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Senhor: 
Um sábio disse que não havia 

neste mundo, homem que se conhe-
cesse, porque todos para consigo 
são como os olhos que, vendo tudo, 
não se vêem a si mesmos. E daqui 
vem não darem muita fé nem de 
suas perfeições, nem advertire m 
em seus defeitos, e ser necessário, 
que outrem lhes diga o que passa na 
verdade. Se V. M. não se conhece, 
nem o mundo em que vive e de que é 
senhor, eu  o direi em breves 
palavras.

É V. M. o mais nobre, o mais va-
lente, o mais poderoso e o mais feliz 
homem do mundo; e este mundo é 
um covil de ladrões. (…)

E digo que este mundo é um covil 
de ladrões, porque, se bem o consi-
derarmos, não há nele coisa viva que 
não viva de rapinas: os animais, aves 
e peixes, comendo-se uns aos outros 
se sustentam; e se alguns há que não 
se mantenham de outros viventes, 
tomam seu pasto dos frutos alheios 
que não cultivaram, com que vem a 
ser tudo uma pura ladroeira. Tanto 
que até nas árvores há ladrões, e os 
elementos se comem e gastam entre 
si, diminuindo-se por partes, para 
acrescentar cada qual as suas. 

Assim se portam as criaturas ir-
racionais e insensíveis e as racionais 
ainda pior que todas, porque lhes 
sobeja a malícia, que nas outras fal-

ta, e com ela trata cada qual de se 
acrescentar a si. E como o homem de 
si nada tem de próprio, claro está 
que, se os acrescenta, muitos hão-de 
ser alheios.

E de todo este discurso nada  é 
conforme a lei da natureza, a qual-
quer que todas as coisas se conser-
vem sem diminuição de alguma. 
Nem a Lei Divina quer outra coisa, 
antes lhe aborrecem tantos ladrões 
que, do Céu, do Paraíso e do Aposto-
lado os desterrou. E a este último 
desterro se acrescentou forca; e no-
te-se que a tomou o réu por sua mão, 
sem intervir nisso sentença de Justi-
ça, para nos adevrtir o castigo que 
merecem ladrões e como não de-
vem ser admitidos nem tolerados 
nas Repúblicas.

A maior dificuldade está no co-
nhecimento dos ladrões, porque, 
como o ofício é infame e reprovado 
por Deus e pela natureza, não que-
rem ser tidos por tais, e, por isso, 
andam todos disfarçados; mas será 
fácil dar-lhes visibilidade, se o der-
mos a suas máscaras, que são as ar-
tes de que usam.

Destas faço aqui praça e lhas des-
cubro todas, mostrando seus enga-
nos como em espelho e minhas ver-
dades como em teatro, para fazer de 
tudo um mostrador certíssimo das 
horas, momentos e pontos em que a 
gazua destes piratas faz seu ofício.

Não ensina ladrões o meu discur-
so, ainda que se intitule “Arte de fur-
tar”, ensina só a conhecê-los, para os 
evitar.

In  ARTE DE FURTAR – Autor 
anónimo do Séc XVII

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

A ARTE DE FURTAR

Dedicatória a Sua Majestade, 
El-Rei D. João IV em 1652

"Pelo sr. Vice-Presidente, foi apresentado o orça-
mento ordinário para o ano económico de 1938, 
acusando as receitas 658.586$07 e as despezas 
igual quantia; as receitas ordinárias são de 
453.591$60 e as extraordinárias de 204.995$00. 
O mesmo sr. Vice-Presidente expôz o critério que 
obedeceu á sua factura e as dificuldades que en-
controu em dotar os serviços com verbas sufi-
cientes para o seu regular funcionamento e aten-
der ás necessidades mais urgentes em obras e 
melhoramentos. As freguesias, exceto a de Vilela, 
foram dotadas com a verba de 48.150$00 que, 
segundo as disposições do Código Administrati-
vo, tem que ser gasta forçosamente em obras e 
melhoramentos que a elas digam respeito. Conta-
-se com a boa vontade das respectivas Juntas pa-
ra, numa estreita, leal, e sincera colaboração com 
a Câmara, se obter a melhor a melhor e a mais util 
aplicação dessa verba. Para obras e melhoramen-
tos da Vila pouco restou das receitas extraordiná-
rias, satisfeitos os encargos obrigatórios a qe não 
se podia fugir. No entanto, dotou-se o serviço de 
água e luz com 24.000$00 para aquisição de ma-
terial e reparações tendentes ao seu aperfeiçoa-
mento, e espera-se a comparticipação do Estado 
para a regularização dos Campos da Feira e da 
abertura de uma nova rua que dê franco acesso ao 
Campo Desportivo, suprimindo assim faltas que 
só por carência de recursos financeiros se expli-
cam, tal é a precaria situação em que nos colocam 
perante olhos estranhos. Para obras de menor 
monta só foi possível conseguir a modesta verba 
de 10.000$00, apesar de todos os cortes nas ver-
bas facultativas. Nas despezas extraordinàrias 

inscreveram-se verbas pata fazer face ás obras 
que há bastante tempo estão dependentes da 
comparticipação do Estado, sendo de supor que 
este ano entrem em execução, como sejam a con-
clusão das Estradas de Vila Cova, Parada, Alvre e a 
estanqueidade dos depósitos da água; inscreve-
ram-se tambem, verbas no montante de 
40.798$17 para pagamento da indemnização 
pela colocação do cabo de alta tensão e ampliação 
da eletrificação do concelho. A verba para a in-
demnização pela colocação do cabo de alta ten-
são deve ficar esgotada com compromissos já to-
mados, sendo que se vai pagar á Empresa Electro-
-Duriense 12.611$10 de juros devidos áquela 
Empresa até ao fim de 1936, por não ter sido li-
quidada totalmente a despeza com a colocação 
dos cabos de alta tensão após a conclusão dos 
trabalhos da montagem. É esta a única divida que 
resta liquidar daquelas que se herdaram das ge-
rencias anteriores, que não foi paga este ano por 
se andar em negociações com a Empreza para o 
abaixamento do preço do fornecimento da ener-
gia electrica, que só agora se conseguiu. No orça-
mento não se faz referencia á construção dos No-
vos Paços do concelho e ao acabamento do seu 
anexo porque se espera a concessão do emprésti-
mo iniciar esta obra que será objecto dum orça-
mento suplementar, como convém para melhor 
arrumo e fiscalização de contas.
Apreciado o orçamento e exposição do sr Vice-
-Presidente, foi o mesmo orçamento aprovado, 
bem como diversas propostas acerca do venci-
mento do pessoal menor e assalariados do Muni-
cipio em harmonia com as verbas orçamentais."

CÂMARA 

Sessão extraordinária de 31-12-1937
ORÇAMENTO
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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.
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Demência é um 
termo abran-
gente utiliza-

do para descrever um 
conjunto de sintomas 
comuns a um grupo 
alargado de doenças 
que causam um declí-
nio progressivo das 
capacidades cogniti-
vas e funcionais da 
pessoa. Estas doenças 
implicam muitas ve-
zes a necessidade de 
cuidados e apoio por 
parte de terceiros e, 
geralmente, de uma 
forma contínua.

O projeto CuiDem 
– Cuidados para a De-
mência é um projeto 
comunitário de inter-
venção na área da de-
mência com o objetivo 
último de promover a 
qualidade de vida das 
famílias de pessoas 
com demência. 

Os Grupos de Aju-
da Mútua (GAM) são 
uma atividade do pro-
jeto CuiDem que con-
siste em encontros 
abertos, voluntários e 
gratuitos de pessoas 
que partilham a expe-
riência de cuidar de 
um familiar ou amigo 
com demência, ofere-
cendo entre si apoio  
emocional e social.

Nestas reuniões 
partilham-se expe-
riências, sentimentos, 
ideias e opiniões, num 
ambiente seguro, con-
fidencial, de proximi-
dade e respeito pela 

diversidade de cada 
um. 

Através desta inte-
ração, os membros 
procuram ajudar-se 
na gestão destes senti-
mentos e na procura 
de formas de lidar com 
as dificuldades, poten-
ciando os sentimentos 
de autocontrolo e 
autoestima. 

Na USF Terras de 
Souza, os GAM funcio-
nam como encontros 
quinzenais (quartas-
-feiras, das 14:00 às 
15:30) de pequenos 
grupos, nas instala-
ções da USF, liderados 
e organizados pelos 
próprios membros. O 
profissional de saúde 
presente assume ape-
nas a função de facili-
t a d o r  d a 
comunicação. 

Numa fase inicial, 
podem integrar este 
Projeto os cuidadores 
de pessoas com de-
mência, a residir na 
comunidade, que não 
sejam remunerados 
para tal atividade e 
com motivação e dis-
ponibilidade para in-
tegrar o Projeto.

PARTICIPAR NES-
TE GRUPO PODE AJU-
DÁ-LO A CUIDAR ME-
LHOR, A LIDAR COM 
AS DIFICULDADES E A 
MELHORAR O SEU 
BEM-ESTAR!

Contactos:  
255 780 640 / 927 
995 783 às segundas e 
quartas-feiras, das 
8:00 às 15:00, (Enfº 
Fátima Nunes).

USF Terras de Sou-
za. Avenida Comenda-
dor Abílio Seabra, nº 
1 0 4 ,  4 5 8 0  –  0 2 9 
Paredes.

Por
CARINA 
FREITAS

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

DEMÊNCIAS: Projeto 
CuiDem na  
USF Terras de Souza

   OPINIÃO CLÍNICA  

Castelões de Cepeda 
perdeu uma das suas 
filhas no acidente com 

um autocarro ocorrido na 
madrugada do dia 8 de janei-
ro em França. A jovem tinha 
emigrado há um ano para a 
Suíça com o marido e com os 
dois filhos de três e 13 anos. 
Todos seguiam em direção a 
Genebra, quando o pesado de 
passageiros se despistou em 
França, na Estrada Nacional 
79, na direção Mâcon-Mou-

lins, num troço da RCEA (Es-
t r a d a  C e n t r o  E u r o p a  e 
Atlântico).  
Conhecida como "estrada da 
morte", por ser perigosa, já o 
ano passado 12 portugueses 
morreram naquela via, num 
choque frontal entre uma 
carrinha e um camião.
O marido de Marília, Nuno 
Alexandre Baptista Vieira e o 
filho mais novo foram subme-
tidos a intervenções cirúrgi-
cas. Já o filho mais velho esca-
pou sem ferimentos graves.
Inicialmente julgava-se que 
estas vítimas seriam de Pena-

fiel, pois tinham embarcado 
na cidade vizinha. Mais tarde 
atribuiu-se a naturalidade a 

Lousada, por ser naquela Vila 
do Vale do Sousa onde Marília 
tinha constituído família, 
mas, posteriormente, che-
gou-se à conclusão que Carla 
Marília da Silva Nogueira, 33 
anos, é natural de Castelões 
de Cepeda, Paredes. 
As outras vitimas mortais do 
acidente são: Graça Murça, 
com 58 anos, natural de Foz 
Côa e o casal José e Lídia Mon-
tez, natural de Freixo, Vila 
Nova de Foz Côa.
A causa mais provável do aci-
dente terá sido o gelo na es-
trada, causado pelas "tempe-
raturas negativas" na zona. O 
distrito estava em alerta la-
ranja devido à previsão de 
neve e de gelo e a polícia tinha 
lançado um alerta aos auto-
mobilistas para serem pru-
dentes. Segundo algumas 
testemunhas, o condutor per-
deu o controlo do autocarro.

"Estrada da morte" francesa tira 
a vida a jovem mãe de Paredes  
António Orlando | texto

Jovem  
detido por 
tráfico de 
droga em 
Paredes
A GNR deteve um jovem de 19 
anos, no dia 15 de janeiro, em 
Paredes, por tráfico de estu-
pefacientes e posse de arma 
proibida.
Segundo a GNR, foram efe-
tuadas cinco buscas domici-
liárias e três não domiciliá-
rias tendo sido apreendidas 
60 doses de heroína; 50 do-
ses de cocaína; uma arma de 
alarme transformada para 
6,35 milímetros; um veículo; 
três telemóveis e 200 euros.
O suspeito foi constituído ar-
guido e sujeito a termo de 
identidade e residência. A 
ação contou com o apoio de 
militares do Grupo de Inter-
venção de Ordem Pública.
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No início de mais um 
ano, eis que esta-
mos perante um 

novo aumento de capital social 
do maior banco privado portu-
guês- o Millennium BCP, pe-
rante o qual os pequenos acio-
nistas, como eu, têm de tomar 
decisões, para uma vez mais 
minimizar perdas, que já fo-
ram muitas nestes últimos 
anos.

O aumento de capital social 
está previsto para o dia 2 de 
fevereiro de 2017. Até lá, há 
um período muito importante 
para os acionistas que vai de-
correr de 19 de janeiro até 30 
de janeiro de 2017. 

Durante este importante 
período, os acionistas vão ter 
d e  t o m a r  u m a  d e  t r ê s 
decisões. 

A primeira decisão é se vão 
ou participar no aumento do 
capital social, comprando as 
ações a que têm direito.

A segunda decisão é se pelo 
contrario não vão participar 
no aumento do capital social e 
em vez disso vão vender os di-
reitos que têm a participar 
nesse aumento, e como tal rea-
lizar já um encaixe monetário.

A terceira decisão que po-
dem tomar é uma decisão mis-

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

ta. Vender uma parte dos direi-
tos de participar no aumento 
do capital social e participar 
em parte no aumento do capi-
tal social. Esta última decisão 
permite aumentar o número 
de ações que cada acionista 
tem atualmente sem ter que 
dispor de capital.

Vejamos um exemplo práti-
co para melhor compreensão, 
de um acionista que tem 5.000 
ações do Millennium BCP.

A primeira hipótese que 
tem é poder participar no au-
mento do capital social. Assim 
tendo 5.000 ações pode com-
prar 15 novas ações por cada 
ação que tem. Ou seja, 5,000 x 
15 = 75.000 ações é o número 
de novas ações que pode com-
pra a 9,4 cêntimos, isto é, teria 
de desembolsar 75.000 x 9,4 
cêntimos = 7.050 euros, e pas-
saria a deter 80.000 ações.

