado.

PP – É dito que os presiden-
tes de junta eleitos pelo PSD 
estão todos com Rui Moutinho, 
embora se saiba que pelo me-
nos dois já terão dito que não 
estão. Seja como for, nestas elei-
ções da concelhia, cada presi-
dente de junta vale apenas um 
voto, não mais do que isso inde-
pendentemente da influência 
que podem ter nos militantes. 
Caso a lista de Joaquim Neves 
ganhe a concelhia conta com os 
atuais autarcas de freguesia? 

JN- Claro que conto com todos. 
Os presidentes de junta eleitos 
pelo PSD são a mais-valia do PSD-
-Paredes. Eles representam a pro-
ximidade e principalmente são a 
primeira voz das necessidades 
das pessoas. Sendo assim, todos 
sabemos da necessidade e dos an-
seios que todos têm em satisfazer 
as necessidades das suas popula-
ções e todos procuram fazer mais 
com os poucos recursos de que 
dispõem. Eles são o melhor capi-
tal do PSD-Paredes, que convém 
preservar deste combate fratrici-
da, o qual, desde já o reafirmo, pe-
la minha parte será feito com Leal-
dade e Honra. Como também re-
conheço a todos os Presidentes de 
junta igual Lealdade e Honra, 
acredito que eles saberão gerir, 
melhor do que eu, e que qualquer 
outro candidato, o caminho que 
pretendem seguir e que devem 
seguir para bem das suas popula-
ções. E que é certamente evitar 
que a Câmara e as suas freguesias 
caiam em mãos socialistas. Mas 
não é preocupante pois já foi dito 
mais que uma vez que seja quem 
for o candidato, os presidentes de 
juntas estarão com ele, porque 
são PSD e nós também. 

“Sou candidato para  
ser candidato à Câmara  
de Paredes pelo PSD”

“Um militante de um partido 
tem direitos e obrigações”

RUI MOUTINHO, CANDIDATO A PRESIDENTE DA COMISSÃO 
POLÍTICA PSD/PAREDES 

JOAQUIM NEVES, CANDIDATO À COMISSÃO  
POLÍTICA DO PSD/PAREDES

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
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Resistência a estrada / Os especialistas

PUB



14 Sexta-feira 4 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

A culpa só 
pode ser da caldeira...

Todas as turmas de 
uma Escola EB 2,3 de 
um concelho impor-

tante do Vale do Sousa estão 
sem aulas de Educação Física 
desde o início do ano lectivo 
- ou melhor, tem aulas “teóri-
cas”. E porquê? Por causa de 
uma caldeira avariada no 
balneário. Ao que consta, o 
orçamento para reparar ou 
substituir a caldeira é de 
5.000 euros. Que a direcção 
da Escola diz não ter. Que a 
entidade que supervisiona 
os equipamentos escolares, a 
DGEstE Norte, diz, á direcção 
da Escola, não ter neste mo-
mento e vai reavaliar em ja-
neiro. A Câmara do concelho 
onde está implantada a Esco-
la diz não ter responsabilida-
des em reparar ou substituir 
a caldeira. Que estava a fun-
cionar no final do ano lectivo 
anterior. Que deixou de fun-
cionar no início do ano lecti-
vo actual. Que foi utilizada 
por clubes, associações des-
portivas ou grupos nesse in-
tervalo de tempo. Que entre-
tanto por excesso de utiliza-
ção ou velhice deixou de 
funcionar. 

Clubes, associações des-
portivas ou grupos, numa uti-
lização extra-escolar, certa-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

mente ao abrigo de um proto-
colo de utilização firmado com 
alguém. Com a Escola? Com a 
DGEstE? Com a Câmara? Com 
contrapartidas? Despesas de 
desgaste de equipamentos? 
Sem nada?

A Escola vai iniciar obras 
globais em Janeiro. Obras es-
sas que se prolongarão e que 
na sua programação e concre-
tização das prioridades não 
atingirão com celeridade a 
substituição ou reparação da 
caldeira. Que assim se supõe 
ser possível em junho, final do 
ano lectivo. Ou depois. Até lá, 
aulas “teóricas”. Rica promo-
ção do desenvolvimento psi-
comotor, das capacidades físi-
cas, da criação da noção de 
equipa, integração em grupo e 
objectivo comum, da preven-
ção da obesidade infantil e 
juvenil!  

A denúncia partiu de pais. 
Que não se satisfazem, ao con-
trário de alguns, com aulas 
“teóricas” de Educação Física. 
Que julgam que os seus filhos 
merecem mais do que viver e 
aprender condicionados a 
uma caldeira avariada á espe-
ra de melhores dias. Que já não 
acham justo outros alunos do 
mesmo ano de outra escola, 
esta Secundária, situada a cem 
metros, tenham acesso a pisci-
na municipal e eles não. Como 
outros de outras escolas da ci-
dade. Com base num protoco-
lo com a Câmara. Um protoco-
lo “discriminativo”. Que não 
entendem. No mesmo conce-

cristianoribeiro@gmail.com

lho haver alunos de 1ª e alunos 
de 2ª categoria, os pais que-
rem deveres e direitos iguais 
para os seus filhos. 

Uma Câmara Municipal 
não pode deixar de assumir 
papel interventivo no sucesso 
educativo dos seus cidadãos. 
Quer este decorra de uma cal-
deira avariada, um sistema de 
transportes escolares ineficaz, 
uma inexistente organização 
de actividades em férias esco-
lares, da ausência de assisten-
tes operacionais, do consumo 
de drogas ilícitas á porta das 
escolas, da insuficiência da 
Educação de Adultos, do Ensi-
no Técnico – Profissional, da 
Educação Especial. Digo mais, 
deve ser promotor em primei-
ra linha da articulação com 
responsáveis directos, mas 
muito exigente em nome do 
interesse da população que 
serve. E nunca lavar as mãos 
como Pilatos.  Há até estrutu-
ras próprias de envolvimento 
da população, dos profissio-
nais, das direcções das escolas, 
dos autarcas, como Conselhos 
Municipais de Educação. Se 
não é para tratar problemas 
concretos, para que serve? Fei-
ra de vaidades? 

E em democracia somos 
todos iguais nos direitos de ci-
dadania, na saúde, no ensino, 
na justiça. Os serviços públi-
cos, e neles incluo as Câmaras 
Municipais, servem todos de 
igual forma, ricos e pobres, li-
c e n c i a d o s  e  m e n o s 
qualificados. 

Uma qualquer DGEstE terá 
que ter um fundo de maneio 
para atender situações de 
emergência ou ruptura, com 
intervenções imediatas, solu-
ções expeditas. A educação 
dos nossos filhos não pode es-
tar sujeito á tramitação buro-
crática, aos apetites mais ou 
menos circunstanciais de al-
guém atrás de uma secretária 
de mogno. 

Darei conta no futuro do 
futuro da caldeira avariada. 
Esperemos que seja só ela a 
dar sinais de incapacidade. 

O arranque do presente ano letivo 
tem sido marcado por uma tran-
quilidade que há muito não se via 

em Portugal.
As escolas iniciaram o seu trabalho de 

uma forma mais tranquila, com os pro-
fessores praticamente todos colocados, 
este ano felizmente temos um número de 
professores contratados mais elevado.

