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“José guilherme que trouxe 
o caminho-de-ferro tem uma estátua. 
Outros trouxeram para cá as 
autoestradas. Alguém se há-de lembrar”
Entrevista. Um dos dinossauros do poder autárquico, Jorge Malheiro, faz o flashback da sua vida para O 
Progresso de Paredes agora que completou 75 anos de vida e foi homenageado pela autarquia, 22 anos 
após ter deixado a presidência do município paredense. PÁGS.6 e 7

homem de Rebordosa 
desaparecido desde 
o dia de ano novo pÁG.17

ARS Norte visitou 
Serviço de urgência 
do ChTS

Associação de Cristelo 
encerrou o ano com 
espetáculo em lordelo

Saúde. “O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem 
capacidade de resposta para enfrentar o pico da 
gripe”. pÁG. 3

Dança. A associação contou com as atuações dos 
seus alunos, nas suas diversas modalidades, este 
ano com a estreia da nova turma de Ballet da fre-
guesia de Astromil. pÁG.19
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♦ SERVIÇOS RÁPIDOS ♦ MUDANÇAS DE ÓLEO ♦ FILTROS
♦ BATERIAS ♦ ESCOVAS ♦ ESCAPES ♦ AMORTECEDORES 

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrifi cantes
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1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa 
e isenta.

2 – Defesa firme dos valores representativos do concelho de Paredes em áreas tão 
diversas como a política, a económica, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a 
social e do seu património cultural e arquitetónico.

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

4 – Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das pessoas e das 
instituições e a sua privacidade.

Estatuto Editorial

o Indiscreto descobriu 
porque é que o Excelso 
se viu obrigado a man-

dar pôr luz no PARQUE José Gui-
lherme, fingindo tratar-se de luzes 
de Natal.

É que ele queria descobrir o sala-
frário que graffittou a palavra “Pra-
ça” em todas as Placas que ele colo-

cou no PARQUE  José Guilherme 
em Paredes. E descobriu: É o próxi-
mo candidato do Pêéssedê à Cam-
bra de Paredes …

Nós não lhe vemos a cara, mas se 
bem se lembram, só o Excelso e o 
Adiarno Estádios o conhecem, des-
de o célebre jantar do naipe dos 
nove.

a luz ao fundo 
do parque

adVeRtÊnCia: este espaço humorístico e satírico tem como destinatários 
apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não 
tiverem. o seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

Parque JosE Guilherme sempre!

Parque
Parque

Editorial

mudança de ano

E 
chegou a 2016!

Com a mudança de ano há sempre algum optimismo no 
ar derivado da perpetiva que as coisas tendem a melhorar.

E não é algo exclusivo de um Dr. Pangloss que viva no me-
lhor dos mundos. É uma opinião partilhada pelo mais comum dos 
mortais.

Até porque pior de 2015, só mesmo 2014 ou 2013.
Mas o novo ano que começa parece querer contrariar tal perspetiva: 

Chuva e mau tempo quanto baste, o que é sempre deprimente.
Como se não nos bastasse o BPN, o BPP, o BES, vem agora o fantasma 

do BANIF olhar-nos nas brumas do 2016 que há-de vir a ser.
Depois deste, qual será o senhor dono disto tudo que se segue?
Basta de depressão; animemo-nos – Sigamos em Pé:
Seguimos em Pé:
Eu vou gritar: Desprezo toda a mediocridade.
Tu não queres sentir, não queres ver, não queres escutar
Porque a força do poder avilta a tua condição
Mas estamos aqui: fazemo-nos ver 
se todos contra o poder.
E tenham Fé: Seguimos em Pé.
Que a utopia é uma cerveja fria;
Bebam para acalmar a sede.
E bebam de pé.
Rebeldia? Eu nunca me ajoelharei
porque logo vai amanhecer.
Vemos outros a conformar-se: 
Ficam sem nação, sem vocação
Sem entendimento, nem razão.
Sem paixão.
É exemplo a não seguir
Quanto temos? Quanto valemos?
Não há bandeiras, não há fronteiras, 
Se acreditares em ti.
Tenham fé porque continuamos em pé
E a utopia, que é uma cerveja fria, 
Merece ser bebida
Para nos matar a sede.

Por
VASCO
RIBEIRO
diretor

VASCO
RIBEIRO

´
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Pontos de Vista
Curiosidades acerca da visão

Nesta altura do 
ano é normal 
fazer-se o ba-

lanço do ano que termi-
nou e definir objetivos 
para o que começa. E pa-
ra não começar o ano a 
fa l a r  de  pro ble m a s  de 
visão trago,  hoje,  uma 
crónica mais ligeira so-
bre algumas curiosida-
des relacionadas com a 
visão.

O olho é o segundo ór-
gão mais complexo do 
corpo humano (o 1º é o 
cé re b ro ) .  C o n s t it u í d o 
por mais de 2000 partes 
que funcionam de forma 
coordenada para permi-
tir a captação dos estí-
mulos luminosos trans-
formá-los em elétricos e 
transmiti-los ao cérebro. 
A retina tem 120 milhões 
d e  b a s t o n e t e s  e  7  m i -
lhões de cones (as célu-
l a s  r e s p o n s áv e i s  p o r 
captar a luz).

O olho humano con-
segue distinguir mais de 
2,5 milhões de cores. O 
Daltonismo é uma defi-
ciência congénita que 
afeta as células respon-
sáveis pela visão das co-
res (cones), limitando o 
número de cores que es-
sas pessoas são capazes 
de descriminar. O nome 
Daltonismo foi atribuído 
em homenagem ao ho-
mem que descobriu esta 
de ficiência (John Dal-
ton).  Existem mais ho-
m e n s  d a l t ó n i c o s  q u e 
mulheres (cerca de 8% 
dos homens e 0,5% das 
mulheres). Recentemen-
te  fo i  de s co b e r t a  u m a 
nova mutação genética 
q ue  fa z  com  q ue  a lg u-

mas mulheres tenham 4 
t ip o s  de  co n e s  e m  ve z 
dos tradicionais 3 o que 
lhes permite descrimi-
nar muitas mais cores. 

O s  re c é m - n a s c i d o s 
não produzem lágrimas. 
Na realidade os bebes só 
começam a produzir la-
grimas entre as 4 e as 13 
semanas de vida.

Pestanejamos cerca 
de 17 vezes por minuto e 
um pestanejo dura cerca 
de 1 décimo de segundo. 
Num ano pestanejamos 
cerca de 5,2 milhões de 
vezes. Quando fixamos 
algo em visão de perto 
pestanejamos menos e 
por isso é que muitas pes-
s o a s  s e nte m  picad a s  e 
“areias” quando passam 
muito tempo no compu-
tador. As mulheres pesta-
n e j a m  m a i s  q u e  o s 
homens.

A córnea é o único te-
cido do corpo humano 
que não tem vasos san-
guíneos alimentando-se 
através do humor aquo-
so e da lagrima

Um olho não pode ser 
transplantado na sua to-
talidade pois existem mi-
lhões de fibras nervosas 
a ligar o olho ao cérebro 
(nervo ótico) e não é pos-
sível reconstruir essas 
conexões nervosas.

Pensa-se que as pes-
s o a s  co m  o l h o s  de  co r 
azul são todas descen-
dentes de um único indi-
víduo que viveu na re-
gião do mar negro há 10 
mil anos. Apenas 2% dos 
s e r e s  h u m a n o s  t ê m 
olhos verdes. Algumas 
pessoas nascem com um 
olho de cada cor, a esta 
c o n d i ç ã o  c h a m a - s e 
heterocromia.

Omatofobia é o medo 
de olhos.

Faço votos que todos 
os leitore s do Jornal O 
progresso de Paredes ve-
jam o ano que agora ini-
cia com bons olhos.

Por
JORgE
JORgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

JORgE
JORgE

ARS Norte visitou 
Serviço de Urgência do CHTS
Saúde. “O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem capacidade de resposta para enfrentar o 
pico da gripe”

O presidente da Ad-
m i n i s t ra ç ã o  Re -
g i o n a l  de  S aú de 

do Norte (ARS-N), Álvaro 
Almeida, visitou mo pas-
sado dia 21 de dezembro, o 
Serviço de Urgência do 
Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa EPE (CHTS).

“O CHTS tem capacida-
de de resposta e saberá 
responder às necessida-
des do afluxo de procura 
quando esta necessidade 
surgir”, referiu Álvaro Al-
meida após a visita ao Ser-
viço de Urgência do Hos-
pital Padre Américo que 
se seguiu à reunião com o 
Conselho de Administra-
ção do CHTS. Contudo, o 
presidente da ARS-N sa-
lientou, em caso de doen-
ça não emergente, ser pre-
ferível a população recor-
rer em primeiro lugar aos 
centros de saúde ou utili-
zar a Linha Saúde 24 (808 
24 24 24).

O presidente do conse-
lho de Administração do 
CHTS, Carlos Vaz, indicou 
que o Serviço de Urgên-
c i a ,  o  4 º  m a i o r  d o  p a í s 
co m  6 0 0  a  70 0  at e n d i -
mentos diários, “está pre-
parado para reforçar de 

imediato as equipas em 
c a s o  d e  u m  a u m e n t o 
anormal de afluência às 
urgências”.

 Esta visita inseriu-se no 

âmbito da implementação 
do Plano de Contingência 
de Temperaturas Extre-
mas Adversas - Módulo de 
Inverno que visa avaliar as 

condições e a capacidade 
de resposta das institui-
ções ao fluxo crescente de 
do e nte s  q u e  s o f re m  o s 
efeitos negativos do frio.

António Orlando | texto
O Centro Hospitalar 

do Tâmega e Sousa (CH-
TS) recebeu no dia 4 de 
janeiro, 75 novos médi-
cos internos. O número 
d e  i n t e r n o s  q u e  e s co -
lhem o CHTS para a sua 
formação tem aumenta-
do de ano para ano. Em 
2015, entraram 51 inter-
nos do ano comum e 13 
i n t e r n o s  d e 

Uma mulher de 61 anos 
morreu, na quinta-feira, 24 
de dezembro, na sequên-
cia um acidente na Circu-
lar Rodoviária Interna de 
Paredes. Do despiste do 
Renault Clio em que viaja-
va,  seguido de choque 
com um Mercedes que cir-

CHTS recebe 
75 médicos internos

Acidente mortal 
na CRIP

especialidade.
No  i n íc io  de ste  a no, 

foram 60 os internos de 
a n o  co mu m  e  1 5  i nte r-
nos de especialidade di-
vididos por Anestesiolo-
gia,  Cardiologia,  Cirur-
g i a ,  G i n e c o l o g i a /
O b s t e t r í c i a ,  M e d i c i n a 
Interna, Ortopedia, Pato-
logia Clínica, Pediatria e 
Psiquiatria.

culava em sentido contrá-
rio, resultaram, ainda, cin-
co feridos.

Joaquina Sousa e Silva, 
de Bitarães, ainda foi trans-
portada para o hospital 
com vida, mas não resistiu 
aos ferimentos provoca-
dos. Na sequência deste 
acidente, também três ne-
tos e a nora da sexagenária 
ficaram feridos.
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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 CUNHARUI CUNHA

PUB

Celso Ferreira tem luz verde para pedir 2,5 milhões  
de euros à banca se tiver dificuldades de tesouraria

A Ass embleia Mu-
n i c i p a l  d e  Pa re -
de s  aprovou  e m 

s e s s ã o  e x t ra o rd i n á r i a , 
realizada na noite do dia 
21 de Dezembro, uma au-
t o r i z a ç ã o  à  C â m a ra  d e 
Paredes para a contrata-
ção de um empréstimo a 
curto prazo até ao mon-
tante de 2, 5 milhõe s de 

euros. A proposta que se 
repete ano após ano, em 
final de ano económico, é 
da autoria do presidente 
da Câmara, Celso Ferrei-
ra e visa precaver even-
t u a i s  p ro b l e m a s  d e  t e -
souraria que possam sur-
g i r  e m  v i r t u d e  d a s 
flutuações de receita. 

A proposta foi aprova-
da por unanimidade, sem 
votos contra, mas ainda 
assim o PS, por intermé-

dio do seu membro Paulo 
Silva, justificou o voto fa-
vorável aludindo à situa-
ção económica da câma-
ra. “Este empréstimo, pa-
ra pagar na legislatura, 
t a m b é m  ve m  d e m o n s -
t r a r  a q u i l o  q u e  t e m o s 
vindo a denunciar ao lon-
go do tempo que é a situa-
ção da autarquia não será 
das melhores. Mas mes-
m o  a s s i m  at e n d e n d o  a 
que se trata da resolução 

de problemas de tesoura-
ria votamos a favor”, refe-
riu o socialista.

A declaração de Paulo 
Silva motivou uma inter-
venção vigorosa de Celso 
Ferreira, que no seu en-
t e n d e r  “é  o  r e f l e x o  d o 
atual momento” do Parti-
do S ocialista no conce -
lho:  “É lamentável, é ver-
gonhoso e demonstra o 
nível da vossa bancada 
dizer e ouvir aquilo que 
acabaram de dizer para 
que os outros ouvissem. 
Desde sempre, e estou na 
politica de Paredes há 18 
a nos,  de s de  s e mpre  fo i 
assim. Sempre a Câmara 
Municipal aprovou e uti-
l i z o u  e m p r é s t i m o s  d e 
curto prazo. E não é para 
pagar na legislatura, por-
que a burrice não chega 
ao céu, é para pagar du-
rante o ano civil .  É uma 
vergonha o tipo de inter-
ve n çõ e s  q u e  ve m  a q u i 
fazer. Espero que o natal 
l h e  s a i b a  b e m ,  l h e  fa ça 
b e m ,  p o rq u e  e u  t e n h o 
ve rgo n h a  q u e  e s t a  A s -
s e m b l e i a  t e n h a  g e n t e 
com o seu nível politico, 
pá”. 

A intervenção do pre-
sidente de Câmara termi-
nou com a troca de pala-
vras menos agradáveis 

entre os dois. O Presiden-
te da Assembleia, Ganja 
da Fonseca, apelando ao 
espirito da quadra, colo-
c o u  u m  p o n t o  f i n a l  n a 
discussão e no burburi-
nho que se instalara no 
Salão Nobre dos Paços do 
concelho onde decorria a 
reunião magna da políti-
ca em Paredes. 

Na história da Assem-
bleia Municipal de Pare-
des, esta sessão extraor-
dinária terá sido das mais 
rápidas de sempre -  du-
rou cerca de 15 minutos. 
Ainda assim houve tem-
po para aprovar por una-
nimidade e sem discus-
são, dois pedidos de inte-
resse público municipal 
em equipamento de ge-
riatria e de atividade no 
setor da carpintaria em 
que foi requerente Morei-
ras – Carpintaria e Mobi-
liário, Lda. 