A segunda hipótese é não 
querer participar no aumento 
do capital social e nessa altura 
pode optar por vender os di-
reitos que tem a participar no 
aumento do capital social. Es-
ses direitos estarão em nego-
ciação de 19/1 até 30/01. Esti-
ma-se que os direitos valham 
cerca de 70 cêntimos por cada 
ação detida, o que significa que 
no nosso acionista poderia op-
tar por vendê-los e como tal 
encaixar 5.000 x 70 cêntimos = 
3.500 euros, mantendo as 
5.000 ações.

Uma terceira hipótese é 
uma solução mista. Participar 
em parte do aumento do capi-
tal social e vender parte dos 

direitos. Esta terceira solução 
permite ao acionista sem de-
sembolsar dinheiro pela com-
pra de mais ações passar a de-
ter mais ações. Vejamos. O 
nosso acionista vende 60% 
dos seus direitos. Como tal, 
60% de 5000 direitos são 
3000 direitos. Vendidos a 70 
cêntimos cada o acionista do 
nosso exemplo encaixaria 
2.100 euros. De seguida, ven-
deria as 5.000 ações que tem 
ao preço de mercado. Neste 
momento o valor de mercado é 
de cerca de 16 cêntimos, logo 
ao vender 5.000 a 16 cêntimos 
encaixaria mais 800 euros. 
Juntando os dois valores dis-
poria de 2.100 euros + 800 eu-
ros= 2.900 euros.

Com esse dinheiro partici-
paria no aumento do capital 
social. Relembre-se que man-
teve 40% dos direitos de parti-
cipar no aumento do capital 
social, ou seja, 2.000 direitos. 
Com esses 2.000 direitos x 15 
ações pode comprar 30.000 
ações a 9,4 cêntimos no au-
mento do capital social, o que 
dá 30.000 x 9,4 cêntimos = 
2.820 euros.

Em suma nesta situação, e 
sem ter de dispor dinheiro, o 
nosso acionista passa de 5.000 
ações para 30.000 ações.

Eu como pequeno acionis-
ta que sou vou optar por esta 
terceira decisão mista, mas 
cada um é livre de pensar em 
qualquer das três opções, não 
pode é nada fazer sob a pena 
de perder uma vez mais muito 
dinheiro em ações.

Ano novo, velhas  
perdas em ações  
de bancos nacionais

   OPINIÃO FISCAL

Os bombeiros Volun-
tários de Cête foram 
intimados pela Au-

toridade Nacional da Segu-
rança Rodoviária (ANSR) a 
pagar uma multa por esta-
cionamento dentro de loca-
lidade, em local não desti-
nado a esse efeito. A multa a 
pagar oscila entre os 30 e os 
150 euros de acordo com o 
código da estrada. Até aqui 
tudo bem. Se houve lugar a 
estacionamento indevido 
h á  q u e  a s s u m i r  a s 
consequências. 

Mas onde foi o estaciona-
mento? Na Avenida dos 
“Bons Amigos”, no Cacém. 
Alguém da direção da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cête (AHBVC) terá ido em 
serviço a Lisboa e por falta 
de estacionamento arris-
cou, pensou-se. “Qual foi a 
viatura”, pergunta-se. “Uma 
ambulância” obtém-se de 
resposta. Consultado o ma-
pa de serviços da Central a 
ambulância com a matricula 
referenciada pela PSP do 
Cacém, nessa data, dia 16 de 
agosto de 2016 e  hora , 

17.20, encontrava-se esta-
cionada dentro do quartel 
dos Bombeiros em Cête, Pa-
redes, a 344 km do Cacém. 

De tal circunstância a 
AHBVC informou a ANSR e 
depois a própria PSP do Ca-
cém. Esta última entidade 
veio a reconhecer que tinha 
havido um lapso na identifi-
cação da matricula da viatu-
ra infratora que era 36-HL-
90 e não 36- HL- 96, a matri-
cula da ambulância de Cête. 

A PSP fez notar à AHBVC 
que ia notificar a ANSR do 
lapso, substituindo o auto. 

Julgou-se no quartel de 
Cête que o assunto estava 
resolvido. Puro engano. Al-
guns meses depois, a volta 
do correio trouxe nova cor-
respondência da ANSR. 

Desta vez a Autoridade Na-
cional à multa pelo mau es-
tacionamento juntou a acu-
sação, segundo a qual os 
bombeiros não identifica-
ram o condutor da viatura 
multada!

Na contrarresposta re-
metida ao Presidente da 
ANSR a AHBVC além de re-
querem “a imediata anula-
ção do auto”, considera que 
“é um pouco difícil de com-
preender como é que este 
processo ainda se mantém 
(…) uma vez que as próprias 
entidades intervenientes 
concluíram e admitiram 
que houve erro de identifi-
cação da matricula da viatu-
ra em causa”, pode ler-se na 
carta a que o Progresso de 
Paredes teve acesso.

Trapalhada. Policia reconhece erro mas a ANSR insiste em cobrar a 
multa. Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária não se entende 
com a PSP. Bombeiros de Cête requerem imediata anulação do auto.

Bombeiros multados 
em Lisboa mas  
ambulância não saiu 
do quartel em Cête

António Orlando | texto
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A abertura de propos-
tas de venda do Está-
dio das Laranjeiras e 

Pavilhão Municipal de Pare-
des está marcado para a pró-
xima quarta-feira, dia 25 de 
janeiro, em Lisboa, no escri-
tório da administradora de 
insolvência. Os interessados 
que ainda não formalizaram 
qualquer proposta à massa 
insolvente da Guedol, Enge-
nharia Lda, proprietária das 
infraestruturas desportivas 
das Laranjeiras podem ainda 
fazê-lo entregando em mão a 
proposta de compra até às 
15.15h do dia do leilão. 

A Câmara de Paredes 
aprovou, na última reunião 
do Executivo, exercer o “di-
reito de preferência”, mas 
sem apresentar nenhuma 
proposta de compra. Celso 
Ferreira, disse que não vai 
apresentar nenhuma pro-
posta. “Vamos antes estar na 
expetativa”, disse em tom 
esfuziante. 

A introdução do tema na 
reunião do Executivo Muni-
cipal tinha sido feita pelo vi-
ce-presidente, Pedro Men-
des, no período antes da or-
dem do dia. “Tendo em conta 
a importância destes equipa-
mentos para a nossa comuni-
dade proponho que o Muni-
cípio se assuma como parte 
interessada na venda do Pa-
vilhão Municipal e do Está-
dio das Laranjeiras. Propo-
nho que seja tomada uma 
deliberação sobre este dese-
jo da Câmara e que seja dada 
a devida nota pública a todos 
os interessados que a Câma-
ra de Paredes está interessa-
da naqueles dois equipa-
mentos e que não vai abdicar 
deles”. Mendes lembrou que 
em curso está a revisão do 
Plano Diretor Municipal 
(PDM) e que a classificação 
dos terrenos das laranjeiras 
(lugar dos Trigais) “deve ser 

revertida de comercial para 
equipamentos”.

PROCESSO INTRINCADO
Mas a verdade é que este 

facto tem implicações jurídi-
cas muito relevantes uma vez 
que é eficaz em relação a even-
tuais compradores, nomeada-
mente a titulo preventivo se a 
câmara assim o entendesse.

Embora a autarquia passe 
de imediato uma imagem 
que, via PDM, afasta o perigo 
de no lugar dos equipamen-
tos desportivos possam sur-
gir espaços comerciais, sabe-
-se que a revisão do PDM é 
um processo demasiado len-

to. “Não sendo credível que 
nos próximos 6 a 8 anos a re-
visão possa estar concluída e 
aprovada pelos órgãos com-
petentes”, disse, em abstrato, 
fonte da CCDRN ao Progres-
so de Paredes. Ou seja, quem 
comprar já os terrenos pode-
rá avançar com as constru-
ções que entender no âmbito 
do atual quadro do PDM que 
prevê áreas comerciais. A 
classificação que levou em 
2008 a Guedol a comprar o 

terreno para construir um 
Centro Comercial e cujo pro-
cesso é por demais conheci-
do pelos paredenses (ler cai-
xa História).

Agora o anúncio camará-
rio é, em todo caso, uma 
pressão para afastar interes-
sados na aquisição ou obri-
gar esses mesmos interessa-
dos a negociar com a Câmara 
a compra dos terrenos. Fon-
tes contatadas pelo Progres-
so Paredes garantiram que a 
Câmara, leia-se Celso Ferrei-
ra, tem apenas o interesse 
em obter do novo proprietá-
rio dos terrenos a construção 
de um novo Gimnodesporti-
vo onde está localizado o ve-
lho Pavilhão e que o “direito 
de preferência” é para ser 
usado como moeda de troca: 
o novo dono faz um pavilhão 
novo e entrega-o à Câmara; a 
Câmara altera o PDM de 
acordo com a pretensão do 
comprador. 

O processo entrará pelas 
autárquicas adentro. Quer 
PSD quer PS quererão usar o 
tema laranjeiras como trunfo 
eleitoral. Alexandre Almeida, 
vereador do PS e candidato 
dos socialistas, tratou de, no 
final da reunião de Câmara, 
se abeirar dos jornalistas pa-
ra lhes fazer notar que, foi ele 
o primeiro a falar na necessi-
dade da Câmara exercer o 
“direito de preferência” para 
adquirir o Gimnodesportivo. 
“A ser feita a recompra destes 
terrenos, há que repensar os 
investimentos em Mouriz. 
Irei questionar o Presidente 
de Câmara nesse sentido na 
próxima reunião do Executi-
vo”, acrescentou Almeida, 
com o assessor de imprensa 
de Celso Ferreira ao lado.  

Refira-se que os socialis-
tas, em anteriores reuniões 
de Câmara, mal tiveram co-
nhecimento da hasta pública 
alertaram o Executivo para 
exercer o “direito de prefe-
rência”, defendendo a com-
pra do Pavilhão Municipal. 

Leilão. Câmara anunciou que vai exercer “direito de preferência” na tentativa de condicionar o destino dos terrenos. 
Revisão do PDM usada como trunfo para segurar terrenos. Morosidade processual pode deitar por terra trunfo camarário.

“Laranjeiras” à venda por 1,4 milhões

António Orlando | texto

História

Em 23 de janeiro de 
1926, Maria Augusta 
Ferreira Neto de Sotto 
Maior e Menezes doou 
um terreno com 10 000 
m2 para um campo de 
futebol e balneários (o 
actual estádio das La-
ranjeiras) ao União 
Sport Clube de Paredes, 
com a condição de ser 
utilizado para fins des-
portivos e recreativos. 

Em 1997 o Tribunal de 
Trabalho de Barcelos, 
por dívidas a um joga-
dor, determinou a pe-
nhora do estádio para o 
pagamento de dívidas a 
um jogador do clube.

E foi esta penhora que 
levou a que o estádio 
das Laranjeiras fosse 
vendido em hasta públi-
ca à Fundação Norte-
coope, que pagou cerca 
de 75 mil euros pelos 
terrenos. Dois anos de-
pois, a Câmara Munici-
pal chegava a acordo 
com a Nortecoope e 
comprava o estádio, ne-
gócio feito pelo então 
Presidente da Câmara, 
Granja da Fonseca.

O União Sport Clube de 
Paredes continuou a 
usar o espaço até que a 
autarquia decidiu ven-
der os terrenos à Gue-
dol. Em 2008 a autar-
quia já era liderada por 
Celso Ferreira que deu 
luz verde ao negócio 
que iria permitir encai-
xar cerca de 8,5 milhões 
de euros pela venda dos 
terrenos onde se previa 
vir a ser construído um 
centro comercial.

Alegadamente nessa al-
tura, nove herdeiros 
testamentários da D. 
Maria Augusta, uma vez 
que esta não teve des-
cendentes, tiveram co-
nhecimento do negócio 
e avançaram com uma 
ação judicial para anular 
a venda. 

A 1 de outubro de 2015 
o STJ considera que a 
venda do estádio a um 
promotor imobiliário 
não viola o espírito da 
doação de 1926 como 
era alegado pelos her-
deiros da benemérita 
Maria Augusta de Sotto 
Maior e Menezes.

Facto

Celso Ferreira usando 
da sua experiência polí-
tica, ao contrário do ha-
bitual, abriu a reunião 
de câmara dando a pala-
vra aos vereadores do 
PSD, no caso ao Verea-
dor Pedro Mendes e só 
depois aos Vereadores 
do PS. Desse modo reti-
rou aos socialistas a hi-
pótese de estes apre-
sentarem idêntica pro-
posta que levariam na 
manga, consoante admi-
tiu no decurso da reu-
nião o vereador do PS 
Alexandre Almeida. Pe-
dro Mendes ficou assim 
com caminho livre para 
fazer o brilharete em 
nome dos sociais-demo-
cratas lembrando que 
está em curso a revisão 
do Plano Diretor Muni-
cipal (PDM) e que tal 
oportunidade deveria 
ser aproveitada para 
reaver o Estádio e o 
Pavilhão.

Manifesto

Em marcha está, tam-
bém, a recolha de assi-
naturas de subscrição a 
um manifesto (uma peti-
ção) que exige que o 
complexo das Laranjei-
ras – estádio, campo de 
treinos e pavilhão gim-
nodesportivo -  seja de-
volvido à comunidade. 
Entre os subscritores 
estão, Joaquim Faria, 
presidente da Fundação 
Nortecoop, Carlos Da-
niel, jornalista, Orlando 
Rocha, ex-presidente do 
USCP e Quim, antigo jo-
gador do União. A reco-
lha de assinaturas é fei-
ta, nomeadamente, em 
cafés. Na internet, a pe-
tição colocada online 
em 30 de dezembro, ti-
nha 51 assinaturas até à 
passada quarta-feira, 
18 de janeiro. 

