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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Caro leitor, sentes como eu o calor que nos rodeia?
Claro, responder-me-eis, já pensando, arrependidos que, para 

ler o óbvio, foi mal aproveitado o dinheiro gasto neste jornal, não 
compreendendo ainda que o calor a que me refiro não é o das 
temperaturas.

Ou melhor, também é esse, mas não só.
Sinto particularmente neste verão agora começado que as pessoas an-

dam quentes no sentido de aceleradas; entusiasmadas no sentido de exci-
tadas, quase exaltadas.

Muito contribuiu para isso a questão do incêndio de Pedrógão Grande 
que foi uma pedrada no charco do marasmo nacional desta mata à beira 
mar mal plantada.

Foi uma tragédia, mas não foi um acidente imprevisível e incautelável.
Foi a demonstração clara que a “causa pública” a “Res publica” não devia 

ser um tacho entregue a meia dúzia de fedelhos e patetas interesseiros e 
pomposos da sua importância.

Quem abraça a causa pública, devia ter consciência que abraça uma res-
ponsabilidade, não um privilégio.

Andam agora todos esses senhores muito atrapalhados a querer inqui-
rir sobre o que aconteceu.

O que é que ainda não perceberam? Que o território está mal ordenado; 
que as matas não são limpas; que o combate aos fogos é um grande negó-
cio; que o fogo é notícia ????

Roma arde, e Nero aplaude.
As pessoas ficaram quentes porque, pelo menos neste momento, perce-

bem que os nossos responsáveis não procedem como tal.
Mostraram-se solidárias porque perceberam que podiam ser eles os 

condutores daqueles carros.
E percebem que os nossos políticos, como responsáveis, deviam ser 

responsabilizados.
Se não quiserem ser responsáveis, não nos encham a cabeça, as casas, as 

caixas de correio com falsa propaganda eleitoral como a que aí vem para 
outubro.

E se, ainda assim, quiserem ser responsáveis. Que o sejam. Não nos 
enganem.

Pelo menos enquanto estivermos quentes, rodeados por este calor.
Que não fiquem pacientemente à espera do inevitável, isto é, de que 

mais cedo ou mais tarde, por muito quentes que estejamos agora, vamos 
miseravelmente arrefecer. Como sempre.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

O calor

(Notícia "ipsis verbis"  
publicada no Jornal Progresso  
de 23 de Novembro de 2012)
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HILÁRIA MACHADO

ANA MARTA PINTO 
Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

Nos meses que antecedem o ve-
rão, é comum começarem as ditas 
"dietas". Dietas essas, normalmen-
te muito restritivas, realizadas num 
curto período e com o intuito de 
perder, a qualquer custo, os "quili-
nhos" acumulados, e de forma a exi-
bir uma boa silhueta na praia. O de-
sespero em busca de um corpo es-
bel to  para  o  verão ,  inst iga  as 
pessoas a optarem por métodos fá-
ceis, e sobretudo, rápidos, levando-
-as a adotar dietas restritivas e de-
sequilibradas (restringem o consu-
mo de um determinado grupo de 
alimentos), o que posteriormente 
leva a deficiências nutricionais. Po-
de, realmente, ocorrer uma perda 
rápida de peso. No entanto, é muito 
provável que seja recuperado, ou 
mesmo que supere o peso anterior 
devido a uma desinibição alimentar 
que normalmente ocorre após este 
período de restrição. Este é o gran-
de problema. São dietas que não 
promovem uma reeducação ali-
mentar. O objetivo deve ser ema-
grecer de forma saudável e dura-
doura, através de alterações do 
comportamento alimentar de for-
ma contínua, e não apenas durante 
um determinado período. Lembre-
-se, o importante não é fazer dieta, 
mas sim mudar para um estilo de 
vida saudável, praticando uma ali-
mentação completa, variada e equi-
librada, sem nunca esquecer a prá-
tica de exercício físico.

As milagrosas 
dietas de verão

Empresa de 
Construção Civil precisa:

ÁUSTRIA
Carpinteiros de Cofragem 1ª e de 2ª  //  Cozinheiros com 

carta de condução

FRANÇA
Carpinteiros de Cofragem 1ª  //  Trolhas  //

Boas condições salariais, viagens, alimentação e aloja-

mento

Contacto: 916 625 184
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André Santos, assessor no 
gabinete da presidência de 
Celso Ferreira, há cerca de 

um ano, é um dos 165 candidatos 
admitidos ao concurso a decorrer 
na câmara municipal de Paredes 
para a contratação de quatro fun-
cionários públicos municipais (lu-
g a r e s  d e  a s s i s t e n t e s 
operacionais). 

André Santos, chegou a ser au-
tarca do PS, é agora presidente de 
junta do PSD, em Sobrosa, em final 
de mandato e por causa da lei de 
limitação de mandatos, não pode 
recandidatar-se ao cargo de presi-
dente de junta. 

Caso seja um dos quatro esco-
lhidos para entrar nos quadros da 
câmara de Paredes, André Santos, 
junta-se ao também assessor Fili-
pe Carneiro que igualmente, por 
concurso, já garantiu a sua entrada 
na função pública.

Para o atual concurso de recru-
tamento de quatro lugares de as-
sistentes operacionais, 12 candi-

datos excluídos na 1ª fase, recla-
maram, mas de nada lhes valeu. O 
júri, soberano, manteve a decisão. 
Ao todo excluídos do concurso fo-
ram 103 candidatos. Admitidos a 
concurso estão um total de 165 
candidatos de onde sairão os tais 
quatro novos funcionários públi-
cos a contratar.   No próximo dia 13 
de julho realiza-se, às 9.30 horas, 

na Escola Básica 2.3 de Paredes, a 
1ª fase dos Métodos de Seleção – 
Prova Teórica Escrita de Conheci-
mentos (TEC). 

Porque há candidatos portado-
res de necessidades especiais, no 
caso ao nível da comunicação (lin-
guagem gestual), a prova terá 
apoio para a tradução de lingua-
gem gestual portuguesa. 

Ainda pela via concursal, há ou-
tras figuras políticas da praça pa-
redense que já garantiram ou esta-
rão em vias de garantir a entrada 
na função pública. Por exemplo, o 
caso de Nuno Serra, presidente da 
Junta de Lordelo, que se inscreveu 
em dois concursos promovidos 
pela junta a que preside, um para 
coveiro e outro para escriturário. 

Emprego. Assessor político de Celso Ferreira é um dos candidatos admitidos a concurso.

Centena e meia de candidatos para 
quatro vagas de emprego na câmara

António Orlando | texto

MÚSICA. A Banda de Vilela 
no Domingo dia 2 de julho quis 
reconhecer toda a disponibili-
dade que o empresário Do-
mingos Barros tem demons-
trado, Assim foi-lhe oferecida 
uma obra (Pasodoble) com o 
seu nome e que foi executada 
pela primeira vez na presença 
de familiares e amigos. “Mais 
uma vez a Banda de Vilela, Di-
reção, Maestro e Músicos agra-
decem toda a colaboração. Um 
bem-haja ao Sr. Domingos Bar-
ros”, adiantou fonte da banda.

“Pasodoble Domingos Barros”  
em homenagem ao empresário

Domingos Barros ladeado pelo presidente 
e maestro da banda de música de Vilela
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O INTEC – Instituto de Tecno-
logia Comportamental acaba de 
premiar a Câmara Municipal de 
Paredes como um dos “Melho-
res Municípios para Viver em 
2017”, na área de Economia, re-
conhecendo o trabalho e a estra-
tégia que têm vindo a ser desen-
volvidos no Concelho, melho-
rando assim a qualidade de vida 
de quem vive e atraindo mais 
investimento para o Concelho. A 
revelação foi feita pelo edil, Celso 
Ferreira, na Assembleia Munici-
pal. A cerimónia do INTEC de-
correu na Faculdade de Psicolo-
gia da Universidade de Lisboa. O 
INTEC realiza anualmente este 
concurso, onde as autarquias 
concorrem com projetos que 
“promovam e fomentem a Quali-

dade de Vida nos Municípios 
Portugueses”, dividido em três 
domínios: ambiente, economia e 
social, explica o gabinete de im-
prensa da Câmara de Paredes.

O INTEC – Instituto de Tecno-
logia Comportamental, segundo 

a Base de Contratos Públicos, 
realiza, nomeadamente, servi-
ços para os municípios através 
da contratualização de contra-
tos para a realização de estudos. 
Por exemplo, em 2009, por 20 
mil euros, realizou um estudo 

para o município de Vila da Feira 
sobre Os Melhores Municípios 
para Viver. Pelo mesmo preço, 
em 2014, fez outro estudo sobre 
a Qualidade da Vida Urbana para 
o município de Santo Tirso…

 “É mais um reconhecimento 
do trabalho que a Câmara tem 
vindo a fazer na captação de in-
vestimento e aumento dos pos-
tos de trabalho no Concelho de 
Paredes” referiu Celso Ferreira.

Este prémio nada tem a ver 
com o "Portugal City Brand 
Ranking " da Bloom Consulting, 
muito embora os resultados se-
jam similares atendendo a que, 
economicamente, Paredes é um 
dos municípios que se encontra 
melhor posicionado no contexto 
regional.

Paredes eleito “melhor município para viver em 2017” 

A Organização Mundial de saúde (OMS) estima 
que 7,5 milhões de crianças em idade escolar te-
nham algum tipo de deficiência visual, no entanto 
só 25% delas apresentam sintomas.

O sistema visual evolui, desde o nascimento até 
sensivelmente aos 12 anos de idade, período du-
rante o qual, o olho cresce e se desenvolve em fun-
ção de estímulos visuais (luz e formas). Caso o 
olho seja privado desses estímulos durante o seu 
desenvolvimento, a visão estaciona ou regride, po-
dendo apresentar baixa visão - ambliopia. As cau-
sas da privação desse estímulo podem dever-se a 
erros refrativos não corrigidos, como a miopia, 
hipermetropia, astigmatismo, assim como a ani-
sometropia ou problemas binoculares.

 Verificamos que, nas atividades escolares, as 
crianças passam a maior parte do tempo a praticar 
atividades ao perto. É necessário, portanto, terem 
uma boa visão de perto e uma boa percepção para 
lerem mais rapidamente e compreenderem o que 
leem. Quando há problemas no processamento da 
informação visual, as crianças, efetivamente, pre-
cisam de um maior esforço de concentração, que 
se traduz em falta de atenção e de  motivação para 
a leitura e escrita. A longo prazo, estes problemas 
podem levar ao insucesso escolar, pelo que deve 
ser o educador (pais ou professor) a estar atento.

 A lentidão ou rejeição das tarefas que exigem 
esforço visual, o fechar ou tapar um dos olhos, 
apresentar letras tortas e grandes para a idade, os 
erros a copiar do quadro são sinais de alerta. As 
dores de cabeça, náuseas, olhos vermelhos, incha-
dos ou lacrimejantes, estrabismo (olhos desvia-
dos para o nariz ou para fora) e fotofobia (dificul-
dade em suportar a luz) são sintomas que não de-
vem ser ignorados.

Os rastreios visuais na infância, pelo menos, a 
partir dos 3/4 anos, têm elevada importância, pois 
através destes conseguem-se detetar os proble-
mas oculares e a deteção precoce é fundamental 
para o tratamento antes de virem a arrastar consi-
go outros mais vastos.

Para promover a saúde visual, os pais e educa-
dores devem providenciar boa iluminação, cadei-
ra e secretária adequadas para tarefas de leitura, 
corrigindo posições erradas (como ler deitado de 
barriga para baixo) e certificarem-se de que a dis-
tância de leitura é de 30 a 40 centímetros.

No computador os olhos devem estar a um ní-
vel superior (15 a 20º) do centro do monitor e a 
distância da televisão deve ser cinco vezes a largu-
ra do ecrã.

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

1 em cada 5 crianças 
têm problemas de visão…

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

Saúde.  O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) dá continuidade à estratégia iniciada em 2016, 
de fixação e reforço de recursos humanos afetos ao centro hospitalar. Nove enfermeiros e 2 médicos já 
iniciaram funções. Ministério da Saúde aprovou ainda a contratação de mais 4 médicos

Nove enfermeiros e 
dois médicos de ci-
rurgia geral assina-

ram contrato com o Centro 
Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS) tendo inicia-
do já funções no centro 
hospitalar.

 Os novos enfermeiros 
reforçam as equipas de 
enfermagem do Serviço de 
Urgência, Cirurgia, Servi-
ço de Medicina Interna de 
Amarante e Penafiel, Orto-
pedia e Pediatria.

 O Ministério da Saúde 
autorizou ainda a contrata-
ção de mais 4 médicos espe-
cialistas para as valências de 
Cirurgia Geral, Nefrologia, 
M e d i c i n a  I n t e r n a  e 
Urologia.

Estas contratações sur-
gem de uma política alarga-
da do Governo em matéria 

de recursos humanos, tendo 
como objetivo a melhoria do 
acesso dos utentes aos cui-
dados de saúde. Entre se-
tembro de 2016 e janeiro de 
2017 foram vários os profis-
s i o n a i s  d e  s a ú d e 
contratados.

