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(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 28 de Janeiro de 1994)

Todos nós passamos pela vida mas nem todos podemos dizer que o 
Mundo, graças a Nós, é um pouco melhor quando partimos do que 
quando chegamos.

No último Domingo, passou desta vida um Homem que encorporou no 
seu nome a sua obra: O Sr. Mário da Abolini.

O que há para dizer quando parte alguém que para nós sempre foi uma 
referênca desde a juventude? Muito menos do que merecia. Muito mais do 
que cabe nestas poucas linhas.

Recorda-mo-lo como o visionário que aos 15 anos arranjou uma bulha 
com o filho do encarregado, só para poder em seguida, livre e independente, 
fazer-se à vida com uma bicicleta velha e 500 escudos no bolso.

Puto ainda, já o Esteio da família, com o Pai ausente no Brasil, mas sem-
pre respeitador de sua Mãe, convencendo-a do acerto da sua decisão e do 
seu Destino, ao garantir-lhe que o seu espírito de iniciativa e desejo de in-
dependência faria doravante do Domingo, Dia de Bife.

A ambição, porém, não seria apenas Dominical, mas prato de todos os 
dias, ao começar por uma pequena oficina de entalhador, empregando e 
dando razão de viver aos mais próximos que o rodeavam.

Não precisou para isso de rumar ao Brasil para junto de seu Pai, como os 
seus 3 irmãos mais velhos, onde aquele reconstruia a vida, longe da terra 
Pátria, por vezes ingrata, que para lá o empurrara.

Pelo contrário, foi o Pai que teve de voltar, libertando-o para os mais al-
tos voos de criar a sua própria família (Porque cada Mário tem a sua Alzira), 
a sua própria empresa, a sua Obra.

Nascem os filhos e nasceu a Abolini, início dos anos 70, e fê-la crescer 
com a sua visão de que a Qualidade o ergueria acima dos demais ao aliar a 
tradição com a inovação. O seu sonho era crescer sem parar, acolher para 
construir e transformar a terra em que nasceu em algo mais.

O Mundo em que nascera era pequeno e só abalançando-se a ver novos 
mundos, o alargaria, e o seu pioneirismo reflectiu-se quando, sózinho, co-
meçou a frequentar Feiras Internacionais da especialidade, sem falar lin-
guas, a comprar máquinas, absorver novos modelos e adoptar novas ten-
dências, importar Progresso e conhecimento.

Investir, Produzir, Reunir, pois sabia, que o seu espaço não era de um Eu, 
mas de um Nós, motivando quem o rodeava, promovendo o associativismo, 
arrastando consigo em comitiva outros como ele, de quem era o líder.

Nunca se furtando a dar tudo de si próprio, sendo o 1º Comandante dos 
Bombeiros de Rebordosa, apesar da sua absorvente atividade de 
empresário.

O crescimento que almejava, porém, exigia um ritmo difícil de acompa-
nhar e teve que deixar a Abolini para trás; mas esta sua primeira obra jamais 
deixou o seu nome pelo qual sempre o conheceremos.

Inúmeros projetos se seguiram (Movelpartes, Rubus, etc) e muito Re-
bordosa e Paredes lhe têm que agradecer e, na verdade, tal homenagem, 
mínima que tenha sido, lhe foi prestada honorificamente em vida ao ser 
condecorado pelo Presidente da República.

Como presidente da Cooperativa ACELER durante vários anos, liderou 
o grupo de Homens Bons que solidificaram esta realidade estruturante e 
invejável, motor de desenvolvimento local que toda e qualquer terra dese-
jaria ter.

Nos últimos 4 anos, lutando contra a doença, mostrou a sua fibra de 
guerreiro, ainda assim com bom humor e vontade de viver, sem desânimo, 
nunca virando a cara ou baixando a cabeça, até que finalmente resolveu ex-
perimentar o outro lado, só para regressar e nos dizer, jocosamente, que 
afinal não lhe custava nada.

Pois é, a ele nada lhe custava. Custa-nos a nós.
Ele, para os que ficaram, foi sempre um 

pioneiro, o primeiro a dar o primeiro passo 
e, agora lá onde se encontra, está certamen-
te já a planear algo para tornar o Além um 
lugar mais agradável do que aquele que ele 
encontrou quando lá chegou.

Nós, por cá, continuamos a nossa via-
gem, certamente mais pobre por não o ter 
como timoneiro.

Bem Hajas, Mário da Abolini.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Um Homem é a sua obra

O seu jornal
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À 
segunda foi a vez em 
que os eleitos das 
Assembleias de Fre-

guesia de Cête e Parada de To-
deia elegeram os executivos da 
Junta. 

De forma surpreendente 
PSD, em Cête, e CDU, em Para-
da de Todeia, conseguiram ele-
ger executivos monocolores. 
Por outras palavras,  PSD e 
CDU governam sozinhos, sem 
oposição interna, as respetivas 
Juntas de Cête e Parada de 
Todeia.

Recorde-se, em Cête, o PSD 
venceu as eleições autárquicas 
sem maioria e o mesmo suce-
deu com a CDU em Parada de 
Todeia. Deste modo, os Presi-
dentes tiveram que negociar 
com a Oposição uma solução 
governativa. Na primeira reu-
nião, em ambas as freguesias, 
as propostas de executivo fo-
ram chumbadas. Apesar de re-
lutância inicial as Oposições 
deixaram, à segunda tentativa, 
passar a solução governativa a 
quem venceu as eleições. 

Em Cête a proposta aprova-
da de constituição dos órgãos 
autárquicos da freguesia ficou 
assim: Presidente da Junta de 
Freguesia – Tomás Correia 

(PSD) , Secretária da Junta – 
Rosário Carvalho (PSD), Te-
soureiro da Junta – Américo 
Ferreira (PSD), Presidente da 
Assembleia de Freguesia – Pe-
dro Faria (PSD).

Na base desta solução esta-
rá um acordo com o CDS, por-
que atendendo às conhecidas 
divergências entre PS e PSD, 
com processos em tribunal, 
não é crível que os socialistas 
votassem a favor do PSD e de 
Tomás Correia. Ao Progresso 
de Paredes, o Presidente de 
Junta, recusou revelar com 
quem acordou a viabilização 
do seu Executivo: “Falei com a 
Oposição e  a minha proposta à 
votação, que não foi aceite à 
primeira tentativa, passou à 
segunda. Desse modo pude fa-
zer um Executivo com os meus 
colegas de partido”, justificou.  

Em Parada de Todeia oPre-
sidente Albertino Borges tam-

bém conseguiu os seus inten-
tos, recuperar na Assembleia 
de Freguesia a maioria que não 
g a n h o u  n a s  E l e i ç õ e s 
Autárquicas.

Em face da proposta apro-
vada de constituição dos ór-
gãos autárquicos da freguesia 
de Parada de Todeia, o Executi-
vo ficou assim ordenado: Pre-
sidente da Junta de Freguesia 
- Albertino Borges Silva (CDU), 
Secretária da Junta - Zélia Pin-
to (CDU), Tesoureira da Junta 
- Orquídea Barros (CDU), Pre-
sidente da Assembleia de Fre-
guesia - Damião Silva (CDU) 
Vogais da Mesa da AF - Jorge 
Monteiro (CDU) e Cláudia 
Llansol (CDU).

Das quatro freguesias onde 
os eleitores não deram maioria 
a quem venceu as eleições ape-
nas Vilela ainda não conseguiu 
eleger o Executivo da Junta. 
Aguiar de Sousa, tal como noti-

ciamos na última edição foi a 
mais expedita a resolver o 
problema. 