Futebol  
nas laranjeiras, 
treinos  
em Mouriz

Numa auscultação (vox-
-pop) levada a cabo pelo 
jornal O Progresso de 
Paredes, nas ruas da ci-
dade de Paredes, alea-
toriamente e sem qual-
quer rigor cientifico, so-
bre o que fazer com o 
leilão das Laranjeiras, o 
denominador comum 
das respostas obtidas é 
que a Câmara deve 
readquirir o complexo 
desportivo das Laranjei-
ras. Na questão particu-
lar do campo de futebol 
a maioria de paredenses 
ouvida pelo nosso jornal 
defendem a reativação 
do estádio das Laranjei-
ras como o local de jogos 
da equipa sénior do US-
CP. “A cidade desportiva 
de Mouriz funcionaria 
como um centro de trei-
no e estágio”, acrescen-
tam. Há também que 
considere um desperdí-
cio investir um cêntimo 
que seja no ferro velho 
das laranjeiras.
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Rua Estrada Nacional 209, N.º 4460 | 4580-439 LORDELO
Tel. 224 445 196 | Tlm. 919 909 133 | lordpneusgeral@svauto.pt

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes AV. ENG. DUARTE PACHECO, 2500 B

4445-416 ERMESINDE

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 917 457 007 EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com



7Sexta-feira 20 de Janeiro de 2017  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

António Orlando | texto

A Direção-Geral da Saúde 
estima que a incidência da 
gripe esteja a descer de in-
tensidade e lembra que ain-
da há 20 mil doses da vacina 
disponíveis no Serviço Na-
cional da Saúde (SNS), além 
das vendidas nas farmácias.

No início desta época gri-
pal havia 1,2 milhões de doses 
de vacinas disponíveis para 

dar gratuitamente no SNS, 
além de cerca de 700 mil para 
venda em farmácias.

Das vacinas do SNS, so-
bram por enquanto cerca de 
20 mil doses que ainda po-
dem beneficiar pessoas dos 
grupos prioritários que ain-
da não se imunizaram. Sobre 
o período gripal, Francisco 
George disse que “é provável 
que se tenha iniciado esta se-
mana a descida da intensida-
de ao nível dos novos casos”.

Pode acontecer, tudo in-
dica, que dentro de quatro 
semanas a atividade gripal 
possa ser residual.

O diretor geral da Saúde 
admitiu que houve nas últi-
mas semanas pressão nos ser-
viços de urgência, mas subli-
nha que é um fenómeno que 
se tem repetido todos os anos.

Sobre o excesso de mor-
talidade, Francisco George 
adiantou que foi enviada pa-
ra a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) uma informa-
ção que refere que a grande 
maioria dos óbitos se regista 
em pessoas com mais de 75 
anos e em particular em ido-
sos com mais de 85.

O diretor geral da Saúde 
lembra que a gripe pode con-
tribuir para acelerar a mor-
talidade, estimando que to-
dos os anos pelo menos 
1.500 portugueses possam 
ter o seu final de vida preci-
pitado pela gripe.

Cerca de 100 pessoas fo-
ram já admitidas em unida-
des de cuidados intensivos 
devido à gripe na época 
atual, sendo que a grande 
maioria delas não se encon-
trava vacinada.

Contudo, para perceber se 
a mortalidade acima do espe-
rado verificada nas últimas 
semanas de epidemia de gripe 
tem efetivamente correspon-
dência numa sobremortalida-
de é necessário fazer análises 

e estudos mais aprofundados 
que só deverão ser concluídos 
no final do ano.

Em relação ao vírus pre-
dominante este ano (AH3), a 
subdiretora-geral da Saúde 
Graça Freitas indicou que a 
época deste ano foi compatí-
vel com outras com vírus 
idênticos, “não sendo mais 
dramática” que noutros 
anos. “Ocorreu o padrão ha-
bitual para um vírus desta 
natureza”, afirmou.

Este ano o vírus predominante da Gripe é AH3

Quando eu olho para 
trás, quem eu era e 
quem eu sou. É mui-

to difícil. Há horas em que 
apetece parar”.  José Carlos 
Reis Teixeira, 49 anos este-
ve de novembro de 2009 a 
janeiro de 2010 em coma 
profundo em consequência 
de ter sido infetado com a 
Gripe A no trabalho. Acaba-
ria por perder 1/3 de um 
pulmão. José Teixeira era 
vendedor do grupo NewCo-
ffee, uma Indústria Torrefa-
tora de Cafés sediada em 
Paredes.  Há pergunta, “pa-
rar é o quê? José Teixeira, 
respira fundo, as lágrimas 
toldam o olhar, a emoção 
prende-lhe as palavras. Ati-
ra por fim: “o filho e a mu-
lher acabam por me dar 
força para não desistir”.    

A vítima da Gripe A no 
trabalho, após alta clínica, 
ficou com uma incapacida-
de de 75% após avaliação 
de uma Junta Médica ao 
abrigo da legislação dos 
Acidentes de Trabalho e 
Doenças Profissionais. José 
passou a receber, desde en-
tão, uma reforma de invali-
dez de 340 euros. É o único 
rendimento fixo que entra 
em casa. A esposa é domés-
tica. O único filho do casal 
trabalha na mesma empre-
sa onde o pai ficou doente. 
“Vai-nos ajudando naquilo 
que pode”, ressalva, José 
Te i xe i ra ,  e m  a b o n o  d o 
rebento. 

Hoje ainda é o dia que 
anda a saltar entre o Hospi-
tal Padre Américo, em Pe-
nafiel e o S. João, no Porto. É 
que desde a operação aos 
pulmões, o antigo vende-
dor de café, nunca mais dei-

xou de ter uma dor cons-
tante abaixo da axila. “Ago-
ra descobriram fraturas em 
duas costelas”, revela. As 
fissuras, provavelmente, 
te rã o  s i d o  p rovo c a d a s 
aquando da operação reali-
zada há sete anos para lhe 
amputar parte do pulmão. 
“Parece incrível, mas tudo 
indica que é assim. Eu nun-
ca caí. Não bati em nada”, 
garante.

Sobre a NewCoffee, José 
Teixeira diz que nada tem a 
apontar a não ser que “de-
veria ter acionado o seguro. 
Houve um descuido. A mi-
nha família também não 
sabia o que fazer e nada se 
fez. Valeu-me a Junta Médi-
ca”, conta.

Para passar o tempo en-
tretém-se na cidade des-
portiva do USC Paredes. 
“Abro e fecho portas. Ajudo 
o clube da minha terra”.

Drama. José Teixeira era vendedor do grupo NewCoffee, uma 
Indústria Torrefactora de Cafés sediada em Paredes. Em 2009 
apanhou a nova estirpe do vírus da gripe A-H1N1. Hoje é uma pes-
soa inválida para o trabalho. 

Quando a Gripe A vira 
acidente de trabalho 
incapacitante para o 
resto da vida

António Orlando | texto

“
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EXTRATO  
PARA PUBLICAÇÃO

----Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, no Cartório Nota-
rial sito na Rua Serpa Pinto, 66, na freguesia e concelho de Paredes, a cargo da 
Notária Marina Sousa, no dia 30 de dezembro de 2016 de fls. 106 a fls. 108 do 
livro de notas para Escrituras Diversas nº 121-A, foi lavrada uma escritura de 
Justificação Notarial, na qual foram justificantes: ---------------
----ALBERTO MARTINS NUNES, CF 116 653 442 e mulher, MARIA ALZIRA 
CARDOSO LEAL NUNES, CF 154 889 636, casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos, naturais ele da freguesia de Rebordosa e ela da freguesia de Vile-
la, ambas do concelho de Paredes, residentes na Travessa Nossa Senhora de 
Fátima, 46, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, titulares dos bilhe-
tes de identidade números 3737473 e 5834727 emitidos em 09/05/2007 e 
14/09/2005 pelos S.I.C. do Porto.---------------------
---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte: -------------
---- Que são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrém, do seguinte 
bem imóvel:-------------------------------------------------------------------
Prédio urbano, composto por terreno para construção com a área de duzentos 
e oitenta e oito, vírgula noventa e seis metros quadrados, sito na Rua Nossa Se-
nhora de Fátima (anterior lugar de Costa Cavada), na freguesia de Rebordosa, 
concelho de Paredes, que confronta de norte com Baltasar Costa Ribeiro de sul 
com Marco Cardoso, de nascente com caminho de servidão e de poente com Rua 
Nossa Senhora de Fátima, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, mas inscrito na respetiva matriz em nome do justificante marido sob o 
artigo 4169 com o valor patrimonial €9.180,00, ao qual atribuem igual va-
lor.---------------------------- 
----Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do 
referido prédio pois o mesmo veio à posse deles no ano de mil novecentos e oi-
tenta e quatro em dia e mês que não conseguem precisar (à data já casados um 
com o outro e no indicado regime de bens) por compra feita a António Torres, 
viúvo, residente que foi no lugar Cavadas, na referida freguesia de Rebordosa, 
ato que nunca foi formalizado. --------------------------
Que, não obstante a isso e desde então têm usufruído do mesmo prédio, lim-
pando, demarcando, avivando as estremas, gozando todas as utilidades por ele 
proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exerci-
ta direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fa-
zendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem 
violência, contínua e publicamente à vista e com o conhecimento de toda a 
gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a 
vinte anos.----------------------------------------------------------------- 
----Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de 
boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usuca-
pião, que expressamente invocam, justificando o seu direito de propriedade 
para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, 
não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer pro-
va do seu direito de propriedade perfeita.--------------- 

A Notária em substituição

(Brígida Raquel Barroso Queirós Pereira Fernandes)

EXTRATO  
PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, 

em 11 de janeiro de 2017, de fls. 133 a fls. 134 verso do livro de notas para 

Escrituras Diversas nº 121-A, foi lavrada uma escritura de Justificação No-

tarial, na qual foi justificante: --------------------------------------------------------------------------------

---- MARIA NATÁLIA DIAS RIBEIRO, CF 196 604 354, solteira, maior, natu-

ral da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, onde reside na Rua da Ma-

deira, nº 104, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa com o 

número de identificação civil 10238723 0 ZZ4, válido até 19/04/2017. ------------------------------------------------------------------------

---- Mais certifico que ela, nessa escritura, declarou o seguinte: -------------------

----Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do seguinte 

bem imóvel:----------------------------------------------------------------------------

---- Prédio rústico, composto por terreno a cultura, com a área de mil cento 

e quinze metros quadrados, sito na Rua Padre David Martins Baltar, na fre-

guesia de Lordelo, concelho de Paredes, a confrontar de norte com Hélia Zita 

da Silva Pinheiro Rocha, de sul com Rua Padre David Martins Baltar, de nas-

cente com Rodrigo Silveira Machado e de poente com caminho público, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na 

respetiva matriz a favor da justificante sob o artigo 3863, com o valor patri-

monial de €446,00, ao qual atribui igual valor. ------------------------------------------------------------------------------------

---- Que não é detentora de qualquer título formal que legitime o domínio do 

referido prédio. --------------------------------------------------------------------

---- Que o mesmo foi adquirido por ela, primeira outorgante, por volta do ano 

de mil novecentos e oitenta e nove, em dia e mês que não consegue precisar, 

por contrato verbal de compra e venda feito com José António Ferreira, di-

vorciado e residente que foi no lugar de Santa Marta, freguesia de Lordelo, 

concelho de Paredes, ato que nunca foi formalizado. ----------------- Que, 

não obstante isso e desde então tem usufruído do mesmo prédio, cultivan-

do-o, limpando-o, avivando as estremas, gozando todas as utilidades por ele 

proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exer-

cita direito próprio, sendo reconhecida como sua dona por toda a gente, fa-

zendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem 

violência, contínua e publicamente à vista e com o conhecimento de toda a 

gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a 

vinte anos. -----------------------------------

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e 

de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por 

usucapião, que expressamente invoca, justificando o seu direito de proprie-

dade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de 

aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhe per-

mita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.-----------

A Notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O Progresso de Paredes - 20/01/2017 O Progresso de Paredes - 20/01/2017
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Os Bombeiros Voluntários 
de Lordelo voltam a partici-
par na Campanha Quartel 
Electrão promovida pela Am-
b3e. O repto é lançado às cor-
porações de todo o País para 
se juntarem a esta ação, e aju-
darem a promover junto da 
comunidade, a reciclagem 
dos equipamentos elétricos e 
pilhas usadas. Os de Lordelo 
voltam a dizer presente e 

agora apelam à população: 
“se tem eletrodomésticos ve-
lhos e estão a ocupar espaço 
em sua casa e não sabe o que 
fazer com eles o Bombeiros 
Voluntários de Lordelo agra-
decem” que lhes entreguem 
esse ferro velho. 

Esta é a oportunidade da 
população retribuir aos 
bombeiros o apoio que lhes é 
prestado pelos voluntários. 

Os resíduos reunidos pelos 
Bombeiros serão converti-
dos numa contribuição fi-
nanceira, proporcional às 
quantidades recolhidas nu-
ma lógica de €/tonelada.

A 3ª edição do Quartel 
Electrão já arrancou.  O pe-
ríodo de recolhas começou 
em 15 de  dezembro de 
2016 e prolonga-se até 
março de 2017.

Bombeiros de Lordelo recolhem ferro velho 

Prémios
1º prémio absoluto

Ambulância de Transporte de doentes

1º prémio Pilhas 

1.500 € EPI

1º prémio Lâmpadas

1.500 € EPI

Prémios per capita

8 cartões pré-pagos de combustível

O Ministro do Ambien-
te, João Pedro Matos 
Fernandes, partici-

pou a 23 de setembro último, 
na Cerimónia de Alargamen-
to do Sistema Intermodal An-
dante e de Desenvolvimento 
da Mobilidade na Área Me-
tropolitana do Porto, anun-
ciando a data de janeiro de 
2017 para a implementação 
do alargamento do Andante 
até aos limites desta associa-
ção de municípios. O alarga-
mento aconteceu, mas Pare-
des ficou de fora.

A Câmara de Paredes diz 
que isso ainda não aconteceu 
“apenas porque o Governo 
ainda não assinou os proto-
colos com todas as entidades 
envolvidas. “O Governo com-
prometeu-se com a data de 
janeiro e apenas do Governo 
depende a concretização do 
alargamento do Andante até 
aos limites da Área Metropo-
litana do Porto dentro do 
prazo prometido, pelo que 
apelo a que o protocolo com 
a CP seja assinado a tempo de 
se acautelar essa realidade”, 
diz Celso Ferreira, Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes.