Para Carlos Alberto, pre-
sidente do Conselho de Ad-
ministração do CHTS “este 

reforço de recursos huma-
nos é essencial para reforçar 
especialidades que são es-
senciais aos cuidados de 
saúde prestados à popula-
ção e cujo objetivo é por um 
lado reforçar os serviços e 
por outro conseguirmos 
reunir condições para avan-
çar com mais oferta e proje-
tos novos para a área de in-

f l u ê n c i a  d o  C e n t r o 
Hospitalar”. 

Em setembro e outubro 
de 2016, as equipas clíni-
cas do CHTS foram já refor-
çadas com as contratações 
de um técnico de Fisiotera-
pia, vários médicos e enfer-
meiros. Os profissionais na 
altura admitidos vieram 
reforçar as áreas de Anes-
tesiologia, Cardiologia, En-
docrinologia, Gastroente-
rologia, Medicina Física e 

de Reabilitação, Medicina 
Interna, Neurologia, Oftal-
mologia, Otorrinolaringolo-
gia, Ortopedia, Patologia e 
Psiquiatria.  Em dezembro 
de 2016, 24 enfermeiros pas-
saram para contrato por 
tempo indeterminado e cer-
ca de 40 assistentes opera-
cionais foram contratados 
em janeiro 2017.

Mais médicos e enfermeiros 
ao serviço do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa

Novos médicos
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

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

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

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

PUB

Arte.  A peça de arte foi retirada por funcionários municipais, seis anos após a sua instalação. No 
Parque José Guilherme, uma outra peça, o Vaso, cedeu às agruras do tempo e do homem. A Linha de 
Bronze na Biblioteca Municipal há muito que desapareceu.

Uma a uma as peças de 
arte que davam corpo 
ao Circuito de Arte 

Pública de Paredes estão a de-
saparecer. Não seria trágico 
se não estivéssemos a falar de 
arte e de um avultado investi-
mento que foi feito pela autar-
quia que está a morrer sem 
honra nem glória. 

O (Í)cone, peça de arte do 
Circuito de Arte Pública de 
Paredes, foi na sexta-feira, dia 
30 de junho, retirado do par-
que da cidade onde havia sido 
colocado aquando da criação 
e instalação de obras de arte 
no espaço público em 2011, 
no âmbito da Regeneração 
Urbana da cidade. 

A peça de arte de autoria 
do gabinete Like Architects, 
tal como as imagens docu-
mentam, foi desmantelada e 
recolhida num camião da 
autarquia.  

Uma outra peça de arte ur-
bana de Paredes, o Vaso de Ar-
tur Fontinha, instalada no Par-
que José Guilherme também já 
deu sinais de cedência face às 
agruras do tempo e dos ho-
mens. No passado sábado, 1 de 
julho, a delimitação de área 

com fitas de plástico pelos ser-
viços de logística que assesso-
raram a cerimónia do Rotary 
partiu o “banco que tem forma 
de vaso”, côncavo, para prote-
ger uma árvore e dar privacida-
de aos utilizadores. Esta obra 
de arte, segundo a Câmara foi 
premiada nos Estados Unidos 
com um “Merit Award” atribuí-
do pela Society for Experimen-
tal Grafic Design.

Já a Linha de Bronze que foi 
instalada nas paredes a Biblio-
teca Municipal de Paredes há 
muito que desapareceu.

Circuito Aberto de Arte 
Pública

O Circuito de Arte Pública 
de Paredes foi o resultado de 
uma iniciativa da Câmara Mu-
nicipal, em parceria com a Es-
cola de Artes da Universidade 

Católica, através do Centro de 
Investigação em Ciência e Tec-
nologia das Artes (CITAR), que 
teve como objetivo transfor-
mar a cidade de Paredes num 
museu aberto de arte contem-
porânea, acessível a todos e em 
estreita relação com a comuni-
dade local e o seu património 
edificado.

Exprimindo as diferentes 
possibilidades de intervenção 
no espaço público e a diversi-
dade de linguagens da arte 
contemporânea, o circuito ini-
cialmente era composto por 18 
obras criadas por reconheci-
dos artistas nacionais e inter-
nacionais, como José Pedro 
Croft ou Rui Chafes, a que se 
acrescentaram mais 9 instala-
ções de caráter efémero.

A instalação desta impor-

tante coleção de arte contem-
porânea, foi apresentada como 
um fator “enriquecedor de for-
ma exponencial do espaço pú-
blico da cidade de Paredes, re-
forçando o seu potencial de 
atração turística enquanto Ci-
dade Criativa focada no Design 
de Mobiliário”.

Na ocasião, em 2011, o pre-
sidente da Câmara de Paredes, 
Celso Ferreira dizia que trans-
formar a cidade de Paredes 
num museu aberto de arte con-
temporânea, acessível a todos 
e em estreita relação com a co-
munidade local e o seu pa-
trimónio edificado, era um dos 
firmes propósitos do Circuito 
Aberto de Arte Pública de Pare-
des. “Este circuito apresenta-se 
como a mais complexa e desa-
fiante das intervenções previs-
tas para a zona urbana da sede 
do concelho. A sua implemen-
tação marcará em definitivo o 
modo como queremos valori-
zar, potenciar e qualificar a ci-
dade, inscrevendo a prática ar-
tística contemporânea no quo-
tidiano social,  cultural e 
económico desta zona urbana”, 
ainda afirma Celso Ferreira na 
brochura do Circuito Aberto de 
Arte Pública que pelos vistos 
arrisca a ter uma durabilidade 
maior que o próprio circuito.

Parque da Cidade de Paredes  
perdeu o (Í)cone  
e o “José Guilherme” o Vaso

António Orlando | texto

O (I)cone 
No catálogo do Circuito de 
Arte Pública de Paredes, o 
(I)cone tira partido das ca-
racterísticas formais, ma-
teriais e cromáticas deste 
objecto com que vulgar-
mente cruzamos o olhar 
desinteressadamente - o 
cone de sinalização cor de 

laranja.  (I)cone afirma-se como uma plataforma potenciadora dos 
nossos sentidos e da forma como interagimos com a urbe, favore-
cendo novos enquadramentos e relações espaciais. É uma peça 
que recorre à estratégia do humor como forma de gerar maior 
proximidade com o público.  No site da câmara lê-se: “esta obra en-
contra-se temporariamente inexistente”.

O Vaso
Ao conceber “O Vaso” Ar-
tur Fontinha, pretendeu 
criar uma intervenção no 
formato de mobiliário ur-
bano no espaço público, 
servindo-se de uma ima-
gem icónica e simbólica 
que subverte, em escala e 
utilização, a represen-

tação de um vaso com uma árvore no seu interior. A árvore envolvi-
da por este ícone é assim elevada a um nível simbólico, que preten-
de, no contexto da proposta, gerar uma mensagem de sensibili-
zação sobre a importância da implementação de políticas de 
sustentabilidade florestal e de responsabilidade sócio ambiental.

Linha de Bronze
Escultura site-specific feita 
em bronze, fixada no muro 
exterior da Biblioteca de Pa-
redes. A sua instalação 
propõe um percurso através 
de duas paredes e uma esqu-
ina, ajustando-se às coorde-
nadas do espaço. O espeta-
dor é convidado a descobrir 
o espaço através do percur-
so da escultura entre dois lo-
cais distintos, tornando-se 
parte integrante da obra. No 
site da câmara lê-se: “esta 
obra encontra-se tempora-
riamente inexistente”.
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Política.  Presidente da junta de freguesia da Sobreira, João Gonçalves 
(PS), pela segunda AM consecutiva, interpretou a revolta dos autarcas de 
freguesia que não pertencem ao partido (PSD) que governa a Câmara, ao 
apresentar um balanço de “insatisfação”. Celso Ferreira, durante a AM, re-
velou um nervosismo pouco habitual. 

Se na Assembleia Munici-
pal (AM) de abril o au-
tarca socialista já havia 

zurzido na maioria PSD, desta 
vez, na sessão de 30 de junho, 
João Gonçalves, no período an-
tes da ordem do dia da reunião 
ordinária daquele órgão autár-
quico, usou os 18 minutos que 
o PS tinha para intervir reve-
lando aquilo que disse ser “as 
sensações de insatisfação em 
final de mandato”. 

O socialista apontou o de-
do, sobretudo, à falta de enten-
dimento da Câmara para que 
as obras essenciais fossem fei-
tas na vila da Sobreira.

E que obras são essas? São, 
apontou Gonçalves, o projeto 
para tornar a Sobreira numa 
área residencial atendendo a 
que a vila “não tem apetência 
nem parque industrial. É a falta 
de água e saneamento, é a falta 
de requalificação da rede viá-
ria, nomeadamente a EM 610, 
que está numa condição deplo-
rável entre Alvre e Santa Com-
ba. É a falta da construção do 
complexo do ISC Sobreirense. 

A anarquia do parque automó-
vel na estação da CP da Sobrei-
ra. Diariamente estão ali depo-
sitadas cerca de 480 viaturas 
onde cabem cerca de 200. Há 
ali um perigo sujeito a haver 
um dia um problema sério e aí 
vamos todos pensar, porque é 
que não agimos atempada-
mente”, exclamou. 

O presidente da câmara, 
Celso Ferreira, na resposta ao 
presidente de junta da Sobrei-
ra, disse não entender as criti-
cas do socialista porque numa 
entrevista para o boletim mu-
nicipal, João Gonçalves, segun-
do Ferreira, terá dito que “não 
foi descriminado pela câmara, 
diz até que teve uma relação 
excelente com os membros da 
câmara”, começou por contra-
-atacar o Edil. 

Para sustentar aquilo que 
disse ser ingratidão, Celso Fer-
reira enumerou para a Ata a 
reunião da AM uma lista das 
obras que garante terem sido 
levadas a cabo neste mandato 
na freguesia da Sobreira:  en-
trega de 34 cargas de cubos na 
freguesia; colocação do alpen-
dre no Centro Escolar, pavi-
mentação Largo do Cruzeiro e 

da Imaculada Conceição e rua 
da Sobreira;  encaminhamento 
das águas pluviais no Largo do 
Cruzeiro;  fornecimento de ma-
teriais para as casas de banho 
da Alameda; colocação de três 
abrigos de passageiros; alarga-
mento do cemitério de Santa 
Comba; apoio na reabilitação 
de uma habitação na rua das 
Gaias; obras de requalificação 
do Gimnodesportivo da Casa 
do Povo;  obras no ISC Sobrei-
rense; colocação de iluminação 
pública na travessa do Fojo e 
rua de Viveiros e lançamento 
do concurso da reformulação 
do parque de estacionamento 
da Igreja Nova.

“O senhor [João Goncalves] 
nem ninguém foi descrimina-
do”, concluiu o contra-ataque, 
Celso Ferreira, cuja discussão 
viria a ser retomada mais tar-
de, no período reservado ao 
público pelo Tesoureiro da Jun-
ta da Sobreira. Aí, António 
Adão Nogueira, questionou o 
presidente de Câmara se “sabia 
que, vai fazer quatro anos em 
outubro, desapareceram da 
freguesia 20 camiões de para-
lelos?” A pergunta ficou sem 
resposta.

Autarca da Sobreira 
enerva presidente 
de câmara em AM

António Orlando | texto

António Orlando | texto

A CDU decidiu por termo à 
crispação entre PSD e PS pela 
não extensão do Andante ao 
Concelho de Paredes ao fazer 
aprovar na Assembleia Muni-
cipal (AM) um requerimento 
dirigido ao Governo no senti-
do de tornar transparente o 
processo e de responsabilizar 
politicamente quem obstrói 
ou adia a sua implementação. 
O requerimento foi aprovado 
por unanimidade. 

A iniciativa do comunista, 
Cristiano Ribeiro, surgiu 
após mais uma acalorada 
troca de acusações entre so-
cial-democratas e socialis-
tas, com o presidente da câ-
mara de Paredes, Celso Fer-
reira, mais uma vez, a acusar 
o PS de não cumprir com o 
prometido por tática eleito-
ralista. “Isto, a seu tempo vai 
ser revelado por nós”, come-
çou por dizer. Sem se deter, 
Ferreira, garante que “não há 
nada que impeça que o con-
celho de Paredes tenha o An-
dante. Não temos Andante 
porque o Ministro [Pedro 
Marques]  não colocou o des-
pacho de homologação no 
processo de Paredes como 
colocou em todos os restan-
tes 16 municípios da Área 
Metropolitana do Porto e eu 
pergunto: porque é que não 
aprova o Andante em Pare-
des? Por causa das eleições 
autárquicas. Porque a Câma-
ra de Paredes anunciou em 
conjugação com a AMP que 
em janeiro teríamos Andante 
e o objetivo é deixar mal poli-

ticamente a Câmara de Pare-
des”, concluiu o autarca dei-
xando perceber que em de-
z e m b r o  a o  a n u n c i a r  o 
Andante para janeiro falou 
cedo de mais. Desse modo 
Celso Ferreira, no jogo politi-
co, poderá ter criado dificul-
dades ao Governo bem como 
às restantes partes que, pe-
los vistos, ainda não tinham 
negociado a extensão do An-
dante a Paredes. 

No meio da confusão entre-
tanto instalada na AM, José Sá, o 
vereador do PS, questionou os 
social democratas “se os 16 mu-
nicípios da AMP onde o Andante 
foi aprovado são todos do PS?”