Em Vilela, a presidente Ma-
riana Machado Silva, do PSD, 
continua sem conseguir eleger a 
totalidade dos membros do Exe-
cutivo. Na segunda reunião da 
Assembleia de Freguesia, ape-
nas foi aprovado o nome de Cé-
lia Rocha do PS como 1º vogal 
para o cargo de Secretária da 
Junta. As outras propostas apre-
sentadas pela presidente, de 
outros dois membros do PSD 
foram ambas chumbadas.  Den-
tro de um mês haverá uma nova 
tentativa, caso não seja eleito o 
Tesoureiro, a Junta passará a ser 
gerida em duodécimos até que a 
situação se resolva: pelo enten-
dimento das três forças politi-
cas, PSD, PS e CDS ou pela que-
da do Executivo através da de-
missão da maioria dos eleitos e a 
marcação de novas eleições. 

PSD/Cête e CDU/Parada ganham na 
Assembleia de Freguesia maioria que 
não conseguiram nas Autárquicas. 
Impasse em Vilela
António Orlando | texto

A Polícia de Segurança Públi-
ca (PSP) deteve no dia 31 de ou-
tubro, na Vila da Sobreira um ho-
mem de 55 anos por condução 
perigosa. O indivíduo acabaria 
por confirmar que conduzia sem 
carta habilitação legal e revelou 
ter na sua posse várias doses de 
droga.

O homem, natural do Marco 
de Canaveses, foi detido na ro-
tunda de acesso à A41, depois de 
uma perseguição policial.

Segundo a PSP, agentes do 
efetivo da Esquadra de Interven-
ção e Fiscalização de Trânsito, 
em serviço de patrulhamento e 
fiscalização rodoviária, manda-

ram parar o homem na Autoes-
trada n.º 20, junto do Amial, no 
Porto. O indivíduo ignorou as in-
dicações dos agentes e “colocou-
-se em fuga a grande velocidade, 
em desobediência a regras e si-
nais de trânsito, não tomando as 
devidas precauções de seguran-
ça rodoviária. Iniciou-se então 

uma perseguição policial que só 
terminou na Sobreira” explicou a 
fonte da força de segurança.

A PSP constatou que o suspei-
to não tinha habilitação legal pa-
ra conduzir e tinha consigo 49 
doses de heroína e seis doses co-
c a í n a ,  q u e  l h e  f o r a m 
apreendidas.

Detido na Sobreira  
a conduzir sem carta e na posse de droga

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde, a obesi-
dade é a segunda principal cau-
sa de morte no mundo que se 
p o d e  p r e v e n i r,  a  s e g u i r  a o 
tabaco.

Uma criança obesa está em 
risco de vir a desenvolver sérios 
problemas de saúde durante a 
sua adolescência e na idade 
adulta. Apresenta maior proba-
bilidade de desenvolver doen-
ças cardiovasculares, hiperten-
são, diabetes, asma, apneia do 
sono e vários tipos de cancro. 
Para além disto, fica mais pro-
pensa a sofrer bullying e outros 
tipos de discriminação, o que 
acaba por afetar a sua auto-es-
tima.  Alguns estudos mencio-
nam ainda a quebra no rendi-
mento escolar. 

O combate à obesidade de-
ve-se focar na prevenção, incu-
tindo desde cedo hábitos ali-
mentares saudáveis nos mais 
novos. Algo pouco compatível 
com a oferta que encontramos 
nos dias de hoje, com venda pro-
dutos alimentares excessiva-
mente açucarados, de que são 
exemplo os cereais de pequeno 
almoço e as bolachas.

As crianças aprendem por 
imitação. Tendem a imitar as 
pessoas mais próximas, repre-
sentando os pais, na maioria dos 
casos, o modelo a seguir, e fun-
cionando deste modo como 
exemplo.

Se o exemplo familiar promo-
ver uma alimentação saudável, 
será mais fácil incutir nas crian-
ças hábitos alimentares saudá-
veis, com consumo de alimentos 
muitas vezes rejeitados, como é 
o caso dos legumes e das frutas.

Outro fator muito importan-
te é a prática atividade física, 
que deve ser frequente, deven-
do evitar-se as situações de se-
dentarismo (longos períodos 
sentados, seja a ver televisão ou 
a jogar).

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

A conjuntiva é uma camada fina de tecido que cobre a superfície externa do 

olho. Quando há uma inflamação deste mesmo tecido deparámo-nos com sintomas 

como os olhos a lacrimejar, alguma comichão e ter uma anormal intolerância à luz. 

O prurido e os olhos vermelhos, ter a visão enevoada ou turva, são os sinais e sinto-

mas mais comuns. Em alguns casos, a inflamação é mais intensa nos olhos ou nas 

pálpebras e também há produção de secreções. Quando tal acontece dizemos que 

o paciente está com uma conjutivite.

Esta patologia muitas vezes é contagiosa, sendo que,  pode afectar um ou ambos 

os olhos e, até mesmo, passar para outras pessoas através de contacto físico espe-

cífico. Por esta e muitas outras razões, é muito importante que o paciente evite 

colocar as mãos nos olhos e mante-las, constantemente, limpas. Para usuários de 

lentes de contacto aconselhamos sempre a dispensa das lentes enquanto a infla-

mação estiver presente no olho.

A conjuntivite pode durar alguns dias ou até mesmo semanas. As secreções que 

ficam nas pálpebras devem ser cuidadosamente limpas com algodão e água ou soro 

fisiológico . Muitas vezes deve associar-se ao tratamento um colírio que alivia mais 

rápido e eficazmente os sintomas.

Informe-se mais e melhor connosco. Encontre-nos na Opticália Paredes, perto 

da rotunda da saída da autoestrada na Rua 1º de Dezembro nº 66. 4580-021 Pare-

des. Contacto telefónico: 224932099.

O que é a conjutivite?

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

N
o  â m b i t o  d o 
Dia Mundial da 
P e s s o a  c o m 

Acidente Vascular Cere-
bral (AVC), assinalado a 29 
de outubro, o Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS) organizou um en-
contro, aberto a toda a co-
munidade, sobre o tema. 

A organização da inicia-
tiva, segundo fonte da or-
ganização decorre do fac-
to do AVC continuar a ser 
uma das principais causas 
de morte em Portugal. É, 
aliás, a principal causa de 
morbilidade e de poten-
ciais anos de vida perdidos 
no conjunto das doenças 
cardiovasculares.

O encontro, organizado 
pelo Serviço de Medicina 
Interna - Unidade Funcio-
nal 4 que integra a Unida-
de de AVC, pretendeu dar 
a conhecer o trabalho rea-
lizado pelo Serviço e aler-
tar para fatores de risco e 
modo de atuação em caso 
de AVC.

“AVC: guarde (n)a sua 
memória – ligue a tempo 
112”, “Controlo de fatores 
de risco”, “Viver depois do 
AVC” e “Coma bem sem sal” 
foram os tópicos abordados 
naquela sessão.

O CHTS registou em 
2016, 1546 internamentos 
por AVC e prestou 1591 
consultas de Doenças Cere-
brovasculares. A maioria 
dos casos de AVC (85%) são 
isquémicos sendo os restan-
tes 15% do tipo hemorrági-
co. O AVC é a principal causa 
de morte e incapacidade em 
Portugal, sobretudo na po-
pulação com menos de 65 
anos de idade, segundo da-
dos da Sociedade Portugue-

sa do Acidente Vascular 
Cerebral. 