Refira-se que no passado 
dia 13 de janeiro, foi formali-
zado na Área Metropolitana 
do Porto (AMP) o alargamento 
do Andante a seis estações lo-
calizadas em três concelhos da 

AMP- Trofa, Valongo e Maia. 
Paredes, Espinho e Santo Tir-
so, pelo menos para já, ficaram 
de fora. O alargamento do sis-
tema intermodal a estes muni-
cípios diz a AMP será até ao fi-

nal deste semestre. Os estudos 
de impacto financeiro têm de 
estar concluídos neste mês”, 
revelou Avelino Oliveira secre-
tário da AMP.

O Andante é o título para os 

transportes públicos da Área 
Metropolitana do Porto que 
permite ao portador andar de 
autocarro, de metro ou de 
comboio sempre com o mes-
mo título. Este alargamento da 

cobertura do Andante visa a 
melhoria da qualidade de vida 
da população através do au-
mento da oferta de mobilida-
d e  e  d a  d i m i n u i ç ã o  d a 
poluição.

Promessa. Autarquia anunciou para janeiro o alargamento a Paredes do sistema intermodal. O sistema foi alargado, mas o nosso con-
celho ficou de fora. 

Câmara apela ao Governo para cumprimento  
do prazo da chegada do Andante a Paredes

António Orlando | texto
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MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Em Amarante entramos muito bem 
no jogo. Depois a partir dos 20 mi-
nutos, o Amarante como grande 
equipa que é, reagiu e esteve por ci-
ma até ao intervalo. Na segunda 
parte, por estratégia nossa, baixa-

mos as linhas para ganharmos as costas do adver-
sário o que fizemos por diversas vezes, mas falha-
mos na concretização. Quem não marca sofre. Foi o 
que aconteceu aos 94 minutos. Com o Camacha o 
resultado de 5/3 é um resultado enganador porque 
não foi um grande jogo de futebol. Defensivamente 
as equipas estiveram mal valeu que no aspeto ofen-
sivo compensaram.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

Com o Marco fizemos um dos melho-
res jogos da época. Fizemos um zero, 
mas o árbitro invalidou o golo. Na se-
gunda parte eles fizeram 1/0 e de-
pois o 2/0. Tivemos mais um jogador 
expulso, mas ainda reduzimos.  O ter-

ceiro golo já foi no final do jogo. Mas fizemos um bom 
jogo. Cheguei a pensar que íamos roubar pontos ao 
Marco. No último jogo com em Lousada foi uma desi-
lusão completa. Fizemos o nosso pior jogo de sempre. 
Eu só queria que o jogo acabasse. Tivemos de jogar ao 
sábado e para nós é complicado. Há jogadores que 
trabalham... 

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Com o Lixa tivemos os primeiros 25 
minutos de grande nível. Estáva-
mos a ganhar 1/0 tivemos um pe-
nalti a nosso favor, mas falhamos. 
Depois um nosso jogador foi expul-
so e eles empataram. Na segunda 

parte nova expulsão, penalti contra. Ficamos redu-
zidos a nove jogadores e em desvantagem no mar-
cador. Ainda assim empatamos e até podíamos ter 
vencido. Em Paredes fomos dominadores embora 
sem grandes situações de golo. No nosso melhor 
momento, o Paredes fez 1/0. Tivemos um golo anu-
lado e no último minuto do jogo fizemos o empate. 
Acaba por ser um resultado justo. 

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

O encontro com o 1º maio Figueiró foi 
um jogo bem disputado por parte da mi-
nha equipa, tivemos uma entrada per-
sonalizada, mas contra a corrente do jo-
go, o adversário conseguiu adiantar-se 
no marcador, a minha equipa rapida-

mente reagiu ao golo sofrido, conseguimos sair para o in-
tervalo em vantagem. No 2º tempo conseguimos ampliar 
o marcador, o que nos permitiu alcançar uma vitória con-
sistente. No encontro com o Bougadense tudo fizemos 
para alcançar a vitória, dispusemos de 3 boas oportunida-
des para marcar golo, mas não conseguimos concretizar. 
Fomos uma equipa trabalhadora, mas não eficaz.

JUVENAL BRANDÃO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Em Alpendorada ao intervalo o jogo 
podia estar decidido a nosso favor: 
duas bolas nos postes, dois remates 
rentes aos postes no interior da área 
e um golo invalidado. Na segunda 
parte o jogo foi equilibrado e reagi-

mos bem ao golo inesperado do adversário.  Agora 
com o Gondomar B tínhamos de ganhar e não foi por 
desleixo que não aconteceu. Marcamos cedo, mas na 
segunda parte eles marcaram de penalti e de canto e 
isso afetou-nos. Apesar de jogarmos com pouca sere-
nidade criámos oportunidades claras.  Estamos a es-
tabilizar e nos últimos 7 jogos apenas perdemos um. A 
cada dia que passa estamos mais fortes.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

O futebol já nos habituou a surpre-
sas. Em Leça a nossa goleada foi in-
teiramente merecida pelo desenvol-
vimento do jogo, ainda assim reco-
nhecemos que é um resultado 
atípico. Ao intervalo já estávamos a 

ganhar por 3/0. Em casa, com o Aparecida, infeliz-
mente persistiram as nossas prestações menos con-
seguidas diante dos nossos adeptos. Há quatro jogos 
temos três derrotas e um empate o que nos impede 
de ter uma melhor pontuação na tabela classificativa. 
A equipa não tem lidado bem com a pressão de jogar 
em casa. Julgávamos que íamos sacudir essa pressão 
com o Aparecida, mas não foi possível.  

Por ANTÓNIO ORLANDO

Vacina 
contra pressão 
precisa-se 

A 
síndrome dos jogos em casa 
está atacar em Recarei. O 
Nun´Álvares nos últimos 

quatro jogos diante dos seus adep-
tos perdeu três partidas e apenas 
empatou um jogo. O facto objetivo é 
reconhecido por José António, trei-
nador da equipa que este ano subiu 
à Divisão de Honra da AFP.  Ao lado, 
em Parada, David Barbosa queixa-
-se do contrário. A equipa não ga-
nha fora, no campeonato da Série 2 
II Divisão da AFP. 
Penosa está a ser a carreira do USC 
Baltar. Na Série 3 da II Divisão a 
equipa de Caló foi agora esmagada 
pela equipa B do Lousada. “Eu só pe-
dia que o jogo acabasse”, a afirma-
ção de Caló diz tudo do suplicio. Era 
bom que alguém com responsabili-
dades na Vila de Baltar e no conce-
lho de Paredes percebesse que, as-
sim como há boas imagens que pro-
movem, há também o inverso. 
Na cidade de Paredes jogou-se 
mais um derby concelhio a contar 
para a Divisão de Élite o União – 
Rebordosa. Frente a frente dois 
treinadores da nova geração – Eu-
rico Couto e Pedro Barroso. Os 
amigos anularam-se taticamente. 
O resultado só podia dar empate. 
Os de Paredes ainda se queixam 
da má sina com os árbitros. Na 
próxima jornada há um novo der-
by. O Rebordosa- Aliados. 
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CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
JORNADA 15 DISPUTADA EM 8 DE JANEIRO
Amarante .................................... 1 Aliança de Gandra .................. 0

JORNADA 16 DISPUTADA EM 15 DE JANEIRO
Aliança de Gandra ................... 5 Camacha .................................... 3

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 16
1º Amarante FC ........................................................................35 Pontos
4 º Aliança Gandra   ..................................................................26 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 17 A DISPUTAR EM 22 DE JANEIRO
Caniçal – Aliança de Gandra 

JORNADA 18 A DISPUTAR EM 29 DE JANEIRO
Aliança de Gandra – S. Martinho

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
RESULTADOS 
JORNADA 18 DISPUTADA EM 15 DE JANEIRO
Gondomar B .............................. 1  USC Paredes  ........................... 3
Alpendorada.............................. 1 Aliados FC Lordelo.................1
Rebordosa AC ........................... 2  Lixa ............................................... 2

Jornada 19 disputada em 22 de janeiro
USC Paredes .............................. 1 Rebordosa AC..........................1
Aliados FC Lordelo .................. 2 Gondomar B ............................. 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 19
1º - Desp. Aves B  ......................................................................40 pontos
2º -  Rebordosa AC ...................................................................39 p
6º - USC Paredes ......................................................................29 p
8º - Aliados FC Lordelo ..........................................................24 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 20 A DISPUTAR EM 21 DE JANEIRO
Baião – USC Paredes 
Rebordosa AC – Aliados FC Lordelo

JORNADA 21 A DISPUTAR EM 29 DE JANEIRO
USC Paredes – Vila Meã
Sobrado - Rebordosa AC
Aliados FC Lordelo – Baião

DIVISÃO HONRA AFP 
JORNADA 13 DISPUTADA EM 8 DE JANEIRO
Leça do Balio .............................. 0 SC Nun´Álvares  ...................... 6

JORNADA 14 DISPUTADA EM 15 DE JANEIRO
SC Nun´Álvares ........................ 1 Aparecida .................................. 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 14
1º Ermesinde1936 ..................................................................32 Pontos
5º  Nun´Álvares ........................................................................24 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 15 A DISPUTAR EM 22 DE JANEIRO
Ermesinde1936 – SC Nun´Álvares 

JORNADA 16 A DISPUTAR EM 29 DE JANEIRO
Nogueirense - SC Nun´Álvares

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 12 DISPUTADA EM 8 JANEIRO
CCD Sobrosa ............................. 2 Caide de Rei .............................. 0

JORNADA 13 A DISPUTAR EM 15 JANEIRO
S. Lourenço do Douro ............. 3 CCD Sobrosa............................2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 13
1º Gens  ........................................................................................34 Pontos
14º CCD Sobrosa .....................................................................12 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 14 A DISPUTAR EM 22 JANEIRO
CCD Sobrosa – Nevogilde

JORNADA 15 A DISPUTAR EM 29 JANEIRO
Citânia Sanfins – CCD Sobrosa

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 14 DISPUTADA EM 8 JANEIRO
FC Parada ................................... 3 Monte Córdova ....................... 2
ISC Sobreirense  4  1º Maio Figueiró .................................................. 2

JORNADA 13 DISPUTADA EM 14 JANEIRO
Ferreira ........................................ 2 FC Parada .................................. 0
Bougadense B 0 ...........................  ISC Sobreirense ...................... 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 13
1º Mocidade S. Gemil .............................................................28 pontos
3º  FC Parada ..............................................................................23 p
8º ISC Sobreirense ..................................................................18 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 14 A DISPUTAR EM 21 E 22 JANEIRO
FC Parada – Codessos
Monte Córdova – ISC Sobreirense 

JORNADA 15 A DISPUTAR EM 29 JANEIRO
Raimonda – FC Parada
ISC Sobreirense - Raimonda

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
JORNADA 12 DISPUTADA EM 8 DE JANEIRO
USC Baltar .................................. 1 AD Marco´09   .......................... 3

JORNADA 13 DISPUTADA EM 14 DE JANEIRO
Lousada B.................................... 7  Baltar  ......................................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 13
1º AD Marco´09 .......................................................................  2 9 
pontos
12º USC Baltar ..........................................................................6 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 14 A DISPUTAR EM 21 DE JANEIRO
AD Várzea - USC Baltar 

JORNADA 15 A DISPUTAR EM 29 DE JANEIRO
Baltar  folga

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Em Gondomar fizemos um jogo 
bem conseguido. A vitória é clara-
mente justa. Controlamos o jogo de 
inicio ao fim. Não há muito mais a 
dizer. No jogo com o Rebordosa, o 
adversário era o primeiro classifi-

cado. O jogo não foi de grande qualidade. As equi-
pas encaixaram-se, foi um jogo muito tático e não 
muito agravável de seguir na bancada. O empate 
acaba por se justo, se calhar até pela falta de quali-
dade. Acabamos por sofrer um golo no fim. Mais 
uma vez um golo irregular. Tem sido a nossa sina.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

No jogo com o Monte Córdova fomos 
melhores entramos bem no jogo apesar 
do adversário ter marcado primeiro. 
Fomos ao empate, eles fizeram o 1/2 e 
nós ainda tivemos força para empatar e 
marcar o 3/2. Com o Ferreira perdemos 

2/0 e a derrota é justa. Do primeiro ao último minuto de jo-
go temos de dar mais, principalmente nos jogos fora de ca-
sa. Não pode ser falta de motivação porque somos 3ºs 
classificados. Todos os jogadores do plantel, à exceção do 
guarda-redes suplente, já jogaram esta época. Portanto, 
não pode ser falta de motivação. Não sei o que é que se 
passa. Só temos uma vitória fora de casa e foi na 
secretaria. 

ADALTO SILVA
TREINADOR CCD SOBROSA

A paragem do campeonato foi benéfica 
para o elenco perceber a nossa ideia de 
jogo, perdi mais dois jogadores que emi-
graram e fomos para o jogo com o Livra-
ção com aquilo que tínhamos. O jogo 
correu-nos bem. Dominamos do princi-
pio ao fim. Em S. Lourenço do Douro, 

apesar do piso sintético jogamos bem. Perdemos um joga-
dor por expulsão logo aos 10 minutos. mas mesmo assim 
dominamos com várias bolas no ferro. O adversário em 
contra aque fez dois golos. Deixamos lá os três pontos algo 
que não estava nos nossos planos.

O aluno do Conservató-
rio de Música de Paredes, 
Tiago Maia Gonçalves, da 
classe de clarinete do pro-
fessor Frederic Cardoso, foi 
laureado no passado dia 18 
de Dezembro com o 3º pré-
mio no "VI Concurso Nacio-
nal Jovens Clarinetistas" - 
Categoria Juvenil, que de-
correu no Conservatório de 
Música do Porto, no âmbito 
d o  Fe s t i v a l  C l a r M e e t .
Porto'16.

O aluno iniciou os seus es-
tudos no clarinete em 2012, 
no Conservatório de Música 
de Paredes, na classe de cla-
rinete do professor Frederic 
Cardoso, e tem vindo a alcan-
çar vários prémios em con-
cursos a nível nacional. 
Atualmente encontra-se a 
finalizar o Ensino Básico de 
Música, em regime articula-
do na Escola Secundária de 
Paredes e no Conservatório 
de Música de Paredes.