Mas existem ainda falhas importantes 
que urge corrigir, e uma delas é sem dúvi-
da  a falta de assistentes operacionais pa-
ra as escolas.

Ainda recentemente o ministério 
abriu um concurso para mais 300 assis-
tentes operacionais, o processo de con-
tratação destes 300 trabalhadores não 
docentes vai responder a uma parte 

Pelo direito à indignação
substancial das questões sinalizadas pe-
las escolas. De facto, de acordo com o ma-
peamento feito pela Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, estes assis-
tentes operacionais são importantes pa-
ra suprir as necessidades mais premen-
tes. O Ministério da Educação mostra as-
sim que está atento aos problemas 
sinalizados pelos estabelecimentos de 
ensino.

Este concurso para os 300 trabalha-
dores não docentes, resultam de necessi-
dades elencadas ainda antes do arranque 
do ano letivo.

Cá por Paredes, dias antes do arran-
que do ano letivo a câmara municipal li-
derada pelo PSD decidiu dar por termi-
nado um contrato que tinha há pratica-
mente uma década com o ministério da 
educação, esse contrato permitia à Câ-
mara Municipal de Paredes contratar os 
trabalhadores não docentes de forma a 
assegurar o normal funcionamento das 
escolas.

A câmara viu no rompimento deste 
acordo uma forma de iludir os Pareden-

Por
PAULO
SILVA
Professo

psilvaparedes@gmail.com

Declaração
Ernesto Alves de Barros, residente na Rua Divino 
Espirito Santo, nº 214, Duas Igrejas, Paredes, casado 
mas separado de facto de Glória Maria Ferreira Pache-
co, comunica publicamente para os devidos efeitos que 
não é responsável por quaisquer dívidas, que a referida 
Glória Maria tenha contraído ou venha a contrair após 
a separação ocorrida a 20/09/2016, porque não são em 
proveito comum do casal.

28 de Outubro de 2016
O Declarante

Havendo novas eleições, não 
podemos deixar de apresen-
tar a nossa candidatura e de 

levar a sufrágio novamente as nossas 
ideias, que ao longo dos últimos anos 
temos defendido e que marcam clara-
mente a diferença de pensamento 
entre nós e a gestão de Celso Ferreira.

Como tal, apresento-me como 
candidato à liderança da concelhia do 
PSD de Paredes. 

As eleições autárquicas estão aí. 
É tempo de nos unirmos, de procu-
rarmos soluções concretas e objec-
tivas, mas acima de tudo, é tempo de 
encontramos um candidato. Um 
candidato credível e com espírito de 
mudança, porque o PSD-Paredes 

não pode continuar a agir, como até 
aqui. Custa-me a entender como é 
que se pode sequer cogitar o nome 
de Rui Moutinho para candidato. 
Parece-me que existe vontade de 
alguém de entregar a Câmara ao PS. 
Não devemos pôr o interesse pes-
soal à frente dos interesses do parti-
do. E muito menos devemos votar 
em soluções que, todos sabemos, 
não nos podem dar a vitória.

O que Celso Ferreira está a fazer é 
i n q u a l i f i c áve l  e  c h e g a  a  s e r 
maquiavélico.

Aquilo que fez ao seu vice-presi-
dente, que sempre o apoiou, é reflexo 
de um padrão de personalidade de 
alguém que é egocêntrico e egoísta e 
que não olha a meios para atingir to-
dos os fins que tem necessidade no 
momento. Por isso aparece, e neste 
momento, propõe um candidato que 
é só o responsável máximo pelas fi-
nanças da Câmara. Porque será?

Então agora não era altura de estar 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Novas eleições…novo rumo

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Pelo direito à indignação se, criando a ilusão de uma diminuição 
brutal do número de funcionários e das 
despesas (nomeadamente com o venci-
mentos dos funcionários).

Vale tudo, para em vésperas de elei-
ções criar a ilusão de uma boa gestão, va-
le mesmo tudo, até comprometer o nor-
mal funcionamento das escolas.

Com este rompimento em cima do ar-
ranque do ano letivo, a Câmara municipal 
apanhou todos de surpresa, e quando di-
go todos, foram mesmo todos, a começar 
desde logo pelos funcionários, diretores 
de escolas, associações de pais e demais 
atores educativos.

Esta decisão movida por interesses 
financeiros não permitiu acautelar o nor-
mal arranque do ano letivo, e só a mestria 
dos diretores das escolas e o mérito pro-
fissional dos trabalhadores não docentes 
e professores tem ajudado a manter um 
funcionamento condigno das escolas em 
Paredes.

Mas mesmo com todo este esforço, 
existem situações que não se podem 
manter, e por vezes é necessário um grito 
de revolta.

E julgo que foi isto que os Pais do Cen-
tro Escolar de Gandra fizeram no passa-
do dia 28 de Outubro, decidiram dar a 

conhecer uma situação limite em termos 
de falta se assistentes operacionais e que 
compromete o normal funcionamento do 
centro escolar.

O Executivo Camarário liderado pelo 
PSD, em vez de mostrar solidariedade pa-
ra com os pais e encarregados de educa-
ção deste Centro escolar, decidiu rotulá-
-los de “agentes de uma certa oposição-
…e chega a escrever num comunicado “ A 
caravana passou…” lembrando a expres-
são,  os  cães  ladram e  a  caravana 
passa….!

È curiosa esta forma de lidar com a de-
mocracia cá por Paredes, em pouco mais 
de um mês é a segunda manifestação de 
desagrado pelas falta de condições para o 
funcionamento das aulas, a primeira foi 
em Rebordosa, agora esta em Gandra, e a 
resposta é sempre a mesma, quem recla-
ma, está ao serviço da oposição…

Vergonhoso, não só o que se passa um 
pouco por todo o Concelho em relação à 
falta de condições nos centros escolares, 
como esta forma mesquinha de ver a po-
pulação a exercer o direito à indignação.

A equipa do PSD local que dirige atual-
mente a Câmara de Paredes, lida mal com 
os direitos conquistados pelo 25 de Abril 
de 1974.

O importante não é ganhar, 
mas fazer o outro perder 

No meu último artigo, 
com o título “guarda-
do está o bocado para 

quem o há de comer” preten-
di ilustrar o momento que o 
PSD Paredes estava e está a 
atravessar, na escolha do can-
didato à Câmara Municipal de 
Paredes, marcado por uma 
profunda divisão interna, 
com golpes e contragolpes 
por parte dos vários protago-
nistas, dizendo uns dos ou-
tros aquilo que nem Maomé 
disse do toucinho. O que se 
está a confirmar, como o leitor 
vai perceber a seguir.

Na verdade, tivemos outro 
golpe de teatro no PSD, agora 
com a demissão da sua Co-
missão Política, recentemen-
te eleita. Não foi necessário 
ser mago ou adivinho para 
prever tal desfecho. Com a 
maioria dos membros da ago-
ra demissionária comissão 
politica a apoiar o candidato a 
candidato a Presidente da Câ-
mara de Paredes, promovido 
pelo atual Edil-Mor, Pedro 
Mendes limitou-se a aguar-
dar a sua hora, escolha que 
todos os outros pensavam 
que lhes pertencia. Numa jo-
gada de antecipação, foi o pró-
prio a apresentar a sua de-
missão. Golfista encartado 
percebeu que não tinha 
unhas para meter a bola no 
buraco, pegou no taco, meteu-
-o ao saco, e saiu de campo. 
Não seria certamente a sua 
vontade, mas fica sempre pre-
venido para batalhas futuras 
ou para algum eventual acer-
to de contas.