Porque as acusações mú-
tuas, de “razões” para a não 
implementação do Andante 
em Paredes escondem, no en-
tender da CDU, as verdadeiras 
razões, os comunistas avança-
ram com o requerimento que 
acabaria por ser aprovado por 
unanimidade. Resta saber co-
mo e quando o governo res-
ponderá à pergunta.

Uma das vantagens da inte-
gração de Paredes na AMP po-
de ser ao nível de transporte 
público no acesso à cidade do 
Porto e concelhos vizinhos. 

O Andante, título para os 
transportes da AMP, estende-
-se ao comboio, ao metro e a 
autocarros. O preço a pagar 
depende do trajeto e não ao 
modo de transporte ou nú-
mero de embarques. O An-
dante já chega a Alfena, a La-
vre, ao Campo e á Trofa…me-
nos a Paredes.  

Andante, que não anda em 
Paredes, acerta passo da A.M. VOZES DA 

ASSEMBLEIA

Álvaro Pinto, CDU 
“É preciso que se discuta as 
ideias e o programa para 
aquilo que vai acontecer no 
concelho. É este o desafio 
que eu deixo aos candida-
tos. Vamos a um debate 

público.”

Luciano Gomes, PSD
“Depois das frustrações eu 
também queria trazer aqui 
alguma esperança para o 
município onde todos vive-
mos e gostamos. Tive a in-
formação que Paredes foi 
eleito o melhor concelho 

para se viver em 2017.”

Rui Silva, CDS
“Ficaram por concretizar 
muitas obras anunciadas 
com muita pompa e circun-
stância. Algumas até proto-
coladas que iam transfor-
mar Paredes num paraíso: 
cidade inteligente; pista de 
F1; Polo de Ensino Superior, 
Parque Empresarial, cidade 
desportiva, piscina exterior, 
mastro que seria possível 

avistá-lo do mar…”

Baptista Pereira, PS
“Esta obra [avenida 13 de 
maio em Duas Igrejas] irá 
começar não com uma 
requalificação como é 
anunciado, mas sim com um 
tapete que vai ser colocado 
em cima do paralelo que lá 
está. É uma obra que com 
certeza vai ter problemas 
futuros. “
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Todos nós já ouvimos falar, de uma forma ou de ou-
tra, em Engenharia Financeira.

Esta expressão está muito associada a formas de 
gerir financeiramente uma empresa ou instituição. To-
dos nós já ouvimos dizer, para fazer este investimento 
foi necessária uma grande engenharia financeira!

Ora, lembrei-me deste tema, depois da realização 
da última Assembleia Municipal de Paredes, uma vez 
que na mesma foram a votação dois assuntos, que so-
freram muita engenharia financeira, para não dizer 
mais.

Um deles foi uma alteração ao Orçamento da Câma-
ra de 2017 e um outro foi um acordo de pagamento de 
uma divida da câmara à empresa Águas do Norte, SA.

No primeiro caso, a Engenharia Financeira, para 
não dizer mais, foi muito simples, foi apresentar uma 
alteração ao Orçamento para 2017, passando um valor 
a pagar de 3.950.000,00 Euros para 2018. Ou seja, a 
Câmara de Paredes vai realizar obras ainda em 2017, 
em pleno período eleitoral no valor de 3.950.000,00 
Euros, mas como não tem dinheiro para as pagar, qual 
a Engenharia Financeira que arranjaram? Muito sim-
ples, paga-se só a partir de 2018. Até calha bem, porque 
assim, até já não é o mesmo Presidente de Câmara a 
paga-las.

O segundo caso que foi também a Assembleia Muni-
cipal revela ainda mais Engenharia Financeira, para 
não dizer mais. É a Câmara Municipal que paga à em-
presa Águas do Norte, SA., o Saneamento em alta e de-
pois debita-o à empresa que em Paredes tem a conces-
são do fornecimento de água e saneamento em baixa. 
Ora, o que é que se pode fazer para encaixar mais uns 
milhões de euros agora e por o próximo Presidente de 
Câmara a pagar no futuro? Uma Engenharia Financei-
ra, para não dizer mais. Deixa-se de pagar as faturas a 
essa empresa desde 2015 até 2017, mas debita-se na 
mesma esses valores à empresa que em Paredes tem a 
concessão da água e saneamento. Dessa forma, não se 
paga um valor de 1.248.646,00 Euros em dois anos e 
recebe-se esse valor da referida empresa, ou seja, tem-
-se um encaixe de quase 2.500.000,00 euros, o que é 
uma categoria em final de mandato para fazer obras 
em período eleitoral. E depois, quando a empresa 
Águas do Norte, SA., ameaça com tribunal a cobrança 
da divida, faz-se um acordo de pagamento dessa divida 
de 1.248.646,00 euros em 5 anos, que já devia estar pa-
ga, pois recebemos o dinheiro para a pagar. Ou seja, o 
que já devia estar pago, paga-se de 31-5-2017 até 30-
04-2022. Ou seja, o novo Presidente de Câmara de Pa-
redes, quando tomar posse, à custa das Engenharias 
Financeiras do atual Presidente e do seu Diretor Finan-
ceiro, vai ter mais 3.950.000,00 Euros de uma e mais 
1.248.646,00 Euros e 114.256,98 euros de Juros para 
pagar.

Isto já para não falar do último empréstimo de sa-
neamento financeiro de 11.761.348,00 Euros contraí-
do em setembro de 2016, com um ano de carência, ou 
seja, também será o novo Presidente de Câmara a 
paga-lo.

É caso para dizer, as Engenharias Financeiras foram 
feitas hoje para alguém as pagar no futuro. Todos nós. 

Engenharia financeira

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

CDS Paredes quer saber se  
a autarquia foi inspecionada 
no caso “Ajuste Secreto”

Na sequência de uma 
notícia difundida pe-
lo jornal Público, na 

edição de 27 de junho que 
menciona o concelho de Pare-
des como uma das autarquias 
com contratos, na recolha de 
lixo indiferenciado, entregue a 
uma empresa, a Rede Am-
biente, cujo administrador foi 
detido pela Polícia Judiciária 
no âmbito da operação “Ajuste 
Secreto”, o CDS Paredes en-
viou uma comunicação via 
e-mail ao presidente da câma-

ra de Paredes, Celso Ferreira, 
com conhecimento ao diretor 
dos serviços jurídicos, admi-
nistrativos e financeiros, Rui 
Moutinho, solicitando escla-
recimentos urgentes sobre a 
possibilidade de a autarquia 
poder estar a ser inspeciona-
da no âmbito do mesmo 
processo.

“O CDS Paredes, em defesa 
do bom nome do concelho de 
Paredes e da transparência na 
gestão da autarquia, quer sa-
ber se a câmara de Paredes 

tem alguma ligação à empresa 
REDE AMBIENTE, qual o pe-
ríodo em que decorreram ou 
decorrem esses contratos e 
qual o montante total dos con-
tratos públicos e por ajuste 
direto”.

A confirmarem-se as liga-
ções da autarquia de Pare-
des a esta empresa, o CDS 
Paredes quer ainda saber 
“quem eram os elementos 
do(s) júri(s) do(s) concur-
so(s), se os contratos foram 
aprovados pelo executivo e 

com os votos favoráveis de 
que vereadores”. Por fim, o 
CDS Paredes pergunta se a 
autarquia de Paredes já foi 
alvo de alguma inspeção so-
bre estes assuntos.

O CDS Paredes salienta 
ainda que na procura da ver-
dade, sobretudo para não 
alimentar a difusão de notí-
cias que podem colocar em 
causa o bom nome a que a 
autarquia tem direito espera 
uma resposta urgente e 
esclarecedora.

Email. Comunicação enviada a Celso Ferreira e Rui Moutinho. CDS espera uma resposta urgente e 
esclarecedora
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Terminada a época fu-
tebolística, nos últi-
mos dias, em Pare-

des, os clubes têm aprovei-
tado para se realizar as já 
tradicionais Galas de final 

de época. É um momento 
que os clubes aproveitam 
para agradecer de forma 

formal a todos aqueles que 
ajudaram a coletividade ao 
longo da época ou até mes-

mo ao logo da existência do 
clube. 

Foi assim, nomeadamen-

te, com o Aliados Futebol 
Clube de Lordelo, SC Nun´Ál-
vares e USC Baltar. 

“Obrigado, para o ano há mais”

USC Baltar com novo autocarro

O União Sport Clube de Baltar organizou a sua terceira Gala 

Desportiva, relativa à temporada de 2016/17. A cerimónia, rea-

lizou-se no dia 17 de junho, no Auditório da EB 2/3 de Baltar. 

Na ocasião foram, simbolicamente, entregues as chaves do novo 

autocarro para transporte dos atletas do clube. O autocarro foi 

gentilmente oferecido pelo Centro Social e Paroquial de Baltar, 

por ter deixado de ter homologação para transporte de crianças, fi-

cando assim sem utilidade para a instituição. Em reconhecimento, 

não só por este gesto, mas acima de tudo pela importante obra que 

faz em prol da vila, o clube agraciou o Centro Social e Paroquial de 

Baltar com a sua mais elevada distinção.

Entretanto, o novo Complexo Desportivo começa a ganhar forma. 

O projeto prevê a construção de um campo de futebol de 11 e re-

spetivas estruturas de apoio.

Para mais tarde, numa segunda fase, a Câmara Municipal e o clube, 

segundo fonte do gabinete de imprensa da autarquia paredense, 

assinarão um contrato de desenvolvimento que prevê a colocação 

do relvado sintético, à semelhança do que acontece com outros 

clubes do concelho de Paredes.

IV Gala Desportiva do AFCL

O Aliados Futebol Clube de Lordelo organizou a IV Gala Desporti-

va, que premiou os melhores atletas do clube nos diversos escalões 

durante a temporada de 2016/2017.  A cerimónia realizou-se, a 3 

de junho, no Auditório da Fundação A Lord.

Nun´Alvares premiou 
os melhores de 2016/17

O SC Nun´Álvares organizou a sua Gala Desportiva, relativa à tem-

porada de 2016/17. A cerimónia, realizou-se no dia 16 de junho, 

numa quinta de turismo rural em Campo, Valongo. 

 Na ocasião foram entregues os prémios de atleta do ano, reve-

lação do ano, equipa do ano, treinador do ano, dedicação, sócio 

d’Ouro e personalidade do ano – Domingos Gomes. 

Este ano a Gala do “Nun” teve um ânimo extra com a recente subida 

de divisão da sua equipa sénior ao Campeonato de Elite em virtude 

das alterações dos quadros competitivos da Associação de Fute-

bol do Porto. A alteração mais significativa e que beneficia o 

Nun´Álvares é a criação de duas Séries na Elite o que levou, nomea-

damente, à repescagem do 4º classificado da I Divisão de Honra. 

PUB
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Mais uma vez, o dia de 
sábado condicionou 
a prova de Francisco 

Silva, no Ralicross de Lousada, 
prova que se realizou nos dias 1 
e 2 de julho.

Sem que nada o indicasse, o 
Citroën Saxo do jovem piloto de 
Paredes, voltou a ter proble-
mas, na tarde do referido dia. 
Um problema mecânico, impe-
diu que Francisco Silva alinhas-
se não só nos treinos oficiais, 
como na primeira corrida de 
qualificação.

Já no dia seguinte, domingo, 
tudo foi diferente. Logo na cor-
rida inicial, a vitória foi sua, ao 
bater toda uma forte concor-
rência. Depois, da parte de tar-
de, foi terceiro. Contudo, o facto 
de não ter alinhado no sábado, 
penalizou-o quanto à sua posi-
ção na grelha da final. Saiu da 
segunda linha, mas nas sete 
voltas que compuseram a der-
radeira corrida, recuperou até 
ao segundo posto. Uma boa po-

sição, tendo em conta os azares 
da tarde de sábado. Foi um pré-
mio de consolação, para o tra-
balho da equipa na recupera-
ção do Citroën Saxo.

“Mais uma vez a sorte não 
quis nada comigo, no dia de sá-

bado. Não participei na primei-
ra corrida e isso penalizou-me 
quanto ao lugar na grelha de 
partida, para a final. Mesmo as-
sim não baixei os braços e lutei 
até ao baixar da bandeira de 
xadrez, mas em sete voltas, era 

impossível recuperar a dife-
rença para o vencedor”, referiu 
Francisco Silva, no final da pro-
va. Com esta classificação, tudo 
continua em aberto quanto ao 
título. A próxima prova do jo-
vem de Paredes, é nos dias 29 e 

30 deste mês de julho, em 
Montalegre.

Em Lousada parabéns pe-
las vitórias a João Novo, na 
Iniciação; Luís Moreira na Su-
per Nacional 2RM; João Ribei-
ro na Super 1600; Joaquim 

Santos na Super Car; Ana Ma-
tos na Super Nacional 4WD; 
Luís Morais na Super Nacio-
nal A1.6; Ludgero Santos na 
Super Buggy e, por fim, a Pe-
dro Rosário, que ganhou nos 
Kartcross.

Automobilismo. Um novo traçado, com a curva três da pista da Costilha alterada, recebeu a deslocação do Campeonato Nacional de Ralicross, Kartcross e 
Super Buggy a Lousada.