Clarinetista do 
Conservatório de Música  
de Paredes laureado  
em concurso nacional 

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B 4580-873

Paredes

PUB
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O FC de Cête fez 70 anos 
no dia de Ano Novo. A data 
redonda foi motivo para 
que o jornal Progresso de 
Paredes fosse ao encontro 
de Agostinho Tiago, presi-
dente desta popular coleti-
vidade, uma das mais anti-
g a s  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes. 

Sete décadas após um 
grupo de amigos, que na 
sua maioria, se encontra-
vam reunidos no estabele-
cimento de António Ferrei-
ra Strecht, decidiram ex-
tinguir o União Cetense 

Futebol Clube e criar um 
clube de maior dimensão, 
o FC de Cête, fomos encon-
trar Agostinho Tiago no 
mesmo campo de futebol a 

inventar  soluções para 
manter em pé o Cête. 

Progresso de Paredes 
(PP) - Que significado tem 

para si, presidir ao clube 
num momento que a insti-
tuição completa 70 anos 
de vida?

Agostinho Tiago (AT)- 

Para mim é uma grande ale-
gria. O FC Cête é o clube on-
de eu comecei a jogar com 
14 anos, em 1976. Já era es-
te campo. Em 2017 ainda é 

“A câmara ignora o FC Cête”
António Orlando | texto

Festa, futebol  
& política

A festa de aniversário, 
que decorreu num res-
taurante em Vandoma, 
contou com a presença de 
José Neves, vice-Presi-
dente da Associação de 
Futebol do Porto. Na oca-
sião, o responsável asso-
ciativo, reconheceu que 
na Vila de Cête “há uma 
grave carência de infraes-
truturas desportivas. A 
AFP disponibiliza-se a ir 
onde tiver que ir com a di-
reção do Cête para que 
este clube tenha no míni-
mo um campo de futebol 
relvado”, disse. A disponi-
bilidade foi sublinhada 
por um forte aplauso dos 
associados do clube que 
marcaram presença no 
repasto, mas também do 
presidente de Junta de 
Cête, Tomás Correia, de 
Raquel Moreira da Silva, 
ex-vereadora e do depu-
tado municipal do PS, 
Paulo Silva, entre outros. 
Oficialmente a Câmara de 
Paredes não se fez repre-
sentar no aniversário dos 
70 anos do FC Cête. O 
presidente do clube, 
Agostinho Tiago, anun-
ciou que está de saída da 
presidência do clube para 
abraçar outro projeto em 
Cête. Pelo que o Progres-
so de Paredes apurou, o 
ainda dirigente desporti-
vo estará a perfilar-se pa-
ra ser o candidato à Junta 
de Freguesia nas próxi-
mas autárquicas.

Agostinho Tiago presidente  
do FC Cête recebeu salva de prata 

das maõs do vice-presidente  
da AFP, José Neves
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este campo. Neste aspeto 
sinto-me triste. Em 2005 
tomei conta do clube que 
estava falido. Na ocasião, 
eramos uma direção de 17 
elementos. Começou-se a 
ver as faturas ficamos três 
elementos. O resto fugiu. 
Mas conseguimos levan-
tar isto. Temos agora um 
grupo de formação de ho-
mens. É pena não termos 
as condições que clubes 
como Rebordosa, Aliados, 
Paredes ou Gandra têm. É 
o que temos. Sentimo-nos 
revoltados. 

PP- Financeiramente 
a situação do FC Cête es-
tá controlada?

AT-  Sim. Normaliza-
mos tudo. Em duas épo-
cas seguidas criamos os 
séniores masculinos no 
distrital e femininos no 
nacional. Por via desse 
facto, o clube contraiu al-
gumas dívidas controla-
das. Tivemos que pedir 
dinheiro para pagar es-
sas despesas porque as 
r e c e i t a s  s ã o  m u i t o 
poucas. 

PP - Qual é o passivo?
AT-  O passivo neste 

momento é de 25 mil eu-
ros.  Mas nós como so-
mos um clube pequeno 
contávamos com a ajuda 
da Câmara para resolver 
o  p ro b l e m a  c o m o  fe z 
c o m  o  U S C  Pa re d e s  a 
quem lhe doou 65 mil eu-
ros. Mas a historia está 
muito mal contada… Nós 
limitamo-nos a receber 
um pequeno subsídio de 
3300 euros, que não dá 
sequer para as inscrições 
dos jogadores. 

PP – Há pouco falava 
das diferentes condi-
ções de treino e jogo do 
Cête face a outros em-
blemas do concelho... 

AT- Sim, é verdade. Te-
mos um presidente de Jun-
ta de Freguesia, que é bom 
rapaz, mas nada faz pelo 
clube. A câmara ignora o 
FC Cête. Ainda recente-
mente a Autarquia convi-
dou o presidente da Fede-
ração Portuguesa de Fute-
bol a vir a Paredes para o 
homenagear. Ele veio, co-
meu, bebeu e foi-se embo-
ra e o FC de Cête, que tinha 
apresentado uma candida-
tura à FPF no âmbito das 
novas infraestruturas para 
a construção de um relva-
do sintético, não foi convi-
dado pela Câmara para es-
tar presente na cerimónia 
para que pudéssemos che-
gar à fala com o presidente 
da Federação. Alguns dias 
depois, a FPF envia-nos 
um oficio a dizer que a nos-
sa candidatura foi chum-
bada. A vinda do presiden-
te da FPF a Paredes tem 
uma história. A história é: 
nasce um sintético em Lor-
delo, um sintético em Re-
bordosa e o segundo sinté-
tico em Paredes. As pes-
soas que tirem as suas 
conclusões.

PP - Em termos de fu-
tebol, como está o Cête?

AT- Fomos campeões 
em todos os  escalões nas 
camadas de formação. No 
último ano de juniores fo-
mos campeões e de segui-
da deixamos de ter equipa 
junior porque os jogado-
res saíram todos para os 
clubes vizinhos.

 O Futebol Clube de Cête 
nasceu no dia de Ano Novo de 
1947, por iniciativa de um 
grupo de amigos, que na sua 
maioria, se encontravam reu-
nidos no estabelecimento de 
António Ferreira Strecht. Es-
tes amigos resolveram extin-
guir o União Cetense Futebol 
Clube e criar um clube de 
maior dimensão, o FC de 
Cête.

A extinção do União Ce-
tense FC foi  feita com a 
anuência dos seus diretores 
de então, Lourenço Martins, 
presidente, Ernesto Coelho 
da Rocha, secretário, Fernan-
do Sacramento da Silva, te-
soureiro, Alberto Manuel Al-
ves dos Reis e Manuel Morei-
ra Rodrigues, vogais.

O Futebol Clube de Cête 
passou a utilizar os dois equi-
pamentos do extinto UCFC 
que eram compostos por: um 
de camisola amarela com go-
la preta, calção preto e meias 
pretas com canhão amarelo e 
um outro por camisola azul 
com gola branca, calção bran-
co e meias azuis com canhão 
branco. 

A bandeira passou a ser 
amarela e preta, tendo ao 
centro, na divisória das cores, 
um emblema e a letras FCC. 

Os fundadores do FC Cête 
foram:

António Ferreira Strecht, 
comerciante; Dr. Manuel Fer-
reira Coelho, professor; Raúl 
Teixeira da Silva, industrial; 
Joaquim Sousa Ferreira, co-
merciante; Bernardino da 
Rocha, empregado de escri-
tório; Agostinho Rodrigues 
de Abreu, mestre de obras; 
Álvaro Strecht, empregado 
comercial; Afonso Esteves de 
Meireles, empregado de es-
critório; Joaquim da Silva Oli-
veira, funcionário público; 
Manuel Vieira da Silva, indus-
trial, Abel Adriano Rodri-
gues, mestre de obras; Joa-
quim Vieira da Silva, mecâni-
co de bicicletas; Vítor Manuel 
Pereira Garcês, industrial; 
António Lourenço Martins, 
estudante; Joaquim Rodri-
gues da Silva, proprietário; 
Luís Vitorino Leão Rodri-
gues, empregado de escritó-

rio; Vitorino José Ferreira 
Coelho, industrial; Joaquim 
da Rocha, empregado fabril, e 
José Bernardino Coelho da 
R o c h a ,  e m p r e g a d o  d e 
escritório. 

Dezoito dos seus funda-
dores entram com 100$00 
para dar inicio às obras do 
campo e o sócio Raul Teixeira 
da Silva, posteriormente, em-
prestou 20.000$00, para que 
terminassem as obas no 
campo. 

A primeira Assembleia 
Geral teve lugar no dia 12 de 
junho de 1951, na qual foram 
aprovados os estatutos e elei-
tos, por unanimidade, os Cor-
pos Gerentes do clube: Presi-
dente da Assembleia Geral -  

Joaquim Rodrigues da Silva; 
Presidente da Direção, Joa-
quim Ferreira de Sousa, Pre-
sidente do Conselho Fiscal - 
Abel José Ferreira Coelho.

O Campo do FC Cête foi 
inaugurado em 1950. O SC 
Nun´Álvares ganhou a taça 
de inauguração.

O FC de Cête é a filial nº 46 
do FC Porto e a partir dessa 
altura passou a usar como 
equipamento principal cami-
sola azul e branca.

Atualmente o FC Cête tem 
60 atletas, divididos pelos es-
calões de infantis, iniciados e 
formação (escolas). 

FC de Cête, 70 anos 

PUB
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Pontos de reflexão 
e de interrogação (II)

Recentemente houve 
tímidos avanços na 
organização do Servi-

ço Nacional de Saúde com re-
versão muito ligeira de uma 
tendência para a sua destrui-
ção neoliberal. A mudança é 
assaz pequena, parecendo pa-
ra muitos que a “continuida-
de” tem já força imparável, 
alheia á mudança de ciclo 
governativo.

Longe (e com saudade os 
relembro!) vão os tempos da 
criação do Serviço Médico á 
Periferia em 1976, em que se 
mobilizaram energias e entu-
siasmo para a prestação de 
cuidados de saúde a muitos 
pela primeira vez. Posterior-
mente institucionalizou-se 
por Lei o SNS, que organizado 
com coerência técnica e cien-
tífica, permitiu que em 2001 
fosse considerado o 12.º me-
lhor Serviço de Saúde do Mun-
do em indicadores de saúde. 
Este SNS, tão prestigiado a ní-
vel mundial, não fora objecto 
ou resultado de uma única 
concepção ideológica ou con-
juntural, antes decorria de um 
consenso nacional que envol-
veu políticos, responsáveis da 
área e profissionais, bem co-
mo a população.

Relembro, por ter sido teste-
munha e, devido á idade, mo-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

desto agente nessa dinâmica, 
alguns princípios basilares que 
lhe deram substrato: as virtu-
des da gestão democrática de 
órgãos como Administrações e 
Direcções Clinicas, a segurança 
e estabilidade de carreiras mé-
dicas (algumas só então cria-
das, como a Medicina Familiar e 
a Saúde Pública), com coloca-
ção e progressão nos diversos 
graus e cargos por concursos 
com avaliação interpares, a 
igualdade de salários nos diver-
sos graus e cargos, os objectivos 
clínicos centrados no  doente e 
suas necessidades. Era a noção 
de “serviço público”, de conti-
nuidade e utilidade de cuida-
dos, de cumprimento de horá-
rios e outras obrigações éticas, 
de fidelização e compromisso 
dos utentes, de respeito pelas 
hierarquias, estas suficiente-
mente responsáveis, prestigia-
das e modelo de dedicação.

Mas o tempo mudou. Sur-
giram as “inquinações”, algu-
mas manifestações ideológi-
cas subliminares ou explícitas, 
dos governos PS e PSD, com ou 
sem o CDS. Apareceram os 
“experts” em Gestão de Saúde, 
doutorados ou vendedores de 
banha de cobra. Surgiu o em-
preendedorismo na saúde, a 
empresialização da saúde e a 
busca do lucro, com as chama-
das “oportunidades de negó-
cio”, os Contratos Individuais 
de Trabalho como o supra-su-
mo do reconhecimento do 
“mérito” individual, as empre-
sas subcontratadas, oportu-
nistas e sem credibilidade, 

cristianoribeiro@gmail.com

para “agilizar” procedimentos 
administrativos.  A Medicina 
privada foi privilegiada activa-
mente, bem como as grandes 
seguradoras a quem se esten-
deu a passadeira e por fim, o 
negócio privado com financia-
mento público, das Parcerias 
Público- Privadas, com a dela-
pidação de recursos em perío-
do de fortíssimas restrições 
orçamentais.

Cresceu a degradação e a de-
sumanização, em Urgências de 
grandes aglomerados popula-
cionais e em hospitais do Inte-
rior, onde a Saúde se tornou um 
Bem caro, aleatório e distante. 
~

Escolhas partidárias, sem 
currículo ou experiência no sec-
tor (muitas vezes…sem idade!) 
conduziram a gestões abusivas, 
autocráticas e incompetentes. 
Apareceram os “cheque consul-
ta”, os “cheque meios comple-
mentares de diagnóstico”, os 
“cheque cirurgia” que só apa-
rentemente são resposta a “difi-
culdades” e a “insuficiências”, e 
antes são “instrumentos” de 
opção pela privatização de sec-
tores do Estado. Apareceram as 
taxas moderadoras que repre-
sentam como receitas apenas 
1% das despesas com o OE para 
a Saúde, e que uns dias são justi-
ficadas como co-pagamento 
dos utentes e outros dias como 
controlo de procura.

Hospitais públicos, subfi-
nanciados, reduziram camas, 
reduziram a actividade assis-
tencial, não porque ela não fos-
se imperiosa mas porque entre 
outros factores (alguns que se 
consubstanciam em delitos éti-
cos e profissionais) há orienta-
ções de equilíbrio orçamental.   

Apareceu uma inútil avalia-
ção de desempenho dos profis-
sionais, que contrário a um es-
pirito de sinergia do trabalho 
colectivo, dividiu, individuali-
zou, estigmatizou, corrompeu 
comportamentos, num forrobó 
de subjectividade, opacidade e 
ilegalidades, e trocas de favores 
em círculo fechado.