Agora o circo voltou à cida-
de laranjinha. Malabaristas, 
trapezistas, ilusionistas e os 
outros artistas do costume, 
vão tentar domar os animais, 
pois o PSD mais se assemelha 

a um saco de gatos, onde cada 
um puxa para o seu lado, to-
dos se arranham e a gritaria é 
mais do que muita. Nada de 
novo, apenas prova da dita vi-
talidade interna, a fazer lem-
brar tempos idos, aí por volta 
de 2005. Muitos se recorda-
rão do espetáculo proporcio-
nado por Granja da Fonseca e 
Celso Ferreira, de alto nível e 
suspense de cortar a respira-
ção. E um desfecho ao estilo 
Agatha Christie, em que uma 
carta fora do baralho é que 
acabou por passar 12 anos a 
destrunfar, ou melhor a 
destrocar…

As candidaturas à eleição 
da novíssima Comissão Políti-
ca Concelhia do PSD, que terá 
lugar a 3 de Dezembro, vão 
começar a aparecer. CELSO 
contra NEVES seria uma bata-
lha épica e é bem provável que 
venha a ocorrer. Reedição de 
outros duelos já protagoniza-

dos pelos mesmos persona-
gens, garante uma incógnita 
no resultado até à contagem 
final dos votos, uma campa-
nha marcada por grande ele-
vação e civismo, a apresenta-
ção de projetos brilhantes e de 
futuro para o nosso Concelho, 
com a apoteose final a aconte-
cer com a escolha do candida-
to que se apresentará ao es-
crutínio dos Paredenses, nas 
próximas eleições Autárqui-
cas, Possivelmente ao toque 
das trombetas de uns e peran-
te as trombas de outros.

Claro que depois o Partido 
vai se unir para disputar as 
eleições. Uns engolem sapos, 
outros crocodilos, enfim vai 
ser uma autêntica Arca de 
Noé, mas o poder fala mais al-
to. Todos juntos de bandeiri-
nha ao ombro, autocolante na 
lapela e de sandes de porco 
assado na barriga, lá vão cal-
correar o Concelho de lés a lés, 
ao som da melhor musica pim-
ba, animados por espetáculos 
diários de artistas mais ou me-
nos consagrados, vendidos 
por um empresário que até 
pode não ser da cor, mas que 
faz desconto em quantidades. 
Lá irão animando a malta, mas 
isso já não faz falta.

O que faz mesmo falta é 
uma política de proximidade, 
sem cortes de fitas ou presi-
dências abertas, que durante 
todo o mandato vá proporcio-
nando melhores condições a 
todos os cidadãos,  sem 
exceções.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Oferta de Emprego 
Função: Rececionista de Hotel

Local: Paredes

Descrição: Unidade hoteleira procura rececionista femi-

nino/masculino.

Requisitos: saiba falar fluentemente Inglês/Francês/Espan-

hol; gosto pelo atendimento ao público/ cliente; sentido de 

responsabilidade; pessoa dinâmica, pró-activa e comunicati-

va; boa apresentação; disponibilidade imediata.

Contacto:   255 781 521

Novas eleições…novo rumo
com o Pedro Mendes e apoiá-lo, para 
assim fazerem uma transição como 
deve ser? Mas não. Continua fazer o 
mesmo que fez a outros vereadores, 
assessores, chefes de gabinete, etc…

Usa e abusa de quem, de espírito 
aberto, tenta fazer o melhor por 
Paredes. 

Usa e abusa de quem sempre o 
apoiou e decide por sua única e exclu-
siva vontade apoiar alguém, que pode 
ser muito boa pessoa, mas que como 
candidato deixa muito a desejar.

É isto que queremos para o PSD?
Andar sempre atrás dos caprichos 

de um, que só por desonestidade inte-
lectual e revanchismos passa por ci-
ma de tudo e todos.

Não pode ser assim. Isto é a atitude 
de quem não pensa no que é melhor 
para o PSD e para Paredes. Isto é a ati-
tude de quem só pensa em si próprio 
e na forma como pode influenciar o 
futuro da nossa terra.

E nós não podemos deixar. Quem 

não se revê nestas práticas deve-se 
juntar a nós e combater aquilo que 
não nos interessa.

Devemos entrar em consensos e, 
naturalmente, escolhermos quem se-
rá o nosso candidato, a partir dos no-
mes da nossa lista, que felizmente re-
presenta o PSD-Paredes de uma for-
ma transversal.

Nesta altura não posso, nem devo 
admitir que a minha candidatura à 
Comissão Política, seja vista como 
uma candidatura imediata à Câmara 
Municipal.

Se for eleito, quero que todos jun-
tos façamos uma equipa capaz de 
apresentar aos paredenses um pro-
grama sério e honesto, com as pes-
soas mais capazes de executar esse 
programa. E que sejam o reflexo do 
que o Povo tem necessidade e quer.

Não nos deixemos iludir nem 
enganar. 

O tempo de Celso Ferreira já pas-
sou, e se ele não tem hombridade de 
se afastar, afastámo-lo nós!

Viva o PSD!
Viva Paredes!

PUB

As candidaturas 
à eleição da novís-

sima Comissão 
Política Concelhia 

do PSD, que terá 
lugar a 3 de De-

zembro, vão co-
meçar a aparecer. 
CELSO contra NE-
VES seria uma ba-

talha épica e é 
bem provável que 

venha a ocorrer. 



16 Sexta-feira 4 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

PUB

É costume secular levan-
tar o mastro para anunciar a 
festa em honra da Nª. Senho-
ra dos Chãos. Depois da festa, 
desce-se o mastro e guarda-
-se para o ano seguinte. As-

sim aconteceu, no passado 
dia 16 de outubro. Houve fo-
guetes, bombos e a banda de 
Vilela a abrilhantar este 
ritual. 

Acompanharam esta tra-
dição a Comissão de Festas 
cessante e a do próximo ano 
que é assumida, pela primei-
ra vez, por elementos femini-
nos  como demonstra  a 
imagem.

Dia 4 de Novembro é o 
dia da apresentação na ca-
sa da cultura de Paredes de 
“Apocalipse Cristelo”. O fil-
me é mais uma obra de Pe-
dro Ribeiro (Not ProStu-
dio) em parceria com a Jun-
ta de Freguesia de Cristelo 
e o Teatro Amador de Cris-
telo, contando ainda com 
várias colaborações como a 
do Grupo Etnográfico de 
São Miguel de Cristelo. Nes-

te filme as histórias de Cris-
telo são reinventadas num 
registo de ficção, de terror 
e de humor. Na sessão da 
casa da Cultura será cobra-
do um valor solidário pelo 
bilhete, a reverter a favor 
da Associação Para o De-
senvolvimento de Cristelo e 
o Teatro Amador de Criste-
lo. Dia 6 de Novembro, em 
colaboração com voluntá-
rios locais, decorrerá na 
freguesia mais um peditó-
rio para os Bombeiros Vo-
luntários de Paredes, num 
ano em que os incêndios 
d e i x a r a m  m a r c a s  n a 
freguesia.