Paredense Francisco Silva obtém prémio 
de consolação no 60º Ralicross de Lousada

António Orlando | texto

André Filipe de Sousa 
Barbosa é, aos 16 anos, um 
dos mais promissores kara-
tecas nacionais. Em dezem-
bro de 2016, sagrou-se vice-
-campeão nacional e tem su-
bido ao pódio nos torneios 
que vai realizando entre Por-
tugal e Espanha.

André Filipe Sousa de 
Barbosa nasceu na freguesia 
da Sobreira, Paredes, e, des-
de cedo, foi influenciado pelo 
pai, também ele um karateca, 
para a prática do karaté. 
“Pratico karaté há dez anos, 
no Shotokan Karaté de Reca-
rei”, recorda.

Há ano e meio começou a 
participar em torneios de ku-
mité, luta entre dois oponen-
tes em que ganha quem mar-
car mais pontos no adversá-
rio, e depressa se destacou 
nas diferentes provas em que 
participou. Mas o feito maior 
foi alcançado em Seia quan-
do, em dezembro do ano pas-
sado, se sagrou vice-cam-
peão nacional no escalão de 
cadetes e na categoria de 
menos de 63 quilos. 

Nos doze torneios em que 
participou, entre Portugal e 
Espanha, classificou-se qua-
se sempre entre os três pri-

meiros classificados, sendo 
uma delas no escalão de 
júnior. 

Estes resultados alimen-
tam-lhe a esperança de obter 
outros registos na categoria 
de júnior. “Vai ser difícil, por-
que vou combater com ad-
versários mais velhos, mas o 
objetivo é ser campeão na-
cional. E também quero su-
bir ao pódio no Europeu”, 
revela.

Com apenas 16 anos, o ka-
rateca de Paredes tem 1,83 
metros de altura e 62 quilos. 
Um corpo moldado à custa 
de quatro treinos semanais e 

Jovem paredense é 
vice-campeão nacional de karaté

de muita vontade em querer 
ser um dos melhores atletas 
do país nesta modalidade. 
Um feito que persegue unica-

mente com o apoio da famí-
lia, que suporta todas as des-
pesas com deslocações, esta-
dias e  al imentação para 

torneios e outras competi-
ções. “Não existem muitos 
apoios  para  os  at letas”, 
lamenta.
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O maior acontecimento 
desportivo do verão 
português e um dos 

maiores símbolos de identi-
dade nacional, a Volta a Por-
tugal em Bicicleta, regressa às 
estradas de 4 a 15 de agosto. A 
Volta a Portugal em Bicicleta, 
realizou-se pela primeira vez 
em 1927, há 90 anos. 

A edição deste ano é a 79ª 
Volta a Portugal Santander 
Totta.

Após três anos consecuti-
vos a receber o final da com-
petição, Lisboa vai assistir 
desta vez à Grande Partida no 
coração da cidade enquanto 
Viseu, em plena Feira de S. 
Mateus, irá brindar aos ven-
cedores. Entre o prólogo e o 
pódio de consagração peda-
lam-se 1626,7 km numa exi-

gente e desafiante edição com 
30 prémios de montanha e 27 
metas volantes.

A 79ª Volta a Portugal 
Santander Totta terá, como 
já vem sendo hábito, 11 dias 
de competição e 1626,7 km.

A vila de Lousada, de re-
gresso ao mapa da prova, 
será cenário da partida da 
sétima etapa que levará o 
pelotão ao Monte da Nossa 
Sr.ª da Assunção, em Santo 

Tirso. Será uma espécie de 
aquecimento das pernas dos 
ciclistas no Vale do Sousa 
para o Monte Córdova, em 
Santo Tirso. 

São cerca de 62 km a per-
correr e a etapa apresenta-
-se como uma das mais im-
portantes tiradas da “Volta”. 
Num percurso sinuoso, mar-
cado na fase inicial pelo Vale 
do Tâmega e passagem em 
Marco de Canaveses será na 

Ciclismo.  O pelotão da volta é composto por 20 equipas, das quais portuguesas são apenas seis. Entre 
estas últimas está a W52/FC Porto onde está Rui Vinha, o vencedor da volta do ano passado.

A Volta aos 90 anos

António Orlando | texto

Nenhuma das equipas que 
foram despromovidas da divi-
são de Honra e da 1ª Divisão na 
época 2016/2017 irá descer. A 
decisão foi aprovada em As-
sembleia Geral Extraordinária 
da Associação de Futebol do 

Porto (AFP) realizada no dia 27 
de junho. A votação sorriu a oito 
clubes. Vila Caiz, Leça do Balio, 
Ataense, e Leverense todos da 
Honra e a Roriz, Nevogilde, San-
ta Cruz e Torrão da 1ª Divisão.  A 
decisão foi aprovada por cerca 

de 100 votos mas não foi pacífi-
ca. A maioria dos presentes abs-
teve-se. Quem beneficiou da 
medida, alega ter melhores ins-
talações desportivas e outros 
argumentos financeiros para se 
manter no escalão em que com-

petiam na época 2016/2017. 
Os contestatários não calam a 
revolta dizendo que quem des-
ce desportivamente tem de ser 
despromovido. No entanto, de-
vido ao alargamento da Divisão 
de Honra, há 16 clubes dos esca-

lões secundários da AFP que 
irão beneficiar com a subida de 
escalão.

Nas próximas duas tempo-
radas, as equipas B de Boavista, 
Rio Ave, Paços de Ferreira e Pe-
nafiel que vão competir na Divi-

são de Elite estão impedidos de 
subir ao Campeonato Nacional. 

Nun´Alvares e Aliança de 
Gandra, são duas das equipas 
do concelho de Paredes que vão 
ter equipa “b” a competir na 2ª 
Divisão da AFP. 

Assembleia Geral da AFP aprova  
mexidas na orgânica dos campeonatos

Joaquim Gomes
Diretor da Volta

“Com uma primeira fase maioritariamente plana, cuja aparente fa-

cilidade será contrariada pela grande extensão das etapas e pelo, 

mais que certo, calor será, depois de Castelo Branco, que a “Volta” 

verdadeiramente fica mais dura orograficamente. Com a Beira Al-

ta e Trás-os-Montes a massacrar a “Caravana” será em “Terras de 

Basto” que vai terminar esta fase na mítica Sr.ª da Graça. A segunda 

metade da prova é composta por etapas de Média/Alta dificuldade 

que vão exigir o máximo empenho físico e anímico dos protagonis-

tas. Os finais em Viana do Castelo, Fafe e Santo Tirso podem pro-

porcionar autênticas reviravoltas na classificação. A última fase, 

com início em Gondomar e ligação a Oliveira de Azeméis, num dia 

de média dificuldade que vai trazer oportunidades a muitos e, tal-

vez, merecidas tréguas aos poucos eleitos que terão de se enfren-

tar na etapa Rainha, na Guarda, e, finalmente, na prova da verdade 

em Viseu. Em suma, a 79ª Volta a Portugal Santander Totta apre-

senta um percurso que permitindo o êxito parcial a ciclistas de dis-

tintas características se impõe pelas sucessivas dificuldades que, 

claramente, farão particular apelo a ciclistas completos com uma 

enorme capacidade de recuperação.”

segunda metade da etapa, 
após a passagem em Pena-
fiel e o reencontro com Lou-
sada, em zonas maioritaria-
mente urbanas, que a etapa 
se agitará a caminho de San-
to Tirso. 

Antes na 4ª etapa os ci-
clistas fazem o 1º grande 
teste da montanha em Mon-
dim de Basto

Na sexta etapa os ciclis-
tas fazem o troço do rali em 
Fafe.

A antepenúltima etapa 
será a ligação entre Gondo-
mar e Oliveira de Azeméis.

A etapa rainha, que vai 
levar o pelotão até ao Alto da 
Torre, na Guarda está mar-
cada para o dia 14 de agosto, 
uma segunda-feira.

Rui Vinha foi Rei da 
Volta há um ano

Equipa de Paredes onde já 
correu Rui Vinha é uma das 

baixas  da Volta '17
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www.oticadoeletrico.com
Horário: (2ª a 6ª: 09:30- 12:30; 14:00-19:00) 
(Sáb: 09:30- 13:00; 14:30-18:00)
Contactos: 931 421 625 / 910 139 404
Morada: Rua Serpa Pinto, loja 10 
Edifício Elétrico 4580-204 Paredes.

DESCONTOS
20%-30% 

(em óculos graduados e de sol)

Lentes progressivas c/anti reflexo: 249.90 €

 (Lentes Monofocais c/anti reflexo): 69.90 € 

OFERTA de lentes de sol c/anti-reflexo ou polarizado, 

na compra do óculo progressivo ou monofocais.

 

Progresso de Paredes 
(PP) – Como é que correu 
este ano letivo?

Daniel Lemos (DL) - 
Foi bastante trabalhoso, 
como aliás também os ou-
tros anos, mas penso que o 
balanço final é francamen-
te positivo tendo em conta 
todos os concertos que fi-
zemos e todas as ativida-
des, que culminaram com o 
espetáculo de fim de ano 
letivo “Notas em Nós”. En-
quanto diretor, julgo que 
foi um sucesso, até porque 

pelas auscultações que 
fiz o público que esteve 
presente em grande nú-

mero gostou bastante. Es-
pero que continue assim.

PP – Ao nível formati-
vo, o ano letivo corres-
pondeu às expetativas?

DL – Sim. À margem do 
concerto “Notas em Nós” 
três alunos terminaram 
com sucesso o ensino se-
cundário de música, saben-
do nós, que duas alunas 
vão dar seguimento aos 
seus estudos ao nível supe-
rior na área e uma terceira 
aluna, que foi igualmente 

brilhante no Conservató-
rio, optou por enveredar 
pela área da Economia. É 
uma opção que temos que 
respeitar. Tivemos igual-
mente vários alunos que 
terminaram o Ensino Bási-
co no quadro de honra que 
vão dar também seguimen-
to à aprendizagem de mú-
sica no ensino secundário. 
Acho que a escola está a 
crescer ao nível de secun-
dário para podermos dizer 
com toda a propriedade, 
q u e  e s t a m o s  a  fo r m a r 
músicos.

PP – O Conservatório 

de Musica de Paredes 
tem quantos alunos?

DL - Tem cerca de 240 
alunos. Desde o pré-esco-
lar nos três anos de idade 
até ao 12º secundário nos 
18 anos de idade. Também 
temos os cursos livres em 
que qualquer cidadão que 
queira aprender a tocar um 
instrumento, sem ter um 
plano definido, poderá fa-
zê-lo no nosso Conservató-
rio. Por exemplo, temos 
dois adultos, numa faixa 
etária entre os 40 e os 60 
anos que no próximo ano 
querem vir para o Conser-
vatório aprender a tocar 

um instrumento. Já o curso 
oficial, no regime articula-
do, o aluno tem que estar 
dentro de uma faixa etária 
que faça articulação com o 
ensino básico entre o 5º e o 
12º ano de escolaridade. 

PP – Quantas turmas?
DL – Tivemos nos anos 

5º, 6º, 7º, 9º, uma turma ca-
da. Duas turmas no 8º ano 
e alunos que ingressaram 
em turmas de 10, 11º e 12º.

PP – Estes alunos pas-
saram todos pelo palco 
do “Notas em Nós”?

DL – Sim, todos. Foi um 

trabalho conjunto que na 
música final os fez subir em 
simultâneo ao palco.

P P  –  Q u a n t o s 
professores?

DL – Ao todo são 23 pro-
fessores, desde formação 
musical, instrumento, his-
tória da cultura e das artes, 
análises e técnicas de com-
posição e as classes de con-
junto e professores de cur-
so livre 

PP – O número de alu-
nos aumentou compara-
tivamente com o ano leti-
vo anterior…?

No final do ano letivo 2016/17 que agora chegou ao fim, Daniel Lemos, diretor Pedagógico do Conservatório de Música de Paredes, teve a seu cargo a 
realização do mega concerto de final de ano letivo que fez passar pelo palco montado no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, 240 jovens estudantes 
já nos respetivos fatos de músicos. Os jovens mostraram um pouco da arte que aprenderam no Conservatório de Música de Paredes.  No final, o, tam-
bém, jovem diretor tinha um sorriso rasgado de orelha a orelha, sinal que as coisas correram bem. E correram de facto. 

ENTREVISTA. DANIEL LEMOS, DIRETOR PEDAGÓGICO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE PAREDES 

“A novidade que posso adiantar,  
em primeira mão, é um curso livre de bateria”

António Orlando | texto
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DL – Aumentamos mui-
to ligeiramente. Nós esta-
mos sempre condiciona-
dos pelas condições de fi-
nanciamento do Estado. 
Não é pela falta de procura 
mas pelo financiamento 
que nos é dado pelo Estado 
que é muito reduzido que 
não podemos crescer. Te-
mos um certo número de 
alunos que são financia-
dos, o resto é mais difícil de 
manter porque os encarre-
gados de educação têm de 
pagar uma propina que é 
algo dispendiosa. Estamos 
a estudar soluções para 
tornear o problema. 

PP- O recurso ao me-
cenato é a solução para 
fazer baixar o valor da 
propina?