O Ministério fala agora de 
fraudes, como se fossem novi-
dades, alheias a responsabilida-
des, orientações, impunidades. 

Retomo a ideia inicial. Sem 
uma ruptura com o passado re-
cente o SNS caminha para ser 
uma caricatura.

O Complexo desportivo das Laran-
jeiras, situado bem no coração da 
cidade de Paredes, infelizmente 

está à venda. 
O PS Paredes, sempre se opôs a que o 

mesmo fosse vendido para a construção 
de um suposto centro comercial, defen-
dendo que o fim daquele complexo, seria 
o início de uma morte lenta da atividade 
cultural, social, desportiva e comercial 
de Paredes, e do próprio União Sport 
Clube de Paredes. Tendo sido dado como 
exemplo Aveiro, onde a deslocalização 
do seu estádio para a periferia, redun-
dou na morte do Beira-Mar.

Desde sempre percebemos a ligação 
dos cidadãos de Paredes com aquele es-
paço, o complexo desportivo das Laran-
jeiras, juntamente com as piscinas mu-

Complexo das Laranjeiras...    PS  discorda da posição do PSD
nicipais e o parque escolar que sempre 
constituíram uma marca identitária do 
concelho. 

O PSD Paredes, teimou em destruir es-
sa identidade, e tenta agora limpar a sua 
culpa, e como se não basta-se tentar colar 
o PS à sua “estratégia” de ilusão sobre o fu-
turo do complexo desportivo das 
Laranjeiras.

Mas se aparentemente a posição do PS 
até é próxima do PSD, facilmente se perce-
be, que é mais o que nos separa do que 
aquilo que nos une.

O PSD defende a recompra do espaço 
tal como o PS, mas a diferença é que o PSD 
se propõem a alterar o PDM, apenas no es-
paço do atual campo e pavilhão, deixando 
todo o restante espaço à disposição de um 
qualquer construtor, sabe-se lá de quem e 
com que fim.

O PS desde sempre tem defendido que 
o PDM de todo o espaço que faz parte do 
complexo das Laranjeiras, deve ser altera-
do, e todo ele deve ser destinado a equipa-
mentos para fins desportivos. 

A posição do PS é por isso bem diferen-
te da do PSD, e basta ver por exemplo a ata 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Oferta de Emprego 
Função: Rececionista de Hotel

Local: Paredes

Descrição: Unidade hoteleira procura rececionista femi-

nino/masculino.

Requisitos: saiba falar fluentemente Inglês/Francês/Espan-

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

responsabilidade; pessoa dinâmica, pró-activa e comunicati-

va; boa apresentação; disponibilidade imediata.

Contacto:   255 781 521

PUB

No decorrer desta semana fomos 
prendados por diversas notícias saídas 
a público pelos mais diversos jornais, 
quer locais quer nacionais, sobre o es-
tádio das Laranjeiras. 

 Uma noticia importante pa-
ra a cidade que nenhum Paredense fica 
indiferente.

Fazendo uma análise deste proces-
so, desde de 2006 até hoje, isto é, dez 
anos depois chego a conclusão mais 
uma vez que Celso Ferreira não foi e não 
é um bom Presidente para a Cidade de 
Paredes e para o próprio Concelho.

O que me leva e de imediato às se-
guintes questões:

Será que não consegue levar a cabo 
nenhum projecto? 

E agora a culpa é de quem?!

O fato de agora, e ao longo destes úl-
timos anos, os Paredenses pedirem a 
devolução deste espaço para a cidade, 
não será por sentirem que se já tinham 
pouco, com nada ficaram?

Será que alguém se queixava se o 
complexo desportivo de Paredes fosse 
idêntico, por exemplo, ao de Lousada?

Claro que não….
Se calhar estávamos a pedir a aqui-

sição desse espaço para a construção 
de uma biblioteca ou mesmo de um au-
ditório…. e isso sim era o melhor para a 
Cidade.

No entanto, desde do inicio deste 
processo, que Celso Ferreira prometeu 
que o dinheiro que o Município arreca-
dou iria ser investido no novo comple-
xo desportivo de Paredes, e foi?

Não, claro que não….. alguém acre-
dita que no actual complexo desportivo 
já foram investidos 9,5milhões de eu-
ros, como diz Celso Ferreira?! 

E esse é o grande problema, pois fi-
camos sem nada e queremos que ao 
pouco que tínhamos. 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Laranjeiras……

joaquimneves.progresso@gmail.com



15Sexta-feira 20 de Janeiro de 2017  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Estatuto Editorial

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

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

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

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

Complexo das Laranjeiras...    PS  discorda da posição do PSD
da reunião da Câmara Municipal de 5 de 
Dezembro de 2016, e verificar a posição 
do Sr.º Presidente da Câmara Municipal e 
dos restantes vereadores do PSD, que diz e 
passo a citar” Tomou a palavra o senhor 
Presidente, … Quanto ao património das 
laranjeiras, a Câmara Municipal alienou, 
em 2008,… Disse que a Câmara Municipal 
tem tido contatos reiterados com a admi-
nistração de insolvência para que seja 
mantida a finalidade do espaço para fins 
comerciais e para que o coloque à venda. 
Continuou, dizendo que quem o quiser ad-
quirir, terá que falar com a Câmara Munici-
pal e será proposto manter ali espaços pa-
ra o desporto e lazer, nomeadamente um 
pavilhão. Quanto ao espaço das laranjei-
ras, o Paredes só lá deve querer voltar a 
jogar se pretender descer para escalões 
inferiores”

Importa por isto esclarecer as diferen-
ças que são por demais evidentes entre a 
posição do PS Paredes e a do PSD, para nós 
TODO aquele espaço deve novamente ser 
devolvido à população, para voltar a ser o 
que sempre foi, ou seja um complexo des-
portivo, vivo, dinâmico e apelativo. 

Se o PS merecer a confiança dos Pare-
denses, para liderar os destinos da Câmara 
municipal as Laranjeiras não se vão trans-
formar em prédios nem em lojas.

Não podemos também deixar de assi-
nalar como extremamente positiva a ini-
ciativa levada a cabo por um grupo de 
cidadãos de Paredes, que decidiu reali-
zar um manifesto em defesa do Comple-
xo das Laranjeiras, recolhendo assinatu-
ras de todos quantos se desejam asso-
ciar à defesa da compra daquele espaço 
e à sua devolução ao Concelho de 
Paredes.

Parabéns pela iniciativa, que estou cer-
to será um sucesso. 

Um manifesto que defende e bem a 
“coabitação entre a cidade desportiva em 
desenvolvimento e a azul sala de visitas 
desportiva da cidade: o velhinho Campo 
das Laranjeiras. O povo é simples: pode a 
cidade desportiva ser mais modesta e po-
de o Campo das Laranjeiras ser requalifi-
cado com a traça antiga.”

A resposta da autarquia tem de ser ine-
quívoca; ou seja naquele espaço Prédios 
ou espaços Comerciais Nunca!!!

CDS discorda  
do rumo da C.M.Paredes

No meu ultimo arti-
go, tive oportuni-
dade de informar 

os Paredenses da aprova-
ção na Assembleia Munici-
pal, pelo PSD e pela CDU, de 
mais um empréstimo a con-
trair pela Câmara Munici-
pal de Paredes, no valor de 

€2.500.000,00 (dois mi-
lhões e quinhentos mil eu-
ros), pelo prazo de um ano, 
com juros trimestrais e sob 
a forma de conta corrente 
caucionada. Ou seja, pode-
rá ser liquidado apenas, e 
pelo valor total, em Dezem-
bro de 2017. Ainda na mes-
ma sessão daquela Assem-
bleia foi dado conhecimen-
t o  d o  r e l a t ó r i o  d e 
acompanhamento do Pro-
grama de Apoio à Econo-
mia Local (PAEL), que diz 
respeito ao empréstimo 
contraído por esta gestão 
camarária, no valor de mais 
de €11.000.000,00, para li-
quidação de dívidas venci-
das a fornecedores, e que é 
fiscalizado 
trimestralmente. 

Ficamos a saber que te-
m o s  d e  d í v i d a s  m a i s 
€15.000.000,00 do que de-
veríamos de ter nesta data, 
e que o prazo de pagamen-
to aos fornecedores deve-
ria já ser a 2 meses, mas 
ainda está em 6 meses. Já 
depois desta Assembleia, e 
para  fechar  em grande 
2016, na lista da Direcção 
Geral do Orçamento apare-
cem 13 Municípios que não 
cumpriram a Lei dos com-
promissos, ou seja, aqueles 
que assumem compromis-
sos superiores às verbas   
disponíveis. Paredes cons-
ta desta pequena e vergo-
nhosa lista.

Estamos num verdadei-

ro caos financeiro, como 
repetidamente o CDS tem 
vindo a alertar.

O estimado leitor pode 
pensar que tudo isto será 
resolvido em Setembro ou 
Outubro,  nas  próximas 
eleições  autárquicas, uma 
vez que o actual Presidente 
da Camara Municipal não 
se poderá candidatar. Puro 
engano, pois quem se pre-
para para ser candidato pe-
lo PSD, é o seu tesoureiro, 
que foi convidado, segundo 
escreveu numa carta aber-
ta, pelo próprio Celso Fer-
reira, para ser o homem 
forte das contas do Municí-
pio Paredense. Com o su-
cesso que se reconhece…

Depois de um conturba-
do e rocambolesco proces-
so de demissão do anterior 
Presidente da Comissão 
Política Concelhia do PSD - 
Paredes, e de novas elei-
ções locais, de onde o Parti-
do saiu literalmente “parti-
do” em dois, lá surgiu o dito 
tesoureiro a ganhar por 
muito poucochinho. Vai 
daí, os seus “companhons 
de route”, decidiram na ul-
tima reunião, por unanimi-
dade e aclamação, que ele 
seria o cabeça de lista do 
Partido, que está todo par-
tido, na disputa das próxi-
mas eleições. 

Como a coisa está muito 
tremida, o susto das últi-

mas eleições autárquicas 
ainda os assombra, e por-
que a solução encontrada 
nas últimas eleições pode 
não correr tão bem, estão a 
preparar caminho para 
tentar obter mais alguns 
votos, junto de algum Parti-
do ou Associação, dirigida 
por 3 ou 4 habilidosos, que 
se representam apenas e só 
si próprios, e aos seus inte-
resses pessoais, que esque-
cendo os valores que sem-
pre foram defendidos por 
aqueles que os antecede-
ram, se preparam para cau-
cionar os comportamentos 
d o s  q u e  a n t e s  t a n t o 
criticavam. 

Perante o brilhantismo 
desta gestão Camarária, só 
resta ao CDS alertar para 
que não repitam os mes-
mos erros, pois trocar o 
presidente pelo tesoureiro 
convoca o dito popular: a 
fotocópia, é sempre pior 
que o original, pode pare-
c e r  i m p o s s í v e l  m a s  é 
verdade.

E o povo,  como o fre-
guês, tem sempre razão…

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

"O CDS tem 
vindo a alertar: 

estamos num 
verdadeiro 

caos 
financeiro."

Claro que vão dizer que foi pelo 
processo em tribunal que esse e ou-
tros investimentos adjacentes não se 
realizaram ou por outras razões.

Mas o que ainda não vi foi alguém 
perguntar se deram o acompanha-
mento devido ao investidor.

Não vi ninguém perguntar porque 
não fizeram as infraestruras rodoviá-
rias projetadas que iriam melhorar a 
circulação da cidade e consequente-
mente permitir o alargamento da 
cidade.

Isso não vi, nem perguntas e muito 
menos justificações. Só vi iluminados 
a tentarem passar a imagem que 
iriam salvar a cidade. 

Que iriam comprar novamente o 
local e que o vão qualificar, será?

Será que o Tribunal de Contas vai 
deixar? Gostava que sim, mas tenho 
um mau pressentimento…

Não teria sido mais correcto terem 
negociado com a massa falida, a devo-
lução do equipamento, para tentar 
contornar o problema, antes mesmo 
de ele ter chegado à praça pública?

Devia ser assim, mas o que é certo 
é que Celso Ferreira só se preocupou 

em dizer que quem comprar só pode 
fazer o que estava projectado.

Será que mais uma vez vai cum-
prir com a sua palavra. Penso que 
não, deve ceder à construção, aliás, 
como no parque da cidade, por isso 
devia dizer, “depende” ….

Mais uma vez não se entende a ges-
tão deste dossier, aliás como outros….

Não se olha para a Cidade com 
vontade de se fazer bem e esse é o 
grande mal.

Pelo menos, peço para não utili-
zem slogan como nas eleições de 
2009, “vamos fazer bem ás coisas cer-
tas”, pois assim não fico ofendido...

Devemos aproveitar este período, 
para exigir ao Celso Ferreira que cum-
pra o que prometeu e acabe de vez 
com a construção do complexo des-
portivo, pois recebeu dinheiro para 
isso.

Depois que faça a aquisição das 
Laranjeiras e que o requalifique com 
um novo equipamento que permita 
dar à cidade aquilo que perdeu – Vida 
… pois o dinheiro que recebeu dava 
para isso e para muito mais.

Pelo menos para alguns…….
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Chegaram várias queixas 
de vários cidadãos no que 
diz respeito aos “buracos 
que têm surgido na Estrada 
Nacional 15. Com efeito, a 
Empresa que gere as águas 
de Paredes efetua várias in-
tervenções na estrada Na-

cional 15 e deixa autênticas 
ratoeiras na estrada. Os tra-
balhadores da empresa fa-
zem os buracos, retiram o 
alcatrão e depois tapam-nos 
com areia e paralelos. A na-
cional 15 tem um trânsito 
intenso e rapidamente a pas-
sagem dos automóveis faz 
com que os paralelos se des-
loquem, muitas vezes saltan-
do com a passagem dos auto-
móveis. Segundo os utentes 
da estrada, a empresa das 

águas de Paredes deveria co-
locar o alcatrão e manter as 
características iniciais da 
estrada. A sua intervenção é 
feita de forma apressada, 
não se preocupando com o 
trepidar sucessivo nem com 
a segurança, não respeitan-
do os utilizadores da estrada 
bem como os habitantes da 
área envolvente, que passam 
de um dia para o outro a ter 
um buraco remendado em 
frente às suas casas.