PROJETO GUARDE 
(N)A SUA MEMÓRIA 
– LIGUE A TEMPO 112
Os dados do Serviço de 

Medicina Interna do Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa mostraram que, nos 
últimos anos, a percenta-
gem de doentes submeti-
dos a terapêutica de reper-
fusão (o nome dado ao re-
torno do sangue a todos os 
órgãos que estiveram pri-
vados dele por algum tem-
po) foi inferior a 5% em re-
lação ao total de doentes 
que tiveram um Acidente 
Vascular Cerebral isquémi-
co. Esta percentagem é 
uma percentagem baixa e, 
nesse contexto, o Serviço 
criou um projeto, com três 
fases, que pretende au-
mentar o número de doen-
tes submetidos à terapêu-
tica de reperfusão.

Numa primeira fase, foi 
feito um inquérito em to-

dos os Centros de Saúde 
abrangidos pelo Centro 
Hospitalar. “Concluiu-se 
que os utentes reconhe-
ciam os sinais e sintomas 
do AVC”, como por exem-
plo, boca ao lado, falta de 
forças no braço, alteração 
na fala. Mas quando ques-
tionados sobre “o que fa-
zer perante a suspeita de 
um AVC”, só 68,7% diziam 
“Liga 112”.

Tendo em conta estes 
dados, foi criada a segunda 
fase do projeto, “Guarde 
na sua memória, guarde a 
sua memória, ligue a tem-
po 112”, com o objetivo de 
sensibilizar a população 
para os sinais de alerta e 
formas de atuar perante a 
suspeita de um AVC.

A Unidade de AVC do 
Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) ini-
ciou a sua atividade a 15 
de julho de 2009 e foi cria-
da após a implementação 
da Via Verde AVC no Cen-
tro Hospitalar.

SAÚDE. Em 2016 a doença atingiu mais de 1500 pessoas da 
nossa região. A promoção de uma alimentação e estilo de vida 
saudável é essencial para a prevenção do AVC.

Dia Mundial da 
Pessoa com AVC

António Orlando | texto
Presidente do CHTS 

presidiu à sessão 

Auditório do Padre Américo 
encheu para ver e ouvir falar  

sobre a "epidemia" AVC
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O
s estudantes do 
Colégio Casa-
-Mãe, em Pare-

des, nesta semana que agora 
está a chegar ao fim, embar-
caram numa viagem 3D pelo 
fantástico mundo do corpo 
humano. 

A iniciativa, promovida 
em parceria com a Fundação 
Champalimaud, destinou-se 
a estudantes do 2º e 3º ciclo 
e teve por objetivo desper-
tar a curiosidade dos jovens 
por temas científicos do 
nosso dia-a-dia. 

A aventura decorreu den-
tro de um simulador de reali-
dade virtual nas instalações 
do colégio, explorou temas 
como a visão, os vírus e a tera-

pia genética.  A investigação 
não ficou de fora desta jorna-

da e os jovens foram convida-
dos a conhecer projetos no 

âmbito das células estaminais 
e da nanotecnologia.

“Estas parcerias desen-
volvidas pelo Colégio Casa-
-Mãe têm como principal 
objetivo motivar os estu-
dantes da instituição não só 
a explorarem novas áreas do 
saber, mas, também, a faze-
rem a ligação entre o mundo 

real e o mundo dos livros”, 
explicou, ao Progresso de 
Paredes, fonte do Colégio 
Casa Mãe.  A par desta ini-
ciativa a instituição promo-
veu várias atividades em 
áreas como a geologia, o 
desporto e a química.

ESCOLA. Ensinar ciência de uma forma divertida, através de uma viagem a três dimensões (3D) pelo interior do corpo humano é a forma en-
contrada pela Fundação Champalimaud para incutir nos mais novos o gosto pelas ciências. O Champimóvel esteve estacionado em Paredes 

Jovens de Paredes embarcam  
em viagem 3D pelo corpo humano

António Orlando | texto

O presidente do Conse-
lho de Administração do 
Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa (CHTS), Carlos 
Alberto, assinou um contra-
to para a aquisição de uma 
nova Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação 
(VMER), após adjudicação 
do respetivo procedimento 
que resultou numa parceria 
entre o Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM) 
e os Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde (SPMS).

O ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernan-
des, esteve presente na ce-
rimónia de assinatura de 
contratos para a aquisição 
de 22 VMER destinadas a 21 
instituições do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS).

Atendendo à grande área 
que tem de percorrer (12 
concelhos em 4 distritos) e 
há enorme população que 
tem de servir (cerca de 5% da 
população portuguesa, ou 
seja cerca de 520 mil habi-

tantes), a VMER do CHTS 
era uma das que apresenta-
va maior desgaste em todo o 

país. “Com a nova viatura, 
que será entregue em breve, 
o atendimento à nossa popu-

lação vai poder fazer-se ain-
da de modo mais eficaz e 
confortável. O SNS cumpre 

mais uma das suas obriga-
ç õ e s ”  a d i a n t a  f o n t e  d o 
CHTS.

CHTS incluído na renovação da frota VMER do INEM
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DESPORTO

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

A 
Roda na Frente, 
Associação de 
Rebordosa vai 

distinguir, na Maia, o que de 
melhor se fez no ciclismo 
jovem ao longo da última 
época. As distinções vão 
decorrer, amanhã, 11 de 
novembro, no Fórum Maia, 
no âmbito da V Gala Roda 
na Frente - Maia, Cidade do 
Desporto, iniciativa que 
conta com o apoio da Au-
tarquia Maiata.

“O facto de a Associação 
ter uma abrangência nacio-
nal levam-nos a ir mudando 
o lugar. Já realizamos a III 
Gala em Paredes. Por outro 
lado, temos nos municípios 
verdadeiros parceiros na 
organização do evento, al-
go que Paredes não nos 
conseguiu proporcionar 
dadas as restrições finan-
ceiras. A capacidade do 
Fórum Maia (700 pessoas), 
também ajudou na esco-
lha”, justificou Ricardo Dias, 
Presidente da Associação 
Roda na Frente.

A Gala Roda na Frente é 
t ida,  no sector,  como o 
maior evento do país dedi-
cado ao ciclismo, com enfo-
que maior à formação. As-
sim, vão estar presentes os 
atletas (de benjamins a eli-
tes) das equipas de Norte a 
Sul do país.

Do ponto de vista da or-
ganização,  trata-se "do 
maior evento do género no 
país. Esta é a quinta edição 
do evento que uma vez 

mais terá novidades. O es-
tatuto e a credibilidade da 
Gala são inquestionáveis e 
tudo faremos para propor-
cionar uma festa para todos 
os presentes e um convívio 
e motivação para os atletas 
q u e  e m  b r eve  vo l t a m  à 
competição", explica Ricar-
do Dias.

No júri, que analisou as 
candidaturas propostas pe-
las equipas e deliberou os 
vencedores, estão grandes 

nomes da modalidade co-
mo Pedro Vigário (Selecio-
nador Nacional de BTT); 
Joaquim Andrade (Presi-
dente da Associação Portu-
guesa de Ciclistas Profis-
sionais); David Rosa (Atleta 
Olímpico); Ricardo Dias 
(Presidente da Associação 
Roda na Frente); José Poei-
ra (Selecionador Nacional 
de Estrada) e Cândido Bar-
bosa (Embaixador Roda na 
Frente e ex-Ciclista).

TRIBUTO. Maior Gala de Ciclismo de Portugal organizada por associação de 
Rebordosa.  Serão premiados os melhores cadetes, juniores, sub 23 e elites da ver-
tente de estrada e BTT XCO nas diversas categorias.