DL - Sim. Já foi falado em 
sede de direção administrati-
va e o assunto estará a ser 
trabalhado no sentido de se 
encontrar algum mecenas 
que, por exemplo, possa criar 
bolsas de estudo para alu-
nos…não sei. São modelos 
que estão a ser estudados. 
Estamos abertos a ajudas. 

PP – Qual é o valor da 
propina?

DL – No ensino básico 
são 120 euros mensais e no 

ensino secundário andará 
à volta dos 300 euros. No 
entanto estes valores vão 
ser revistos pela direção. 

 PP – O Conservatório 
tem interagido com a co-
munidade local?

 DL – Sim, sim. A prova 
foi o concerto “Notas em 
Nós” que decorreu no pas-
sado sábado no Pavilhão 
Rota dos Moveis em Lor-
delo. Temos, também, os 
concertos de final de pe-
ríodo quer no Conservató-
rio quer na Casa da Cultu-
ra de Paredes, assim como 
todas as audições multi-

disciplinares. Toda a ativi-
dade artística dos nossos 
a l u n o s  é  a b e r t a  à 
comunidade.

PP – Metas para o pró-
ximo ano letivo?

DL –  Obviamente que 
queremos crescer mas te-
mos as  condicionantes 
que já falei. Vai ser um bo-
cado difícil. Há no entanto 
uma turma que vai ter um 
aumento de cinco alunos. 
A  n ov i d a d e  q u e  p o s s o 
adiantar em primeira mão 
é um curso livre de bate-
ria. Quem estiver interes-
sado pode inscrever-se.

Finalistas do 
Conservatório  de Paredes
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Nos últimos dias fomos confronta-
dos com mais uma habilidade fi-
nanceira, cozinhada por Celso 

Ferreira e pelo seu Tesoureiro, o agora 
candidato do PSD à Câmara municipal de 
Paredes, masi uma vez este repasto foi 
preparado por estes dois amigos, que pa-
ra além de serem maus cozinheiros, co-
mo o admitem, também gostam de inven-
tar na gestão … e o resultado está à vista; 
mais uma dívida de milhões que vamos 
ter de pagar depois das eleições.

A Câmara Municipal de Paredes, dei-
xou de pagar 1.263.638,58 pela água que 
compra, na altura às Águas do Norte, água 
que compra e depois vende à Be Water, 
empresa que distribui a àgua em Paredes, 
mas cobrou este dinheiro à Be Water, en-
caixou este dinheiro…gastou-o sabe-se lá 

Habilidades cuidadosamente cozinhas 
por quem mal sabe estrelar um ovo….

onde e agora, por via de um processo ju-
dicial lá terá de repor este dinheiro, 

Mais uma vez tentam vender este ato 
de má gestão como, um ato heroico de de-
fesa dos interesses municipais( recebe-
ram da Be Water e gastaram não se sabe 
onde, e agora confrontados com o tribu-
nal…pimba toca a pagar o que já gasta-
ram por conta).e chamam a isto boa ges-
tão e defesa do interesse dos cidadãos???  
Depois apresentaram uma situação de 
má gestão da Câmara Municipal de Pare-
des como uma inevitabilidade da gover-
nação camarária e ficam muito chateados 
de serem apelidados de Ilusionistas…., 
receber o dinheiro, gastar o mesmo, e 
agora negociar pagar esta divida em pres-
tações de 22 mil euros por mês, será um 
ato de boa gestão, ou serviu apenas para 
tentar iludir o povo, que era possível fa-
zer obra e fazer de conta que se reduzia a 
dívida,  quando na prática ela  até 
aumentou

Quando confrontado na última As-
sembleia Municipal, pelo Socialista João 
Paulo Reis com este ato de má, referindo 
que “Desde 2015 que a Câmara Municipal 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Dizer adeus nem sempre é fácil, 
mas acaba por ser a melhor solução

Esta semana vou publi-
car a minha interven-
ção na Assembleia 

Municipal de Paredes, reali-
zada na passada sexta-feira, 
dia 30 de Junho, no chamado 
período “antes da ordem do 
dia”.

"Esta será provavelmen-
te a última reunião desta As-
sembleia Municipal neste 
mandato de quatro anos. É 
também o encerramento de 
um ciclo de 12 anos em que 
o Executivo Municipal foi li-
derado pelo Presidente Cel-
so Ferreira, três mandatos 
marcados por um estilo pró-
prio, alguma polémica e com 
a última reeleição a aconte-
cer por escassa margem, 
sem dúvida a mais tangen-
cial de todas as eleições rea-
lizadas neste concelho. Foi o 
prenúncio do descontenta-
mento da maioria dos Pare-
denses relativamente à sua 
governação, apesar de ter 
s i d o  o  c a n d i d a t o  m a i s 
votado.

A carta educativa foi a 
bandeira deste Presidente. O 
objectivo era dotar este terri-
tório com as melhores esco-
las do mundo, segundo as 
suas palavras, nas quais mui-
tos de nós acreditamos. A 
melhoria foi muito significa-
tiva ao nível do parque esco-
lar, que na realidade ficou 
dotado de melhores infra-es-
truturas, e com um conjunto 
de pavilhões que criaram 
condições para que o acesso 
à prática desportiva passas-
se a ser possível a um conjun-
to mais alargado de pessoas.

Mas todo isto teve um cus-
to elevado, e redundou na 
falta de investimento nou-
tras infra-estruturas básicas, 
que tornariam muito melhor 
as condições de quem por cá 

vive. Desde logo a falta de sa-
neamento básico e de água 
ao domicílio, um luxo inaces-
sível ainda para muitos, vias 
de comunicação que ficaram 
num estado deplorável, e só 
agora algumas delas em fun-
ção da quadra eleitoral que 
vamos atravessar a merece-
ram alguma atenção, simples 
arranjos urbanos, espaços 
públicos descuidados, enfim 
coisas simples e geralmente 
pouco dispendiosas, que 
transformariam qualitativa-
mente a vida dos habitantes 
deste Concelho.

Ficaram ainda por con-
cretizar muitas obras anun-
ciadas com pompa e circuns-
tancia, algumas que até che-
garam a ser protocoladas, e 
que iriam transformar Pare-
des num paraíso, não à beira 
mar plantado, mas num es-
paço único e muito à frente 
no nosso País. A cidade inte-
ligente, a pista de Fórmula 
Um, o pólo de ensino supe-
rior, o parque radical, o par-
que de campismo, a cidade 
desportiva, a piscina exte-
rior, o mastro-mar, pois seria 
possível ser avistado do mar, 
enfim muitas coisas que não 
passaram do papel ou de 
simples ideias. Ninguém po-
de ser condenado por so-
nhar, mas apresentar deva-
neios como propostas foi 
t a m b é m  t i m b r e  d e s t e 
Presidente.

O que não pode deixar de 
nos indignar é a pesada he-
rança que Celso Ferreira dei-
xa aos Paredenses. Desde lo-
go, o IMI mais alto da região. 
Depois a trapalhada dos 
transportes escolares pro-
metidos como gratuitos, co-
mo troca pela deslocalização 
de muitos alunos para fre-
guesias vizinhas, promessa 
falhada, o que faz com que os 
pais agora os tenham pagar 
do seu bolso. As melhores es-
colas do mundo apresentam 
hoje erros de concepção, fal-
ta de equipamentos e a ina-
dequação de vários mate-
riais utilizados na sua cons-

t r u ç ã o .  O  p r o b l e m a  d a 
comunidade cigana continua 
por resolver, o parque da ci-
dade de Rebordosa por con-
cluir, entre outras obras ago-
ra que agora se estão a termi-
nar, de uma forma apressada, 
atabalhoada e imagino eu, a 
preços exorbitantes, tal é a 
pressa de tentar emendar os 
erros.

A conta ficará para ser pa-
ga no próximo mandato, cer-
ca de 4 milhões de euros para 
liquidar a partir de 2018, ou 
seja, sempre com mesma má-
xima, quem vier a seguir que 
feche a porta. A mais estes 4 
milhões, vai juntar-se o pas-
sivo de 102 milhões de euros 
que esta Camara já possui, 
aos quais se juntam casos 
complicados, que podem im-
plicar a utilização de provi-
sões já constituídas, como 
seja a acção de mais de 2 mi-
lhões de euros que uma imo-
biliária moveu ao Município, 
e penso que já existe ordem 
judicial para pagar, e ainda o 
famoso OLAF, para já com 
uma acção para devolução de 
mais de 6 milhões de euros 
dos apoios recebidos, e ainda 
só com 4 centros educativos 
auditados, o que promete ce-
na de próximos capítulos pa-
ra os restantes.

Tudo isto existe, tudo isto 
é triste, tudo isto é real.

Para terminar Senhor 
Presidente, gostaria de afir-
mar que nestes 8 anos, en-
quanto membro desta As-
sembleia, nunca deixei de 
exercer a minha função de 
uma forma frontal, denun-
ciando o que no meu enten-
dimento estava mal, e apoiar 
aquilo que merecia a minha 
concordância. Nunca recorri 
a ataques pessoais ou lingua-
gem ofensiva, apesar de ter-
mos estado muitas vezes em 
campos opostos. Nunca es-
queci que atrás do Presiden-
te estava o Celso Ferreira, 
que conheço há muitos anos 
e por quem sempre tive, e te-
n h o ,  r e s p e i t o  e 
consideração.”

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Normalmente, neste período 
mais activo na política local, 
devido às eleições autárqui-

cas, verificamos que no país todo 
existem cartazes, caravanas, ações 
de rua, que todos nós vamos aguen-
tando. Esta autêntica feira em que se 
transformou a campanha eleitoral 
nos últimos anos leva-nos a um pon-
to sem retorno. Já não sabemos onde 
isto vai parar…

Logicamente que quarenta e três 
anos após a restauração da democra-
cia, as campanhas eleitorais têm mu-

dado de ano para ano, mas essas mo-
dificações continuam infelizmente a 
piorar o seu conteúdo…

Alguns profissionais trabalham 
para que aos olhos do Povo os ditos 
figurantes tenham uma qualidade de 
imagem que permita ao candidato 
ser definido por um  “perfil “ de uma 
personagem, em geral fabricada e 
maquilhada, e que possa  encaixar-se 
nesse determinado “cargo”.

No entanto, mesmo com muito 
esforço de quem cuida da imagem, 
alguns políticos dependem mais da 
sua destreza de ilusionistas do que 
da sua competência demonstrada, 
com aliás temos sentido na pele com 
Celso Ferreira.

Mas outros não….Outros preci-
sam urgentemente de passar a ima-
gem que têm perfil ideal para o cargo 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Enganar com marketing….

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da infor-

mação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pa-

redes em áreas tão diversas como a política, a economia, a em-

presarial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património 

cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, indepen-

dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-

dade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade 

das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

A propósito de um adesão

A Assembleia Municipal 
de Paredes (AM Pare-
des) aprovou a adesão a 

uma entidade denominada As-
sociação Nacional de Assem-
bleias Municipais. Esta entida-
de nasceu no ano de 2016 por 
iniciativa de eleitos de municí-
pios de Trás-os- Montes. O rosto 
visível dessa entidade que se 
pretende constituir como Asso-
ciação de Direito Privado é o Dr. 
José Manuel Pavão, actualmen-
te Presidente da Assembleia 
Municipal de Mirandela. A ideia 
promotora desta Associação 
estendeu-se aos autarcas de 
Lisboa e fez-se com o benepláci-
to da Arq.ª Helena Roseta, presi-
dente da Assembleia Municipal 
de Lisboa e com o voto favorável 
de PS, PSD e CDS. Helena Rose-
ta, num arroubo populista, che-
gou a classificar no jornal Públi-
co de “dez magníficos” os subs-
critores transmontanos iniciais. 
Mas notícias recentes, de para lá 
do Marão, dizem que a AM de 
Moncorvo votou contra, e Bra-
gança para lá caminha, de acor-
do com as justas objecções ou-
vidas e  reproduzidas na 
Imprensa.  

Pergunta-se: para quê uma 
Associação Nacional de Assem-
bleias Municipais, 40 anos após 
a institucionalização da Demo-
cracia? A Associação Nacional 
de Municípios Portugueses 
(ANMP) e a Associação Nacio-
nal de Freguesias (ANAFRE) 
não representam hoje e ante-
riormente os autarcas portu-
gueses, todos os autarcas na sua 
diversidade geográfica, especi-
ficidade, representatividade e 
pluralidade, e na dinâmica do 
Poder Local Democrático? A 
quem interessa o divisionismo 
e a criação de um fórum de di-
versão perante as exigências 
concretas e globais das comuni-
dades locais em face do centra-
lismo do País? A resposta, que 
não se obtém em Paredes, como 
não se obtém no restante País, 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

confirma que estamos perante 
uma INUTILIDADE.

Não serão palcos de desfile 
de vaidades pessoais ou de 
exercício verbalista de inten-
ções os que responderão a ne-
cessidades concretas de reflec-
tir, agindo e de agir com refle-
x ã o .  A s  A s s e m b l e i a s 
Municipais, embora carecendo 
de uma reorientação das suas 
competências e estruturas de 
funcionamento, só se dignifi-
cam quando exercem a sua acti-
vidade de acordo com a Lei e em 
articulação com os Executivos. 
A posição da CDU só podia ser 
de votar NÃO.