Foi em Outubro de 1976  
que o EMAÚS de Baltar, insti-
tuição de apoio ao deficiente 
mental,  iniciou a sua ativida-
de, contando com cerca de 16 
professores.

O seu fundador foi o Padre 
António Baptista dos Santos, 
que procurou dar resposta a 
uma parte da população que 
frequentemente  é esquecida 
e escondida.

Esta preocupação inci-
tou-o a realizar um inquérito 
sobre a população escolar 
existente na altura, com a co-

laboração dos professores do 
Concelho de Paredes. De on-
ze mil alunos em idade esco-
lar, setecentos revelaram di-
ficuldades de aprendizagem.                       
A cedência das instalações, 
por parte das Irmãs Benedi-
tinas, do que era o antigo Co-
légio Antero de Quental, pos-
sibilitou a concretização do 
sonho idealizado.

O nome Emaús foi esco-
lhido pelo Presidente (Padre 
António Baptista) e  surgiu 
por referência bíblica, uma 
vez que a passagem dos dis-
cípulos de Emaús é o único 
momento no Evangelho em 
que aparece a designação de 
“lentos de compreensão”.  O 
símbolo da escola, é um bo-
tão de rosa a abrir, que repre-

senta os alunos em desenvol-
vimento. Foi desenhado pelo 
Padre Baptista, com o intuito 
de comparar cada aluno a um 
botão de rosa. Assim como a 
rosa precisa de ser tratada 
para desabrochar, também 
os alunos necessitam de cui-
dados para crescerem. À me-
dida que os alunos termina-
vam a escolaridade obrigató-
ria surgia a necessidade de 
ocupar os que não ingressa-
vam no mercado de trabalho. 
Desta forma, com a colabora-
ção do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional no 
destacamento de monitores, 
criou-se o Centro de Forma-
ção Pré-profissional em Pa-
redes, num edifício perten-
cente à Câmara Municipal. A 

partir deste momento, o 
Emaús passou a ter persona-
lidade jurídica, com os seus 
próprios estatutos, elabora-
dos em 1982. Com a efetiva-
ção dos estatutos, foi criada 
uma Direção, uma Assem-
bleia Geral e um Conselho 
Fiscal, com pessoas empe-
nhadas na problemática da 
deficiência mental. Passados 
40 anos, o EMAÚS de Baltar 
luta com dificuldades econó-
micas e merece ser apoiado, 
pois faz um trabalho essen-
cial para que aqueles que são 
diferentes, mas iguais, conti-
nuem a ser apoiados por 
uma instituição que é fulcral 
na  Vi la  de  Bal tar  e  no 
Concelho.

No passado mês de Outu-
bro Os alunos do 1º CEB do 
Colégio Casa-Mãe partiram 
à aventura das vindimas. A 
diversão foi muita e pude-
ram experimentar as cores, 
os aromas e os sabores das 
deliciosas uvas da região do 
Vale do Sousa. Mais tarde, os  
pequenos, inspirados nesta 

experiência realizaram bo-
nitos  trabalhos que enfeita-
ram as suas salas. Foi  um dia 
especial que os  alunos da 
escola vivenciaram e que é 
uma experiência cada vez 
mais rara numa geração que 
normalmente vê as vindi-
mas através de um qualquer 
dispositivo eletrónico.

Bitarães
Descida do Mastro

Cristelo
Histórias de Cristelo 
em filme

Redescobrir a tradição 
das Vindimas

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

ARLINDO 
LOURENÇO

FAUSTINO 
 SOUSA

Baltar

EMAÚS de Baltar existe há 40 anos

Você sabia que... 

Banda de Baltar  
existe há 156 anos

Foi no dia 1 de Novembro de 1860 que a banda foi 
fundada por alguns baltarenses. Nos anos 30, a 
banda esteve  quase  extinta, mas Alcino Coelho de 
Sousa assume a Banda, e dinamiza-a  de tal forma, 
que esta se torna numa das melhores e mais pres-
tigiadas Bandas do Vale do Sousa. Quando faleceu, 
após vinte anos ao serviço da Banda, verificou-se 
novamente uma situação de retrocesso, caindo a 
Banda progressivamente num caos, chegando 
mesmo ao ponto de acabar por completo. Em 
1989, Fernando de Freitas Nogueira, enveredou 
todos os esforços necessários e voltou a recons-
truir a mesma. Hoje a Associação Musical de Bal-
tar, é presidida por Delfim Santos e é uma banda 
jovem e com um dinamismo cultural e social assi-
nalável, estando bem enraizada junto da juventu-
de através da sua escola de música. 



17Sexta-feira 4 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

Numa perspetiva de pre-
venção rodoviária, o Moto 
Clube de Rebordosa em par-
ceria com A Celer, Junta Fre-
guesia de Rebordosa, GNR 
Escola Segura, Policia Muni-
cipal de Paredes, Câmara 
Municipal de Paredes, Psin-
vest, Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa, PrevenFire, 

Ageas Seguros e SPR. Tendo 
todos estes parceiros inte-
resse em apoiar na promo-
ção da segurança rodoviária, 
foi assinalado um dia de Se-
gurança Rodoviária 2016, 
que decorreu no passado dia 
21 de Outubro no auditório 
da A Celer e na rua circun-
dante ao edifício da A Celer...

Embora todo o esforço 
desenvolvido em políticas de 
promoção da segurança ro-
doviária, esta é ainda uma 
das grandes preocupações 
de todos os pais e população 

em geral devem reforçar a 
importância da mobilização 

da opinião pública para uma 
maior responsabilização pa-

ra a segurança rodoviária 
dos seus filhos, no sentido de 
reduzir as vitimas. Os alunos 
presentes estiveram envol-
vidos em vários simulacros 
que coincidiam com condu-
ção de um pequeno carro 
com pedais num circuito de 
trânsito onde tiveram de 
cumprir as regras mais bási-
cas como parar num sinal 
STOP ou colocar o cinto de 
segurança. Receberam Ins-
truções e demonstrações de 
como usar extintores, Bom-
beiros demonstraram al-

guns métodos de uso do ma-
terial e formas de abordar 
vítimas “O objetivo é que as 
crianças transmitam os con-
selhos aos amigos e aos pró-
prios pais, que muitas vezes 
não cumprem as regras mais 
básicas do trânsito”, explica-
ram responsáveis, da Divi-
são de Policiamento. Tam-
bém foi entregue um folheto 
com  o tema da prevenção 
rodoviária, material pedagó-
gico porque para além do 
conhecimento que passa da 
prevenção rodoviária.