V Gala Roda na Frente – Maia, 
Cidade do Desporto

António Orlando | texto

As atletas paredenses 
Filipa Dias e Inês Correia 
sagraram-se campeãs da 
E u r o p a  d e  K a r a t é  n a 
Roménia. 

As karatecas participa-
ram no Campeonato Euro-
peu da Internacional Kem-
po Federation que decor-
reu na Roménia, nos dias 26 
a 28 de outubro, integrando 
a seleção nacional da Fede-
ração Portuguesa de Lohan 
Tao. 

Filipa Dias venceu o ou-
r o  n a  d i s c i p l i n a  d e  S e m i 

Kempo e o bronze Full kem-
po e Inês Correia em ouro 
Full kempo e bronze em Se-
mi kempo. 

As jovens atletas já se 
sagraram este ano campeãs 
do mundo no 7º Word All 
Styles Championship, cam-
peonato que se realizou nas 
Caldas da Rainha.

Na passada sexta-feira, 
as campeãs paredenses fo-
ram aos Paços do Concelho 
mostrar os títulos ao novo 
presidente de Câmara, Ale-
xandre Almeida. 

Campeãs de Karaté 
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ECONOMIA

A 
maior fábrica de 
m o b i l i á r i o  d o 
concelho de Pa-

redes está fechada. A em-
presa, WoodOne Mobiliá-
rio SA, sediada na Zona In-
dustrial de Lordelo, está 
desde agosto em processo 
de insolvência, arrastando 
para o desemprego meia 
centena de trabalhadores.

A empresa especialista 
em material escolar, escri-
tório, geriátrico, hospitalar 
e de hotelaria contratuali-
zou mais de 1,1 milhões de 
euros com o Estado portu-
guês que, através do Pro-
grama Operacional para a 
competitividade e Interna-
cionalização, o COMPE-
TE2020, já tinha financiado 
em cerca de 3,3 milhões o 
investimento superior a 4,9 
milhões de euros feitos nas 
novas instalações da em-
presa. No total, em 191 con-
tratos, a WoodOne faturou 
5,9 milhões de euros a enti-
dades estatais. 

A empresa foi um dos in-
vestimentos que o Municí-

pio de Paredes no consula-
do de Celso Ferreira ajudou 
a fixar no concelho. Aliás a 
empresa era usada como 
uma bandeira. Na última 
campanha eleitoral ,  Rui 
Moutinho, candidato do 
PSD,  apresentava o seu 
candidato a vereador, Filipe 

Carneiro, à data adminis-
trador da Agência Munici-
pal  para o Investimento 
(AMIParedes) como ele-
mento “decisivo na instala-
ção no concelho de empre-
sas”, entre outras, “a Woo-
d O n e ”.  N o  â m b i t o  d a 
política de incentivos muni-

cipais a WoodOne foi clas-
sificada como empresa de 
“interesse municipal”. 

A WoodOne inaugurada 
em maio de 2015 pelo então 
Vice-Primeiro Ministro, Pau-
lo Portas, recebeu em feve-
reiro de 2016 a visita de Pe-
dro Passos Coelho estava o 

social-democrata em campa-
nha eleitoral para a sua ree-
leição na presidência do PSD, 
pouco tempo depois de ter 
sido desapossado do Gover-
no pela “geringonça” gover-
nativa de esquerda.    

Manuel  Luís Martins, 
que se apresentava como 

CEO (Chief Executive Offi-
cer) da empresa e que se 
gabava de dar aumentos sa-
lariais antes de serem pedi-
dos agora, contatado pelo 
JN, disse aquele jornal que 
vendeu a WoodOne a um 
grupo de empresas e que 
todas as decisões que foram 
tomadas pelos novos pro-
prietários não são do seu 
conhecimento. 

A venda terá sido por um 
euro à Wisdom Occasion – 
SGPS, SA, uma empresa que 
faz gestão de participações 
sociais noutras sociedades, 
como forma indireta de 
exe r c í c i o  d e  a t i v i d a d e s 
económicas. 

INSOLVÊNCIA. A fábrica de mobiliário, localizada em Lordelo, foi uma das bandeiras da política municipal de captação de investi-
mento da governação do PSD na Câmara de Paredes. Meia centena de operários está no desemprego.

WoodOne, a empresa modelo que recebeu do 
Estado 5,9 milhões de euros, fechou as portas

António Orlando | texto

A WoodOne chegou a ser 
apresentada como líder nacio-
nal em mobiliário escolar e foi a 
primeira empresa do mundo 
autossustentável a energia 
solar. 

Para tal instalou 1485 pai-
néis solares, capazes de produ-
zir, cada um, 400 kilowatts por 
hora. Foram eles que fizeram 
da WoodOne uma indústria 
pioneira a nível mundial. Isto 
depois de há oito anos atrás ter 
estado em vias de falir. Faliu 
agora. 

Em 2016, em entrevista ao 
Dinheiro Vivo, suplemento 
económico de JN e DN, o CEO 
da WoodOne perspetivava 
“uma faturação de perto de 
seis milhões de euros só no 
mercado interno”. E estavam 
em vista dois potenciais con-
tratos nos Emirados Árabes 
Unidos (EAU) - um de 8,5 mi-
lhões de euros para mobilar 
325 apartamentos e outro de 
25 milhões de euros para equi-
par um hotel de 40 pisos – “que 
podem fazer disparar os núme-

ros, se não neste ano, pelo me-
nos no próximo”, dizia Manuel 
Luís Martins.

O responsável explicava 
que “em 2015 só exportamos 
20% da produção, neste ano 
[2016] vamos subir para 35% e, 
se estas encomendas se con-
cretizarem, então será um va-
lor superior", contabilizava o 
CEO, identificando os Emira-
dos Árabes Unidos, a Europa 
(Espanha, França e Reino Uni-
do), África (Angola e Moçambi-
que) como principais mercados 

de destino. Rússia e América 
Latina estavam identificados 
como mercados emergentes 
para a WoodOne.

No que respeita a produtos, 
o mobiliário de escritório e hos-
pitalar foi o que mais contri-
buiu para a faturação da em-
presa (que é uma das frequen-
tes fornecedoras do Estado), 
embora "a hotelaria esteja a 
crescer a passos largos para se 
tornar o segmento número 
um", dizia em 2016 Manuel Luís 
Martins.

Manuel Luís Martins era o CEO da WoodOne - Mobiliário

 

INSOLVÊNCIA

A insolvência é um 
estado em que o deve-
dor tem prestações a 
cumprir superiores 
aos rendimentos que 
recebe. Portanto um 
insolvente não conse-
gue cumprir as suas 
obrigações.

Políticos locais e nacionais  
passearam-se pelos corredores  

da  WoodOne

Manuel Luís Martins   
CEO da WoodOne

F
O
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LAZER

O
s Fins de Semana 
Gastronómicos 
do Porto e Norte 

de Portugal estão de volta 
para a sua décima edição que 
percorrem 77 municípios ao 
longo de 26 fins de semana. A 
a p r e s e n t a ç ã o  d o  g u i a 
2017/2018 decorreu no au-
ditório da Biblioteca Pública 
Municipal de Gaia, a 31 de 
outubro.

A maratona gastronómica 
iniciou-se a 3 de novembro e 
só termina a 27 de maio. O 
primeiro fim-de-semana de 
abril é dedicado à gastrono-
mia paredense.