Mas quais os objectivos pro-
clamados da inútil Associação? 
Reforço da importância da com-
petência fiscalizadora das AM´s, 
contra restrições e limitações, 
reforço da autonomia das AM´s 
com criação de verbas de fun-
cionamento próprias. E é tudo! 
Estas são algumas das questões 
pertinentes a ser objecto de de-
bate necessário no meio do Po-
der Local. Mas que claramente 

cristianoribeiro@gmail.com

resultam muitas vezes da práti-
ca personalizada do poder. Não 
são nunca justificativas de uma 
consideração orgânica específi-
ca ou de presunção de uma ati-
tude particular. 

Há quem veja no exercício 
da função de eleito municipal 
uma “alternativa” ou “recurso” 
ao exercício do poder executivo, 
uma sombra que aparece tri-
mestralmente, que diz ao que 
vem e que se esfuma ou desapa-
rece logo a seguir. Mas isto não é 
defensável num quadro legisla-
tivo consolidado e provado. 

Foram significativos os si-
lêncios das bancadas que apro-
varam a adesão em Paredes. 
Uns votaram porque sim, ou-
tros votaram porque o Partido 
assim o disse nos bastidores, e 
outros votaram porque certa-
mente não virá mal ao mundo, 
se Paredes pagar uma cota 
qualquer… Triste exemplo de 
prática democrática. 

 Votar isolado não será 
nunca problema para os elei-
tos da CDU.

de Paredes, decidiu não pagar esta divida 
até ver regularizada uma situação que 
considerava ilegal. Ora essa decisão foi de 
suspender os pagamentos até ver a situa-
ção  que  rec lamava esc larecida  e 
decidida.

Era espectável, numa camara que ti-
vesse uma gestão correta, que este valor a 
liquidar fosse acautelado nos orçamen-
tos futuros pois a decisão havia sido de 
suspender os pagamentos, aliás esta é 
também a opinião do auditor externo 
conforme relatório apresentado hoje 
nesta assembleia onde refere “na decor-
rência do processo judicial em curso o 
município optou por suspender os paga-
mentos a entidade aguas do norte S A, 
não tendo incluído os valores em divida a 
esta entidade a data de 31/12/2016 no 
montante de 1.263.638,58 para efeitos 
de calculo doa pagamentos em atraso”.

Como tal não aconteceu, decide a Câ-
mara Municipal de Paredes assumir um 
pagamento até 2022 adiando a liquida-
ção de mais uma divida que deveria ter 
sido acautelada.

Acresce que o juro contratado neste 
acordo é muito mais alto que qualquer 
juro contratado nos recentes financia-
mentos realizados junto das instituições 
financeiras

Relembro que recentemente foi apro-

vado nesta assembleia um crédito de 
2.000.000,00 euros e muito me surpreen-
de que parte desse valor não seja usado 
para liquidar esta divida uma vez que 
também se verificou que esse valor não 
vai ser usado para liquidar as obras que 
estão a ser realizadas e que viram a sua 
liquidação adiada para 2018.

A Câmara Municipal de Paredes usa e 
abusa de desculpas e argumentos para 
justificar o injustificável. A má gestão ca-
mararia que nos colocou com uma das 
maiores dívidas municipais continua a 
fazer mais do mesmo.”

A resposta fez-se carregada de expres-
sões pouco dignas, e de uma tentativa de 
vitimização, explicar a razão que os levou 
a receber o dinheiro da Be Water e a gas-
tar sabe-se lá onde, ficou esquecida.

Poderia ter sido usado para fazer as 
prometidas piscinas ao ar livre que su-
postamente começavam a funcionar este 
ano, o badalado parque de campismo em 
Aguiar de Sousa, que este ano ia mesmo 
avançar….a rotunda em Cête, que ia co-
meçar em Abril, na dignificação da cidade 
desportiva, que enfim, não dignifica em 
nada o concelho e os clubes que a usam; 
entre muitas outras promessas, mas não, 
mais uma vez foic gasto e tentar ver onde 
é ainda mais difícil do que encontrar uma 
agulha no palheiro.

Enganar com marketing….
e então publicitam desesperada-
mente esse perfi l  com muitos 
outdoors…

Há muitos que o nosso sistema 
eleitoral vem abandonando o “deba-
te de ideias” em favor do factor 
imagem. 

A imagem pessoal ou do líder par-
tidário tornou-se o elemento decisi-
vo em todos os actos eleitorais. 

Hoje temos mais marketing polí-
tico e menos ideias…

Há muitos anos atrás a imagem 
do candidato dependia essencial-
mente de valores e comportamentos 
cuja sociedade dava muito valor, co-
mo a seriedade e dedicação.

Mas hoje a realidade parece mos-
trar-nos que a imagem constitui o 
meio e o fim da própria política. 

Por isso temos o vazio…. Não sa-

bemos o que votamos nem quem es-
colhemos para o nosso futuro.

Os eleitores de hoje deixam-se 
encantar pelas aparências de uma 
imagem ou mesmo pela familiarida-
de de um rosto bem-falante ou mes-
mo bem parecido, como aliás tive-
mos nestes últimos anos.

Porém, essa sua imagem ou mes-
mo autenticidade só se consegue 
com muito dinheiro.

Alguns para reverter a imagem de 
anos investem agora milhares de euros… 
será que conseguem manter o poder?

Podem-no manter, isso não sei…
Mas certo, é que por mais justa e 

interessante que seja uma proposta 
ou mesmo um bom argumento, cer-
tamente isso por si só, não elege nin-
guém nos dias que correm. A culpa é 
de quem vota. Nós.



16 Sexta-feira 7 de Julho de 2017  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

Manuel Fernando Rocha, 
vereador do pelouro de de-
senvolvimento municipal, vi-
sitou o novo Complexo Des-
portivo do União Sport Clube 

de Baltar no passado dia 30 
de Junho. O projeto do Com-
plexo Desportivo prevê a 
construção de um campo de 
futebol de 11, bem como bal-
neários, equipamento de 
apoio (Bar, sede, bilheteira, 
entre outros), muros de limi-
tação e uma bancada. A cons-
trução do campo de futebol, 
equipamentos de apoio, mu-

ros e bancada são da respon-
sabilidade da Câmara Munici-
pal de Paredes. A construção 
dos balneários, com um custo 
aproximado de 104 mil euros, 
é suportado pela junta de fre-
guesia de Baltar. O novo recin-
to não será dotado, para já, 
com um relvado sintético, à 
semelhança de outras fregue-
sias do Concelho.  O contrato 

assinado entre a Junta e a Câ-
mara Municipal, prevê a futu-
ra colocação do relvado sinté-
tico, mas em data posterior. 
Ao fim de mais de 20 anos, o 
clube ainda não terá as condi-
ções  mais modernas da atua-
lidade,  mas foi dado um im-
portante passo para o futuro, 
nomeadamente para as  ca-
madas jovens e de formação.

Baltar

Complexo Desportivo do União Sport Clube 
de Baltar estará pronto em Setembro

FAUSTINO 
 SOUSA

O Colégio Casa-Mãe en-
viou em Missão de Volunta-
riado, uma equipa repre-
sentante da  Instituição, 
constituída pelo Binómio 

credenciado em Interven-
ção Assistida por Animais 
(Luna e Dra. Raquel Caná-
rio) e uma Psicóloga (Dra. 
Susana Nogueira), com o 

objetivo de prestar apoio 
Psicológico e Emocional às 
vitimas dos incêndios ocor-
ridos na zona geográfica de 
Góis.

A Avenida da República  
( troço entre a Rotunda da 
Família e o cruzamento  
com a Rua Celso Moreira 
Coelho) continua a apre-

sentar várias lâmpadas 
fundidas, o que origina 
uma grande escuridão para 
os habitantes e peões que 
circulam à noite na rua. Es-

ta é uma situação a  corrigir 
rapidamente, pois a via 
principal de Baltar apre-
senta mais alguns locais em 
que a escuridão domina.

Por lapso, que teve a ver 
com uma confusão de desig-
nação das antigas escolas em 
causa, foi aqui noticiado que a 
“ Casa do Foral “, que era desig-
nada pela escola “Feira 1”, era 
a nova sede da Associação 

Clube Jazz. Tal não correspon-
de à verdade.  A nova sede fica 
situada na rua de S. Miguel, 
bem perto do Colégio Casa 
Mãe. A Câmara Municipal atri-
buiu este equipamento a uma 
associação que celebra este 

mês 24 anos e que nos últimos 
20 anos teve a sua sede na Jun-
ta de Freguesia de Baltar. Aqui 
fica a devida correcção e as 
desculpas à Associação Clube 
Jazz de Baltar pelo lapso 
cometido.

À semelhança de ou-
tros arruamentos, a Rua 
C e l s o  M o re i ra  C o e l h o 
também recebeu um  “ta-
pete novo” , que veio dig-
nificar e facilitar o acesso 
a uma montanha que tem 
sido fustigada por incên-

dios.  O “ tapete “ anterior 
já tinha mais de 30 anos  e 
só passadas algumas dé-
cadas é que foi resolvida a 
situação. Também foi ta-
pado um grande  buraco 
no cruzamento que liga a 
referida rua à estrada na-

cional 15 e que aqui já se 
tinha denunciado em an-
teriores edições. Estes 
meses que antecedem o 
início de Outubro, têm si-
do pródigos em resolver 
situações que se arrasta-
vam há longo tempo.

Colégio Casa-Mãe 
enviou Missão de Voluntariado

Avenida da República 
continua sem Luz

Escola “Feira 3“ é a nova sede  
da Associação Clube Jazz de Baltar

Rua do cruzeiro foi pavimentada

Bitarães
Inauguração do 
Centro Escolar de Bitarães

Lordelo
IP Infra-estruturas de 
Portugal requalifica o Km 26 da EN 209 

No passado dia 23 de ju-
nho de 2017, pelo Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes e Vice Presiden-
te Dr. Pedro Mendes, foi 
inaugurado O Centro Esco-
lar de Bitarães.

Estiveram presentes os 
vereadores, os Presidentes 

de junta de várias fregue-
sias e outras individualida-
des, assim como professo-
res e alunos.

 Depois de inaugurado e 
benzido pelo Pároco desta 
freguesia, Rev. Padre Ar-
mando Mendes Neto, todos  
visitaram as instalações. 
No final, houve um lanche 
convívio para crianças, pais 
e  p r e s e n t e s  n e s t a 
inauguração.

Não é de anteontem nem 
de ontem, nem de hoje. É de 
sempre. 

Um dos pontos mais verti-
ginosos das estradas de Lor-
delo, situado ao Km 26 da EN 
209, em frente à estátua do 

Ribeiro da Silva, que na déca-
da de 50 ganhou duas volta a 
Portugal, está a sofrer uma 
profunda intervenção. 

A requalificação, da res-
ponsabilidade doa Infra-es-
truturas de Portugal (IP), teve 
início a meio de Junho e, se for 
cumprido o prazo contratado 
com a empresa Acácio da Cari-
dade Ferreira & Irmão S.A., a 
obra estará concluída em 
Setembro. 

Durante esse período, a au-
tarquia tem que construir um 
novo acesso à EB 2/3+S. Ao 
que tudo indica, esse acesso 
será feito pela Praça Eng.º Ma-
tos Gil.  Depois de pronta, a re-
qualificação dessa zona sensí-
vel, reclamada há muitos anos 
pelos Lordelenses, permitirá 
aos transeuntes, aos automo-
bilistas e, essencialmente, aos 
alunos da escola ter seguran-
ça na via pública.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

SILVIO
SILVA
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No âmbito da comemo-
ração do 14º. Aniversario da 
elevação de Rebordosa a Ci-
dade, a Junta de Freguesia 
de Rebordosa  numa ce-
rimónia emotiva, que de-
correu na sua sede de que se 
destaca a homenagem a 
quatro  Associações de Re-
bordosa, Associação Para o 
Desenvolvimento de Rebor-
dosa, Agrupamento 1030 de 
Escuteiros de Rebordosa, 
Grupo Desportivo da Porte-

l a  e  M o t o  C l u b e  d e 
Rebordosa.

O evento contou com a 
presença dos Executivos 
municipal e da freguesia de 
Rebordosa, dos presidentes 
da Assembleia Municipal e 
da Junta de Freguesia de Re-
bordosa, do Padre Mário 
João, de autarcas e ex-autar-
cas, de dirigentes associati-
vos e muitos munícipes que 
não quiseram deixar de as-
sistir à cerimónia.

Junta de freguesia de Rebordosa  
homenageia quatro associeações da cidade

Cristelo
“Pedras no caminho”

A população de Cristelo, já 
há alguns anos que espera pe-
la concretização do projecto 
desenvolvido para a zona li-
mítrofe ao centro de saúde, na 
Rua Dr. Bernardo Pacheco Pe-
reira Leite. A realização de tal 
projecto viria a colmatar ne-
cessidades existentes na fre-

guesia, pois os cidadãos iriam 
beneficiar de um auditório, e 

de uma sede para o clube da 
freguesia, o Futebol Clube de 

Cristelo, sendo que o clube já 
dispõe da verba para o efeito.