O concerto de Richie 
Campbell no Pavilhão Rota 
dos Móveis, no passado dia 
29 de Outubro, foi uma noi-
te bastante animada com 
abertura do concerto com a 
banda que está a dar os pri-
meiros passos no mundo 

da ribalta os CAELUM e 
que promete ficar gravado 
como um dos maiores es-
petáculos realizados pela 
Promov, quer pela qualida-
de daquele que é um dos 
artistas portugueses da 
atualidade, quer pela mul-

tidão que marcou presença 
para assistir ao ponto alto. 
O público vibrou não só 
com os grandes êxitos de 
Richie Campbell, mas tam-
bém com toda a interação 
que o artista manteve ao 
longo do concerto.

A IV Gala Roda na Frente 
será na Cidade da Maia, que 
conta com o apoio da Câ-
mara Municipal da Maia, 
vai realizar-se no dia 12 de 
novembro no Fórum Maia, 
pelas 20h30m.

É o maior evento do país 
dedicado ao ciclismo, com 
destaque para os vários es-
calões da Modalidade, pre-
sentes estarão os atletas 
(de benjamins a elites) das 
equipas de Norte a Sul do 
país. A “IV Gala Roda na 
Frente - Maia, Cidade do 
Desporto” premiará os me-
lhores cadetes, juniores, 
sub 23 e elites da vertente 

de estrada e BTT XCO em 
diversas categorias (reve-
lação, o melhor de 1º ano e 
o melhor ciclista do ano). 
Nos restantes escalões se-
rão entregues lembranças a 
todos os atletas e equipas 
presentes. No júri, que ana-
lisou as candidaturas pro-
postas pelas equipas e deli-
berou os vencedores, estão 
grandes nomes da modali-
dade como Pedro Vigário 
(Selecionador Nacional de 
BTT); Joaquim Andrade 
(Presidente da Associação 
Portuguesa de Ciclistas 
Profissionais); Manuel Cor-
reia (Diretor Desportivo do 

Bike Clube Portugal);  Ri-
cardo Dias (Presidente da 
Associação Roda na Fren-
te); José Poeira (Seleciona-
dor Nacional de Estrada); 
Cândido Barbosa (Embai-
xador Roda na Frente e ex. 
Ciclista) e Mário Rocha (ex. 
Diretor Desportivo da LA 
Alumínios Antarte).

A entrada é livre será 
uma boa oportunidade pa-
ra os apaixonados pela mo-
dalidade estarem junto das 
grandes figuras do pelotão 
como: Rui Vinhas (vence-
dor da Volta a Portugal), 
Gustavo Veloso, Rui Sousa, 
entre muitos outros.

Comissão de Festas e Promov  
organizaram concerto

Roda na Frente vai distinguir os 
melhores ciclistas

PAULO 
PINHEIRO

Rebordosa

Moto Clube de Rebordosa organiza  
mais um ano o dia da prevenção rodoviária

Mouriz
Assembleia Geral Ordinária  
da Associação Desenvolvimento

Reuniu-se no passado dia 
26 de outubro, a Assembleia 
Geral, da ADF Mouriz, em ses-
são ordinária, para a aprova-
ção do plano de ação e do Or-
çamento para 2017.

O Presidente da Direção, 
Celso Brum, começou por 
enunciar as atividades desen-
volvidas, no corrente ano.So-
bre o Plano de Ação para 
2017, informou os associados 
presentes de quais as ativida-
des a desenvolver e que se 
destacam: Cantar das Janei-
ras, participação na 9ª Edição 
do PT Paredes com Teatro, 
desfile de Carnaval, matança 
tradicional do porco, cami-
nhada “Mouriz com saúde”, 
dia do associado; celebração 
do 24 aniversário, semana 
cultural, passeio a Fátima, ma-
nutenção do protocolo com o 
Fundo Europeu apoio a caren-
ciados, magusto, concurso da 
broa caseira e festa de Natal. 

Existem ainda alguns projetos 
que a Direção tenciona imple-
mentar, tais como ações de 
recuperação e angariação de 
novos associados; dar início 
às obras do centro de dia, na 
antiga escola de Soutelo, ini-
ciar logo que possível as ativi-
dades com os associados mais 
idosos, candidatura ao Pro-
grama Ocupacional Inclusão 
Social e Emprego, de forma a 
cofinanciar o projeto do Cen-
tro de Dia e estabelecer nego-
ciações com as mais diversas 
entidades , com vista a anga-
riação de donativos.De segui-
da, o Presidente da Direção, 
esclareceu as verbas inscritas 
nas diversas rubricas do orça-
mento para 2017, sendo que o 
total de gastos previsto é de 

12.070,19€ e o de ganhos de 
14.169,97€, daí resultando 
um resultado liquido de 
2.099,78€.

Ambos os documentos fo-
ram aprovados por unanimi-
dade, pelos associados pre-
sentes. Foi ainda abordada a 
questão dos associados com 
cotas em atraso e a forma de a 
regulamentar. Foi apresenta-
da uma proposta pela Direção 
que depois de discutida, me-
receu a aprovação dos asso-
ciados e que visa por um lado 
atrair os associados a regula-
rizar o pagamento das cotas 
em atraso ou a fazer nova ins-
crição, sujeitando-se ao paga-
mento da joia, com a atribui-
ção de um novo número de 
sócio.

LUÍS
SILVA
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José Silva e Elisabete San-
tos são o rosto da Apti-
dão Completa, uma das 

maiores empresas sedeadas 
na cidade Paredes. Os núme-
ros da empresa, localizada 
na rua Vitorino Leão Ramos, 
impressionam.  Nos dois 
anos que leva de atividade a 
Aptidão Completa já emitiu 
4573 certificados de segu-
rança privada.

A esmagadora maioria 
dos novos seguranças priva-
dos licenciados pela Aptidão 
Completa está toda a traba-
lhar. “Só não estão em ativi-
dade os ex-alunos por in-
compatibilidade de horários 
ou de gosto pessoal para a 
tarefa pela qual foram con-
tratados. As empresas telefo-
nam-nos muitas vezes a pe-
dir funcionários e nós não 
temos para enviar. Os for-
mandos que atualmente te-
mos em sala já estão contra-
tados”, relata Elisabete San-
tos, cruzando os dados da 
empresa com o relatório de 
segurança privada para con-
cluir que “esta é uma área de 
muita empregabilidade”.

O exercício de atividade 
de segurança privada está 
regulamentado e exige certi-
ficação profissional por em-
presas auditadas pela PSP. As 
contraordenações vão dos 
7500 até ao 44 mil euros pa-
ra as empresas a operar ile-
galmente no mercado e de 1 

a 4 anos de prisão para os 
que arriscam fazer seguran-
ça privada sem o respetivo 
cartão certificado. 

Os formadores da Apti-
dão Completa estão certifi-
cados em gestão e direção de 
segurança tirada em Univer-
sidade com a respetiva ho-
mologação da PSP. “É uma 
malha muito apertada”, reco-
nhece José Silva.    

Rejeitando linearmente a 
ideia que “ser segurança pri-
vado” é algo que é exercido 
por “alguém que não sabe 
fazer mais nada”, lembra a 
título de exemplo que “todo o 
dinheiro do país é transpor-
tado pela segurança priva-
da”, assim como “as entradas 
nos estádios de futebol pas-
sam pela segurança privada” 
ou que “ninguém entra num 
avião sem passar pela revista 
de um segurança privado”, 
etc.   “Eles saem daqui capa-
citados sobre o que é a segu-
rança privada e para a desen-
volver,  sejam homens ou 
mulheres. Os candidatos são 
maioritariamente masculi-
nos, mas a mão-de-obra fe-
minina é igualmente procu-
rada por quem dá emprego. 
A título de exemplo, nos ae-
roportos a segurança priva-
da é 50% feita no feminino, o 
mesmo sucede com os pólos 
universitários entre outras 
instituições.