Nesta X Edição, em Pare-
des, a 6, 7 e 8 de abril, os turis-
tas e demais clientes dos res-
taurantes aderentes vão 

reencontrar, sobre a mesa, o 
Cabrito Assado no forno a 
lenha acompanhado de ar-
roz. A sopa seca é a sobreme-
sa. No mesmo fim de semana 
o roteiro aponta igualmente 
a bússola gastronómica para 
Cinfães, Macedo de Cavalei-
r o s  e  V i l a  N o v a  d e 
Famalicão. 

Além de ser um convite à 
descoberta da gastronomia 
mais regional do norte do 
país, os fins de semana gas-
tronómicos são ainda um 
a p e l o  à  d e s c o b e r t a  d o s 
territórios. 

A apresentação do guia 
contou com a presença de Jo-
sé Guilherme Aguiar, verea-
dor da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, Melchior 
Moreira, presidente do Turis-
mo do Porto e Norte de Por-

tugal, e Alejandro Rubín, di-
retor geral da Expourense.

Além de uma listagem dos 
municípios aderentes e res-
petivas datas, o guia inclui 
ainda mais de cinquenta pro-
dutos qualificados DOP (De-
nominação de Origem Prote-
gida), IGP (Indicação Geográ-
fica Protegida), cozinheiros e 
cozinheiras de grande noto-
riedade e informações deta-
lhadas dos locais, nomeada-
mente as referências às con-
dições de acessibilidade para 
p e s s o a s  d e  m o b i l i d a d e 
reduzida. 

A décima edição traz mo-
tivos para celebrar. "São dez 
anos de um dos maiores pro-
jetos de promoção turística 
que tem como base a gastro-
nomia e os vinhos para des-
coberta do território”, adian-

tou Melchior Moreira. A ini-
ciativa arrancou em 2009 
com apenas 13 fins de sema-
na, igual número de municí-
pios aderentes e 349 restau-
rantes. Hoje, os números são 
bem diferentes. Serão 26 fins 
de semana, com 77 municí-
pios participantes, 1016 res-
taurantes, 479 empreendi-
mentos turísticos e 177 quin-
tas enoturísticas aderentes. 
"Queremos que vá onde nun-
ca pensou ir, desde o enigmá-
tico extremo nordeste até ao 
vale que dizem que é Douro, 
ao extremo ocidental onde o 
verde, o fresco e o leve são 
sabores que o aguardam até 
à região metropolitana do 
Porto, que é tão rural quanto 
urbana”, convidou Melchior 
Moreira. Paredes é, como sa-
bemos, um desses exemplos.

TURISMO. Apresentado guia dos “Fins- de-Semana Gastronómicos” 2017/2018. Paredes é um dos 77 municípios nortenhos repre-
sentados na iniciativa do Turismo Porto e Norte de Portugal.  

Paredes serve gastronomia  
local nos “fins de semana gastronómicos” 

António Orlando | texto

AGENDA GASTRONÓMICA 2017/2018:
3, 4 e 5 de novembro – Alfândega da Fé e Valpaços

10, 11 e 12 de novembro – Vila Pouca de Aguiar

17, 18 e 19 de novembro – Trofa e Vimioso

24, 25 e 26 de novembro – Lamego e Vila Verde

1, 2 e 3 de dezembro – Alijó, Mesão Frio e Póvoa de Varzim

8, 9 e 10 de dezembro – Baião e Paços de Ferreira

5, 6 e 7 de janeiro – Tabuaço

12, 13 e 14 de janeiro – Amarante

19, 20 e 21 de janeiro – Marco de Canaveses e Vizela

26, 27 e 28 de janeiro – Ponte de Lima

2, 3 e 4 de fevereiro – Amares e Chaves

9, 10 e 11 de fevereiro – Bragança, Cabeceiras de Basto,  
Moimenta da Beira e Penedono

16, 17 e 18 de fevereiro – Castelo de Paiva, Miranda do Douro, Penafiel, 
Santa Marta de Penaguião, Valença e Vinhais

23, 24 e 25 de fevereiro – Lousada e Monção

2, 3 e 4 de março – Arcos de Valdevez, Esposende, Freixo de Espada à Cin-
ta, Mirandela, Ribeira de Pena, Vale de Cambra e Torre de Moncorvo

9, 10 e 11 de março – Barcelos, Caminha, Oliveira de Azeméis e São João 
da Pesqueira

16, 17 e 18 de março – Celorico de Basto, Gondomar e Póvoa de Lanhoso

23, 24 e 25 de março – Braga, Felgueiras, Guimarães, Melgaço, Montale-
gre, Terras de Bouro, Viana do Castelo, Vieira do Minho, Vila do Conde e 
Vila Real

30, 31 de março e 1 de abril – Carrazeda de Ansiães

6, 7 e 8 de abril – Paredes, Cinfães, Macedo de Cavaleiros e Vila Nova de 
Famalicão
13, 14 e 15 de abril – Vila Nova de Gaia

20, 21 e 22 de abril – Armamar, Mondim de Basto e Santo Tirso

27, 28 e 29 de abril – Arouca, Matosinhos, Mogadouro e Vila Nova de 
Cerveira

11, 12 e 13 de maio – Fafe, Maia, Paredes de Coura e Peso da Régua

18, 19 e 20 de maio – Boticas, Ponte da Barca e São João da Madeira

25, 26 e 27 de maio – Resende e Santa Maria da Feira
Gaia acolheu apresentação 

do Guia 2017/2018 dos   
fins de semana gastronómicos
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POLÍTICA

O 
Presidente da câ-
m a r a  d e  G a i a 
Eduardo Vítor Ro-

drigues foi eleito presidente do 
Conselho Metropolitano do 
Porto (CmP), o Órgão delibera-
tivo da AMP constituído pelos 
presidentes das 17 câmaras 
municipais dos municípios que 
integram a Área Metropolita-
na do Porto (AMP). 

A eleição do CmP decorreu 
no dia 3 de novembro, sendo 
Margarida Belém, autarca de 
Arouca, e Emídio Sousa, de 
Santa Maria da Feira, os vice-
- p r e s i d e n t e s  d e  V í t o r 
Rodrigues.

Em declarações no final da 
reunião em que estiveram os 
17 autarcas que compõem a 
AMP, Eduardo Vítor Rodrigues 
revelou ainda que, para a co-
missão executiva, foram elei-
tos Mário Rui, Sara Lobão e Li-
no Ferreira, além de mais dois 
elementos não remunerados.

Sobre os temas que domi-
naram o primeiro encontro, o 
autarca de Gaia informou te-
rem sido a "área dos transpor-
tes" e "a questão dos fundos 
comunitários".

Considerando que a área 
dos transportes agrega "desa-
fios muito importantes pela 
frente", Vítor Rodrigues afir-
mou que a questão dos fundos 
comunitários "vai tornar-se 
num desafio à estratégia de de-
s e n v o l v i m e n t o  d a  Á r e a 
Metropolitana".

"Não quisemos fazer des-
colar esta questão do desafio 
lançado pelo primeiro-minis-
tro de análise, diagnóstico, mas 
também de propositura das li-
nhas mestras do novo quadro 
comunitário de apoio 2021-
2027", disse o novo presidente 
do CmP, que falou num "con-
curso internacional para a me-
lhoria da qualidade dos trans-

REGIONAL. Órgão deliberativo da AMP passa a ter como líder o autarca de Gaia. Área dos transportes, fundamental para Paredes, 
agrega "desafios muito importantes pela frente”. 

Eduardo Vítor Rodrigues eleito presidente 
do Conselho Metropolitano do Porto

António Orlando | texto

portes e para cumprir a diretiva 
comunitária que o impõe".