Acontece, porém, que pa-
rece estar malfadado tal pro-
jecto, pois apesar de ter sido 
dado o arranque da obra, a 
mesma teve que ser suspensa, 
em virtude da grande quanti-
dade de pedra  encontrada no 
local, que impossibilita o 
avanço da obra e obriga a uma 
alteração de projecto inicial. O 
que é certo, é que o local fica 
localizado numa espécie de 
colina, e a esse facto deveria 

ter-se sido sensível, e aquando 
do estudo topográfico, deve-
ria ter-se feito uma avaliação 
do solo, já que a “olhómetro” 
não era possível garantir o 
que estava debaixo do solo, e 
assim se poderia ter determi-
nado o tipo e a resistência do 
solo no local, adequando-se, 
ab initio o projecto às caracte-
rísticas do terreno.

Tal comportamento pré-
vio, teria evitado o aumento 
de custos para a obra, que, 
sem dúvida vão subir em rela-

ção ao inicialmente previsto. 
Contudo, os cidadãos cris-

telenses mantêm a esperança, 
que as alterações ao projecto 
para o local, efectivamente 
aconteçam, e a execução da 
obra também, e a curto pra-
zo…Preferencialmente, antes 
de 1 de Outubro de 2017, de 
modo a que a situação não fi-
que a “mornar” por tempo in-
determinado…Tempo esse 
que poderá ser, previsivel-
mente, e no mínimo, de mais 
quatro anos!

CARLA
NUNES

A 28.ª edição do Bazar 
do Móvel decorreu em Re-
bordosa de 30 junho a 9 de 
julho. Um evento organiza-
do pela Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, 
que mais uma vez encheu o 
pavilhão da instituição de 
oportunidades de negócio 
na área do mobiliário, com 
um fim muito nobre.

Já habituaram o público 

com algo inovador,  este 
ano um Grupo de Bombei-
ros em sintonia com a di-
recção da Associação Hu-
manitária  f izeram uma 
mega guarda-jóias cons-
truído em Madeira, objecto 
que está exposto na entra-
da principal do Quartel dos 
Bombeiros.

São centenas de móveis 
de todos os tipos. De refe-
rir que as peças de mobi-
liário são doadas pelos em-
presários da região e a re-
c e i t a  a n u a l m e n t e 
angariada com o Bazar do 
Móvel é uma ajuda impor-
tante para a corporação, 
afirma o dirigente. “Os em-

presários têm sido sempre 
generosos e este ano mos-
traram-se muito recepti-
vos”, acrescenta Abel Mo-
reira.  O evento decorre 
desde o dia 30 de Junho até 
dia 9 de Julho. À semelhan-
ça de anos anteriores espe-
ra-se que o certame seja 
visitado por milhares de 
pessoas na procura bons 
móveis a preços acessíveis. 
Ao longo dos anos, a mo-
d e r n i z a ç ã o  d o  s e t o r,  a 
aposta na qualidade e no 
design fez com que o even-
to fosse crescendo e é hoje 
uma parte fundamental 
p a r a  a  g e s t ã o  d a 
associação.

Rebordosa

Bazar do Móvel 2017
PAULO 
PINHEIRO

Festas da Cidade, foram 
quatro dias de animação. 
Começou com a tradicional 
procissão de velas, iniciativa 
com tradição em Rebordo-
sa, que se veio mantendo ao 
longo dos anos graças à lou-
vável resiliência das comis-
sões de festas. As festas em 
honra de São Miguel reve-
lam-se como um dos pontos 
mais altos das Festas do 
Concelho de Paredes, em 
que a cidade ganha especial 
colorido, movimento e ale-
gria, passando por uma pa-
nóplia de iniciativas cultu-
rais e desportivas, a vida e 

animação que enchem Re-
bordosa nestes dias de festa, 
serve de pretexto a que as 
suas gentes desfrutem do 
ambiente quente e de franca 
harmonia que a sua Cidade 
ganha. As festas de Rebor-
dosa são muito importantes 
como elemento dinamiza-
dor e agregador da vida co-
munitária e na medida em 
que contribuem para o de-
senvolvimento económico e 
para o prestígio de uma ci-
dade ou região. Há pois que 
não desvalorizar estes im-
portantes momentos da vi-
vência coletiva.

Festas da 
Cidade de Rebordosa
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A Clínica Ana Silva, apos-
ta sobretudo nos servi-
ços de Fisioterapia Pe-

diátrica e Adultos, Pilates Clíni-
co, Pressoterapia, Psicologia 
Clínica, e Nutrição na Saúde e 
no Desporto, de elevada quali-
d a d e ,  c o m  p r e ç o s 
competitivos.  

As instalações são novas, com 
equipamentos modernos e de 
elevada qualidade, para propor-
cionar os melhores tratamentos 
aos pacientes. A clínica está im-
plantada ao nível do rés-do-
-chão, com excelentes acessibili-
dades e possui estacionamento 
público na frente e nas zonas ad-
jacentes. No interior existe uma 
receção com lugares sentados e 
televisão. Existem gabinetes am-
plos, bem equipados, com todas 
as comodidades. Existe ainda 
um ginásio e instalações sanitá-
rias, devidamente preparadas 
para serem usadas, nomeada-
mente, por pessoas com defi-
ciência física.  Com uma equipa 
jovem, dedicada e ambiciosa, no 
sentido de proporcionar o me-
lhor aos pacientes, a satisfação 
dos pacientes “é muito impor-
tante” para a Clínica Ana Silva.

As consultas de Nutricionis-
mo estão a cargo de Diana Car-
neiro e de Psicologia de Márcia 
Nogueira.

Ana Silva, 34 anos, dá nome à 
Clinica e é a técnica responsável 
pelo espaço enquanto que Bruno 
S i lva ,  3 5  a n o s  é  o  N o s s o 
Empresário.

PILATES CLÍNICO
Pilates clínico baseia-se 

num conjunto de exercícios, 
adaptados dos exercícios origi-
nais, divididos em vários graus 
de dificuldade, por forma a ser 
mais direcionado para a reabi-
litação física. Pode ser aplicado 
individualmente e em grupo, 
tendo em vista o problema in-
dividual de cada pessoa.

O Porquê utilizar pilates 
clínico?

- Concebidos por fisiotera-

peutas no sentido de serem uti-
lizados como ferramenta de 
tratamento. - Baseados na teo-
ria da estabilização segmentar, 

lombo-pélvica e mecanismos 
de controlo motor. - Aplicável 
em casos ortopédicos, neuroló-
gicos e desporto e pediatria.

CLASSES 
ENVELHECIMENTO ATIVO
Consiste em exercícios 

adaptados para adultos mais 
velhos com ou sem patologias, 
orientados por um fisiotera-
peuta. Tem como objetivo a 
diminuição da rigidez das arti-
culações, ajuda a prevenir a 
perda da força muscular ne-
cessária para as tarefas diá-
rias, tais como andar, subir 
escadas, apanhar roupa, etc,. 
Auxilia também na capacida-
d e  r e s p i r a t ó r i a  e 
cardiovascular.

PRESSOTERAPIA
A pressoterapia é um trata-

mento terapêutico não invasi-
vo, que através de uma pres-
são mecânica melhora a circu-
lação sanguínea e o sistema 
linfático. Como resultado, di-
minui o cansaço das pernas, a 
retenção de líquidos e a celuli-
te. Melhora a elasticidade da 
pele e a desintoxicação do 
corpo.

Negócios. A Clínica Ana Silva é uma jovem empresa, localizada, no nº 32 da rua Dr. José Firmino, junto ao Tribunal de Paredes. Tem acordos com a Medicare e 
ADSE (Regime Livre).

Clínica Ana Silva, simpatia e profissionalismo 
de mãos dadas a preços competitivos
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR   
TELM.: 917 457 007

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

CALÇADO, MALAS E ACESSÓRIOS

LOLLIPOPS

CAVALINHO

MIGUEL VIEIRA

RUFEL

CACHORRINHO

PRIMADONA

SAMSONITE

JETLAG
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  JUL'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)

AUDITÓRIO A LORD

Até 31 jul 

Exposição de Arquitetura

Souto Moura

BIBLIOTECA  A LORD

Escritor do mês julho

David Machado

O Leituras sugere…

Temas infantojuvenis 

O tubarão 

na Banheira de David Machado

COOPERAÇÃO A LORD

26 julho | 15h

 Comemoração 

do Dia Mundial dos Avós

10 a 28 julho| 14.30h às 17.30h 

Atividades nas Férias de Verão

Artes Manuais 

Sessões de Cinema

PAREDES (CIDADE)

13 a 16  de julho

Festas da Cidade  

e do Concelho Concertos

Quim Barreiros, Santa Maria, 

Xutos&Pontapés e Mariza

11 e 13 julho

Biblioteca Municipal

Atividades com livros

18,20,25 e 27 julho | 15h

Loja Interativa de Turismo

Oficina à descoberta das nossas 

tradições |Museu Mobiliário;

Tecelagem; Património; Doces

LEITURAS 

Todas as segundas feiras

manhã - 10h| tarde 15h 

“A leitura não tem idade” por técni-

cos da biblioteca nas IPSS

Inscrições: 

biblioteca@cm-paredes.pt/255 788 776

Diariamente, a Feira do Li-
vro A LORD recebeu as 
escolas inscritas para a 

habitual Hora do Conto, dinami-
zada pela equipa de animação A 
LORD.

A contadora de histórias Só-
nia Aguiar voltou ao convívio 
com os pequenos ouvintes, os 
meninos da EB1 nº1 de Lordelo, 
deliciando-os com histórias 
apresentadas de forma criativa e 
apelativa.

Contar/ouvir histórias faz 
sempre o deleite das crianças. 
Por isso, também foi convidada 
d´A LORD Maria da Paz Braga, da 
Associação Obrigado Portugal, 
que apresentou o livro Aldeia da 

Esperança, baseado na experiên-
cia dos autores no Nepal, numa 
missão de ajuda a populações 
locais, por ocasião de um terra-
moto que destruiu aldeias e de-
salojou os seus habitantes. Uma 
história verídica e cheia de força 
que prendeu a atenção de todos 
os ouvintes, os alunos de 2 tur-
mas do 1º ciclo da Escola Básica 
de Susão – Valongo.

Num encontro com os meni-
nos de 3 turmas do 1º ciclo da 
EB1 nº 2 de Lordelo, Paulo San-
tos, apicultor e autor do livro 
“Cuscas no Castelo de Guima-
rães”, apresentou a história da 
abelhinha Cuscas que, num lindo 
dia, enquanto andava a apanhar 
pólen nas flores, descobriu um 
grupo de crianças a entrar no 
Castelo de Guimarães.

Muito curiosa e atrevida, re-
solveu entrar pela janela do cas-
telo e ver tudo o que as crianças 
estavam a fazer lá dentro.

Este livro aborda a importân-
cia das abelhas na nossa vida. Ao 
mesmo tempo, as crianças des-
cobrem a história do Castelo de 
Guimarães, através de uma abor-
dagem lúdica e pedagógica.

João Manuel Ribeiro, escritor 
de reconhecido mérito na litera-
tura infantojuvenil, visitou de 
novo a Feira do Livro da A LORD, 
para apresentar alguns dos seus 
livros aos alunos do 5º e 6º ano 
do Agrupamento de Escolas de 
Lordelo. Com eles, estabeleceu 
um diálogo muito próximo e 
dinâmico.

A importância da educação 
musical  ressalta da história 

Leituras. A Biblioteca organizou a Feira do Livro anual, que teve lugar no Museu A 
LORD. Além da abertura diária do espaço para a venda de livros, do programa consta-
ram atividades variadas, sobretudo destinadas aos mais pequenos.

Feira do Livro 2017

António Orlando | texto

Oskar e a família das cordas, narrada por 
uma das autoras, Sandrina Costa, aos meni-
nos do pré-escolar da EB1 nº 1 de Lordelo. 
Esta história promove o hábito da leitura e 
o contacto com a música de uma forma lúdi-
ca e entusiasta.

As escolas inscritas nas sessões foram 
presenteadas com livros para as suas 
bibliotecas.

O público adulto teve oportunidade de 
assistir à apresentação dos livros “Hoje, às 
sete da manhã”, de Donzília Martins, e “Nos 
braços do vagabundo”, de Letícia Brito.