A Aptidão Completa pres-

ta também serviço de con-
sultadoria. Nomeadamente 
na elaboração de planos de 
segurança e se assim “for o 
desejo do cliente também 
implementamos o plano”, ex-
plica José Silva.  O responsá-
vel entende que o estereóti-
po do segurança – alguém 
musculado do ginásio –  é 

hoje em dia um mito. “Isso 
acabou. O segurança privado 
é alguém para ser solução 
para o conflito e não para ser 
a causa do conflito”, garante. 
O uso de arma no dizer de Jo-
sé Silva é contraproducente e 
perigoso. “A segurança priva-
da não é uma força de atua-
ção. Somos uma força de pre-

venção. Ele/Ela, segurança, 
não estando armado não é 
uma real ameaça ao assal-

tante. A polícia cada vez mais 
nos encara como um parcei-
ro complementar”, conclui.

Empresas. Criada há dois anos esta empresa especializada na formação de seguranças priva-
dos conta já com 67 colaboradores espalhados pelas 17 delegações da empresa de norte a sul 
passando pelos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Em 2016 deu 360 ações de formação.

Aptidão Completa na formação 
de segurança privada 

As aulas que dão acesso 
garantido a emprego

A formação de um segurança privado compreende aulas de 
socorrismo, prevenção e combate a incêndios e abordagem 
ao direito (constitucional e penal), legislação de segurança 
privada, higiene e segurança no trabalho, deontologia pro-
fissional, elaboração de relatórios e comunicações. No final 
o candidato é ainda submetido a uma especialidade. A mais 
procurada é a de vigilante. Neste particular os conteúdos 
operacionais são o que fazer mediante uma ameaça, um as-
salto à mão armada, ameaça de bomba, como fazer rondas, 
controle de acessos, elaborar revistas, etc.  As outras espe-
cialidades são: assistentes para recintos desportivos, assis-
tentes de espetáculos (tipo festivais de música), agentes de 
segurança portuários, aeroportuários, fiscal de transportes 
públicos, transportes de valores e operador central de alar-
mes, etc.

Muitos dos candidatos, aquando da formação, tiram mais 
que uma especialização que lhes permita conciliar o empre-
go principal com part-times. Por exemplo conciliam a ativi-
dade principal de vigilante com a segurança privada em re-
cintos de futebol e de espetáculos. “Numa semana um segu-
rança privado arrecada 700 euros no espetáculo tipo meo 
sudoeste. O ordenado mínimo são 615 euros. Em média, 
por mês, um segurança leva para casa 900 euros. 
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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

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

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

■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

ANDAR T3
EM PAREDES

Boas áreas. Bom andar
75.000€

Telm.: 960 226 330
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  NOV

LORDELO 
FUNDAÇÃO A LORD
BIBLIOTECA A LORD: 
Escritor do Mês – Raduan Nassar
O Leituras, sugere… | Temas infanto-ju-
venis | “O voo do golfinho” de Ondjaki 

Dias 8,15,22,29 nov | Histórias de En-
cantar | Quem dá um abraço ao Martim? 
de David Melling

Dias 10,17 e 24 nov | 10.30h | Teatro 
Fantoches | O coelhinho Afonso de Luísa 
Ducla Soares

AUDITÓRIO A LORD:
Até 31 nov | Exposição | “Um olhar sobre 
os 20 anos da Fundação A LORD”

26 nov | 21.30h | Teatro| “Mulheres” pe-
lo Grupo Dramático e Recreativo de Re-
torta Campo - Valongo  

COOPERAÇÃO A LORD
8 nov | 15h | Cinema | Fado – História de 
um povo 

9 nov | 14.30h | Comemoração do Dia S. 
Martinho 

23 nov | Artes mManuais | Vaso decora-
do com découpage

PAREDES (CIDADE)
TEATRO
Dia 5 nov | 21.30h | Casa da Cultura | PT 
Paredes com Teatro | “É proibida a entrada 
a quem não andar espantado de existir”, 
pelo Grupo de Teatro Juvenil da Sobreira

EXPOSIÇÃO
Até 30 nov | Loja Interativa de Turismo e 
Biblioteca Municipal | “Happiness” de 
Maria Bessa

Até 7 dez | Loja Interativa de Turismo e 
Biblioteca Municipal | Minas e Geologia 
Norte de Portugal

MÚSICA
Dia 11 | 21.30h | Auditório da Casa da 
Cultura | Conta-me histórias…Diogo 
Piçarra

13 nov | 11h | Biblioteca Municipal | Yoga 
em família

26 nov | 16.30h | Biblioteca Municipal | 
Música com bebés & papás

WORKSHOP 
19 Nov | 15h | biblioteca Municipal | 
Workshop de natal com madeira e 
tecidos

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

Música. A Orquestra da Fundação A LORD apresentou mais um concerto no Auditório A LORD, no passado dia 22, 
no âmbito do programa Outubro Musical. Oito dias após, fez-se silêncio para se ouvir fado de Coimbra.  

Outubro Musical chegou ao fim

António Orlando | texto

A Orquestra da Funda-
ção A LORD apresen-
tou mais um concer-

to no Auditório A LORD. Foi 
no dia 22, em mais um capi-
tulo do programa Outubro 
Musical. 

O reportório, composto 
por cinco músicas, espelhou 
a qualidade e a versatilidade 
instrumental dos jovens 
músicos perante uma pla-
teia de 110 pessoas.

A segunda música intitu-
lada “The Castle of Dr. Bass-
clar” teve como solista o cla-
rinetista Frederic Cardoso.

A Orquestra da Fundação 
A LORD é um projeto musi-
cal criado em outubro de 
2012. É composta por jo-
vens instrumentistas de so-
pro, percussão e cordas. O 

seu concerto de apresenta-
ção teve lugar no dia 12 de 
julho de 2013, no Auditório 
da Fundação A LORD.

Aproveitando a tradição 
enraizada das bandas filar-
mónicas, esta orquestra, se-
gundo A LORD pretende de-
senvolver com elas um tra-
balho complementar e 
alternativo. Tem também 
como objetivo evoluir para 

um processo de semiprofis-
sionalização, numa lógica de 
interação com outros gru-
pos quer em espaços ao ar 
livre, quer em auditórios ou 
salas de concerto. Pretende 
levar a cabo master classes 
com professores de reco-
nhecido mérito artístico. 
Propõe-se, ainda, realizar 
concertos,  convidando 
maestros e solistas, bem co-

mo participar em concursos 
nacionais e internacionais.