Foram também dados 
a o  c o n h e c i m e n t o  d o s 
membros da Assembleia 
Municipal outros quatro 
pedidos de interesse mu-
nicipal que não careciam 
de  aprovação  p e l a  A M : 
Indústria de Vidro, Uni-
pessoal, LDA; Mário Jorge 
Ferreira; J. Moreira da Sil-
va & Filhos, SA, e Gonçalo 
Rochas Moveis, LDA.

Autarquia. Assembleia Municipal extraordinária aprovou empréstimo 
de curto prazo para responder a eventuais flutuações de receita da 
Câmara e que possam pôr em causa a gestão corrente. O curto debate 
foi marcado pela crispação entre PSD e PS. 

António Orlando | texto

Voto de boas 
festas após 
crispação 
política

Antes do convívio natalí-

cio que houve no final e 

para o qual o presidente 

da Assembleia Munici-

pal convidou todos os 

presentes a juntarem-se 

numa confraternização 

“por detrás da cortina” 

(um ̀ lapsus linguae´ de 

Granja da Fonseca que 

motivou alguns piropos 

da oposição), os líderes 

das bancadas formula-

ram votos de bom natal. 

Os comunistas previram 

“um novo ano melhor, 

sem cortes de ordenado, 

na Função Pública”, opi-

nião partilhada pelo PS 

que pediu um novo ano 

“sem insultos” aos seus 

eleitos. O PSD por inter-

médio de José Manuel 

Outeiro disse reservar a 

intenção pública para 

outras ocasiões, Rui Sil-

va, pelo CDS “em tom 

mais calmo para diluir 

um bocado a animosida-

de que às vezes faz aqui 

pouco sentido”, desejou 

um 2016 “cheio de pro-

gresso e prosperidade”. 
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Encontro entre nós – Natal 2015 encheu Pavilhão 
Rota dos Móveis

O “ E n co nt ro  e nt re 
Nós – Natal 2015”, 
atividade direcio-

n a d a  à  p op u l a çã o  co m 
mais de 60 anos de idade, 
reuniu no passado dia 22 de 
dezembro, no Pavilhão Ro-
ta dos Moveis, em Lordelo, 
mais de 2 mil séniores.

Os idosos desfrutaram, 
na ocasião, de uma tarde 
de convívio em que impe-
rou a boa disposição ao 
som da música popular, 
entre outros momentos, e 
que terminou com o já tra-
dicional lanche com do-

ces típicos de Natal e com 
a entrega de uma lembran-
ç a  a  c a d a  u m  d o s 
convidados.

“A festa de Natal é sem-
pre especial, é uma altura 
em que juntamos, mais 
uma vez, todas as pessoas, 
todas as IPSS´s, juntamos 
também o Programa Mo-
vimento Sénior do pelou-
ro do desporto e fazemos 
esta festa para todos vós”, 
disse aos presentes a ve-
readora com o pelouro da 
Aç ã o  S o c i a l ,  H e r m í n i a 
Moreira.

O presidente da Câma-
ra também falou para “de-
sejar a todos Boas Festas e 
q ue  agora  q ue  o  pior  j á 
passou, espero em 2016 
que consigamos fazer ati-
vidades para todos”, disse, 
Celso Ferreira.

Já Hermínia Moreira, ve-
readora do Pelouro de Ação 
Social da Câmara Munici-
pal de Paredes, realça o for-
talecimento dos laços de 
amizade através da iniciati-
va: “A festa de Natal é sem-
pre especial, é uma altura 
em que juntamos, mais 

Festa. Festa. Idosos desfrutaram, na ocasião, de uma tarde de convívio 
em que imperou a boa disposição ao som da música popular. 

PUB

uma vez, todas as pessoas, 
todas as IPSS´s, juntamos 

também o Programa Movi-
mento Sénior do pelouro 

do desporto e fazemos esta 
festa para todos vós”.

António Orlando | texto

Chama-se Bárbara, é de 
Nespereira, Cinfães, e nas-
ceu de parto normal às 
01.00 hora do dia 1 de janeiro 
e foi o primeiro bebé a nas-
cer no Hospital de Penafiel.

 Foi uma gravidez planea-
da e o parto estava previsto 
para 19 de janeiro, mas Bár-
bara não deu tempo ao pai 
para estacionar e assistir ao 
parto. Nasceu às 37 semanas 
com 3,40 quilos e 47 centí-
metros. É a segunda filha de 
J o a n a  V i e i r a  e  B r u n o 
Monteiro.

Um incêndio destruiu no 
passado dia 27 de dezembro 
um prédio nas imediações 
do Sameiro, em Penafiel. O 
sinistro terá tido início nu-
ma chaminé de um fogão a 
lenha na habitação localiza-

É uma menina o Bebé do Ano do 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 

Incêndio urbano provocou 
pânico em Penafiel

da no 1º andar de um prédio 
que tem no rés-do-chão o 
café Royal. As chamas fo-
ram combatidas por deze-
nas de Bombeiros de várias 
corporações da região entre 
os quais os voluntários de 
Paredes, Cete e Baltar. Não 
houve feridos. 



6 Sexta-feira 8 de Janeiro de 2016  oprogressodePAREDES

política

PUB

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 Guilherme que trouxe o caminho-de-ferro  
tem uma estátua. Outros trouxeram  
para cá as autoestradas. Alguém se há-de lembrar”

Jorge Malheiro, o nome 
autárquico de Jorge 
M a r i a  Fo nto u ra  de 

Queirós Malheiro, 75 anos, 
vai passar a figurar numa 
praça que vai nascer nas tra-
seiras do quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Pare-
des. A Piscina Municipal da 
cidade de Paredes já foi bati-
zada de Piscina Municipal 
Jorge Malheiro, “por ter sido 
ele quem a mandou cons-
truir”. Estes são pormenores 
que ajudaram a construir a 
homenagem que a atual Câ-
mara de Paredes prestou 
àquele que liderou os desti-
nos de Paredes nos primei-
ros 17 anos do Portugal 
democrático. 

Jorge Malheiro foi, entre 
outras iniciativas, responsá-
vel pela elevação de Paredes 
a cidade, pela construção da 
ETAR de Paredes, pela cons-
trução do bairro O Sonho, 
pela implantação da CESPU 
em Paredes ou pela compra 
de 18 mil metros quadrados 
da Quinta da Estrebuela, ho-
je, Parque da Cidade de 
Paredes.

Jorge Malheiro foi presi-
dente da autarquia paredense 

de 19 de agosto de 1977 a 30 de 
Dezembro de 1993, ano em 
que perdeu a presidência pa-
ra Granja da Fonseca. No dia 
que fez 75 anos foi agraciado 
com a mais alta distinção con-
celhia e respondeu às pergun-
tas do jornal O Progresso de 
Paredes. 

Progresso de Paredes 
(PP) - Vinte e dois anos de-
pois a homenagem, ainda foi 
a tempo ou foi tempo de mais 
à espera?

Jorge Malheiro (JM) – Jul-
go que quando se faz qual-
quer coisa e essa coisa nasce 

da verdade, nunca há tempo. 
Há sempre uma ocasião para 
o tempo. 

PP- A homenagem foi, en-
tão, bem recebida indepen-
dentemente de ter esperado 
este tempo?

JM – Sem dúvida nenhu-
ma. É uma coisa que fica bem 
e uma certeza que ao fim de 22 
anos as pessoas ainda se re-
cordam, nomeadamente os 
companheiros de trabalho. 
Aqueles com quem trabalhei 
na câmara e a quem sempre 
os chamei de companheiros 
de trabalho.

Entrevista. Um dos dinossauros do poder autárquico, Jorge Malheiro, faz o flashback da sua vida para O Progresso de Paredes agora que comple-
tou 75 anos de vida e foi homenageado pela autarquia, 22 anos após deixado a presidência do município paredense. 

António Orlando | texto

PP- Olhando para trás 
qual foi a sua maior conquis-
ta para Paredes?

JM - Há duas: a posição de 
Paredes ter sido elevada a ci-
dade; a supressão da passa-
gem de nível. Esta última foi 
uma obra extensiva ao país, ao 
nordeste transmontano, evi-
tando desvios na ligação Por-
to - Bragança. Era um inferno. 
Havia filas de carros até ao alto 
de Mouriz. Foi o arquiteto Ro-
sado Correia que, sentado co-
migo num local muito tosco 
em Lisboa já passava da meia-
noite com um papel à frente, 
assumiu o despacho da su-

pressão da passagem de nível. 
Foi uma obra que marcou um 
tempo e a minha alma.

PP - A sua ascensão ao Po-
der foi sorte sua ou azar? 
Quando Ribeiro da Mota se 
demitiu, o senhor era o nú-
mero dois…

JM - Foi um dever a cum-
prir. Quando foram as primei-
ras eleições o CDS queria que 
eu fosse o cabeça de lista. Eu 
não aceitei. Ainda assim o par-
tido insistiu para que eu fosse 
em segundo lugar. Aceitei. Na 
ocasião nunca pensei que po-
deria ser chamado à presidên-
cia. Fui. Tive que abandonar 
uma vida muito boa, era presi-
dente da maior empresa italo
-portuguesa, mas como tinha 
deveres – fui eu que formei o 
CDS no concelho e tínhamos 
um programa de governo con-
celhio aprovado – seria um 
traidor se abandonasse tam-
bém. Pensei duas vezes e con-
tinuei. Doei-me completa-
mente à causa. Fui convidado 
para Secretário de Estado e 
deputado pelo meu partido 
mas não aceitei. Fui convida-
do a candidatar-me por outros 
partidos e também não acei-
tei. Ao fim de 17 anos, saí. 

PP- Esta cidade, este con-
celho, seria diferente se Jor-
ge Malheiro tivesse conti-
nuado na presidência da Câ-
m a ra?  Na  ce r i món i a  de 
homenagem foi dito que Pa-
redes teve pela sua mão o 
primeiro PDM do norte do 
país, onde o limite máximo 
de construção em altura, a 
partir do solo, era 4 pisos …

JM –Talvez não se tivesse 
feito coisas que foram feitas. 
Talvez teria feito coisas na 
continuidade do que estava a 
fazer. Eu tinha uma outra con-
ceção do poder. Mas não que-

ro falar sobre isso agora. Já 
passou muito tempo. Há inte-
resses que são mais podero-
sos que as realidades. 

PP - À data em que exer-
ceu o seu Poder Autárquico, 
o Senhor tinha um rival, aqui 
ao lado: Justino do Fundo, 
em Penafiel… 

JM – Primeiro quero desta-
car a amizade grande por al-
guém que já partiu. Havia 
uma grande rivalidade mas 
nós conseguimos criar união 
para a resolução de proble-
mas comuns. Ele lutava pela 
sua terra e eu pela nossa. De-
pois há uma coisa que me en-
cheu a alma: Paredes durante 
muito tempo foi o primeiro 
concelho do Vale do Sousa; fi-
zemos o que fizemos, sem 
fundos comunitários. Ia a Lis-
boa pedir o dinheiro do Fun-
do de Equilíbrio Financeiro 
para todas as câmaras da re-
gião. Ia de manhã ao Banco de 
Portugal com a folha das 
transferências. Depois mais 
tarde, os colegas telefonavam-
me a perguntar: trouxeste o 
dinheiro para nós? E eu res-
pondia: sim já está no banco. 
(risos) 

PP – Voltava a construir a 
ETAR (desativada recente-
mente) naquela zona da 
cidade?

JM – A ETAR foi feita cons-
cientemente. Os dinheiros 
eram pouquíssimos. Tivemos 
que fazer uma aliança com 
Penafiel. Íamos ter um hospi-
tal e os resíduos não podiam 
ficar por cima da terra. Tive-
mos que avançar. Houve a 
possibilidade nas Pias, mas a 
situação era demasiado dis-
pendiosa. Depois de eu ter 
deixado a Câmara aquela 
ETAR foi muito mal cuidada. 
Quem quer ser justo e hones-

■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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to tem de reconhecer que 
houve falta de manutenção 
daí os maus cheiros. 

PP – Que imagem tem da 
política autárquica?

JM - O Dr. Celso Ferreira 
tem feito o que pode debaixo 
de determinada orientação. 
Hoje em dia Paredes tem de 
continuar a crescer. Neste mo-
mento o país vive numa situa-
ção aflitiva. A Europa é quem 
manda.  

PP – Não está arrependido 
de se ter afastado tão cedo da 
política ativa?

JM – Não. Fiz o que foi possí-
vel e às vezes o impossível. Ao 
que não foi possível fechou-se 
os olhos à nossa vontade. Ain-
da fui candidato ao Parlamen-
to Europeu, a pedido de Ma-
nuel Monteiro, para encher a 
lista, mas fiquei-me por ali. 

PP - Paredes é um conce-
lho fragmentado. Tem quase 
duas mãos cheias de cidades 
e vilas. Não há um sentimen-
to de união em torno da cida-
de sede. Nota-se; é flagrante. 
É possível mudar esta reali-
dade ou é uma fatalidade?

JM – Há um bairrismo exa-
cerbado que não permite isso. 
Um concelho pequeno como 
Paredes tem quatro cidades. 
Uma era suficiente. Não é por 
se ser cidade que se tem mais 
e melhores condições de vida. 
Também não queria alongar-
me sobre isto.

PP- Sentiu a falta de al-
guém na sua homenagem?

JM – Não.

PP - O presidente da As-
sembleia Municipal, granja 

d a  Fo n s e c a  n ã o  e s t e ve 
presente… 

JM - Qual é o problema? Ca-
da um só faz o que quer. Lá só 
vai quem quer.

PP - Não é hora de se enter-
rar de vez o “machado de 
guerra” entre estas duas per-
sonagens da vida pública de 
Paredes?

JM - Não há machados. Is-
so é para os bombeiros ou le-
nhadores. Cada um seguiu o 
seu caminho. Eu por um lado, 
o outro senhor por outro. So-
m o s  p e r f e i t a m e n t e 
incompatíveis. 

 PP - Como gostaria de ser 
recordado?

JM - Já fui agora. Foi tão 
bom. Há história, documen-
tos. Cada um julgará por si. O 
José Guilherme, que trouxe o 
caminho-de-ferro tem uma 
estátua. Outros trouxeram pa-
ra cá as autoestradas, que al-
guém se há-de lembrar…

PP - Enquanto Centrista 
acredita numa coligação do 
CDS com o PSD nas próximas 
autárquicas? 

JM - Acho muito difícil. À 
semelhança do que se passa a 
nível nacional, cada partido 
seguirá o seu caminho. Fruto 
das semelhanças ideológicas 
de PSD e PS, acredito mais de-
pressa numa coligação desses 
dois partidos num futuro... 