Baltar

Buracos na estrada 
Nacional 15

FAUSTINO 
 SOUSA

As obras de adaptação da 
antiga Escola Básica da Feira 2 
para Quartel do GIPS (Grupo 
de Intervenção de Proteção e 
Socorro da Unidade de Inter-
venção da GNR) decorrem a 
bom ritmo. O investimento na 
requalificação do edifício é de 

114.899,14 euros, e as obras 
estarão concluídas até ao final 
do próximo mês de maio, an-
tes do início do período crítico 
do Sistema de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios, uma 
das principais áreas de inter-
venção do GIPS.

A Rua de Além do Rio foi 
alargada pela Junta de Fre-
guesia de forma a permitir a 
circulação simultânea  de 
veículos em sentidos opos-
tos. Concluído o alargamen-
to, a Câmara Municipal pro-

cedeu ao pavimento da refe-
rida rua, ficando o trabalho 
devidamente concluído e 
com amplas vantagens para 
os habitantes das proximi-
dades da rua que sofreu a 
intervenção.

Novo Quartel dos GIPS  
ficará pronto em Maio

Obras na Rua do “Além do Rio”

A Associação Clube Jazz de Baltar come-
çou no dia 2 de Janeiro a levar o “ Cantar 
das Janeiras aos baltarenses e aos ami-
gos de outras localidades. Tudo come-
çou em 1998, ano em que foi constituí-
da uma equipa que continua a promo-
ver a cultura e a manter as tradições nos 
últimos 19 anos.  A propagação da men-
sagem de Boas Festas e de Feliz Ano No-
vo, através das mais belas melodias po-
pulares, voltou a percorrer as ruas de 
Baltar com a qualidade e alegria dos 
elementos da associação baltarense.

A Conferência de São Vicente de 
Paulo de São Miguel de Baltar realizou 
um Bazar de Natal para ajudar os mais 
c a r e n c i a d o s  d a  f r e g u e s i a .                                                           
O evento decorreu nos dias 3, 4, 8, 10, 
11, 17 e 18 de Dezembro na Casa das 
“Macianinhas” e os visitantes puderam 
adquirir produtos da terra e  diversos 
materiais oferecidos. As verbas anga-
riadas destinaram-se a ajudar as famí-
lias carenciadas de Baltar, com cabazes 
de alimentos, medicamentos, camas, 
cadeiras de rodas, entre outros mate-
riais essenciais para uma digna exis-
tência das famílias contempladas.

Associação Clube Jazz  
de Baltar manteve  
a tradição das “Janeiras”

Bazar de Natal  
solidário em Baltar

Decorrem a bom ritmo as 
obras de requalificação do 
centro da vila de Sobrosa.

Com início no Largo e 
Rua da Igreja, já se prolon-
gam pela Avenida Padre Ma-
nuel Pinto de Abreu.

O centro de Sobrosa en-
contra-se em obras desde 
Agosto de 2013, altura em 
que começaram a ser recua-
dos os primeiros muros, por 
iniciativa da Junta de Fre-
guesia. Neste momento, de-
corre já a fase final, num 
grande investimento da Câ-

mara Municipal de Paredes. 
A construção de passeios é a 
marca dominante, assim co-
mo a substituição do piso 
existente por granito, em 
toda a sua extensão. Esta 
obra tem igualmente impor-
tantes detalhes que confe-
rem dignidade ao espaço 
urbano, privilegiando o 
peão e  discipl inando o 
trânsito.

Contudo, a redução subs-
tancial do número de luga-
res de estacionamento pare-
ce ser o principal aspecto 
negativo.

Em suma, esta obra vem, 
finalmente, conferir nobreza 
ao principal espaço público 
da freguesia, que surge como 
uma nova centralidade.

Sobrosa

Nova centralidade
CRISTIANO
MARQUES
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FREGUESIAS

O Pavilhão Gimnodespor-
tivo Manuel Neto recebeu, no 
dia 17 de dezembro, pelas 15 
horas, a Festa de Natal Sénior, 
organizada pela Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, que jun-
tou cerca de 300 pessoas.

“Celebrar o Natal e esta fes-

ta serve, mais uma vez, para 
vos transmitir o carinho que o 
executivo tem por vós, não só 
nos projetos que desenvolve 
ao longo do ano, mas natural-
mente também nestes pontos 
altos”, indicou o presidente da 
JFR, Elias Barros.

O espetáculo iniciou com 
um concerto pela Tuna de Re-
bordosa o reportório escolhi-
do permitiu uma grande inte-
ração com o público que trau-
teou algumas das canções 
mais populares. Um dos mo-
mentos altos deu-se aos pri-

meiros acordes de “Augusto 
Canário” que recebeu uma 
ovação e era visível a satisfa-
ção dos presentes que apre-
ciam e participam nas iniciati-
vas”, o público, maioritaria-
mente composto por seniores 
da freguesia.

Rebordosa foi a Cidade 
escolhida pelos Camionis-
tas para o seu 7º. Convívio 
“Unidos na Roda” anual, 
realizado no passado dia 
30 de Dezembro.  Este en-
contro, que se realiza há 7 
anos consecutivos, reu-
niu mais de uma centena 
de Camionistas, atuais e 
motoristas das mais di-
versas empresas de trans-
portes de Rebordosa esti-
veram motoristas de 
Transportes Irmãos Bar-
bosa, Cácio Mobiliário, 
ARC Mobiliário Moveis 
Carlos Alfredo etc…   A 
confraternização teve iní-
cio pelas 19H30, no Res-
taurante o Saibro em Re-
bordosa, espaço que a 
maior parte dos convivas 
já conhecia, mas que a to-
dos deixou satisfeitos pela 
excelente ementa que 
apresentaram. A receção 

aos colegas, que se deslo-
caram de vários pontos da 
região Norte e Centro do 
País. O Jantar e o convívio, 
que se prolongou pela 
noite num ambiente de 
verdadeira amizade entre 
os homens que fazem 
frente às estradas diaria-
mente reviveram velhos 
tempos e histórias boas e 
também menos boas, de 
épocas bem diferentes da 
atual, mas que deixaram 
marcas indeléveis.  Os or-
ganizadores estavam 
muito satisfeitos por 
constatar que o convívio 
tem cada vez mais ade-
são, destacando a presen-
ça de todos, e agradece-
ram aos novos nomeados 
que para o ano têm a mis-
são de organizar o 8º. Con-
vívio. No final foram can-
tados os parabéns e corta-
do o bolo.

Junta de Freguesia de Rebordosa Fez a Festa sénior

Centenas de Camionistas  
participaram no 7º. Convívio 
“UNIDOS NA RODA”

A equipa ProRebordosa/GarrafeiraGomes/
Oforsep fez-se representar no passado dia 3 
de dezembro no Campeonato do Mundo de 
Ciclocrosse que decorreu em Zilvermeer, 
Mol na Bélgica, com a participação do seu 
atleta António Sousa.
António Sousa, atleta natural de Paredes, 
atual Campeão Nacional de Ciclocrosse na 
sua categoria, arrecadou já 6 títulos de 
Campeão Nacional nesta vertente do Ciclis-
mo, e mais uma vez, presenteou-nos com 
uma representação ao nível que já nos habi-
tuou e não deixou os seus créditos por mãos 
alheias. Num total de 83 atletas em compe-
tição na sua categoria, António Sousa foi o 
77º atleta a ser chamado para a grelha de 
partida e o 27º a cortar a linha da meta mais 
cobiçada, feito pelo qual se sente orgulhoso, 
lamentando apenas a partida tardia e os 
constrangimentos que esta causou e que o 
impediram de lutar pelos lugares cimeiros.
Para o atleta e para a equipa a presença nes-
te evento de gabarito mundial, competindo 
com aqueles que são os melhores do mundo 
na modalidade, foi uma experiência memo-
rável, tendo ficado acicatada a vontade de 
voltar e lutar para trazer as cores do arco 
iris para Rebordosa.

Realizaram-se no passado dia 29 de dezem-
bro Eleições dos Órgãos Sociais que vão diri-
gir os destinos do Grupo Desportivo da Porte-
la durante o Biénio 2017-2018, eleitos na 
Assembleia.
O s  Ó r g ã o s  e l e i t o s  t ê m  a  s e g u i n t e 
composição:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL - Presidente 
- Manuel Fernando Moreira da Silva; Vice-
-Presidente - António Ribeiro Barbosa; 1º 
Secretário - José Fernando Silva Neto; 2º Se-
cretário - Serafim Moreira de Sousa Neves.
DIREÇÃO -  Presidente - Abel Moreira da Sil-
va; Vice-Presidente - Joaquim Seabra Ribeiro; 
1º Secretário - José Joaquim Matos Sousa; 2º 
Secretário - Celestino Dias Gonçalves; Tesou-
reiro - Jorge Moreira das Neves; Vogais- Adão 
António Moreira de Sousa Neves - António 
Filipe Barbosa Outeiro ; Suplentes - Adriano 
Luís Ferreira Marques - Américo Moreira de 
Sousa Neves - Carlos Dias Gonçalves. 
CONSELHO FISCAL - Presidente - Jorge Ma-
nuel Vinhas da Cruz; Secretário - Abel Paulo 
Neves Moreira; Relator - Raul Jorge Martins 
da Silva 

Em Rebordosa, às 12 badaladas celebrou com uma excelente ses-
são de fogo-de-artifício no quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa.
Nesta altura, lembra que qualquer tradição que se preze tem força, 
muita força, e que passar um ano é um momento em que se pensa 
na vida. «É uma celebração secular, uma viragem de página, o iní-
cio de um novo recomeço. A passagem de ano em Rebordosa im-
plica determinado tipo de expetativas, de esperanças. E as pessoas 
que vive sob a pressão da austeridade mais se agarra às tradições 
populares para expurgarem males.
As tradições associadas à passagem de ano servem, no fundo, para 
dar as boas-vindas ao novo ano e fazer as devidas despedidas do 
antigo. Não são poucas e há para todos os gostos. Comer 12 passas, 
uma a cada badalada da meia-noite, e pedir desejos para os 12 
meses do ano. Brindar com champanhe. Vestir roupa interior de 
cor azul para atrair o amor e a sorte – e se for a estrear tanto me-
lhor. Há quem diga que se deve colocar o pé no ano novo com di-
nheiro no bolso para que esse estado de abundância se prolongue 
pelos 365 dias seguintes. Subir a uma cadeira com dinheiro na 
mão, no bolso ou no sapato, também dá sorte, entrar em casa com 
o pé direito. Fazer barulho com tampas de panelas, apitos ou buzi-
nas, dar um mergulho no mar no primeiro dia do ano novo faz 
bem. E no céu deve haver fogo-de-artifício. 
A Cidade de Rebordosa já lá vão longos anos que o faz e bem feito 
que é as Comissões de Festas do ano corrente organizam se e em 
parceria com a Associação Humanitária de Rebordosa proporcio-
nam a todos quantos se queiram associar uma grandiosa sessão 
de Fogo de Artificio ao som das sirenes, este final de ano não foi 
exceção nem a noite gélida fez as pessoas ficar em casa estando 
centenas delas a assistir a mais uma viragem do Ano.

Campeonato  
do Mundo de Ciclocrosse

Grupo Desportivo da 
Portela elegeu os orgãos  
sociais para 2017/2018

Rebordosa porporciona  
passagem de ano colorida

Numa noite fria do dia 14 de 
janeiro o Agrupamento 1030 de 
Rebordosa organizou o “XVIII 
Renascer das Janeiras”. Os res-

ponsáveis do Agrupamento 
1030 de Rebordosa já há vários 
anos que prepara minuciosa-
mente este evento e são respon-
sáveis por toda a logística que 
envolve o Sarau, participantes e 
pela criatividade... Os grupos 
presentes foram os seguintes: 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão, Tuna de Rebordo-

sa, Coro da Igreja Velha, Grupo 
de preparação para o Crisma, 
Grupo Coral da Livração, GPS, 
Coro Sagrado Coração de Jesus, 
ADR, Rancho Folclórico “Os 
Marceneiros de Rebordosa”, Ca-
tequistas, Grupo Desportivo da 
Portela e os Pais dos Escuteiros. 
Foi feito um agradecimento es-
pecial aos grupos, que aceita-

ram o convite feito pelos escu-
teiros. No final era visível a sa-
tisfação de todos numa noite 
animada e de confraternização 
com toda a comunidade.Refira- 
se que todos os eventos que os 
Escuteiros de Rebordosa têm 
organizado é para angariar fun-
dos para a conclusão das obras 
da nova Sede.

Rebordosa

Renascer das janeiras pelos  
escuteiros de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

A Solidó foi a primeira 
Escola de Música fun-
dada na região do Vale 

do Sousa. Conta desde a pri-
meira hora com um grupo de 
docentes de alto nível profis-
sional e artístico, e colabora-
dores no âmbito do ensino vo-
cacional da Música. “É uma 
organização eminentemente 
vocacionada para o apoio à ju-

ventude no quadro específico 
da execução e formação musi-
cal”, Tobias Alves de Carvalho, 
fundador e diretor da Solidó.

Apesar de não ter a preten-
são de que todos os seus alu-
nos sejam mais tarde instru-
mentistas profissionais, a Es-
cola de Música Solidó tem 
como missão e dever prepará-
-los para essa eventualidade.

A direção da Escola reco-
nhece a importância de dar 
aos seus alunos a possibili-
dade de se apresentarem, 
publicamente, o maior nú-
mero de vezes possível. “Sa-
bemos que os nossos estu-
dantes sentem uma respon-
sabilidade acrescida pelo 
facto de lhes ser facultada 
essa possibilidade e que isso 

tem implicações positivas no 
seu rendimento e na sua mo-
tivação para a Música. Enca-
ramos o ensino da música 
como um complemento im-
portante na formação e edu-
cação dos nossos jovens”, 
elucida Tobias Alves de 
Carvalho.