Neste âmbito, tem vindo 
a apresentar alguns concer-
tos, participando, em 2014, 
no I Concurso Internacional 
de Bandas “Filarmonia 
D`Ouro”, organizado pela 
Academia Portuguesa de 
Banda em parceria com Car-
doso & Conceição, conquis-
tando o 2.º prémio na secção 
académica. Em 2015, obteve 
o 2.º prémio na segunda ca-
tegoria, no II Certame Inter-
nacional de Bandas de Músi-
ca Armónico, em Zamora, e 
o 1.º prémio, no II Concurso 
Internacional de Bandas “Fi-
larmonia D`Ouro”, organiza-
do pela Academia Portugue-
sa de Banda.

A Orquestra da Fundação 
A LORD tem como maestro e 
diretor artístico o professor 
Rui Leal.

FADO ENCERROU 
PROGRAMA

Oito dias após o concerto 
da Orquestra da Fundação A 
LORD, fez-se silêncio no Au-
ditório da Fundação A Lord 
para se ouvir fado de Coim-
bra.  A música que marca o 
ritmo do coração da cidade 
dos estudantes foi interpre-
tada pelo Grupo Memórias 
de Coimbra. 

Durante a época da Di-
tadura, a par dos movi-
mentos políticos no seio da 
Universidade, também o 
Fado serviu de veículo de 
intervenção entre os estu-
d a n t e s .  N o m e s  c o m o 
Adriano Correia de Olivei-
ra ou José Afonso adota-
ram as baladas como for-
ma de expressão política, 
num tempo em que a pala-
vra  val ia  mais  que mil 
armas.

A Câmara Municipal de 
Paredes vai ter patente ao 
público, primeiro na Loja In-
terativa de Turismo e depois 
no Centro de Informação da 
Rota do Românico, a exposi-
ção Itinerante “Rochas e Mi-
nerais – Minas e Geologia no 
Norte de Portugal”, que pro-

move o potencial dos dife-
rentes locais de relevância 
geológica e mineira da re-
gião norte do país.

Esta exposição foi orga-
nizada por iniciativa do 
município de Vila Pouca de 
Aguiar, em cooperação com 
os parceiros do “Roteiro 

das minas e pontos de inte-
resse geológico e mineiro 
de Portugal (norte) ” e com 
o apoio da Direção Geral de 
Energia e Geologia e da Em-
presa de Desenvolvimento 
Mineiro, SA.

Conta com a participação 
dos municípios de Arouca, 

Boticas, Gondomar, Macedo 
de Cavaleiros, Marco de Ca-
naveses, Matosinhos, Pare-
des, Porto, Torre de Moncor-
vo, Valongo, Vila Pouca de 
Aguiar e Vila Real.

Em Paredes, onde está 
patente, até 7 de dezembro, 
na Loja Interativa de Turis-

mo e de 12 a 30 de dezem-
bro, no Centro de Informa-
ção da Rota do Românico (só 
por marcação), a exposição 
terá também um cariz peda-
gógico e científico, sustenta-
do com visitas orientadas 
para o público escolar, sem-
pre que solicitadas.

Retrato de minas e geologia 
no Norte de Portugal chega a Paredes
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A Casa da Torre (de baixo) 
é um dos testemunhos mais 
relevantes da história de So-
brosa. Construída no século 
XVIII, a ela estão ligadas ilus-
tres personagens da região 
cujo apelido, Torres, deu ori-
gem ao nome da casa. A sua 
Capela, em honra de Nossa 
Senhora das Dores, apresen-
ta um belíssimo altar em ta-
lha dourada, também do 
mesmo século.

O último descendente da 
família foi Alice Torres Maia 
Magalhães, solteira, profes-
sora, que doou muito do seu 
património à Associação de 
Solidariedade Social dos Pro-
fessores (ASSP), organização 
que ela própria ajudou a fun-

dar. A Casa da Torre faz parte 
desse espólio.

A ASSP tem cerca  de 
11500 associados, professo-
res, distribuídos por todo o 
país, está sediada em Lisboa e 
a sua Missão consiste em agir 
solidariamente com quem a 
procura e dela necessita.

Depois de ter permaneci-
do durante bastante tempo 
em estado de grande degra-
dação, a Casa da Torre e Cape-
la foram agora recuperadas 
pela ASSP, mantendo-se o ex-
terior com a mesma traça e o 
interior, apesar de moderni-
zado, respeitando também a 
estrutura antiga.

É um espaço lindíssimo, 
orgulho da Associação, que 

se destina a turismo rural.
A atual Direção Nacional 

da ASSP, procurando rejuve-
nescer uma tradição antiga, 
abre as suas portas à comuni-
dade, programando conví-
vios e eventos atrativos.

Inserida nesse programa, 
realizou-se a procissão de 
Nossa Senhora das Dores, no 
passado dia 25 de Setembro, 
que percorreu o espaço Ca-
pela, Cruzeiro, Capela, o que 
permitiu juntar, em agradá-
vel convívio, numa das salas 
da Casa da Torre, alguma da 
população de Sobrosa. Esti-
veram presentes a Direção 
Nacional da ASSP e a Comis-
são Administrativa da Dele-
gação do Porto.

Casa da Torre, uma joia de Sobrosa 
nas mãos dos professores

A proposta do Or-
çamento de Es-
tado para 2017 

foi apresentada no passa-
do dia 14 de outubro. Uma 
das áreas que contem algu-
mas alterações e que gerou 
alguma polémica foi justa-
mente a tributação do 
património.

Afinal o que muda e o 
que existia até agora?

Qualquer alteração so-
bre a tributação sobre o 
património é sempre mui-
to sensível porque mexe 
diretamente com o merca-
do imobiliário, e todos sa-
bemos que este mercado 
carrega toda uma série de 
industrias que diz muito 
respeito ao concelho de 
Paredes como a constru-
ção civil e sobretudo a in-
dustria do mobiliário. 

Mas será que se alterou 
tanto quanto o que se che-
gou a temer? 

Na minha opinião não.
Em primeiro lugar fala-

va-se numa alteração do 
código do IMI- Imposto so-
bre Imóveis. A este nível 
não houve grandes altera-
ções. A taxa de IMI conti-
nua com um mínimo de 
0,3% e o máximo é que 
desceu dos atuais 0,5% pa-
ra 0,45%. Continuam as 
Câmaras Municipais a te-
rem a autonomia para defi-
nir qual a taxa entre 0,3% e 
0,45% que querem fixar 
sobre os imóveis situados 
no seu concelho, uma vez 
que este imposto reverte a 
favor das Câmaras Munici-
pais. A este propósito, gos-

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Orçamento de Estado  
para 2017 e a tributação 
do património

taria de destacar aqui a 
inovação que o executivo 
da Câmara de Gondomar 
introduziu para 2017, ao 
definir taxas de IMI dife-
rentes para diferentes fre-
guesias dentro do mesmo 
concelho de Gondomar. 
Trata-se de uma discrimi-
nação positiva que pode 
ser um instrumento de po-
litica urbanística muito 
importante, uma vez que 
ao fixar uma taxa de IMI in-
ferior numa freguesia com 
menos densidade popula-
cional, ou até numa fregue-
sia com uma zona indus-
trial, poderá estar-se a 
adotar uma importante 
medida politica para atrair 
mais população ou empre-
sas para um Concelho.