PP - Como é que olha para 
o atual CDS?

JM - Está muito, muito, em 
baixo. O concelho é sociologi-
camente PSD, o CDS só subirá 
se tiver um projeto muito dife-
r e n t e ,  c r e d í v e l ,  p a r a  o 
município.

Jorge Malheiro homenageado 
22 anos depois de ter sido
presidente da Câmara de Paredes
Tributo. “Que ninguém nesta terra tenha vergonha de invocar um autarca que há 
22 anos espera esta homenagem”, atirou Celso Ferreira, o promotor da iniciativa. 
O homenageado foi definido como um “estadista”.

O Município de Paredes atri-
buiu no passado dia 23 de 
de ze m bro,  a  C h ave  de 

Honra do Município a Jorge Ma-
lheiro, segundo Presidente da Câ-
mara de Paredes eleito (CDS) após 
o 25 de abril de 1974, “pelo extraor-
dinário contributo em prol do de-
senvolvimento do concelho ao 
longo dos mais de 16 anos em que 
liderou os seus desígnios”, por pro-
posta do atual autarca, Celso Fer-
reira (PSD). 

Jorge Malheiro foi presidente da 
autarquia paredense de 19 de Agos-
to de 1977 a 30 de Dezembro de 1993, 
ano em que perdeu a presidência 
para Granja da Fonseca. No dia que 
fez 75 anos foi agraciado com a mais 
alta distinção concelhia. 

Na cerimónia que decorreu no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
foi notada a ausência do atual presi-
dente da Assembleia Municipal de 
Paredes…Granja da Fonseca. 

O nome “Jorge Malheiro” que foi 
retirado da rotunda de acesso à A4 
por Granja, agora por decisão do 
atual executivo municipal, passou a 
batizar as Piscinas Municipais da ci-
dade e constará na toponímia da 

praça junto ao quartel dos Bombei-
ros de Paredes.

“Esta homenagem não é um frete 
nem um favor. É justa, merecida e 
tardia. Mas mais vale tarde do que 
nunca. Que ninguém nesta terra te-
nha vergonha de invocar um autar-
ca que há 22 anos espera esta home-
nagem”, atirou Celso Ferreira. 

José Orlando Rocha, amigo do 
homenageado, foi quem lembrou 
à plateia algumas das conquistas e 
peripécias do percurso autárquico 
de Malheiro. Por exemplo lembrou 
que o ex-Presidente chegou a assu-
mir o papel e as funções de juíz por 

13 vezes, numa altura em que os 
presidentes da câmara tinham 
competências para substituir os 
magistrados nas suas ausências. É 
um “estadista” pela forma como 
geria a coisa pública com rigor, 
mesmo que isso lhe custasse votos 
ou eleições. 

“Foi uma honra dedicar uma vi-
da à causa e coisa pública e ter ser-
vido a minha terra”, afirmou o ho-
menageado, debaixo de uma chu-
va de palmas da plateia composta 
por familiares, amigos, magistra-
dos, ex-autarcas vizinhos e funcio-
nários da Câmara.

António Orlando | texto

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafi el

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489
climanuelvinha@hotmail.com

Climatização, Lda. Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.
Promoção válida até 31 de dezembro 2015.

Desde 50€/mês-superior e inferior( com todas as consultas incluídas)
marque já grátis a sua consulta de avaliação.

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

Av. Central da Portela, 214 | Rebordosa
mpclinic.dentalcare@gmail.com

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Rua do Negral, nº 735  |  4585-187  |  Gandra - Paredes  |  Fax.:  224 155 487
Telm.: 965 635 544  |  962 791 147  email.: faixadeestrelas@hotmail.com



8 sexta-feira 8 de Janeiro de  2016  oprogressodeParedes

opinião

Robin Wood, 
Vikings e ladrões

O prejuízo para o 
contribuinte da 
recente resolu-

ção do BANIF é estimado 
agora em não menos de 2,4 
mil milhões de euros. Para 
se perceber a dimensão, tal 
equivale a 3 anos de sobreta-
xas recolhidas.

Na Islândia, já foram con-
denados 26 banqueiros a 
prisão pela crise financeira 
de 2008. Outros banqueiros 
e grandes accionistas aguar-
dam sentença. Os crimes fi-
nanceiros imputados foram 
de manipulação extensiva 
de mercados, peculato e vio-
lação de deveres fiduciá-
rios. O tempo aglomerado 
de prisão foi de 74 anos com 
11 islandeses com 4 ou mais 
anos de prisão e 2 deles com 
6 anos. Mas não só os ban-
queiros foram responsabili-
zados. Um importante ac-
cionista “apanhou” 4 anos e 
o secretário do Ministro das 
Finanças de então foi culpa-
do de abuso de informação.

 Voltemos a Portugal. As 
cadeias estão desertas de 
banqueiros e grandes finan-
ceiros. Salgado continua a ir 
á missa na sua capela parti-
cular da Linha de Sintra. O 
mesmo com Rendeiro, com 
Oliveira Costa, com Carlos 
Costa, com Maria Luísa Al-
buquerque. A lista dos políti-
cos e financeiros susceptí-
veis de ir a julgamento céle-
re é vasta. Mas a Islândia não 
é Portugal. Aqui o perdão 
p a r a  o s  p o d e r o s o s  é 
magnânimo.

Relembremos. Em princí-
pio de Janeiro de 2013, em 
tempo de austeridade, baixa 
de rendimentos e de sacrifí-
cios para o povo, o governo 
decidiu realizar uma opera-
ção financeira, recorrendo a 

Por
CRISTIANO
RIbEIRO
Médico

capitais públicos, de recapita-
lização do Banif num valor 
superior a 1100 milhões de 
euros. Ao contrário da histó-
ria do herói mítico, o Robin 
Hood desses tempos (o go-
verno PSD/CDS-PP), roubava 
aos pobres para dar aos ricos.

Foi um autêntico brinde 
de Natal oferecido em ban-
deja de ouro aos accionistas 
do Banif, os mesmos que du-
rante anos sacaram cente-
nas de milhões de euros de 
lucros do Banco. Só na pri-
meira década do novo milé-
nio este Banco teve lucros 
líquidos de 508,4 milhões de 
euros e entregou aos seus 
accionistas de dividendos 
216 milhões de euros (41% do 
total de lucros), o que é mui-
to dinheiro para um banco 
da dimensão do Banif.

A operação financeira de 
1 100 milhões de euros in-
cluiu a compra de acções do 
Banco, ficando o Estado por-
tuguês detentor da quase to-
talidade do Banco e um em-
préstimo no valor de 400 
milhões de euros (só esta 
parte vencia juros). Vale a pe-
na lembrar que estando este 
Banco cotado em Bolsa o seu 
valor bolsista era então de 
apenas 83 milhões de euros, 
mas o Estado decide injectar 
13,3 vezes esse valor.

O então Primeiro-Minis-
tro, Passos Coelho, justificou 
a operação, como um bom 
negócio para o Estado, falan-
do de um juro de 10%, men-
tindo sobre a operação que 
correspondeu, na verdade, 
a uma ajuda pública a fundo 
p e r d i d o  a  u m  b a n c o 
privado

O governo preparou uma 
«nacionalização» temporá-
ria cujo objectivo era, mais 
uma vez, resolver os proble-
mas do banco e transferir os 
prejuízos de uma entidade 
privada para as contas do 
Estado, prejuízos em resul-
tado de uma gestão irres-
ponsável e determinada 
pelos ganhos da especula-

cristianoribeiro@gmail.com

CRISTIANO
ção financeira. A actividade 
comercial do banco esteve 
s e m p re  m u it o  l i g a d a  à s 
o b r a s  m a j e s t á t i c a s  d o 
jardinismo.

 O PCP denunciou esta 
falsa nacionalização em que 
o alto risco seria coberto pe-
lo dinheiro dos contribuin-
tes. O banco não só não ti-
nha activos suficientes co-
mo  d i f ic i l me nte  i a  ge r i r 
proveitos aceitáveis para 
devolver o dinheiro ao Esta-
do. Acresce que o Estado fi-
cou em posição maioritária 
mas só podia nomear um 
administrador não executi-
vo e um membro para o con-
selho fiscal. Uma vergonha!

O sistema de regulação e 
supervisão por parte do 
Banco de Portugal, por inca-
pacidade intrínseca e por 
opções políticas, revelava-
se como um verdadeiro em-
buste. O Presidente da Repú-
blica, cúmplice do governo, 
permaneceu calado. 

Encerrados balcões, des-
pedidos milhares de traba-
lhadores, reduzidos para 12 
dias de salário por ano de 
trabalho, a indemnização 
por despedimento, apesar 
disso, o banco só devolveu 
275 milhões de euros. 

Face à decisão anuncia-
da pelo Banco de Portugal e 
pelo Governo sobre o Banif 
– venda do negócio do Banif 
ao Santander Totta, resolu-
ção do Banif e criação de um 
Veículo para assumir os acti-
vos tóxicos - compreende-se 
o lixo que estava debaixo do 
tapete com PSD e CDS direc-
tamente responsáveis pela 
perda de 825 milhões de eu-
ros. A anunciada “saída lim-
pa” do chamado programa 
de ajustamento revelava-se 
uma gigantesca operação 
de propaganda do governo, 
alicerçada na obediência 
c e g a  á s  i m p o s i ç õ e s  d a 
União Europeia e do Banco 
Central Europeu.

Nós não temos vikings, 
só temos ladrões.  

O ano que passou foi um ano de 
grandes desafios para os Pare-
denses e para os Portugueses. Os 

resultados das eleições legislativas de outu-
bro deram um novo alento às reduzidas espe-
ranças que todos tínhamos. O Partido Socia-
lista de Paredes, tudo fez para tentar inverter 
as dificuldades sentidas, sobretudo a nível 
local, prova disso mesmo foi a luta encetada 
contra o brutal aumento do IMI, que se deu 
em Paredes por culpa do PSD local, enquanto 
nos concelhos vizinhos, os autarcas deci-
diam diminuir o valor a pagar pelo IMI, por cá 
decidiram passar para a taxa máxima. 

As críticas do PS levaram o PSD a admitir 
o erro e a prometer rever o valor, mas o PSD 
local limitou-se a fazer jus à fama de Partido 
de Ilusionistas, e deixaram tudo pratica-
mente na mesma. 

o ano de 2016
As eleições de 2013 trouxeram um desa-

fio novo ao PS Paredes e sobretudo a Ale-
xandre Almeida, julgo poder dizer que te-
mos estado à altura do compromisso assu-
mido com os paredenses nessa altura. Dois 
anos e meio depois, a presença do Partido 
Socialista é hoje mais sentida, a oposição 
continua firme e determinada, e tem obri-
gado este executivo a um maior rigor 
orçamental.

Os orçamentos camarários eram verda-
deiras mentiras, faziam orçamentos de cen-
tenas de milhões e nunca se executava 
mais de 35% a 40%, hoje os orçamentos são 
mais comedidos (mas mantendo sempre 
uma dose significativa de ilusionismo).

Hoje vive-se um clima de esperança, de-
vido ao resultado das eleições autárquicas 
de 2013. Com o reforço dos eleitos do PS, na 
Câmara Municipal, Assembleia Municipal 
e nas Assembleias de Freguesia abriu-se 
um novo tempo para Paredes. 

Infelizmente, o PSD continua sem per-
ceber esta vontade de mudança, e tudo 
faz para continuar a penalizar os Pare-
denses, a manutenção da taxa máxima 
do IMI é disso uma evidência, apesar de 

Por
PAulO
SIlVA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

As eleições de 2013 trouxeram um desa-
fio novo ao PS Paredes e sobretudo a Ale-
xandre Almeida, julgo poder dizer que te-
mos estado à altura do compromisso assu-

Mais um ano terminou. Um 
ano cujas dificuldades e 
sacrifícios se mantive-

ram e ondem se evidenciaram alguns 
conflitos e até algumas desgraças. No 
entanto, aquilo que já passou, passou e 
o meu desejo para todos em 2016 é que 
seja um ano repleto de alegria e de 
saúde.

2016 em Paredes será certamente 
um ano de muitas decisões importan-
tes e de grandes combates políticos en-
tre os diferentes intervenientes. O meu 
desejo é que seja mesmo isso, luta políti-
ca. Que apenas haja confronto de ideias 
e procura de novas soluções para Pare-
des e não “politiquices” que só se ba-

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

2016

joaquimneves.progresso@gmail.com

seiam em ataques pessoais ou mesmo 
em avaliações pouco fundamentadas 
de quem nada acrescenta a Paredes.

Fazer politica é apresentar ideias 
próprias e também contestar às ideias 
dos outros, mas nunca ter o desplante 
de confundir o político com o pessoal. 
Quem tem essa atitude não tem cora-
ção nem formação para estar na 
politica.

 Por isso espero que em 2016 todos 
os actores políticos da nossa terra te-
nham o discernimento de fazerem polí-
tica sem descambar para o insulto e pa-
ra a provocação pessoal.

Na minha opinião, a nível nacional, o 
próximo ano será essencialmente pro-
tagonizado por três pessoas:

António Costa, que como primeiro-
ministro (não eleito) terá a tarefa de fa-
zer melhor do quem o precedeu, sendo 
que com certeza não será tarefa fácil. 
Mas na minha opinião isso é coisa já não 
preocupa muito António Costa. O seu 
principal objectivo (ser poder) está 
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mudam-se os tempos, 
espero que se 
mudem as vontades

Ne s t e  m e u  p r i -
meiro artigo de 
2016 impõe-s e 

e fe t u a r  u m a  re s e n h a  de 
2015, breve porque o espa-
ço também não é muito, e 
a  p a c i ê n c i a  do s  le ito re s 
t e rá  l i m it e s ,  d o  a n o  q u e 
terminou há poucos dias, 
e m  t e r m o s  l o c a i s  e 
nacionais.

Por cá, logo em Fevereiro 
a Assembleia Municipal de 
Parede s foi confrontada 
com o pedido de aprovação 
de mais um empréstimo 
bancário para salvar o Mu-
n i c í p i o .  F o r a m  s ó  ( ! ) 
20.000.0000,00€ (vinte 
milhões de euros), valor a 
que ascendia o tamanho da 
“boia de salvação” à qual se 
pretendia agarrar o executi-
vo para não se afogar no 
“mar” de dívidas em que na-
vega a autarquia que “supe-
riormente dirige”.