Assumindo que as "conces-
sões são precárias", o autarca 
mostrou-se disponível para 
trabalhar no sentido de "conse-
guir um concurso que seja ca-
paz de dar boa qualidade de 
transportes e de mobilidade na 
Área Metropolitana" quer den-
tro dos municípios quer entre 
os municípios.

"Mas também um concurso 
que salvaguarde aqueles que já 
estão a operar dentro do terri-
tório", acrescentou, assinalan-
do que "muitos deles têm ainda 
um trabalho a fazer", reivindi-
cando para tal "o apoio do 
Governo".

 A área dos transportes di-
ga-se, foi o argumento usado 
pelo Município de Paredes pa-
ra deixar a região do Tâmega e 
Sousa e aderir à Área Metropo-
litana do Porto.

Eduardo Vítor Rodrigues, 
afirma-se como "determinante 
e cruza com o quadro comuni-
tário", momento que o autarca 
perspetivou de "alguma da re-
programação" que gostava de 
ver feita no "quadro comunitá-

rio e conseguir aí incluir ques-
tões de essência energética, 
também no que diz respeito à 
mobilidade e ao transporte 
público".

Sobre a descentralização, 
disse ser uma discussão "tran-
sitoriamente congelada pelo 
período eleitoral", mostrando-
-se convencido que no próximo 
ano isso seja "claramente assu-
mido pelo Governo".

"Queremos ser interlocuto-
res de um verdadeiro processo 
de descentralização", garantiu 
o novo líder do CmP, recusando 
a ideia de que esta possa ser 
"um alijar de responsabilida-
des da parte do Governo para 
os municípios, sem o respetivo 
envelope financeiro".

Para tal, admitiu a procura 
de caminhos "que podem não 
passar, exclusivamente, pela 
vertente financeira, mas que 
podem passar pela compo-
nente patrimonial, fiscal, que 
permitam aos municípios de-
senvolver o trabalho que o 
Governo está a fazer com 
meios".

"Saímos desta reunião com 
um espírito metropolitano 
mais reforçado, uma vontade 
de trabalhar com todas as enti-
dades que estão no terreno, 
com os municípios, mas tam-
bém com o poder central, de 
forma reivindicativa, leal, mas 
reivindicativa porque temos 
muito caminho para percor-
rer", concluiu.
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DESTAQUE

O 
novo Vereador 
com o Pelouro da 
Educação na Câ-

mara Municipal de Paredes, 
Paulo Silva, em entrevista ao 
Progresso de Paredes diz que 
a devolução do valor dos ma-
nuais escolares às famílias 
paredenses tem por objetivo 
o fomento do aumento e da 
qualidade dos alunos do con-
celho. O Processo de devolu-
ção do dinheiro às famílias 
paredenses já começou se-
guindo a lógica do Apoio So-
cial Escolar.  

Progresso de Paredes (PP) 
– As famílias paredenses já 
começaram a receber a devo-
lução do dinheiro despendido 
para a compra de manuais 
escolares?

Paulo Silva (PS) – A previ-
são é que os pagamentos co-
mecem a ser feitos entre o fi-
nal desta semana e o início da 
próxima. Os serviços técni-
cos da Câmara já têm, em sua 
posse, cerca de uma centena 
de pedidos. Está-se a fazer 
toda a parte burocrática, no-
meadamente, no cruzamen-
to dos dados que os encarre-
gados de educação coloca-
ram nas fichas com os dados 
fornecidos pelas escolas.

PP – Fala numa centena…
foi só esse o número de pedi-
dos que até à data deu entra-
da nos serviços?

PS – Este processo está a ser 
feito em parceria com as Esco-
las. Estas por sua vez delega-
ram nos Diretores de Turma o 
envio aos Encarregados de 
Educação, via alunos, os enve-
lopes com os formulários. Na 
passada semana houve um fe-
riado a meio da semana e atra-
sou o processo. Por exemplo, ha 
alunos que só receberam a car-
ta na quinta-feira, dia 2 de outu-
bro, que foi o único dia que teve 
aulas com o Diretor de Turma. É 

normal, assim, que exista algum 
atraso. Acreditamos que o 
grande volume de pedidos che-
gue entre o final desta semana 
e o início da próxima. Optamos 
por este modelo por ser o me-
nos dispendioso e que nos de-
sobriga a pedir autorização ao 
Ministério da Educação, o que 
teríamos de fazer, caso tivésse-
mos que aceder à base de da-
dos dos alunos e respetivos En-
carregados de Educação. 

   
PP – Como é que vai ser fei-

to o pagamento, a devolução 
do dinheiro, aos Encarregados 
de Educação?

PS - O pagamento é feito por 
transferência bancária. No do-
cumento que serve de candida-
tura está lá o espaço para que o 
Encarregado de Educação colo-
que lá o IBAN. Quem não tem 
conta bancária, o que será uma 
minoria, receberá o pagamento 
por cheque. 

PP – Já se sabe quanto é 
que vai custar esta medida aos 
cofres municipais?

PS – Foi aprovisionada uma 
verba de 350 mil euros, valor 
que decorreu das contas que 
fizemos em função de um le-
vantamento efetuado junto 
das escolas, com base do nú-
mero de alunos beneficiários 
dos escalões A, B e C. 

PP – Esta “manobra” finan-
ceira não vai trazer problemas 
de tesouraria/orçamentais à 
gestão da Autarquia?

PS - Não. Caso contrário 
não a faríamos. São verbas que 
estavam alocadas em situa-
ções que à partida seriam im-
possíveis de concretizar até ao 
final do ano. Outras situações 
tiveram que ver com verbas 
que sobraram de investimen-
tos já feitos. Dou o exemplo da 
questão de subsídios, cuja atri-
buição já foi feita e que sobrou 
algum dinheiro. Foi uma redis-
tribuição de verbas que sabía-
mos de antemão que não iriam 
ser necessárias para o fim a 
que inicialmente foram desti-
nadas. O passivo da Câmara 
não aumenta por causa deste 

apoio às famílias dos estudan-
tes de Paredes.

PP - O PSD diz que a câma-
ra está a retirar o dinheiro  que 
estava destinado a associa-
ções para cumprir com este 
compromisso eleitoral? 

PS- Foi garantido em reu-
nião de câmara e mostrado com 
provas aos Senhores Vereado-
res do PSD de onde saía o di-
nheiro para devolver às famílias 
e que o dinheiro em questão 
não causaria nenhum transtor-
no a nenhuma Associação. O 
senhor Presidente de Câmara 
garantiu igualmente que em 
momento algum, alguma insti-
tuição social ou associação iria 
ser prejudicada por esta medi-
da. Não há retirada de qualquer 
apoio social para cumprirmos 
com esta medida.

PP - Este apoio é apenas 
para os livros?

PS - É o apoio para aquilo 
que as escolas obrigam a com-
prar. Ou seja, os livros obriga-
tórios. Há professores que 

aconselham a compra de ma-
nuais de apoio, ou seja, livros 
facultativos. Há outros que 
não. O nosso apoio é para os 
manuais que a escola obriga a 
comprar. Seguimos a linha do 
Apoio Social Escolar. 

PP - A prometida ajuda não 
chega a todos, argumento que 
é  e s g r i m i d o  n a s  re d e s 
sociais…

PS – Este apoio é um estí-
mulo para que os jovens se sin-
tam motivados a estudar e por 
isso as famílias desses jovens 
recebem um apoio, que depois 
as famílias canalizarão da for-
ma como acharem melhor,  
mas que nós entendemos que 
deve ser um apoio para o estu-
do. Queremos ter em Paredes 
os melhores alunos, daí a medi-
da contemplar os alunos que 
residem e estudam no nosso 
concelho. Também é uma for-
ma de garantir que os nossos 
melhores alunos ficam cá. O 
aumento do número de alunos 
nas escolas de Paredes é tam-
bém um dos nossos objetivos.  