A única alteração que 
houve em sede de IMI foi a 
introdução de uma taxa 
adicional  sobre os pa-
trimónios imobiliários aci-
ma de 650.000,00 Euros, a 
denominada taxa – AIMI. 
Esta taxa que se aplica so-
bre o total do património 
quer de pessoas singula-
res, quer coletivas (empre-
sas), vem ditar que sobre 
um património total supe-
rior a 650.000,00 Euros e 
só na parte que exceda este 
valor será cobrada uma ta-
xa adicional  de IMI de 
0,3%, a pagar em setembro 
de cada ano. De referir que 
há muitas exceções ao pa-

gamento desta taxa adicio-
nal de IMI. Assim, se o imó-
vel em causa for de uma 
industria ou um prédio 
destinado ao turismo está 
e x c l u í d o  d e s t a  t a x a 
adicional.

Devo referir que na fis-
calidade portuguesa já 
existia uma taxa que inci-
dia sobre patrimónios aci-
ma de 1 milhão de euros, e 
que até era superior, sendo 
não de 0,3% mas de 1% . A 
diferença face a esta nova 
taxa de IMI, é que era uma 
taxa de imposto de selo e 
que incidia sobre o valor 
de cada imóvel de forma 
individual e agora a AIMI 
incide sobre a soma de to-
dos os VPT ( Valor Patri-
monial Imobiliário). Esta 
situação na minha opinião 
até parece mais justa. Se-
não vejamos:

Se eu tivesse duas mo-
radias, uma casa de habita-
ção habitual com o VPT de 
900.000,00 Euros e outra 
moradia de férias também 
no valor de 900.000,00 Eu-
ros, nunca pagava a taxa 
adicional de imposto de 
selo de 1% sobre o pa-
trimónio, porque nenhu-
ma das casas excedia 1 mi-
lhão de euros. O mesmo se 
passaria se eu tivesse três, 
quatro, cinco, seis, etc., ca-
sas, desde que o valor uni-
tário de cada casa uma não 
excedesse 1 milhão de eu-
ros. Agora com a AIMI ( ta-
xa adicional de IMI), isto já 
não é assim, porque são 
somados os VPT de todos 
os imóveis que uma pessoa 
ou empresa tem, e sobre o 
valor total que esteja aci-
ma de 600.000,00 Euros é 
paga a taxa adicional de 
0,3%.

O que espero é que esta 
taxa adicional de IMI-AIMI 
seja bem empregue pelos 
nossos governantes.

“…na fiscalida-
de portuguesa já 
existia uma taxa 

que incidia sobre 
patrimónios aci-

ma de 1 milhão  
de euros, e que 

até era superior, 
sendo não  

de 0,3% mas de 1
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM 
BARBOSA MOREIRA
Faleceu no dia 30 de Outubro, com 80 anos. Era natural 

de Lodelo – Paredes e residente na Rua da Ribeira nº 1061, Lordelo, 
Paredes. Era viúvo de Isaltina Ferreira Passos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO

FALECEU

MARIA ARMINDA 
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 21 de Outubro, com 76 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua do Muro nº 24, Mouriz, 
Paredes. Era casada com Manuel Ferreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

MOURIZ

FALECEU

RITA MOREIRA NETO
Faleceu no dia 22 de Outubro, com 81 anos. Era natural 
de Vilela – Paredes e residente na Travª. de Santa 
Marta nº 61, Lordelo, Paredes.Era casada com Manuel 

Ferreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO

FALECEU

ANTÓNIO MARIA 
FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 21 de Outubro, com 59 anos. Era natural 

de Vilela – Paredes e residente na Rua Maestro Virgílio Pereira nº 
13, bloco C. R/C dtº, Vilela, Paredes. Era casado com Maria Adelaide 
Martins Ribeiro Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, irmãos 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

VILELA

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA
Faleceu no dia 20 de Outubro, com 85 anos. Era natural 
de Paços de Sousa – Penafiel e residente na Rua da 
Costa nº 82, Parada de Todeia, Paredes. Era casado com 

Margarida de Oliveira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

PARADA DE TODEIA

FALECEU

HERMANUS HENDRIKUS 
GERRIT JAN AMERONGEN
Faleceu no dia 27 de Outubro, com 56 anos. Era natural 

de Hoorst-Limburg-Holanda-Países Baixos – e residente na Rua 
Santo Agostinho nº 185, Lordelo, Paredes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO

FALECEU

ANA ESTER DOS ANJOS 
BRANDÃO SOARES AFONSO
Faleceu no dia 23 de Outubro, com 60 anos. Era natural 

de Santo Ildefonso – Porto e residente na Rua Dr. Carlos Leão Lopes 
Cardoso nº 8, Paredes.  Era viúva de José Afonso.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

PAREDES

FALECEU

ALBINO BARBOSA 
MOREIRA
Faleceu no dia 24 de Outubro, com 81 anos. Era natural 

de Besteiros - Paredes e residente na Avª. Domingos Barros  nº 300, 
Vandoma, Paredes.

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 saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

VANDOMA

FALECEU

MARIA LAURA 
PEREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 23 de Outubro, com 81 anos. Era natural 

de Bitarães - Paredes e residente na Ordem, Lousada. Era casada 
com José Francisco Gomes.

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

ORDEM LOUSADA
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Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

FALECEU

ANTÓNIO BRAZ RIBEIRO
Faleceu no dia 23 Outubro, com 95 anos. Era natural de 
Valdigem – Lamego e residente na Rua Albano de Jesus 
Amaral nº 1, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Angelina 

Carvalho Alves.

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

LORDELO

FALECEU

MARIA IRENE DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 24 Outubro, com 76 anos. Era natural 
de Fonte Arcada – Penafiel e residente na Rua Amália 
Rodrigues nº 67- C, Paredes.Era casada com Manuel da 

Rocha Ferreira.    

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

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

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

PAREDES

FALECEU

D. MARIA ROSA FERREIRA 
COELHO
Faleceu no dia 27 de Outubro, com 78 anos. Era natural 

de Seroa – Paços de Ferreira e residente no Lar Elias Moreira Neto, 
Paredes. Era viúva de Manuel Moreira dos Reis.

AGRADECIMENTO
Suas filhas e netos agradecem a todas as pessoas de suas relações e 
amizade a presença nas cerimónias fúnebres do nosso ente querido 
ou que de qualquer outra forma manifestaram o seu pesar pelo 
desaparecimento da saudosa Maria Rosa Ferreira Coelho. O nosso 
reconhecimento e gratidão a todo o carinho prestado pelo pessoal e 
utentes do Lar Elias Moreira Neto de Paredes. De suas filhas e netos

A FAMÍLIA
Agência Funerária Reis Lda Cinfães / Castelo de Paiva

Tef. 255689146 Telm. 914966087 / 916894454
PAREDES

FALECEU

MARIA CELINA RIBEIRO 
DA MOTA
Faleceu no dia 31 Outubro, com 73 anos. Era natural de 

Penafiel e residente na Rua Marginal do Rio Sousa nº 189, Paredes. 
Era viúva de José Maria Vitorino Teixeira Durães.

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
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FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 23 Outubro, com 94 anos. Era natural 

de Bitarães – Paredes e residente na Rua da Cavada nº 82, Bitarães, 
Paredes. Era viúva de Manuel Teixeira.    

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
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