Até hoje o Tribunal de 
Contas ainda não se pre-
nunciou sobre tal emprésti-
mo. A solução, porque os 
fornecedores estavam de 
mão estendida, foi efetuar 
contratos individuais de li-
quidação de divida, assu-
mindo uma renda mensal, 
possibilitando dessa forma 
que os beneficiários se fi-
nanciassem junto da Ban-
ca. Truques…

Em Junho voltei a aler-
tar para o que se passava no 
Parque José Guilherme, pa-
ra a verdadeira feira da la-
dra que lá se instala aos Do-
mingos, com guarda-sóis 
coloridos de praia, barracas 
de campismo, lancheiras 
de  p iq u e n iq u e  e  g u a rd a 

ventos, que proliferam e de-
gradam os canteiros dos 
jardins, cuja manutenção é 
paga por nós todos. De ban-
cas de loiça a forquetas de 
motorizadas, de canos de 
escape a amortecedores, de 
aquecedores a cobertores, 
de f lores a chouriços, de 
queijos a bacios, tudo con-
vive em pleno recinto, com 
o caos instalado no trânsito, 
veículos estacionados em 
cima dos passeios, em con-
tramão, em segunda fila ou 
em cima da relva. O apelo 
renovado para que a dita 
“feira” fosse transferida pa-
ra o seu local natural, o Lar-
go da Feira, e se restaurasse 
a dignidade do Parque José 
Guilherme, caiu no saco ro-
to de quem tem a responsa-
bilidade política da banda-
lheira que aí está instaura-
da e da decisão para lhe pôr 
fim. Tudo está na mesma. 
Pode ser que com o novo 
a n o  s e  m u d e m  a s 
vontades.

Por esta altura o desta-
que ia também o único con-
domínio fechado do Pais 
vocacionado para a comu-
nidade cigana. Quem passa 
na CRIP, no sentido descen-
dente, e olhando o lado di-
reito, ainda vê um bairro de 
barracas, cercado por cha-
pas, onde habitam em con-
dições deploráveis, há cer-
ca de 20 anos, muitas famí-
lias de etnia cigana, sem 
condições mínimas de sa-
neamento, água ao domicí-
lio, luz e salubridade. Todos 
convivendo com as mais 
diversas espécies animais 
que por lá vagueiam. Pare-
ce ter valido a pena chamar 
uma vez mais a atenção pa-
ra este problema.  No plano 
e orçamento de 2016, o Exe-
cutivo Camarário colocou 
uma dotação financeira 
para o realojamento desta 
comunidade. Pode ser que 

finalmente seja resolvido 
este drama.

Como uma novela, com 
trama e drama, termino o 
ano no que se refere à situa-
ção política do País. Pela 
primeira vez na história da 
nossa Democracia, quem 
gove r n a  n ão  é  q ue m  ga-
nhou as eleições. PS, PCP, 
BE e PEV resolveram dar as 
mãos, embora não as tives-
sem mostrado para a foto-
grafia. Com o PS a afirmar 
que o “muro tinha caído” e 
que estavam todos muito 
amigos, e com Jerónimo de 
Sousa a dizer exatamente o 
contrário, a alternativa de 
esquerda foi considerada 
suficientemente sólida pa-
ra sustentar um governo 
socialista. Costa chegou a 
Primeiro ministro e aguen-
tou-se à frente do PS.  No 
fundo era a única coisa que 
lhe interessava. 

O PS teve que fazer cerca 
de 70 alterações ao progra-
ma que apresentou a sufrá-
gio para obter o apoio dos 
seus correligionários de es-
querda. O programa de go-
verno é uma manta de reta-
lhos, as medidas emblemá-
t i c a s  p a s s a r a m  a o 
esquecimento e começou o 
foguetório. 

Costa vai criar um órgão 
para coordenar as esquer-
das, uma espécie de “olea-
dor da máquina”, para evi-
tar que tenha avarias fre-
q u e n t e s .  Va i  t e r  q u e  s e 
d e s p a c h a r.  Na  p r i m e i ra 
curva do caminho, a gerin-
gonça já estava desfeita e 
teve que ser o PSD a engolir 
o sapo, assobiar para o lado 
e deixar passar o orçamen-
to retificativo.  Sem Passos, 
C ost a  t a m b é m  n ão  te r i a 
chegado ao Natal.

Por aqui me fico. Para o 
ano cá continuarei. 

U m  b o m  2 0 1 6  p a r a 
todos.

Por
RuI
SIlVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

o ano de 2016
todas as propostas do PS de Paredes, o 
PSD de Paredes continua a gerir a autar-
quia sem rumo. Se olharmos para os con-
celhos vizinhos, conseguimos identificar 
as suas apostas, podemos ou não concor-
dar com as mesmas, mas pelo menos per-
cebemos qual o rumo que se propõem 
seguir, mas por cá nada. Hoje aposta-se na 
educação, dá-se transporte gratuito às 
crianças e no dia seguinte corta-se o 
transporte à grande maioria, o saneamen-
to continua por fazer, o desporto continua 
a resistir graças ao esforço de muitos diri-
gentes anónimos que todos os dias fazem 
um esforço pessoal enorme, para que 
muitos milhares de jovens possam tentar 
lutar pelos seus sonhos, a cultura está mo-
ribunda, pior só mesmo o estado do piso 
das estradas de Paredes.

Neste início de 2016, sinto-me com a cer-
teza de que este ano irá ser ainda mais desa-
fiante para todos nós. O desgoverno do con-
celho por parte deste executivo do PSD vai 
exigir-nos, a todos, muito trabalho e grande 
empenho, para tentar inverter este rumo, 
temos de continuar a lutar pela diminuição 
da taxa de IMI, entre muitas outras medidas 

propostas pelo programa do PS nas eleições 
de 2013.

Por outro lado, tudo faremos para que o 
PS mantenha bem viva a capacidade de in-
tervenção e de combate político, a ligação 
às estruturas locais e aos nossos militantes, 
vamos continuar a acompanhar as assem-
bleias de freguesia, a visitar as associações 
recreativas, culturais e desportivas, e junto 
dos agentes económicos, a forte presença 
do PS junto das pessoas vai continuar a 
sentir-se. 

Este é o ano da preparação das próximas 
eleições autárquicas.

O PS não vai descurar a sua atividade en-
quanto maior partido da oposição em Pare-
des, mantendo uma forte e permanente li-
gação com todos aqueles que querem o 
melhor para Paredes

Estamos todos, desde já, convocados 
para os desafios que temos pela frente neste 
ano. Contamos consigo, contamos com to-
dos, para conseguirmos alcançar aquilo a 
que nos propomos, em defesa do nosso 
Concelho.

Desejo-lhe a si, bem como a todos os que 
lhe estão próximos, um Bom Ano de 2016.

2016
cumprido, por isso parece-me que go-
vernar será algo que ficará para segun-
do plano, pois para nosso mal, já todos 
percebemos que o PS está refém do Blo-
co e do PCP, e que mesmo que queira 
governar, só o fará se os outros dois par-
tidos deixarem. O entendimento não 
será fácil, mas certamente quando o PS 
estiver melhor nas sondagens haverá 
novas eleições. Por isso é com grande 
expectativa que aguardo o futuro e as 
soluções que estes senhores têm para 
os seus Partidos e não para Portugal, 
porque no futuro todos pagaremos. 

O outro protagonista será sem dúvi-
da Pedro Passos Coelho. Depois de ter 
sido destituído à força de um cargo para 
o qual foi democraticamente eleito, de-
monstrou uma enorme dignidade nu-
ma altura tão difícil como essa, revelan-
do o seu sentido de Estado e um grande 
desapego do poder, fazendo com que as 
pessoas de um modo geral, finalmente 
o vejam como alguém que enquanto 
governou, sempre pôs à frente dos seus 

interesses o interesse nacional. E por is-
so, neste momento é cada vez mais a 
única alternativa a um governo que até 
os estrangeiros já perceberam que pou-
co tempo irá durar.

O terceiro protagonista, será sem dú-
vida Marcelo Rebelo de Sousa. O profes-
sor será o nosso próximo Presidente da 
República, e neste momento é só uma 
questão de saber se ganha logo à pri-
meira volta. Não só porque a Oposição é 
muito débil, mas porque é sem dúvida 
uma figura reconhecida por todos os 
portugueses (quer se goste ou não, não 
se lhe podem tirar os méritos que ao lon-
go de largos anos na vida pública foi 
granjeando). Por isso, parece-me que o 
seu discernimento, o seu sentido de Es-
tado e a sua sensibilidade política, nos 
serão muito úteis nos próximos anos, 
pois só um presidente forte poderá ser 
garantia de estabilidade, num contexto 
que se tem vindo a agravar e que irá 
com certeza culminar na queda do ac-
tual Governo.
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Resultados de 20 de dezembro 2015

Resultados de 3 de janeiro 2016

Campeonatos de Futebol da assoCiação 
de Futebol do poRto

Divisão de Elite 
Jornada 17  - Resultados
União Paredes .........................................................1 Oliveira do Douro..................................................... 0
Aliados FC Lordelo ............................................. 3 Perafita .............................................................................. 0
AD Grijó  1 Rebordosa AC ............................... 2 Aliança Gandra 0  Barrosas ............................. 0 

I Divisão Série 2 
Jornada 13 - Resultados 
Nun´Alvares ............................................................ 2 Águias de Eiriz ............................................................ 0 
USC Baltar ...................................................................0 Citânia de Sanfins ......................................................1 
CCD Sobrosa ..............................................................1 Folgosa da Maia ..........................................................3

II Divisão Série 3 
Jornada 13 – Resultados 
FC Frende  ................................................................... 2 FC Parada .........................................................................5
ISC Sobreirense ......................................................1 UD Torrados ................................................................. 0

Taça AFP
União Paredes ........................................................4  Águas Santas .................................................................1
Nun´Alvares .............................................................1 Alpendorada ............................................................... 0 

Próxima eliminatória dia 09/02/16
Crestuma  - União de Paredes
Pasteleira – Nun´Alvares

Divisão de Elite 
Jornada 18 – Resultados
FC Vilarinho..............................................................0 União Paredes ..............................................................1
Barrosas ....................................................................... 2 Aliados de Lordelo ..................................................2
Rebordosa AC ......................................................... 2 Aliança Gandra...........................................................2

Classificação após jornada 18
1º Aliança de Gandra ......................................................................................................................................37 Pontos
3º União Paredes ...................................................................................................................................................................35
4º Rebordosa AC ...................................................................................................................................................................34
8º Aliados de Lordelo........................................................................................................................................................26 

Próxima Jornada 19
União Paredes – Candal
Aliados de Lordelo – Rebordosa AC
Aliança de Gandra  - S. Pedro da Cova

I Divisão Série 2 
Jornada 14 – Resultados
CCD Sobrosa ............................................................. 2 CA Rio Tinto ...................................................................3
Melres............................................................................. 3 SC Nun´Alvares...........................................................1
SC Campo ................................................................... 2 USC Baltar ....................................................................... 0

Classificação após jornada 14
3º SC Nun´Alvares ...........................................................................................................................................24 Pontos
13º CCD Sobrosa ................................................................................................................................................................ w16 
16º USC Baltar ..............................................................................................................................................................................5

Próxima Jornada 15
SC Nun´Alvares – Citânia Sanfins
USC Baltar – Bougadense
SC Rio Moinhos – CCD Sobrosa

II Divisão Série 3 
Jornada 14 – Resultados
FC Parada .................................................................... 3 Paços de Gaiolo .......................................................... 0
FC Vila Boa de Quires ........................................0 ISC Sobreirense ..........................................................2

Classificação após jornada 14
6º FC Parada ..........................................................................................................................................................29 Pontos
9º ISC Sobreirense ................................................................................................................................................................17 

Próxima Jornada 15
Salvadorense – FC Parada
ISC Sobreirense – AD Marco09

PUB

PUB

À terceira jornada a primeira 
derrota dos Lumberjacks Paredes

Os Lumberjacks Paredes per-
deram em Braga com o War-
riors por 14-12, no âmbito da 

3ª jornada da Liga Portuguesa de 
Futebol Americano. A primeira der-

rota por dois pontos de diferença foi 
co n s e n t i d a  a p e n a s  n o s  p o n t o s 
extra. 

“Não fomos capazes de converter 
os nossos, ao passo que os adversá-
rios concretizaram uma das suas 
tentativas. Procuramos até ao final a 
vitória, mas uma exibição mais apa-

gada da nossa defesa acabou por di-
tar uma derrota que no nosso enten-
der, não é de todo justa”, classifica 
fonte da equipa paredense. 

O próximo jogo dos Lumberjacks 
está marcado para o dia 24 de Janei-
ro às 15horas na Cidade Desportiva 
de Paredes.

Modalidades. Equipa de futebol americano de Paredes experimentou sabor amargo da derrota. 
Responsáveis prometem não baixar a cabeça.

António Orlando | texto

Ilídio Oliveira, em veteranos, foi o 
2º atleta a cortar a meta na S. Silvestre 
de Coimbra, com o tempo de 37m58s. 
Em séniores, Pedro Silva cortou a me-
ta no 186º lugar.

Atletismo da A.D.C. 
Astromil sobe  
ao pódio na 38ª  
S. Silvestre de Coimbra  
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SExTA-FEIRA 2 JANEIRO

Garagem e viaturas vandalizadas em Paredes. Roubaram 
computadores, telemóveis e carteiras com dinheiro.
Detidos por furto e recetação de ouro- um dos detidos é dono 
de ourivesaria em Rebordosa. 
Casa do Povo da Sobreira a formar campeões desde 1941. Pre-
sidente Adriano Dias garante que só se recandidata se tiver 
mais apoios.

SExTA-FEIRA, DIA 16 JANEIRO

Desemprego contínua em queda no Vale do Sousa. Paredes 
contraria tendência nacional. 
2ª Grande corrida dos Reis juntou mais de 500 pessoas. Par-
jovem organizou pelo segundo ano corrida noturna em 
Paredes
Trial mantém passagem por Rebordosa. Campeonato Nacio-
nal de Trial 4x4 foi apresentado 

SExTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO

No arranque da 2ª edição do Art on Chairs em Paredes, Celso 
Ferreira, autarca de Paredes, dizia ao Progresso que “Investir 
no mobiliário é estratégico para combater o desemprego”.
Um incêndio numa habitação, no dia 21 de janeiro de 2015, 
matou mulher em Vandoma. A vitima, Laura Oliveira, 76 
anos, foi encontrada sem vida no chão do quarto.

SExTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO

As noticias da sexta feira 13, davam conta que a então presi-
dente da Assembleia da República, Assunção Esteves, teste-
munhou no Museu Nacional do Design e da Moda, em Lis-
boa, o anuncio do lançamento de uma marca de mobiliário 
que iria juntar 20 fabricas do setor no âmbito do Art on Chairs. 
O advogado Rogério Alves fez na Casa da Cultura uma análi-
se ao estado da justiça em Portugal.

SExTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO

Ricardo Bessa, arquiteto paisagista de Duas Igrejas, Paredes, 
viu  um projeto seu  vencer o Prémio Jovem Paisagista Ibero- 
Americano 2014. “Slow Down Seoul – rumo à cidade 
permeável”. 
A Assembleia Municipal de Paredes do dia 18 de fevereiro 
aprovou um empréstimo de 20 milhões de euros. 

SExTA-FEIRA, 13 DE MARçO

Paredes terá quatro Espaços Cidadão. A notícia do Progresso 
dava eco à promessa do Secretário de Estado para a Moderni-
zação Administrativa.
Numa edição de jornal que fez de destaque a mulher, podia-
se também ler que a Lord promoveu o lançamento da biogra-
fia desportiva de um homem ilustre, no caso, Ribeiro da Silva.
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SExTA-FEIRA, 27 DE MARçO

A secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes sagra-
va-se campeã nacional de corta- mato em juvenis masculi-
nos e de juvenis femininos. 
No concelho decorria o Cadastro Predial. Os proprietários 
dos prédios tinham que demarcar e depois declarar os seus 
prédios nos gabinetes de atendimento então criados para o 
efeito.

SExTA-FEIRA, 10 DE AbRIl

No mês que assinala a Ressurreição de Cristo, O Progresso de 
Paredes deu conta do nascimento da Orquestra de Sopros. 
Um grupo de músicos do Vale do Sousa uniu-se para  tocar 
ajudando quem mais necessita.
No Polo Aquático. Os campeões nacionais, Paredes Rota dos 
Móveis apuravam-se para a final do campeonato.

SExTA-FEIRA, 24 DE AbRIl

Na véspera da evocação dos 41 anos da liberdade, O Progres-
so de Paredes noticiava a boa nova para Recarei: O Nun´Alva-
res, em julho, iria ser contemplado com um relvado sintético.
O espaço de incubação que acolhe jovens designers e arqui-
tetos, que iriam trabalhar na criação de design de mobiliário 
está concluído.

SExTA-FEIRA, 8 DE MAIO

No mês de Maria e do coração, Manuel Francisco Coelho e 
Luís Gonzaga Teixeira, os dois homens que presidiram a Co-
missão Administrativa do concelho de Paredes no pós-25 de 
Abril foram homenageados pela autarquia. 
Vereador Pedro Mendes apresentou na escola o “Nós e o Cão”, 
um projeto pioneiro que visa o controlo de natalidade dos 
canídeos. 

SExTA-FEIRA, 22 DE MAIO

Jovem de Paredes morreu após tomar produto para emagre-
cer. Suspeita-se que o produto seria dinitrofenol, cuja venda é 
proibida. 
Polo Aquático de Parede Rota dos Moveis celebrou nos Paços 
do Concelho a tripleta: renovou o título de campeão nacional, 
depois de vencer a Supertaça e a Taça de Portugal na mesma 
época.

SExTA-FEIRA, 5 DE JuNhO

A Deco fez um estudo sobre as diferenças de preços na água 
em Portugal e Paredes surge entre os municípios com o valor 
mais elevado. 
Centro Social de Cete abre novo espaço dedicado ao apoio 
nos estudos, dando um novo fim a uma das escolas desativa-
das da freguesia.
57 alunos de Paredes receberam 25 mil € em bolsas de estudo.

PUB
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www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com
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Alienação 
Parental
O fenómeno que 
nasce com o final 
dos casamentos

Cadastro Predial: 
recolha de dados 
prolongada até junho

Sobreira entrou em cena 
para o PT Paredes 
com Teatro em 2008

Arquiteto José 
Manuel Garcês 
trabalha com paixão

Território. Está a decorrer no município de Paredes 
o Cadastro Predial. Os proprietários devem demarcar 
e depois declarar os seus prédios.

Teatro. O Grupo de Teatro da Sobreira surgiu através de 
um desafio da câmara de Paredes a um grupo de jovens. 
Hoje o teatro é já uma paixão nesta freguesia. 

Edifício. Com a construção da nova loja da Cafy Baby 
o arquiteto de Paredes ganhou reconhecimento e 
projeção. Com mais de 20 anos de experiência tem o 
seu atelier no centro da cidade.

PÁG.6

PÁGs.6 e 7

PÁG.14

PÁGs.12 e 13
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Páscoa 
2015

“Abre a tua 
porta à alegria 
do Evangelho”

Paredes recebeu a final
da Taça de Portugal 
em Voleibol Feminino

Viajar é uma questão 
de bem-estar

Criada Orquestra de 
Sopros com objetivo social

Desporto. Porto Volei venceu a Taça de Portugal 
frente ao Atlético VC por 3-0, no Pavilhão Rota dos 
Móveis em Lordelo. 

Os Nossos Empresários. Ana Moreira abriu a agência 
de viagens em Paredes em 2007, optou por um franchi-
sing que lhe dá total autonomia.

Solidariedade. Um grupo de músicos de vários con-
celhos do Vale do Sousa uniu-se para criar uma or-
questra com um objetivo muito nobre. 

PÁG.17

PÁG.5

PÁG.4

PÁGs.10 e 11
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Noite de Abril, ainda pouco fria…

Tremeluzem Estrelas nos Espaços…

Quem aviva o seu lume? Quem as guia

Quando rabiscam refulgentes traços?

(…)

Agora tive um sonho… Quem me dera

Que, em carreira veloz, esta quimera

Fosse atingir a Meta do Real… 

E, ao Mundo inteiro, provocasse assombros, 

Quando surgisse dos fatais escombros,

A liberdade, morta em Portugal. 

Em 1936 o poeta 

Rodrigo Rodrigues dos Santos 

sonhou o que em 1974 se tornou realidade.

In Progresso de Paredes 2257 

4 de Maio 1974

Concluídos apartamentos 
para criativos na área 
do mobiliário

Nun’Álvares terá relvado 
sintético em julho

“Apostamos em ser 
uma empresa 
economicamente sólida”

Art on Chairs. Está concluído o espaço de incubação 
que irá acolher jovens designers e arquitetos, que tra-
balharão na criação de design de mobiliário.

Protocolo. Foi assinado o documento para a cons-
trução de um campo relvado sintético, em parceria 
com a câmara e a junta de freguesia. 

Bitshop. Eurico Nogueira, empresário de Paredes, 
dedica-se às melhores soluções para os seus clien-
tes nas várias áreas. O futuro passa pela expansão 
do negócio.

PÁG.4

PÁG.17

PÁG.21
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Proximidade ao 
cliente é o maior

 benefício 
da Cooperativa

ALORD

Polo Aquático do Paredes 
Rota dos Móveis 
vence Taça de Portugal

Mais de 500 peregrinos 
partiram de Paredes
rumo a Fátima

Apresentada Petição que 
pede alteração do local 
da Etar de Recarei

Inédito. Pela primeira vez na história do clube o Polo 
Aquático do Paredes – Rota dos Móveis venceu a Taça 
de Portugal 2015 desta modalidade. 

Peregrinação. Como é hábito em Maio, saíram de 
Paredes vários grupos de pessoas numa viagem a pé 
até ao Santuário de Fátima.

xxxxxxxx EsConserib usapitio omnis sum eum, es 
maio consequ iaectetur magni sintiuntur andande 
odis ad molorer untusam expe maximodi

PÁG.16

PÁG.3

PÁG.19

PÁGs.12 e 13
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Rally  de 
Portugal

Paredes  em  grande 
Shakedown em Baltar 

e dois Paredenses 
em prova

Paredes é 
bicampeão nacional 
de Polo Aquático

Paulo Portas 
inaugurou fábrica 
em Lordelo

GNR de Lordelo 
garante 
cumprimento da lei

Tripleta. Equipa de Paredes renova 
título de campeã nacional, depois 
de vencer Supertaça e a taça de 
Portugal na mesma época.

Investimento. A empresa dedicada so-
bretudo ao fabrico de mobiliário escolar 
e hospitalar, investiu quase 5 milhões de 
euros na nova unidade em Lordelo.

Segurança. Sargento-Chefe 
Espírito Santo está no posto de 
Lordelo há um ano, garante que 
nunca existiu caça à multa.PÁG.14 PÁG.21 PÁG.7

www.progressodeparedes.com.pt
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Paredense
sobe à 1.ª Liga 
com o Tondela

57 alunos de Paredes 
receberam  25.500 euros 
em bolsas de estudo

Inaugurada 
Escola Vitorino 
Leão Ramos

Futebol. Luís Machado é natural de Paredes, onde fez 
o seu percurso de formação e joga futebol profissional 
no Tondela, uma das equipas que subiu à 1.ª Liga.

Mérito. As Bolsas de Estudo são atribuídas há mais de 
uma década, privilegiam o mérito escolar, mas têm em 
conta as necessidades económicas das famílias. 

Social. Centro Social de Cete abre novo espaço 
dedicado ao apoio nos estudos, dando um 
novo fim a uma das escolas desativadas da 
freguesia.

PÁG.14

PÁG.4

PÁG.3

Dia do Advogado
em Paredes 
com 
Bastonária
Justiça. Foram homenageados três 
advogados com 25 anos de carreira e 
os quatro anteriores Presidentes da 
Delegação da Ordem em Paredes, 
numa cerimónia que contou com a 
presença da Bastonária da OA.  PÁGS.12 e 13
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SExTA-FEIRA, 19 DE JuNhO

PSD de Paredes emitiu comunicado contra Governo PSD/
CDS sem reunir a comissão política. Em causa a decisão do 
Governo de extinguir as sociedades Águas de Douro e Paiva e 
Simdouro, fundindo-as na Águas do Norte.
Paredes recebeu o Campeonato Nacional de Dança em Lor-
delo e a Casa do Benfica conquistou duas medalhas de ouro, 
uma de prata e quatro de bronze.

SExTA-FEIRA, 3 DE JulhO

Cadetes dos BV Rebordosa vencem campeonato nacional de 
Manobras. A equipa de Manobras A conquistou o 2.º lugar
Lordelo, Rebordosa e Sobreira terão escolas requalificadas. 
Celso Ferreira informou em Assembleia Municipal que estão 
destinados 2 milhões de euros para a requalificação destas 
três escolas.

SExTA-FEIRA, 17 JulhO

Equipa de Sub 15 feminina do Paredes é vice-campeã em Pólo 
Aquático. A modalidade de Pólo Aquático continua a trazer 
títulos para o concelho, demonstrando a qualidade dos e das 
atletas paredenses.
Lordelo e Rebordosa assinalaram aniversario de elevação 
das respetivas freguesias à categoria de cidade.

SExTA-FEIRA, 31 DE JulhO

Cadastro Predial de Paredes entrou em fase de consulta pú-
blica. Depois de recolhida a informação sobre os prédios do 
concelho, o Cadastro Predial entrou agora na segunda fase do 
processo.
Nun’Álvares inaugurou relvado sintético. Clube de Recarei 
tem agora melhores condições para a prática desportiva.

SExTA-FEIRA, 11 SETEMbRO

Um morto e um ferido em obra de prédio em construção jun-
to ao Parque da Cidade de Paredes. Varanda de prédio em 
construção cedeu, resultando na morte de um dos trabalha-
dores, outro ficou ferido.
Evento Rock & Rola para beneficiar pavilhão da CP da Sobrei-
ra que acusa o passar dos anos. Os pais dos atletas organiza-
ram iniciativa para angariação de fundos.

SExTA-FEIRA, 25 SETEMbRO

Regresso às aulas normal em ambiente tenso entre municí-
pio e ministério da educação. Autarquia ameaça devolver à 
tutela as competências da educação por causa do avançado 
estado de degradação das EB2º,3º ciclos do concelho.
Parque da Senhora do Salto requalificado dez anos após pro-
messa eleitoral.
“Bichas de fogo” queimam jovem na festa dos Chãos, em Bitarães.

PUB

PUB

PUB
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Assinalados 500 anos 
do Foral de Baltar
Aniversário. Baltar foi distinguido há 500 anos pelo Rei D. Manuel com uma Carta de Foral. 
A atual vila e freguesia do concelho de Paredes assinalou a data com três dias de festa.  PÁGS.12 e 13

33 anos ao serviço 
da comunidade
de Louredo

Formação de Segurança 
Privada é a mais-valia
da Aptidão Completa

PSD Paredes
critica governo sobre 
restruturação das águas

Referência. A Associação é já reconhecida pela qua-
lidade do serviço que presta, não só na freguesia, mas 
em vários concelhos.

Rigor. A empresa detém uma das poucas licenças a 
nível nacional para ministrar cursos na área da 
Segurança, é a única do distrito do Porto.

Polémica. PSD de Paredes emitiu a assumir posição 
comunicado contra governo sem reunir a comissão 
política da concelhia.

PÁGS.20 e 21

PÁG.7

PÁG.6

PUB

PUB

PUB
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Paredes no Roteiro 
para uma Economia 
Dinâmica Cavaco Silva inaugurou Museu, distinguiu 

empresários e visitou fábricas em Paredes.  PÁGS.12 a 14

Polémica 
no encerramento 
da escola de Vandoma

Paredenses ganham 
provas em várias 
modalidades.

Divercol 
celebrou 40 anos 
de existência

Escolas. Celso Ferreira apelidado de mentiroso por 
não cumprir a palavra dada a Vandoma, para o não 
encerramento da escola.

Desporto. Pólo Aquático, Atletismo, Automobilismo 
e  Ténis de Mesa são algumas das modalidades em 
que paredenses se distinguiram.

Empreendedorismo. Ao fim de quatro décadas a 
grande aposta ganha foi retomar a atividade depois 
de um trágico incêndio e criar postos de trabalho.

PÁG.14

PÁGS.15 a 18

PÁG.7
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Paredes tem 
empresas 

de referência
PÁGS.12 a 15

Rebordosa recebeu
26.º Bazar do Móvel

Acácio Nogueira é o novo 
presidente do Rotary

Compincar Team lidera 
Ralicross Nacional, ambos 
os pilotos são de Paredes

Solidariedade. Um evento comercial, com um fim 
solidário, que existe há vários anos para ajudar os 
Bombeiros de Rebordosa.

Transmissão de tarefas. A presidência do Rotary 
Club de Paredes está agora nas mãos de Acácio 
Nogueira. Ana Cláudia Rocha fica a presidir ao 
Rotaract.

Automóvel. O Ralicross é uma modalidade que atrai 
milhares de aficionados. Em Paredes existe uma equi-
pa em prova, que ocupa os primeiros lugares nas duas 
divisões que disputa. 

PÁG.4

PÁG. 7

PÁG.20w
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Paredes tem 
génios de 
referência

Tábuas e Tapas  
o restaurante 
onde o requinte 
se junta à tradição

O Altis Clube 
de Paredes 
tem agora uma 
nova direção

PSD de Paredes 
despromovido 
na Assembleia 
da República

Baltar. É nesta vila que se situa este 
conceito inovador, que promete uma 
experiência de degustação de tapas, 
vinhos e gin’s diferente.