PP – O apoio é apenas para 
o ensino público…

PS – Foi a opção. A Câmara 
tem e quer melhorar a relação 
com o ensino privado que 
existe em Paredes. Felizmen-
te que temos instituições de 
referência do ensino privado 
que atuam no nosso concelho 
que temos que as respeitar e 
apoiar. E assim será. Mas é na 
escola pública que nós pode-
mos atuar.  Prometemos 
apoios  nos manuais escolares 
e cumprimos.

PP – Vai restabelecer o pro-
tocolo de transferência de 
competências que o anterior 
Executivo rescindiu com o Mi-
nistério de Educação?

PS – É a nossa intenção- 
No entanto vamos esperar 
para perceber o caminho que 
o Governo quer prosseguir 
nesta matéria. Neste mo-
mento há alguns projetos-pi-
lotos na área da municipaliza-
ção do ensino e temos tido 
feedbacks positivos. Julgo 
que será um projeto para im-
plementar a nível nacional. Se 
é no imediato ou não, tere-
mos de perceber. Contudo é 
nossa intenção agendar reu-
niões com a tutela no sentido 
de reaver algumas compe-
tências porque elas eram ex-
tremamente benéficas. Por 
exemplo, na substituição de 
auxiliares. Temos aqui um 
problema grave. Há várias es-
colas que se queixam da falta 
de auxiliares. Há também 
problemas de infraestrutu-
ras que a Autarquia pode re-
solver de forma mais célere 
com a devolução de compe-
tências. Há situações, como a 
EB2,3 de Baltar, construída 
pela Autarquia, que ficaram 
numa situação nublosa. Com a 
devolução de competências a 
EB2,3 de Baltar ficou sob alça-
da do Ministério. O Ministério 
diz que não intervém nas obras 
consideradas como urgentes. 
Há aqui um conflito que carece 
de resolução.

“Prometemos apoio  
nos materiais escolares e cumprimos”
António Orlando | texto

ENTREVISTA AO VEREADOR COM O PELOURO DA EDUCAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,PAULO SILVA
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A primeira reunião do Exe-
cutivo Municipal liderada por 
Alexandre Almeida, que de-
correu no dia 26 de outubro, 
aprovou entre outros, a 21.ª 
alteração ao orçamento mu-
nicipal da Câmara de Paredes 
para permitir pagar os ma-
nuais escolares às famílias 
dos alunos do concelho. “Pa-
lavra dada, palavra honrada”, 
disse o novo Autarca de 
Paredes  

A vereação do PSD, agora 
na Oposição, absteve-se na 
alteração orçamental, mas 
votou contra a proposta que 
regula a atribuição deste 
apoio que agora começa a 
chegar aos alunos que não 

beneficiam do “escalão A” e 
estudam na escola pública 
em Paredes.

Na prática, vão receber 
apoio todos os alunos do en-
sino público que não benefi-
ciem do escalão A, até ao teto 
máximo de apoio previsto 
pelo Ministério da Educação 
no âmbito do apoio Social Es-
colar, para este apoio, que vai 
dos 118 aos 176 euros, de-
pendendo do ciclo de ensino.

O pedido de reembolso 
tem que ser feito até 30 de 
novembro.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes defen-
de que o critério “objetivo do 
escalão A concede equidade 

e justiça à proposta e que não 
faz sentido pagar livros esco-
lares aos alunos do ensino 
privado. Eu contra mim falo 
que optei por colocar os 
meus filhos nesse tipo de en-
sino. A declaração de com-
promisso de honra dos pais é 
suficiente. Não precisamos 
de faturas”,  c larif icou o 
autarca.

Rui Moutinho, do PSD, 
mostrou-se contra esta pro-
posta porque não faz o paga-
mento integral dos manuais. 
“Afinal a proposta agora 
apresentada fala de compar-
ticipação nas despesas e não 
da oferta de todos os ma-
nuais escolares”, disse.

Para o PSD, a proposta 
apresentada peca ainda pelo 
“rigor por não exigir faturas a 
comprovar a compra dos ma-
nuais e não cumpre o prome-
tido por não prever o paga-
mento até ao final do mês de 
novembro. Estamos na pre-
sença da primeira promessa 
não cumprida”, sentenciou.

“Esta é a primeira medida 
cumprida de muitas que se-
rão cumpridas nos próximos 
quatro anos”, sustentou Ale-
xandre Almeida. “Ainda bem 
que o PS teve maioria senão 
as famílias de Paredes fica-
vam sem este apoio”, concluiu 
o novo Presidente da Câmara 
de Paredes.

“Ainda bem que o PS teve  maioria senão  
as famílias de Paredes ficavam sem este apoio”

O Presidente da Câmara Municipal de Pa-
redes, Alexandre Almeida, acompanhado do 
vereador da Educação, Paulo Silva, deslo-
cou-se simbolicamente à Escola Secundária 
de Paredes para explicar aos alunos como irá 
funcionar o pedido de apoio da compartici-
pação dos manuais escolares a pagar às famí-
lias com início já no mês de novembro.

"Esta medida corresponde à intenção da 
autarquia de apostar na educação ao longo 
deste mandato", explicou Alexandre Almei-
da. O autarca declarou que "esta é uma pri-
meira medida para honrar o compromisso da 
palavra dada aos paredenses durante a cam-
panha eleitoral e que é possível cumprir já 
em novembro”, acrescentou Alexandre 
Almeida.

O Presidente da Câmara esteve ainda 
acompanhado de Francisco Queirós, diretor 
da Escola Secundária de Paredes, na visita 
aos alunos de duas turmas do 7º e 8º ano. 
Alexandre Almeida demonstrou aos estu-
dantes como podem beneficiar da medida. 
Assim sendo, foram enviadas às escolas “cer-
ca de 4300 cartas com os respetivos formu-
lários que os encarregados de educação de-
vem preencher e remeter, até dia 30 de no-
vembro, no balcão único da autarquia ou nas 
escolas do Concelho para obterem a com-
participação dos manuais escolares”, salien-
tou o autarca.

Câmara já iniciou  
o apoio aos   
manuais escolares
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O Capitalismo  
selvagem  e o estado

M
ereceu grandes re-
ferências elogiosas 
de quase toda a 

classe política paredense e da 
imprensa local. Foi considera-
do como um valor acrescenta-
do, um investimento estratégi-
co por ser em Paredes e de al-
guém com berço em Paços de 
Ferreira. Mereceu até a visita 
simbólica a Lordelo, Paredes, 
de Pedro Passos Coelho e de 
Paulo Portas, então na quali-
dade de governantes ao servi-
ço da troika. 

Entrou na lista restrita das 
empresas a merecer apoio, 
estímulo ao investimento, 
isenções fiscais, financia-
mento público. Entrou nas 
estatísticas oficiais do inves-
timento privado financiado 
pelos recursos públicos, da 
necessária criação de riqueza 
e de emprego. Foi valorizada 
como a segunda maior fábri-
ca do mobiliário do País, pro-
duzindo material de mobiliá-
rio escolar, hospitalar, hote-
leiro. Foi identificada como a 
primeira unidade industrial a 
funcionar unicamente a 
energia solar.  Mas… 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

A fábrica da WoodOne te-
ve início de actividade em 
2003 e obteve há dois anos um 
gigantesco financiamento de 
Programa de Fundos Comuni-
tários Europeus no valor de 3,3 
milhões de euros. Foi compra-
da depois por uma sociedade 
gestora de participações so-
ciais, a Wisdom Occasion, com 
sede no Porto. Como é possível 
uma empresa com tanto apoio 
público e em processo de ren-
tabilização de investimentos 
ser transaccionada tão preco-
cemente? E comprada a que 
preço? Um euro, isto disse o 
comprador. Mas há relatórios 
que dizem que é um Euro por 
cada 232.000 acções, o que é 
algo diferente e muito se 
estranha. 