Fotolegenda

Fotolegenda

Atividades de Férias da Fundação 
A LORD | Visita à Associação Hu-
manitária Bombeiros Voluntários 
de Lordelo

No passado dia 27 de junho, pelas 
21h, cerca de 180 pessoas assisti-
ram à Audição Final do Ano Letivo 
2016/2017 dos alunos da Escola 
de Dança da Fundação A LORD
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PUBLICIDADE

Extrato do processo 1758/10.4TBPRD
- Paredes Juizo Local Civel J2

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 2 de Junho de 2016, 
confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça por acórdão de 7 de Fevereiro de 2017

Acção Popular
Autores: Adriano da Silva Fonseca e outros

Reus: Miguel Duarte Barbosa de Sousa e Outros, NIF 207674213

I - Relatório: 
Adriano Silva da Fonseca e Maria Margarida Mendes de Sousa Fonseca vieram propor contra os RR. Miguel Duarte Barbosa de Sousa, José 
Fernando Barbosa de Sousa, Maria Fernanda Barbosa de Sousa, Rui Manuel Teixeira Soares, Maria da Glória Barbosa de Sousa Ferreira e 
Albertino Adão da Rocha Ferreira a presente acção popular, na qual requerem a condenação dos RR. a reconhecerem a natureza pública do 
caminho do Visalto que liga a Rua de Lamaçais, freguesia de Vilela, à Rotunda dos Sobreiros, E.N. 309, freguesia de Sobrosa, ambas do con-
celho de Paredes; a reporem o caminho no estado em que se encontrava antes da construção do muro; a restituirem ao domínio público a 
parte do caminho que com a construção do muro se apropriaram; a se absterem da prática de quaisquer actos que atentem contra o direito 
de uso do referido caminho; a se absterem da prática de quaisquer actos que dificultem ou impeçam a livre circulação pelo caminho. Para 
tanto, alegam que são donos do prédio rústico descrito no artigo 1º da petição inicial e os RR. donos do prédio descrito no artigo 2º do mesmo 
articulado, sendo que este confronta a norte e poente com caminho público. Desde tempos imemoriais que, pelos prédios dos AA., RR. e 
demais proprietários de prédios confinantes existe um caminho com largura de 3,50 a 5 metros, sempre usado pelas gentes da terra, com 
início próximo à actual rotunda de acesso à A42 e término na Rua de Lamaçais, sendo interpectado pela Travessa do Visalto e reconhecido 
pelos populares e pela Junta de Freguesia de Sobrosa como o caminho de ligação à feira do Cô, Penamaior, Paços de Ferreira. Os RR. construí-
ram um muro de vedação do seu terreno, licenciado pela Câmara Municipal de Paredes, com alvará de licença nº 164/07C. Antes da constru-
ção do muro foi explicado e identificado o caminho público aos RR. por proprietários de prédios confinantes. Com esta construção, os RR. 
taparam o caminho, impedindo os Aa. e público em geral de por ali circularem, sendo que, quando acedem ao caminho pela travessa do Vi-
salto ou Rua de Lamaçais, quando chegam ao prédio dos RR. são forçados a voltar para trás, quando poderiam sair para a EN 309, o que lhes 
causa transtornos, nomeadamente quando circulam com tractores agrícolas e vêm dificultada a manobra de inversão do sentido de marcha. 
A Câmara Municipal de Paredes e a Junta de Freguesia de Sobrosa inseriram o caminho na toponímia da freguesia de Sobrosa. 
Regularmente citados, vieram os RR. deduzir contestação, na qual, em síntese, alegam que o prédio identificado no artigo 2º da petição inicial 
não é aquele sobre o qual existe o caminho público alegado pelos AA.; os terrenos contíguos ao terreno de F. Costa – Indústria de Mobiliário, 
S.A., pelo Sul deste, pertencem aos RR. individualmente; impugnam a existência do alegado caminho público; o acesso para a feira do Cô ou 
outras é feito há mais de 50 anos pela EN 319, existindo, quando muito, um atravessadouro, abolido em 1967 nos termos do artigo 1383º do 
CCivil; há mais de 20 anos que ninguém vai de Sobrosa à Feira do Cô a pé e se o faz não é pelos terrenos dos RR. nem pelo resto das matas a 
poente destes; o muro foi licenciado junto da Câmara Municipal de Paredes e da E.P., não havendo vestígio do caminho reivindicado como 
público na planta fornecida pelo departamento do Urbanismo do Município de Paredes nem foi catalogado na Toponímia de Sobrosa em 
Maio de 2005 ou anteriores; confirmam a construção do muro de vedação mas alegam a existência de outros acessos aos prédios dos AA., 
impugnando o demais alegado .
 A fls. 163 e ss. consta a réplica, na qual os AA. alegam desconhecer as delimitações de cada um dos prédios pertencentes aos RR., não poden-
do identificar concretamente sobre qual dos prédios dos RR. se situa o leito do caminho público objecto da acção, sendo certo que todos fo-
ram objecto de embargo de obra pela Câmara Municipal de Paredes, registado em todas as descrições prediais, impugnando o demais ale-
gado pelos RR..

Factos provados:
Factos assentes por acordo:
 A) O prédio rústico designado por “Sorte Grande das Vinhas, com a área de 800m2, sito no Monte do Visalto na Freguesia de Sobrosa, Con-
celho de Paredes, a confrontar a nascente com herdeiros de José Pacheco, poente e sul com herdeiros de Maria Emília Brandão Almada e 
norte com caminho, está descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o n.º 00209/120788 e ali registado a favor dos autores 
e inscrito na matriz sob o artigo 76 
B) O prédio designado por Bouça dos Sobreiros, com mato e árvores, sito na freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes, a confrontar a norte 
com António Moreira Nunes, a sul com Joaquim de Meireles, a nascente com José Pacheco Dias Torres e a poente com António Joaquim Ma-
chado, está descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número 81 e ali registado a favor dos réus e inscrito na matriz sob 
o artigo 73 Factos demonstrados por produção de prova: 
C) Pelos prédios dos Autores, Réus e demais proprietários de prédios confinantes existe um caminho, cuja largura medeia entre os 3,50m e 
os 5,00m com início próximo à actual rotunda de ligação à auto-estrada A42 (denominada rotunda dos Sobreiros, E.N. 309), terminando no 
limite da Freguesia de Sobrosa com a Freguesia de Vilela (mais precisamente na Rua de Lamaçais), ambas do concelho de Paredes; 
D) Este caminho é interceptado pela Travessa do Visalto, que começa na estrada nacional 309, também designada, na toponímia da Junta de 
Freguesia de Sobrosa, como Avenida do Visalto ; 
E) Após terem tomado posse do referido prédio os Réus procederam à construção de um muro de vedação do seu terreno, procedendo à 
tapagem do caminho referido em C) e D) ; 
F) Por causa do referido em E), os autores, demais proprietários de prédios confinantes e pessoas em geral que acedam ao caminho, seja pela 
Travessa do Visalto, seja pela Rua de Lamaçais, ao chegarem ao prédio dos Réus, em virtude do muro por estes construído, vêem-se forçados 
a voltar para trás, quando poderiam sair para a nacional 309 ;
 G) O caminho referido em C e D) destina-se a servir às matas existentes na zona do Visalto e ao uso da população em geral para aceder às 
freguesia vizinhas de Vilela e concelho de Paços de Ferreira, sendo também usado como caminho de acesso à feira do cô ;
 H) Por não poderem entrar por um lado do caminho e sair pelo outro os tractores agrícolas que transportam mato ou madeiras têm muito 
dificultada a manobra de inversão do sentido de marcha;
 I) Mesmo que, em algumas partes o caminho tenha somente cerca de 3,50m de largura, se o mesmo não se encontrasse bloqueado pelo muro 
que os Réus construíram a circulação seria feita sem qualquer tipo de transtorno;
J) A Junta de Freguesia de Sobrosa reconhece o caminho indicado em C) como o caminho de ligação à feira do Cô, Penamaior, Paços de 
Ferreira;. 
a) O prédio designado por Bouça dos Sobreiros confronta a norte e poente com caminho público 
b)  As gentes da terra sempre utilizaram o caminho indicado em C) e D), sendo reconhecido pelos populares como o caminho de ligação à 
feira do Cô, Penamaior, Paços de Ferreira;
c) Desde 'pelo menos 1980 que a Freguesia de Sobrosa mantém sob a sua administração e jurisdição o referido caminho, com exclusão de 
outros, por actos repetidos e renovados, inscrevendo-o na toponímia aprovada por deliberação da mesma Junta de 30-04.2008, qualifican-
do-o então como publico e mantendo-o no cadastro, procedendo (desde pelo menos essa altura) à limpeza e conservação do mesmo, sem 
oposição ou contestação de quem quer que seja, à vista de toda a agente, assim agindo no interesse das gentes da terra e  do desenvolvimento 
da Freguesia, sendo porém, que o mesmo caminho já é deste tempos imemoriais, há mais de 50 anos, utilizado de forma livre por  todas as 
pessoas da terra.

IV- Decisão
Termos em que acordam os Juizes da Secção Civel do Tribunal da Relação do Porto em julgar procedente a apelação, revogando-se a sentença 
recorrida e condenando-se os reus a:
1- Reconheceram a natureza publica do caminho do Visalto que liga a Rua de Lamaçais , freguesia de Vilela, à Rotunda dos Sobreiros, E.N. 
309, freguesia de Sobrosa, ambas do concelho de Paredes;
2- Reporem o caminho no estado em que se encontrava antes de ser vedado com a construção do muro;
3- restituírem ao dominio publico a parte do caminho de que, com a construção do muro, se apropriaram;
4- se absterem da pratica de quaisquer atos que atentem contra o direito de livre circulação e uso do referido caminho;

O Progresso de Paredes - 07/07/2017

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

O Progresso de Paredes - 07/07/2017
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NECROLOGIA

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO  
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 22 de junho, com 76 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 
n.º 109, Vila Cova de Carros, Paredes. Era casado com Maria da 
Conceição de Oliveira Barbosa.  
AGRADECIMENTO 
Sua esposa, filhos, netos, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

LAURA DA SILVA
Faleceu no dia 3 de julho, com 97 anos. Era natural de 
Baltar – Paredes e residente na Rua de Peneirada, n.º 9, 
Mouriz, Paredes. Era viúva de José Joaquim Pinto de Sousa.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que 
as missas de 7.º dia, serão celebradas, sábado, dia 8, pelas 17,30 ho-
ras na Igreja paroquial de Mouriz e domingo dia 9 pelas 8,30 horas 
na Igreja paroquial de Vila Cova de Carros, agradecendo, também 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

MOURIZ / PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ FERREIRA 
GONÇALVES DA SILVA
Faleceu no dia 25 de junho, com 81 anos. Era natural de 

Besteiros – Paredes e residente na Rua das Cancelas, n.º 83, Bestei-
ros, Paredes. Era viúva de José Augusto Moreira Ribeiro.

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

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

LAZARO MANUEL 
RIBEIRO MOREIRA
Faleceu no dia 28 de junho, com 52 anos. Era natural de 

Castelões de Cepeda – Paredes e residente no Largo Comendador 
Pereira Inácio, n.º 58, Baltar, Paredes.   Era solteiro.

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

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA ALEXANDRA 
DE ALMEIDA MACHADO
Faleceu no dia 2 de julho com 42 anos. Era natural e 

residente em Bitarães, Paredes. Era divorciada.

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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

NELSON DIAS FERREIRA
Faleceu no dia 2 de julho, com 61 anos. Era natural 
de Sobrado – Valongo e residente na Rua Santa Tecla, 
n.º 418 B, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria de 

Fátima da Silva Rodrigues.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa e demais família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente co-
metida. Comunicam que a missa de 7.º dia, será celebrada, sábado, 
dia 8, pelas 19,30 horas na Igreja paroquial de Lordelo, agradecen-
do, também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

ABÍLIO VALENTIM 
MACHADO NOGUEIRA
Faleceu no dia 2 de julho, em Marselha, França, com 

28 anos. Era natural de Ferreira – Paços de Ferreira e residente na 
Trav. de Santo António, n.º 71, Duas Igrejas, Paredes.   Era solteiro.

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

 A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

BÁRBARA ROSA 
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 21 de junho, com 61 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua da Ribeirinha, n.º 443, 
Vila Cova de Carros, Paredes. Era casada com Albino de Oliveira 
Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM MOREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 23 de junho, com 74 anos. Era natural 

de Besteiros – Paredes e residente na Trav. 20 de Junho, n.º 39, 
Besteiros, Paredes. Era solteiro.

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

BESTEIROS / PAREDES
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Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

FALECEU

EVA FERNANDA MARTINS DA ROCHA
Faleceu no dia 4 de julho com 77 anos. Era natural de Arreigada-Paços de Ferreira e residente 
na Rua Santa Isabel, n.º 29, Vilela, Paredes.  Era casada com Alfredo Neto da Rocha.  

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, e demais família vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam também 
que a missa de 7.º dia será celebrada, quarta-feira, dia 12 de julho pelas 19 horas na Capela de S. José, 
Vilela, Paredes   Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. (Gerência de José Paulo Couto - Vilela, Paredes) Tel./Fax 255871570-Tlm-

967012537
VILELA / PAREDES

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
 

apresenta  
sentidas condolências

Praça Capitão Torres Meireles, 30   |  2.º Andar - Sala B  |  4580-873  |  Paredes

A n o v a  b a n c a d a  d o 
Complexo Desporti-
v o  d o  R e b o r d o s a 

Atlético Clube que reúne 
agora condições de exceção 
para o apoio à importante e 
fundamental formação do 
clube, “foi integralmente fi-
nanciada pela Câmara de Pa-
redes, no valor de 110 mil 
euros, na sequência da com-
participação municipal de 
150 mil euros para o relvado 
sintético que custou cerca de 
180 mil euros na totalidade”, 
explica fonte da autarquia 
paredense.

Na cerimónia de inaugura-
ção da bancada do sintético do 
RAC, o presidente da Câmara 
que está de malas feitas reve-

lou que “antes do final deste 
mandato vamos desafiar os 
clubes a assinar um contrato 
de desenvolvimento desporti-

vo por objetivos. Quanto me-
lhores os resultados, maior o 
financiamento da autarquia”, 
explicou.

Inaugurada cobertura da bancada  
do sintético de treinos do RAC
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