Pavilhão. Objetivo é dinamizar e re-
cuperar o pavilhão, assim como 
aliar o desporto à saúde e bem-estar 
para todos.  

Legislativas 2015. A escolha do 
candidato à AR pelo PSD Paredes 
deverá determinar a perda do único 
deputado do Concelho. PÁG.7 PÁG.15 PÁG.21

PÁGS.12, 13 e 14

Rui Machado

Mariana Nunes Afonso Torres Ana Catarina Coelho Nuno Ferreira

Rita Rodrigues Beatriz  Sousa

Exames Nacionais. Vários alunos do con-
celho tiveram a nota máxima nos exames 
nacionais de matemática. Desde o 4.º ao 
12.º não faltam exemplos de mentes bri-
lhantes em Paredes.  Ou a matemática dei-
xou de ser um bicho de sete cabeças ou 
Paredes é um território rico em génios de 
cálculo. Sem dificuldade encontrámos sete 
alunos de várias escolas do concelho que ti-
veram a pontuação máxima no exame da 
matemática.

PUB
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Festival encheu 
Bosque do Choupal 
em Baltar Festival. O 3.º Indie Music Fest decorreu em Baltar com o 

número de visitas a ultrapassar a edição anterior. A aposta 
está na música nacional. 

Costa Ferrador 
começou a sua arte 
aos 16 anos

Orçamento Participativo 
de Cristelo: eleitos 
dois projetos vencedores

União de Paredes 
arranca época 
com vitória

Os nossos empresários. Aos 55 anos José Costa é 
Ferrador, Castrador e tem ainda o aluguer de um coche 
para eventos. Uma vida dedicada ao trabalho. 

Participação. Cristelo chamou a sua população a parti-
cipar no orçamento da freguesia, foram apresentadas 
sete propostas, duas saíram vencedoras. 

Direcção. Após a Assembleia do passado mês de junho 
e sem surgirem listas, Manuel Cardoso mantém-se na 
presidência do USCP.  Destacou o arranque da época e  o 
papel da formação no clube. 

PÁG.4

PÁG.3

PÁG.14

PÁGS.12 e 13
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Eles querem 
o seu voto Eleições. Os portugueses estão con-

vocados para votar, no dia 4 de outu-
bro, na eleição da nova Assembleia 
da República da qual deverá sair um 
novo Governo – O XX Governo 
Constitucional de Portugal. PÁGS.12 e 13
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SExTA-FEIRA, 9 DE OuTubRO 

Câmara recorre a liquidez financeira para 
liquidar dívidas. Em Assembleia Munici-
pal, PS votou contra, alegando não ter infor-
mação suficiente. Celso Ferreira ironiza ao 
afirmar que está à espera que os socialistas 
apresentem mais uma queixa-crime por 
falsificação de documentos.
Celso Ferreira acusa Elias Barros de não 
querer obra em Rebordosa. Em causa a ga-
rantia de financiamento para a reabilitação 
da EB2,3 e Secundária.
Obras de saneamento avançam em Beire e 
Sobrosa. Empreitada orçada em 200 mil 
euros.

SExTA-FEIRA, 4 DE DEzEMbRO

Orçamento e Plano de Investimentos da 
Câmara para 2016 sem oposição do PS na 
Assembleia Municipal. Os socialistas aban-
donaram a Assembleia por causa da polé-
mica “auditoria” à Junta de Cete aprovada e 
entregue pelo PS à empresa do presidente 
do partido, “Alexandre Almeida SROC”, no-
ticiada, em primeira mão, pelo jornal O Pro-
gresso de Paredes.
Orquestra da Fundação A Lord vence con-
curso Filarmonia D’Ouro. Jovens músicos 
distinguiram-se no Europarque de Santa 
Maria da Feira.
Presépio de S. Luís, Beire, em nome do pai.

SExTA-FEIRA, 23 DE OuTubRO

Consignada obra de requalificação da EN15 
entre Paredes e Penafiel. Beneficiação da 
via está prometida desde a construção do 
Hospital Padre Américo. 
Rio Sousa devolve vítima de homicídio. Vi-
tima, Leandro Rocha, 31 anos, natural da 
Sobreira, terá sido assassinado e atirado ao 
rio embrulhado em fita adesiva.
Campeões do Mundo em patinagem artís-
tica ́ moram` em Paredes. Mariana Souto e 
José Paulo Souto conquistaram o 1º Lugar 
no campeonato do Mundo de Patinagem 
Artística na vertente de pares de dança.

SExTA, 18 DE DEzEMbRO

Primeiro presidente da Câmara eleito após 
25 de Abril de 1974 distinguido com Chave 
de Honra de Paredes. Francisco Martins Ri-
beiro da Mota, foi homenageado, no dia 12 
de dezembro, em sessão solene no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, sendo-lhe 
entregue a Chave de Honra do concelho de 
Paredes.
Rui Chafes, o escultor de “Mundo de Fogo” é 
Prémio Pessoa 2015. Obra do Artista inte-
gra Circuito de Arte Pública de Paredes.
Colégio Casa Mãe continua a ser das pri-
meiras escolas a nível nacional. No 
Ranking Escolas 2015 a Escola Daniel Faria, 
é a Secundária menos cotada do concelho.

SExTA-FEIRA, 6 NOVEMbRO

Obras na EN15 provocam caos na circula-
ção entre Paredes e Penafiel. A alternativa 
é utilizar a A4 entre o Nó de Paredes e o Nó 
de Penafiel Sul e está a ser usada pelos 
bombeiros em emergência. Automobilis-
tas desesperam. 
Orçamento municipal de 68 milhões de 
euros para 2016 aprovado na reunião de 
Câmara. A maioria PSD diz que este é “um 
orçamento que evidência uma redução da 
dívida e o mais solidário de todos”. O PS vo-
tou contra, alegando que “não serve os inte-
resses das pessoas e das empresas de 
Paredes”.

2015
Em Primeira Pagina 

Na primeira edição do ano 2016, O Progresso de Paredes 

com os olhos postos no futuro, não esquece o passado e 

recorda neste destacável as Primeiras Paginas que ao lon-

go de 2015 fizeram a notícia em Paredes. No contrato com 

o leitor “as letras miudinhas”, agora, surgem no rodapé de 

cada “Primeira” destacando as histórias que não coube-

ram “nas gordas” da capa do Progresso. Bom Ano!

O editor

SExTA-FEIRA, 20 DE NOVEMbRO

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 
promove Carlos Fagundes a vice-Presiden-
te. O paredense foi cooptado para a direção 
federativa.
Rally de Portugal teve impacto recorde na 
economia da região norte registando um 
crescimento de 17,9 milhões de euros face à 
edição do ano passado (mais 16,4 por cen-
to). Restauração de Baltar manteve-se 
aberta durante a noite para matar a fome 
aos espanhóis.
Jovem de Lordelo escancarou a porta do 
The Voice com “Time is running out”. Ema-
nuel Neves está a agitar o programa televi-
sivo de talentos The Voice Portugal.
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www.CostAfeRRAdoR.Com
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

Instalada em Paredes a maior sala de treinos fixa  
de ténis de mesa do noroeste de Portugal

Jornal Progresso (JP): O 
Távola é um clube de té-
nis de mesa que já há vá-

rios anos fomenta a prática 
deste desporto em Paredes. 
Porque surgiu agora a neces-
sidade de mudar as instala-
ções de treino para um local 
maior?

Vasco Ribeiro (VR) : Uma 
séride circunstâncias, coinci-
dências e fatalidades, aliada à 
constatação de que existia um 
espaço disponível e desapro-
veitado, entregue às pombas, e 
que sem ter que pedinchar a 
ninguém podia ser utilizado 
num fim socialmente útil. É 
também a tentativa de provar 
que é possível fazer muito 
com poucos recursos mate-
riais. E finalmente a esperança 
que arranjada a noiva, apare-
ç a m  m u i t o  m a i s 
pretendentes.

JP: A mudança para esta 
sala permite ao clube ter uma 
série de vantagens. Na sua 
opinião, qual será o principal 
benefício do clube com esta 
mudança?

VR: Não sei. Esta iniciativa 
é um tiro no escuro. Sincera-
mente o que pretendo é não 
cair no ridículo de ser o clube 
de Ténis de mesa em Portu-
gal com mais mesas do que 
praticantes. Mas todos sabe-
mos que não é a pura e sim-
ples existência de recursos 
materiais que faz aparecer o 
mais precioso que são os re-
cursos humanos.

JP: … e dos atletas?
VR: O objectivo é propor-

cionar aos atletas um espaço 
de treino permanente com 
condições de treino, aprendi-
zagem e desenvolvimento. 
Tenho uma profunda espe-
rança que a existência do es-

paço potencie o apareci-
m e n t o  d e  m u i t o s 
interessados.

JP: Esta mudança é, por-
tanto, símbolo de uma maior 
aposta nos mais jovens?

VR: Não necessariamente. 
Conheço muitas pessoas que 
gostariam de praticar ténis de 
mesa como actividade de la-
zer, preferencialmente até ao 
futebol. Não é a existência de 
equipamentos que faz nascer 
a capacidade humana, mas 
espero que facilite a iniciativa e 
aproximação dos interessa-
dos. É com essa base que pre-
tendemos alavancar o cresci-
mento do Ténis de Mesa em 
Paredes.

JP: O Távola milita atual-
mente na 2ª Divisão Nacional 
de ténis de mesa. Esta mu-
dança poderá levar o clube a 
sonhar com voos mais altos?

VR: Depende da duração 
do sonho, da nossa capacida-
de de sacrifício e, sobretudo, do 
nosso empenhamento e dis-
ponibilidade para olhar um 
pouco mais além do nosso pró-
prio umbigo.

JP: Em termos sociais e 
culturais, que impacto consi-
dera que esta mudança terá 
para a cidade?

VR: Esta, olhada indivi-

dualmente, nenhuma. O pro-
jecto de mostrar que o velhi-
nho pavilhão gimnodesporti-
v o  d e  P a r e d e s  é  u m a 
necessidade social básica pa-
ra a cidade de paredes é algo 
que acarinho há muito. Com 
isto só mostramos que é possí-
vel fazer muito com pouco. 
Estou com uma extrema 
curiosidade de saber se a nos-
sa iniciativa vai fazer outrae 
muitas modalidades seguir o 
nosso exemplo.

JP: Assim sendo, conside-
ra que quem beneficia com 
esta iniciativa não é só o Távo-
la, mas toda a cidade de 
Paredes?

VR: Sem dúvida. Temos o 
espaço, as mesas, as redes, as 
bolas. Só falta aparecerem as 
pessoas, jovens e idosos para 
usufruir da prática desportiva 
q u e  l h e s  p o d e m o s 
proporcionar.

JP: Concluindo, esta mu-
dança trata-se da meta de um 
caminho percorrido pelo clu-
be ou considera que o Távola 
poderá ainda ter bases sufi-
cientes para crescer mais?

VR: Necessariamente terá 
de crescer mais, sob pena de se 
tal não acontecer, definhar 
mais ou menos rapidamente, e 
o nosso esforço ate agora terá 
sido feito em vão.

Entrevista. No final do mês de novembro, o Távola de Castelões de Cepeda transferiu o seu espaço de treinos para a nave média do Pavilhão 
Gimnodesportivo de Paredes. Em entrevista ao Progresso de Paredes, o grão-mestre, Vasco Ribeiro, esclareceu os motivos pelos quais o clube deu 
este passo que lhe permitiu ter o maior centro de treinos exclusivamente dedicados à prática do ténis de mesa no Noroeste de Portugal.

António Orlando | texto

Távola desafia comunidade a dar 
utilização ao devoluto 
gimnodesportivo da cidade
A jogar na 2ª Divisão Nacional de ténis de mesa, o Távola, 

com esta iniciativa, aproveita um espaço desocupado e per-

mite aos seus atletas, assim como a todos os que pretendam 

entrar no clube, ter garantias de uma maior qualidade de 

treino.

Para já ficam todos convidados para aparecer no Pavilhão às 

2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªas feiras, a partir das 18,30 horas para 

se iniciarem ou continuarem a prática do Ténis de mesa.

Para mais informações contactar: 962651201 ou tavolacast@

hotmail.com

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Requisitos:

-Mínimo Licenciatura, (direito, economia, Gestão, Marketing, Recursos humanos, Administração).

- A procura do 1º emprego.

- Domínio em línguas. (Inglês e Francês).

- Capacidade de trabalhar em equipa.

- Bom relacionamento social.

- Disponibilidade para possíveis viagens internacionais.

Oferecemos:

- Empresa em crescimento.

- Bom ambiente de trabalho e em equipa.

-Oportunidade de Carreira

Envie o seu currículo através do e-mail: geral@metalovilela.com
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Baltar

Trail Lost em Baltar reuniu 
mais de 700 altetas

                                                    

No passado dia 13 de De-
zembro, decorreu em Baltar o 
primeiro “ Trail Lost “ de atle-
tismo que reverteu para a As-
sociação para o Desenvolvi-
mento do Deficiente Mental 
de Baltar, com o objetivo de 
comprar uma máquina de la-
var industrial. Os atletas do 
CSRD Santiago (Penafiel), Bru-
no Jesus, em séniores mascu-
linos e Rita Crespo, em sénio-
res femininos, foram os pri-
meiros a cortar a meta. Em 
veteranos M40, Henrique Dias 
do GDR Retorta (Penafiel) foi o 
mais rápido.  

O Trail começou na Zona 

Industrial Baltar – Parada e foi 
da responsabilidade da em-
presa “ Lost Eventos” e da Jun-
ta de Freguesia de Baltar. A 
prova foi dividida em três cor-
ridas, uma com 23 quilóme-
tros, outra de 11 quilómetros e 
uma Caminhada com cinco 
quilómetros, percorrendo ca-
minhos e trilhos do Monte São 

Silvestre entre Baltar e Reca-
rei. A participação “foi exce-
lente tendo ultrapassado os 
700 atletas, que se desloca-
ram de vários pontos da re-
gião. “Esta grande participa-
ção motiva a organização para 
a realização de uma segunda 
prova no próximo ano”, indi-
cou fonte da organização.

FAUSTINO
 SOUSA

Sabia que...