A escola está aberta a 
crianças a partir dos quatro 

xxxx. Fundada em outubro de 1976, a Escola de Música Solidó é desde a primeira hora di-
rigida pelo seu fundador Tobias Alves de Carvalho. São objetivos da Solidó a promoção, 
exercício e divulgação da música.  

Solidó, 40 anos a ensinar música 

OPINIÃO

Tobias Alves  
de Carvalho
Fundador 
e Diretor da Solidó

“Todas estas atividades 
são fruto dos nossos co-
laboradores, mas com um 
trabalho musical muito 
qualificado feito por to-
dos os professores que 
têm passado por esta es-
cola. Continuamos com 
um corpo docente jovem, 
dinâmico e habilitado 
(mestres, licenciados e 
professores com os Cur-
sos do Conservatório) 
em diversas instituições 
nacionais e estrangeiras 
Por fim, e só por serem 
eles os principais obrei-
ros deste projeto, quería-
mos agradecer a todos os 
nossos alunos, sem qual-
quer exceção. É com eles, 
com a sua dedicação, o 
seu estudo e a sua ale-
gria, que mantemos vivo 
este projeto, o qual já 
completou 40 anos.”

anos e não tem limite de idade 
de frequência. Os cursos obe-
decem a um formato e conteú-
dos definidos pela Escola, os 
quais se dividem em três gran-
des blocos:

Cursos oficiais, Cursos li-
vres e cursos intensivos.

São lecionadas disciplinas 
na área das cordas, sopro e 
percussão. Tem ainda a disci-
plina de canto, formação musi-
cal e a prática de instrumentos 
populares.

Dispõe também de packs 
de 3 a 20 horas, para adultos 
que queiram ter um primeiro 
contacto e experiência com 
determinado instrumento 
musical.

Orquestra 
Juvenil

Em dezembro de 2012, 
foi fundada a Orquestra 
Juvenil Solidó, compos-
ta por 21 elementos. 
Desde a sua fundação 
que participa e está dis-
ponível para participar 
em Eucaristias e cele-
brações como Casa-
mentos, mas a sua ativi-
dade ultrapassa em lar-
ga escala a música 
litúrgica. Tem vindo a 
participar em vários 
eventos que ocorreram 
em Paredes, Penafiel, 
Braga, e, recentemente 
em representação do 
Município de Paredes, 
participou na IV Mostra 
Musical do Eixo Atlânti-
co, que ocorreu em 
Villagarcía de Arousa/
Espanha.

Tobias Alves de Carvalho fundou  
a Escola de Música Solidó há duas décadas
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PUBLICIDADE

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  DEZ

LORDELO

AUDITÓRIO

EXPOSIÇÃO 

Até 31 de janeiro 

Um olhar sobre os 20 anos da Fundação 

A LORD

BIBLIOTECA 

Dias 24 e 31 jan 

Histórias de Encantar

O Urso Quer Dormir 

19 e 16 jan 

Teatro Fantoches

A Princesa Santinha 

ESCRITOR DO MÊS 

Camilo Castelo Branco

O LEITURAS SUGERE...

TEMAS INFANTO JUVENIS 

Ser rapariga Hayley Long

COOPERAÇÃO

SESSÃO CINEMA 

25 jan | 14.30h 

Canção de Lisboa M/12

PAREDES (CIDADE)

TEATRO 

Dia 29 jan | 16h

Casa da Cultura de Paredes

”3 Porquinhos” pela Jangada Teatro

MÚSICA COM BEBÉS & PAPÁS

Dia 28 jan | 16.30h 

Biblioteca Municipal

Atividade paga pelos utilizadores 

com bilhetes a 7.50 euros 

(criança mais acompanhante) 

e 2.50 euros (acompanhante extra) 

em iniciativa organizada pela 

Câmara de Paredes

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

Até 31 jan 

Biblioteca Municipal

“Pela janela do olhar “ de Mafalda Rocha 

LEITURAS 

Todas as segundas feiras

manhã - 10h| tarde 15h 

“A leitura não tem idade” 

por técnicos da biblioteca nas IPSS

 Inscrições: biblioteca@cm-paredespt/

255 788 776

A exemplo do sucedido em 
anos anteriores, o Município 
de Paredes volta a associar-se à 
iniciativa do Turismo Porto e 
Norte de Portugal, proporcio-
nada pelos “Fins de Semana 
Gastronómicos”. Uma aposta 
de sucesso que visa promover 
e divulgar a riqueza dos sabo-
res tradicionais da gastrono-
mia do concelho de Paredes, 
numa oportunidade para os 
visitantes desfrutarem da be-
leza das nossas paisagens e da 
riqueza do nosso património. 
Prevista para o fim de semana 
de 7, 8 e 9 abril de 2017, esta 
edição terá o cabrito assado no 
forno a lenha, acompanhado 

de arroz e a sopa seca como 
iguarias selecionadas nas re-
feições servidas pelos oito es-
tabelecimentos de restauração 

aderentes.
Melchior Moreira, Presi-

dente da Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, entidade 

organizadora dos “Fins de Se-
mana Gastronómicos”, fala no 
regresso de um dos produtos 
mais aguardados do público. 
“Celebramos a nona edição 
com novidades que o turista 
não pode perder. Os descontos 
são agora maiores. Os em-
preendimentos turísticos ade-
rentes, que são mais de 450, 
vão presenteá-lo com uma 
promoção de 20% na estadia 
de sexta a sábado para que 
possa ficar mais tempo na re-
gião a degustar as nossas igua-
rias. Nos mais de 1000 restau-
rantes de um total de 75 muni-
cípios que aderem todos os 
anos a esta iniciativa, será brin-

dado com uma novidade”, pro-
mete Melchior Moreira.

Em Paredes, o Cabrito As-
sado no Forno a Lenha acom-
panhado de Arroz de Forno é o 
prato principal. A Sopa Seca 
Doce este ano assume na 
sobremesa.

RESTAURANTES
ADERENTES:
O Rei (Cristelo); “Os Fra-

des” (Vilela); O Chalé (Vando-
ma); Requinte (Sobrosa); Va-
randas D’A4 (Parada de To-
deia); RESTERRAMAR (cidade 
de Paredes); Churrasqueira do 
Vasco (cidade de Paredes); Co-
zinha da Terra (Louredo).

Cabrito assado e sopa seca a oferta de 
Paredes ao Turismo Porto e Norte de Portugal
Animação. Visita guiada às Minas de Ouro de Castromil Visita guiada ao Parque da Sra. do Salto em Aguiar de 
Sousa Visita ao Museu do Design do Mobiliário Visita ao circuito de Arte Pública de Paredes.

Fotolegenda

CONCERTO DE REIS DEUS A BOAS-VINDAS A 2017 

A LORD abrilhantou o início de 2017 com o já tradicional 
Concerto de Reis. Este evento, constituído por três momen-
tos musicais, foi realizado pelo Orfeão, pela Orquestra e, em 
simultâneo, com os dois grupos os alunos e professores da 
Escola de Música, os pais dos alunos, funcionários e colabo-
radores A LORD. Foi uma tarde repleta de ternura, convívio 
partilha e união.
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NECROLOGIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ANÍBAL DE SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 15 janeiro, com 74 anos. Era natural de 
Cete – Paredes e residente na Rua Monte Franco nº. 145 
Drt. Cete, Paredes.  Era solteiro.

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

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

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

CETE/PAREDES

FALECEU

EULÁLIO 
COELHO DA ROCHA
Faleceu no dia 13 de janeiro, com 91 anos. Era natural 

de Vilela - Paredes e residente na Rua do Muro, nº 391, Vilela, 
Paredes.  Era viúvo de Aurora Coelho de Barros.

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 do funeral.  Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta feira, dia 20 de 
janeiro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela. Antecipada-
mente agradecem a todas as pessoas que participam nestes atos 
religiosos. 
 

A família
Funerária Val de Sousa Lda. (Gerência de José Paulo Couto 

- Vilela, Paredes) Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
VILELA / PAREDES

FALECEU

MARIA JOSEFINA 
DA SILVA MACHADO
Faleceu no dia 17 janeiro, com 91 anos. Era natural de 

Macieira – Lousada e residente na Rua Dr. António Rangel, n.º 20, 
Paredes. Era viúva de João Barbedo da Rocha.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA CÂNDIDA DE 
JESUS COELHO DA COSTA
Faleceu no dia 4 janeiro, com 91 anos. Era natural de 

Besteiros – Paredes e residente na Trav. do Crasto de Baixo, nº.54, 
Paredes. Era viúva de Filomeno Leal 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 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA FERNANDA 
BARBOSA DE ANDRADE
Faleceu no dia 2 janeiro, com 90 anos. Era natural de 

Cete – Paredes e residente na Rua da Figueira, nº. 262, Cete, Pare-
des. Era solteira.

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

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

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

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA MOREIRA
Faleceu no dia 8 janeiro, com 90 anos. Era natural de 
Bitarães – Paredes e residente na Alameda Dr. José 
Cabral, nº. 72, Paredes. Era viúva de Fernando Teixeira.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE SOUSA
Faleceu no dia 13 janeiro, com 93 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua da 
Cepeda nº. 658, Paredes. Era viúvo de Maria Amélia 

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARGARIDA PINTO
Faleceu no dia 15 janeiro, com 94 anos. Era natural de 
Mouriz – Paredes e residente na Rua de Ribeiros Altos, 
nº. 160, Paredes Era viúva de Adolfo 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 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

MARIA MARGARIDA 
DA COSTA MOREIRA
Faleceu no dia 17 de janeiro, com 56 anos. Era natural 

de Mouriz - Paredes e residente na Rua do Tojal n.º 157, Mouriz, 
Paredes. Era solteira.  

AGRADECIMENTO
Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem como na 
missa de 7.º dia da sua ente querida Maria Margarida. 

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. (Gerência de José Paulo Couto 

- Vilela, Paredes) Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
MOURIZ / PAREDES
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ADRIANO AUGUSTO 
VICENTE
Faleceu no dia 10 de janeiro, com 84 anos. Era natural 

de Fornos-Freixo de Espada à Cinta e residente na Av. Joaquim 
Ribeiro da Mota, n.º 72, r/c, Esq, Gandra, Paredes. Era casado com 
Maria Adosinda Mineiro Vicente.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, netos, e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente 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  

GANDRA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
DE SOUSA PINHEIRO
Faleceu no dia 16 de janeiro, com 98 anos. Era natural 

de Duas Igrejas - Paredes e residente na Rua do Perletieiro, n.º 15, 
Cristelo, Paredes. Era viúvo de Sabina Moreira de Barros.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

CRISTELO / PAREDES

FALECEU

CARLOS MANUEL  
RIBEIRO DE SOUSA
Faleceu no dia 16 de janeiro, com 47 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Circunvalação Alto de S. 
Domingos, n.º 71, 1º, Dto. Frt.- Paços de Ferreira.  Era casado com 
Maria Madalena Alves de Bessa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

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

PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MARIA DO CARMO 
MOREIRA
Faleceu no dia 12 de janeiro, com 88 anos. Era natural 

da Madalena – Paredes e residente na Rua do Carreiro, n.º 10C, 
Paredes. Era casada com António de Oliveira e Sousa.

AGRADECIMENTO
Seu marido, 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  

PAREDES

FALECEU

MIQUELINA 
DE BESSA FERREIRA
Faleceu no dia 13 de janeiro, com 72 anos. Era natural 

de Besteiros - Paredes e residente na Rua da Boavista, n.º 132, 
Gondalães, Paredes. Era casada com Luciano de Sousa Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

CONSTANTINO RODRIGUES 
GONÇALVES
Faleceu no dia 7 de janeiro, com 48 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua da Abroeira, n.º 185, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria de Fátima Ferreira de Oliveira.   

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JÚLIA JERÓNIMA 
LEMOS BARROS
Faleceu no dia 12 de janeiro, com 90 anos. Era natural 

de Lordelo-Paredes e residente na Rua Nova da Campa, n.º 125, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Amadeu Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Seus 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 associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JÚLIO FERREIRA 
RODRIGUES
Faleceu no dia 14 de janeiro, com 79 anos. Era natural 

de Frazão – Paços de Ferreira e residente na Rua da Portela, n.º 48, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Laurinda Rodrigues Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, 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 involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE 
DIAS PACHECO
Faleceu no dia 3 de janeiro, com 86 anos. Era natural de 

Vila Cova de Carros – Paredes e residente na Rua Mário Mendes, n.º 
22, 3º E, Frt. Águas Santas. Era viúva de Vitorino da Costa Ribeiro. 

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

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

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

ÁGUAS SANTAS
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

FALECEU

ANA RIBEIRO BARBOSA
Faleceu no dia 5 de janeiro, com 87 anos. Era natural 
de Sobrosa – Paredes e residente em Ferreira, Paços de 

Ferreira. Era casada com Antonino de Matos 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 
involuntariamente cometida.

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

FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

CARLA MARÍLIA 
DA SILVA NOGUEIRA
Faleceu no dia 8 de janeiro, com 33 anos.Era natural de 

Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Suíça. Era casada com 
Nuno Alexandre Baptista Vieira.

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

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

SUÍÇA

FALECEU

ANTÓNIO MARIA 
FERNANDES
Faleceu no dia 10 de janeiro, com 52 anos. Era natural 

de Palheiros – Murça e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Ana Maria Martins Calisto.

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

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

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

CARLOS DA 
ROCHA TEIXEIRA
Faleceu no dia 6 de janeiro, com 86 anos. Era natural e 

residente em Beire, Paredes.  Era casado com Maria da Conceição 
Freire da Silva.  

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

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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ARNALDO ALVES RIBEIRO
Faleceu no dia 8 de janeiro, com 78 anos. Era natural 
de Sobrosa – Paredes e residente em Louredo, Paredes. 

Era casado com Maria Deolinda Machado Ribeiro.

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

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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM MOREIRA
Faleceu no dia 9 de janeiro, com 85 anos. Era natural 
de Paços de Sousa – Penafiel e residente em Bitarães, 

Paredes.  Era divorciado de Justina Carneiro Ribeiro.

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

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

BITARÃES/PAREDES

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B 4580-873

Paredes
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