Concerto de Natal da Banda de Baltar 

B.V. Baltar

Há cerca de 40 anos, as 
moradas da atual cidade de 
R e b o r d o s a  t e r m i n a v a m 
com o nome de Baltar.  De 
facto tal pode ser provado 
pela imagem de um Pisa Pa-
péis que foi  enviada pelo 
Professor Paulo Freitas do 
Agrupamento de Escolas de 
Vilela. No belo objeto pode 
ler-se o nome de David Frei-
tas (pai do professor e pro-
prietário do objeto) bem co-

mo a morada: Lugar do Pa-
drão, Rebordosa Baltar. A tal 
facto não será alheio o fato 
de a única  estação de Cor-
reios estar situada na estra-
da nacional 15 ( principal via 
que ligava todo o interior 
norte) em Baltar, junto à Ca-
sa dos Frangos de Baltar. O 
objeto prova a centralidade 
e a importância que a Vila de 
Baltar teve sempre no con-
celho de Paredes.

N o  p a s s a d o  2 6  d e  d e -
z e m b ro,  a  B a n d a  M u s i c a l 
de  B a lt a r  e fe t uou  o  s e u  j á 
t r a d i c i o n a l  c o n c e r t o  d e 
Natal, que decorreu na sala 

d e  e s p e t á c u l o s  d o s  B .  V. 
B a lt a r.  A at uação foi  mais 
um sucesso de uma banda 
j ove m  e  i r re ve re n t e ,  q u e 
faz música com muita mo-

t iva ç ã o  e  c r i a t iv i d a d e .  O 
Concerto foi uma mistura 
de vários temas e terminou 
com os tradicionais temas 
de Natal. 

A Fundação Portuguesa 
“A comunidade contra a Sida” 
concedeu o prémio “ Parceiro 
do ano 2015” aos Bombeiros 
de Baltar, pela sua colabora-

ção com aquela instituição. 
“Este prémio é mais uma pro-
va do trabalho que se faz na 
corporação baltarense, que 
não limita a sua atuação à sua 

zona de influência, mas que 
procura ter uma ação mais 
abrangente e completa”, indi-
cou, ao Progresso de Paredes, 
fonte dos voluntários.

Eleições Centro Social de Cete
No dia 18 de Dezembro realizou-se a eleição dos novos corpos gerentes, para 
o quadriénio 2016 a 2019, tendo saído vencedora a Lista A (única).
Assembleia Geral
Presidente - António Cunha Vieira Pinto
Primeiro Secretário - Joana Maria Lopes Pacheco
Segundo Secretário - José Miguel Alves Gomes
Direção
Presidente - António de Sousa Coelho
Vice-Presidente - Vitorino Silva Pacheco
Tesoureiro - Joaquim Pacheco Barros
Secretário - Rui Manuel Barbosa Maia Ferreira
Vogal - Leandro Miguel Silva Pinto
Conselho Fiscal
Presidente - Aníbal Silva Barbosa
Primeiro Vogal - Maria do Céu Silva David Nunes
Segundo Vogal - Manuel José Alves Pereira
A tomada de posse ficou marcada pelo Sr. Presidente da mesa geral, para o 
dia 9 de janeiro de 2016, pelas 21 horas.

Cete

Eleições Bombeiros 
Voluntários de Cete

Decorreu no dia 27 de De-
zembro a eleição para os cor-
pos gerentes da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete (AHBVC) 
para o biénio 2016/17.

Mais uma vez apenas 
concorreu uma lista, agora 
encabeçada pelo anterior te-
soureiro Celso Moreira, pas-
sando o anterior Presidente a 
concorrer como Vice-Presi-
dente. Submetida a sufrágio a 
lista única eleita teve 49 vo-
tos a favor, cinco abstenções 
e cinco  votos nulos.

A tomada de posse ocor-
reu no passado Domingo dia 
3 de Janeiro.

Questionado o novo Pre-
sidente eleito explicou as ra-
zões que o levaram a candi-
datar-se. Celso Moreira subli-
nhou como fator principal o 
fato de ter feito parte da ante-
rior Direção como Vogal, on-
de era o responsável pelas 
Instalações Máquinas e Fer-
ramentas. “Foi feito um exce-
lente trabalho, mas não se 
concluiu tudo o que foi pro-

posto fazermos”, disse. A se-
gunda razão deveu-se ao fato 
do anterior Presidente lhe ter 
referido que não se recandi-
datava dado que o seu traba-
lho lhe iria absorver mais 
tempo e como tal não podia 
assumir a 100% a Presidên-
cia nos Bombeiros.

Por fim como teve os 
apoios da maioria da direção 
anterior e do Corpo de Bom-
beiros e dos Assalariados pa-
ra se candidatar, Celso Morei-
ra, diz ter percebido que ti-
nha as condições essenciais 
para assumir o cargo. Na no-
va direção mantém-se o Pre-
sidente da Assembleia, Saul 
Ferreira, o Presidente do Con-
selho Fiscal Júlio Santos, o 
Tesoureiro Jorge Correia e o 
Presidente da direção ces-
sante, Paulo Ferreira, que 
passou a vice presidente. 

O novo presidente da 
AHMVC, Celso Moreira, pro-
põe-se cumprir de imediato 
no seu mandato: honrar os 
compromissos da anterior 
Direção, entre eles, dar segui-
mento à Candidatura já apre-
sentada para a aquisição de 
duas viaturas novas, através 
do projeto Portugal 2020, no-
meadamente uma viatura 
de socorro e uma de incen-

dio; solicitar à Câmara Muni-
cipal de Paredes o cumpri-
mento do prometido pelo 
Presidente, Celso Ferreira, 
que é a construção do Posto 
Avançado dos B. V. Cete, em 
Recarei, e que está orçado 
em 110.250,00 euros. “Assim 
estaremos mais próximo da 
população do sul do conce-
lho da nossa área de inter-
venção”; estabilizar as Finan-
ças dos Bombeiros, através 
da contenção de custos e 
rentabilizar os recursos da 
instituição e criar condições 
para começar a substituir as 
viaturas de transportes de 
doentes não urgentes que já 
apresentam um elevado 
desgaste.

A médio prazo, isto é até 
ao final do mandato, o novo 
presidente dos Bombeiros 
de Cete  propõe fazer: a con-
clusão do Café Bombeiro; di-
minuir, ainda mais, a fatura 
da eletricidade; efetuar uma 
campanha de angariação de 
novos associados; criar uma 
comissão de apoio para auxi-
liar a melhorar os Estatutos e 
respetiva aprovação em As-
sembleia; apresentar ideias 
para ocupação do terreno 
dos Bombeiros e concluir as 
obras em curso.

SAÚL 
FERREIRA
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Nova direção dos bombeiros 
Voluntários de Rebordosa tomou posse

Realizou-se, no passado 
dia 1 de Janeiro, a tomada de 
posse da nova direção da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
Rebordosa, encabeçada por 
Abel Moreira, que sucede a 
José Moreira na condução 
dos destinos de uma insti-
t u i ç ã o  c o m  3 7  a n o s  d e 
existência.

Abel Moreira também fez 
um discurso onde eviden-
cia, um especial agradeci-
mento a todos quantos con-
tactou para o ajudar na nova 
missão e disponibilidade 
para colaborar, destacando 
o “total apoio” ao corpo ativo 
dos bombeiros de Rebordo-
sa, “para levar por diante a 
nobre e honrosa missão que 
é comandar o corpo de bom-
beiros da AHBVR”, disse.

O novo presidente pro-
meteu não poupar nos es-
forços “para dar as melhores 
condições aos nossos bom-
b e i ro s  vo l u n t á r i o s  p a ra 
cumprimento da sua mis-
são”. A terminar, Abel Morei-
ra afirmou estar consciente 
das dificuldades e do traba-
lho que a direção que enca-
beça terá pela frente, mas 
mostrou-se confiante para 
lidar com as contrariedades, 
e s p e ra n d o  co n q u i s t a r  a 
con f i a nça  de  to dos,  q ue, 
acredita: “cedo se apercebe-
rão que estamos aqui com 
verdadeiro espírito de mis-
são, de boa-fé e determina-
dos a dar o nosso melhor 
pela associação humanitá-
ria e pelo seu corpo de bom-
beiros”, concluiu.

José Moreira deixa a pre-

sidência de direção após 
dez anos.  No discurso de 
despedida, agradeceu “a to-
dos” e enalteceu “o trabalho 
e o rigor da gestão dos ór-
gãos sociais cessantes, que 
aceitaram o desafio de se-
rem voluntários sem farda 
desta casa”, disse.

O Presidente da Assem-
bleia Geral Henrique Leite 
agradeceu aos elementos da 
direção cessante “o trabalho 
desenvolvido ao longo dos 
últimos anos. Aos novos de-
sejou-lhes as melhores feli-
c i d a d e s  p a r a  p r ó x i m o 
mandato”.

Novos Corpos Gerentes: 
Assembleia Geral – Presi-
dente; Henrique Leite, Vice
-Presidente; Henrique Silva, 
Secretário; José Joaquim 
S ousa;  1º.  Suplente;  João 

Dias Barbosa, 2º. Suplente; 
Fernando Ferreira Campos.

Direção – Presidente; Abel 
Moreira, Vice-Presidente; 
Custódio Correia, 1º. Secretá-
rio Manuel Domingos Morei-
ra, Secretário Adjunto; Abel 
Fernando Santos, Tesoureiro; 
Maximino Barbosa, 1º. Vogal; 
Fernando Ferreira, 2º. Vogal; 
Adelino Mendonça, 1º. Su-
plente; Joaquim Ribeiro, 2º. 
Suplente; Joaquim Taipa, 3º. 
Suplente; Manuel Rios.

Conselho Fiscal – Presi-
dente; José Moreira, Vice-Pre-
sidente; Abel Silva, Secretá-
rio; Eng. Joaquim Neves, 1º. 
Suplente; Jaime Barbosa, 2º.
Suplente José Cruz – Suplen-
te; António Coelho – Suplente; 
Carlos Santos – Suplente; José 
S a ntos  –  S u ple nte ;  -  Jos é 
Barbosa.

No âmbito da dinâmica 
do Advento/2015, relativa 
ao 4º Domingo, em que a 
palavra chave era o ACO-
LHIMENTO, o Grupo de 
catequistas convidou os 
avós dos meninos e meni-
nas para um convívio que 
se realizou no passado sá-
bado, dia 19 de dezembro, 

mouriz

Convívio com os Avós

LUÍS
SILVA

no salão paroquial. O refe-
rido salão, ficou repleto de 
c r i a n ç a s  e   re s p e t ivo s 
avós.

Depois da passagem de 
um filme que retrata a his-
tória do nascimento de 
Jesus, passou-se ao lanche 
oferecido pelos catequis-
tas, constituído por chá, 
sumo e bolos.

Antes de terminar este 
convívio, sorteou-se o ca-
baz de Natal, constituído 
p o r  d á d i v a s  d o s 
catequistas.

sobrosa

Festa de São Gonçalo

CRISTIANO
MARQUES

A paróquia de Sobrosa 
retoma, no próximo domin-
go, 10 de Janeiro, a antiquís-
sima festividade em honra 
do Beato Gonçalo de Ama-
rante, patrono principal da 
Confraria das Almas. Esta 
associação religiosa, cuja 
origem está documentada 

desde o século XVII, tem 
vindo a renovar-se gradual-
mente e, nesse âmbito, reto-
ma este ano uma festa que 
em tempos era conhecida 
por “Jubileu das Almas”.

O programa consta de 
Missa solene às 11h00, ora-
ção de Vésperas às 16h00, 
seguida de procissão ao 
Cruzeiro, e Missa de encer-
ramento, com tomada de 
posse dos novos mordo-
m o s  d a  C o n f r a r i a  d a s 
Almas.

Rebordosa está incrédu-
la com o súbito desapareci-
mento de um filho da terra 
Antero Mendonça. O filho 
da terra desapareceu no dia 
de Ano Novo. 

De lá para cá têm-se de-
senvolvido buscas, nomea-
damente na zona de Abra-
gão e Boelhe, Penafiel para 
onde terá ido após a missa 
de Ano Novo.

Antero Mendonça saiu 
de casa para ir a missa após 
a missa deslocou se a uma 

b o m b a  d e  co m b u s t íve l 
(CEPSA) em Rebordosa on-
de meteu combustível e 
disse a conhecidos que te-
ria de ir a Abragão resolver 
um problema. Desde então 
não há qualquer sinal que 

indique o seu paradeiro. 
Desde das primeiras horas 
as buscas decorreram pró-
ximo da área de residência 
com  a  p a r t ic ip ação  dos 
Bombeiros de Rebordosa, 
G N R ,  e  M o t o  c l u b e  d e 
Rebordosa.

Adelino Mendonça ir-
mão do desaparecido que “ 
Antero não apareceu à hora 
de almoço e então ligamos-
lhe. Não atendeu e desde aí 
o telemóvel está desligado. 
Esta é a primeira vez que o 
irmão desaparece sem avi-
sar para onde ia”.

No sábado ao final do dia 
foi encontrado o carro de 
Marca Renault 5 em Boelhe 

Penafiel as operações de 
busca e salvamento, em que 
participaram elementos 
das autoridades Bombeiros, 
GNR, etc… 

Até ao momento e ape-
sar de as buscas se terem in-
tensificado, até ao fecho 
desta edição, Antero Men-
donça permanecia desapa-
recido. Os familiares e ami-
gos pedem “encarecida-
mente” a denúncia de um 
sinal que possa conduzir ao 
paradeiro de Antero Men-
donça, que na altura do de-
saparecimento vestia cal-
ças de ganga, uma camisa 
branca com riscas azuis e 
uma camisola azul.

Rebordosa

Homem de Rebordosa 
desparece misteriosamente 

PAULO 
PINHEIRO
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Câmara comparticipa financiamento 
das obras de alargamento do quartel 
dos Bombeiros de Lordelo
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PAREDES    |    PAÇOS DE FERREIRA
www.carclub.pt    |    facebook.com/CarClubPT

Deseja a ToDos os seus ClienTes e amigos um 

Santo e Feliz Natal

A C â m a ra  Mu n ic i -
p a l  d e  P a r e d e s 
celebrou, este sá-

bado, um protocolo com 
a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo, para a 
atribuição de uma verba 
de 223.846,36 euros para 
obras de alargamento do 
q u a r te l  d a  cor p oração. 
Este valor vai juntar-s e 
aos 101.600 euros que to-
d a s  a s  co r p o ra çõ e s  d e 
bombeiros do concelho 
de Paredes vão receber, 
até 2017, perfazendo as-
sim um total de mais de 
3 2 5  m i l  e u r o s  p a r a 
Lordelo.

A atribuição da verba 
aos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo por parte 
do Município será repar-
tida por 50 mil euros a pa-

gar em 2016 e os restan-
tes 173.846,36 euros em 
2017.

A assinatura do proto-
colo ocorreu a escassos 
dias das eleições que ele-
ge ra m  M i g u e l  Fe r re i ra 
para um novo triénio.

O presidente da Câma-

ra de Paredes, dirigindo-se 
à plateia que encheu o Sa-
lão Nobre dos Voluntários 
de Lordelo, maioritaria-
m e nt e  co n s t it u í d a  p o r 
membros do corpo ativo 
da corporação, garantiu 
que “a posição da Câmara 
é  d e  t o t a l  co l a b o ra ç ã o 
com esta direção e vai con-
tinuar a sê-lo com a próxi-
ma, como não poderia dei-
xar de ser. Quem vier, terá, 
co m o  s e mp re,  de  fa z e r 
melhor que quem o ante-
cede, mas Manuel Costa 
deixa quase tudo feito pa-
ra a próxima direção, ao 
completar, com as obras 
de alargamento do quar-
tel, as infraestruturas des-
ta associação, depois de 
ter reforçado notavelmen-
t e  o  s e u  c o r p o  a t i v o ” , 
concluiu.
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MuSICA 
Dia – 9
21.30 Horas | Concerto de Reis pelo Orfeão da 
Fundação A LORD e pela Orquestra da Funda-
ção A LORD | Local - Auditório A LORD | Entrada 
livre mas sujeita a reservas de bilhetes pelo te-
lefone 224 447 357 ou por e-mail : geral@funda-
caoalord.pt

ExPOSIçãO 
Até 22 Março
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12h e das 14h 
às 17h | Exposição coletiva de ilustração infan-
tojuvenil “Outro Modo de Escrita” | Local – Audi-
tório A Lord

ALORD

AgENDA
CULTURAL DO CONCELHO  
DE PAREDES  /  JAN

Associação de Cristelo  
encerrou o ano com espetáculo em Lordelo

A Associação de Cris-
telo Código Musical 
realizou no dia 20 

de Dezembro de 2015, o seu 
Espetáculo de Natal, no Au-
d i t ó r i o  d a  F u n d a ç ã o  “A 
LORD”, em Lordelo.

A  a s s o c i a ç ã o  c o n t o u 
com as atuações dos seus 
alunos, nas suas diversas 
modalidades, este ano com 
a estreia da nova turma de 
Ballet da freguesia de Astro-
mil, já que a associação pre-
tendeu alargar horizontes e 
fazer captação de talentos 
para além das freguesias li-
mítrofes à de Cristelo.  Reali-
zou-se também apresenta-
ções de Piano e Guitarra 
Clássica, com as diversas 
turmas de ensino musical, 
interpretaçõe s musicais 
dos alunos de Canto, e co-
reografias de dança pelo 

Ballet, mas também na mo-
dalidade de Jazz e Hip Hop. 

As crianças e jovens conta-
ram ainda com a presença do 
Pai Natal que lhes deixou um 
pequeno presente.

Com este evento a associa-
ção encerrou o ano de 2015 
“com a certeza de que tem vin-
do a cumprir a sua missão” de 
promoção sócio cultural na 
freguesia de Cristelo e no con-
celho de Paredes.

“Agora é tempo de conti-
nuar a trabalhar para a concre-
tização dos eventos já projeta-
dos para este novo ano de 
2016 que agora se inicia, onde 
haverá muitas novidades, 
sempre a pensar no desenvol-
vimento cultural e desportivo 
do concelho”, prometeu ao 
Progresso de Paredes, Carla 
Nunes da Associação de Cris-
telo Código Musical. 

Dança. A associação contou com as atuações dos seus alunos, nas suas diversas modalidades, este ano com a estreia da nova turma de 
Ballet da freguesia de Astromil.

A Fundação A LORD termi-
nou a programação de 2015 
com a Gala de Bailado, pelo 
Centro de Dança do Porto, 
com cerca de 210 pessoas.

O espetáculo foi antecedi-
do pela inauguração, no Audi-
tório da Fundação, da exposi-
ção coletiva de ilustração in-
fantojuvenil “Outro Modo de 
Escrita”, organizada pel´A 
LORD e com o apoio da editora 

2015 para recordar em 2016 
Tcharan.  A exposição está pa-
tente ao público até ao dia 22 
de março de 2016, de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 12h e das 
14h às 17h.

No balanço do ano, o con-
certo, Blind Zero – 20 Anos em 
Acústico, apresentado na Fun-
dação A LORD, no dia 28 de 
Março de 2015, foi o evento 
com mais numerosa adesão 
de um público diversificado 

da cidade de Lordelo e de ou-
tras áreas.

Num concerto que contou 
com o Auditório da Fundação 
lotado, o público mostrou-se 
sempre entusiasmado e em 
interação com os artistas, na 
perspetiva de ouvir as músi-
cas que marcaram o percurso 
da banda, como “Recognize”, 
“Trace”, “Tree”, “Shine On” e 
“Slow Time Love”. 
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FaleCeu

FERNANDA  
ALVES DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu no dia 31 de dezembro, com 70 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Rua Pomarinho nº 105-Vilela, Paredes. Era viúva de Francisco 
Ferreira Nunes.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

loRDelo – PaReDes . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
VILELA

FaleCeu

ARLINDO MARQUES PEREIRA
Faleceu no dia 24 de dezembro, com 77 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente em 
Gondalães, Paredes.

AGRADECIMENTO

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

A FAMÍLIA

Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
GONDALÃES

FaleCeu

FELISBERTO MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 26 de dezembro, com 88 anos. 
Era natural de Beire – Paredes e residente em Ne-
vogilde, Lousada. Era viúvo de Maria Bernardete 
da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
NEVOGILDE

FaleCeu

FILOMENO LEAL DA COSTA
Faleceu no dia 4 de dezembro, com 88 anos.
Era natural Santo Ildefonso- Porto e residente 
na Rua Principal nº 160-Vila Cova de Carros- 
Paredes. Era casado com Maria Cândida de 

Jesus Coelho da Costa.  

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

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (gerência de miguel Teixeira do Couto, filho de 

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

VILA COVA DE CARROS

FaleCeu

MARIA DA CONCEIÇÃO DE BESSA
Faleceu no dia 19 de dezembro, com 86 anos. 
Era natural de Freamunde e residente na Estrada 
Nacional 209, nº 4698-2º dtº,-Lordelo, Paredes. 

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

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

loRDelo – PaReDes . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
LORDELO

FaleCeu

EURICO MOREIRA  
DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 21 de dezembro, com 48 anos. Era 
natural de Angola e residente em Beire, Paredes. 

Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE

FaleCeu

JOAQUIM FERNANDO  
DA SILVA RODRIGUES
Faleceu no dia 8 de dezembro, com 58 anos.
Era natural Marecos- Penafiel e residente na Rua 
Adre Manuel Dias da Costa nº 47-Cete, Paredes. 

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

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (gerência de miguel Teixeira do Couto, filho de 

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

CETE

FaleCeu

ANTÓNIO  
AUGUSTO DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 22 de dezembro, com 65 anos. 
Era natural e residente em  Bitarães – Pare-

des.  Era casado com Maria Emília Moreira da Silva, pai 
de 3 filhos.

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

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
BITARÃES

FaleCeu

EVA DE JESUS  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 27 de dezembro, com 82 anos. Era 
natural de Gondalães – Paredes e residente em 

Louredo, Paredes. Era Viúva de António Pinto.

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

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
 LOUREDO

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
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Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodeParedes" apresenta sentidas condolências

FaleCeu

MARIA DA GLÓRIA  
MOREIRA RIBEIRO 
Faleceu no dia 18 de dezembro, com 89 anos. Era 
natural e residente em Beire – Paredes. Era Viúva 

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

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE

FaleCeu

ALBINO COELHO
Faleceu no dia 3 de janeiro, com 82 anos. Era 
natural de S. Pedro de Veiga de Lila- Valpaços e 
residente na Av. S. José- Vilela, Paredes. Era Viúvo 
de Rosa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, bisnetos e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente 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, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente come-
tida. Comunicam que a celebração da missa de 7º dia se realiza sábado, 
dia 9 de janeiro, pelas 19:15 horas na capela de S. José- Vilela, 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 // 919 515 181

VILELA

FaleCeu

FAUSTINO FERREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 28 de dezembro, com 68 anos.  
Era natural de Astromil-Paredes e residente na 
Rua Salvador Leite nº 214- Astromil, Paredes. Era 
casado com Albertina Moreira Coelho de Oliveira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
ASTROMIL

FaleCeu

HÉLDER ANTÓNIO  
ALVES BARBOSA
Faleceu no dia 19 de dezembro, com 33 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 
residente em Codessos, Paços de Ferreira. Era 

Casado com Sandra Cristina da Silva Cunha.
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 involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
CODESSOS

FaleCeu

MARIA JOSÉ PACHECO
Faleceu no dia 22 de dezembro, com 94 anos. 
Era natural de Mouriz-Paredes e residente em 
Nevogilde, Lousada. Era Viúva de José Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
NEVOGILDE

FaleCeu

ANTÓNIO JORGE MARTINS BARROS
Faleceu no dia 4 de janeiro, com 40 anos. Era natural 
de Sobrado-Valongo e residente na Rua S. João nº 46, 2 
esq.-Vandoma, Paredes. Era casado com Helena Maria 
Nunes Alves Barroso.

AGRADECIMENTO
Sua esposa e demais família, vêm por este meio, extremamente sen-
sibilizados 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 fu-
neral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que a celebração da missa de 7º dia se realiza sábado, dia 9 de janeiro, 
pelas 19 horas na capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, agrade-
cendo, 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 // 919 515 181

VANDOMA

FaleCeu

MARIA ROSA DA SILVA COSTA
Faleceu no dia 1 de janeiro, com 78 anos. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 
Serafim Adão Barbosa da Silva, mãe de 4 filhos.

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. Participam também que a missa de 
7º dia será celebrada segunda feira dia 11 janeiro pelas 20,30 
horas na Igreja Paroquial de Bitarães.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
BITARÃES

FaleCeu

ALBERTINA RIBEIRO DA COSTA
Faleceu no dia 20 de dezembro, com 84 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua do Serrado nº 71-Lordelo, Paredes. Era viúva 
de Francisco Ferreira de Sousa.

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

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

do Couto) – madalena / lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 * Tlm.917 571 915 // 919 515 181

LORDELO

FaleCeu

ANTÓNIO GASPAR TEIXEIRA
Faleceu no dia 27 de dezembro, com 80 anos. Era 
natural de Bitarães - Paredes e residente na Trav. 
do Rio nº 123-Besteiros, Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Barbosa Rodrigues.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos 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 7º 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 // 919 515 181

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FaleCeu

JOSÉ MANUEL MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 17 de dezembro, com 50 anos. Era 
natural de Lagares - Penafiel e residente na Trav. 

Padre Floriano nº 41- Lordelo, Paredes. Era casado com Rosa 
Maria da Costa Coelho.
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FaleCeu

MARIA TERESA DA SILVA PACHECO
Faleceu no dia 29 de dezembro, com 54 anos. Era 
natural de Gondalães-Paredes e residente na Rua 
da Igreja nº73 -Madalena, Paredes. Era casada 
com António Joaquim de Almeida Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filho, nora, neta  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 7º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – madalena / lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 * Tlm.917 571 915 // 919 515 181

MADALENA

FaleCeu

ALFREDA AUGUSTA 
PINHEIRO RODRIGUES
Faleceu no dia 26 de dezembro, com 82 anos. 
Era natural e residente em Sobrosa, Paredes. 

Era Solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibiliza-
da e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer 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 involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
agência Funerária Xavier neto, lda. sobrosa – Paredes

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999soBRosa
SOBROSA

FaleCeu

FERNANDO MANUEL 
RIBEIRO DE BARROS
Faleceu no dia 26 de dezembro, com 51 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
das Cavadas nº 48-Vilela, Paredes. Era Solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
VILELA

FaleCeu

MANUEL JOAQUIM MOREIRA
Faleceu no dia 16 de dezembro, com 86 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Rua da Beleza nº 44- Lordelo, Paredes. Era 
viúvo de Maria Barros da Silva.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos 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 fale-
cimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FaleCeu

ROSA DA SILVA ALMEIDA
Faleceu no dia 16 de dezembro, com 84 anos. 
Era natural de Astromil-Paredes e residente na 
Rua da Vila nº 731-Lordelo-Paredes. Era viúva 
de Joaquim da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FaleCeu

IDALINA DE OLIVEIRA E SILVA
Faleceu no dia 3 de janeiro, com 82 anos. Era natural de 
Madalena-Paredes e residente na Rua da A`bal nº 18-Ma-
dalena, Paredes. Era viúva de António Batista da Silveira.
AGRADECIMENTO

Seus filhos, netos, bisnetos e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente 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, ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a celebração da missa de 7º dia se realiza 
sábado, dia 9 de janeiro, pelas 18 horas na igreja paroquial da Madalena, 
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 // 919 515 181

MADALENA

FaleCeu

MARIA ROSA RODRIGUES LEAL
Faleceu no dia 18 de dezembro, com 86 anos. Era 
natural de Rebordosa - Paredes e residente na 
Rua Luís Pereira Leite nº 15-Cristelo, Paredes. Era 
casada com José Augusto Freire dos Santos.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filho, nora, netos 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 fale-
cimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
CRISTELO

FaleCeu

ROSA DE JESUS
Faleceu no dia 26 de dezembro, com 74 anos. Era 
natural de São Pedro de Veiga de Lila-Valpaços e 
residente na Rua D. Benilde Meireles nº 151- Cris-
telo, Paredes. Era casada com João Alberto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
CRISTELO
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FaleCeu

GLÓRIA DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 1 de janeiro, com 91 anos.
Era natural Beire-Paredes e residente no Lar 
Misericódia de Paredes. Era Viúva de Américo 
da Rocha Ribeiro.  

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

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (gerência de miguel Teixeira do Couto, filho de 

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

PAREDES

FaleCeu

MARIA ALBERTINA 
FERREIRA DE SOUSAFaleceu no dia 2 
de janeiro, com 88 anos. Era natural Castelões 
de Cepeda-Paredes e residente na Rua Daniel 
Faria 3º bl. 2º entr. r/c esq.-Castelôes de Cepedo, 

Paredes. Era Viúva de Zeferino Moreira.  

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

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (gerência de miguel Teixeira do Couto, filho 

de joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
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Anuncie aqui

Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B 
4580-873 PAREDES

Telef.: 255 781 520

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.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

FaleCeu

BELMIRO DE SOUSA
Faleceu no dia 1 de janeiro, com 85 anos. Era 
natural Bitarães -Paredes e residente na Rua da 
Igreja Velha nº 23-2ºesq-Paredes. Era Casado 
com Carma Tavares de Sousa.  

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

A FAMÍLIA
Funerária T. Couto (gerência de miguel Teixeira do Couto, filho de 

joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
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RUA UNIAO SPORT CLUB PAREDES, NR.3 | PAREDES
Tel.: 22 402 1085

Abre às 6:00 – 21:00
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