Passados 44 dias da com-
pra a nova administração apre-
sentou insolvência. Segundo 
ela, a fábrica é “inviável”…

 A fábrica-modelar tem dí-
vidas a 8 bancos de 6,3 milhões 
de Euros (só á CGD com 2,6 
milhões de Euros!), passivo de 
10,9 milhões de Euros, dívidas 
igualmente a dezenas de em-
presas, aos trabalhadores (63 
trabalhadores), á Segurança 
Social, ás Finanças…

O Jornal de Notícias traz a 
informação aqui relatada. E de 
cuja veracidade não duvido. 
Há uma aparente secura e ob-
jectividade dos dados assim 

cristianoribeiro@gmail.com

relatados, dos milhões que se 
gastam ou que se devem. Fal-
tam as reflexões sobre os sinais 
que revelam. Isto seria tolerá-
vel se estivéssemos perante 
uma mera jogada caseira em 
família do Monopólio. Todos 
certamente já o fizemos mui-
tas vezes. Mas…

 O dramático (ou digamos, 
o intolerável) está no facto 
deste caso ser simbólico e pa-
radigmático da forma que se 
gerem na realidade milhões 
de euros, quer sejam fundos 
comunitários quer sejam fun-
dos provenientes da poupan-
ça de todos nós e disponibili-
zados aos bancos, quer sejam 
compromissos á Segurança 
Social ou ao Fisco. Onde está 
a responsabilidade criminal e 
social de empregadores, que 
assim se comportam? Como 
“desaparecem” tantos bens 
materiais na voragem dos in-
teresses pessoais?  

O Estado, os nossos inte-
resses colectivos, está refém 
de um capitalismo selvagem, 
que abre e fecha empresas, ob-
tém créditos de bancos e nada 
paga, que se utiliza do poder 
politico e dele obtém credibili-
dade. E nos escritórios de ad-
vogados e nos trâmites judi-
ciais onde se criam ou se per-
mitem estas negociatas, 
haverá sempre alguém parti-
dário do Estado mínimo ou do 
Estado amigo.

ALUGA-SE
LOJA COM 28M2, 

NO CENTRO DA CIDADE 

DE PAREDES.

Rua Elias Moreira Neto 

(Traz Centro Comercial)

Trata o próprio
255 755335 / 919803420

PUB

N
o rescaldo das eleições autárquicas, 
o concelho de Paredes aparece com 
cara nova e a promessa de mudança.

O PS conquistou a Câmara Municipal de 
Paredes ao PSD (chegando mesmo a usar um 
inusitado escadote), elegendo cinco vereado-
res, enquanto os sociais-democratas garanti-
ram quatro lugares no executivo.

As percentagens de votos são claras e legi-
timam fortemente o novo executivo munici-
pal - PS 52,18% dos votos, o PSD 37,50%, o 
CDS-PP 3,79%, a CDU 2,97%, o grupo de ci-
dadãos Movimento Positivo 2,27% e o BE 
1,29%.

Foi a vitória da persistência, de uma boa 
escolha de candidatos, a que não é alheia a boa 
prestação do Governo do PS a nível nacional e 
a desastrosa gestão que o PSD de Paredes fez 

“Alea Jacta Est”
(A sorte está lançada)

nos últimos anos no concelho, agravada pela 
má prestação do partido a nível nacional.

Uma palavra para José Miguel Garcez, 
candidato do CDS-PP, que fez uma excelente 
campanha, em condições totalmente adver-
sas, conseguindo o terceiro lugar e um depu-
tado na Assembleia Municipal. Deseja-se 
que mantenha o trabalho no terreno, junto 
das populações, renovando e mantendo vivo 
um partido que é detentor de história e obra 
feita no concelho de Paredes.  

Porque nesta campanha ficou mais uma 
vez patente a enormidade de recursos que os 
grandes partidos dispõem, em contraponto 
com os orçamentos muito reduzidos dos pe-
quenos partidos. 

O PSD no poder desde 1993, envolto em 
guerras internas, dissidências e autoflagela-
ção, sofreu de um erro de casting e foi levado 
ao tapete de forma inapelável pelo PS por 
K.O. 

A questão agora é saber o que vai Alexan-
dre Almeida fazer com esta vitória tão forte-
mente sufragada pelo povo do concelho de 
Paredes, porque com grande poder, vem 
enorme responsabilidade.

N
as últimas eleições de 1 de 
outubro todos tivemos a 
oportunidade de analisar e 

participar na escolha do futuro que 
nos guiará nos próximos 4 anos da 
legislatura autárquica.

A oportunidade de decidir o 
nosso futuro de uma forma demo-
crática é e será sempre no singular. 
De cada um. Haja consciência.

Cada um, na altura de fazer a 
sua escolha, deve refletir sobre o 
que viveu nos últimos anos e o que 
pretende viver no futuro.

Claro, na política, como em tudo 
na vida, existem alguns que vão so-
brevivendo do expediente da ima-
gem que juram ter sobre as massas. 
Porém, vistas as coisas, realmente 
não a têm. A imagem que refletem 
no espelho não é a que julgam ver. 

Outros que vão dando ideias e 
até criticam o que se fez, fazem-no 
na esperança de que quem nos go-
verna possa retificar e, assim, me-
lhorar o seu desempenho.

Logicamente que nós, os que ex-
pressamos publicamente opinião, 
estamos sujeitos a determinadas 
observações positivas e negativas. 
Mas esse é e será sempre o destino 
de quem tem opinião. 

Durante estes últimos anos 
sempre fui dando a minha opinião 
no espaço público e, por vezes, se 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Na vida tudo chega, tudo   acontece e tudo muda…

joaquimneves.progresso@gmail.com

Por
AMÂNDIO  
RIBEIRO
advogado

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Um caminho  
que começa nas escolas

S
eis Agrupamentos de 
Escolas aceitaram o 
desafio lançado pelo 

Ministério da Educação para 
desenvolverem um projeto 
pedagógico inovador. Mis-
são: criar e implementar so-
luções alternativas, induto-
ras da qualidade das apren-
dizagens de todos os alunos 
e de uma taxa de retenção 
tendencialmente nula, sem 
promessas de recursos adi-
cionais, créditos horários ou 
contratações especiais de 
professores.

Acordados os termos da 
iniciativa e partilhados os 
seus princípios fundamen-
tais, entretanto formaliza-
d o s  n o  D e s p a c h o  n .º 
3721/2017, de 7 de Abril, o 
ano letivo de 2016-2017 de-
corre com a conceção dos 
Projetos-Piloto de Inovação 
Pedagógica (PPIP).

Os agrupamentos de es-
colas envolvidos – Freixo 
(Ponte de Lima), Cristelo 
(Paredes), Marinha Grande 
Poente (Leiria), Fernando 
Casimiro Pereira da Silva 
(Rio Maior), Vila Nova da 
Barquinha (Santarém) e Boa 
Água (Sesimbra) – identifi-
cam problemas, estabele-
cem prioridades, mobilizam 
professores, desenham es-
tratégias e partilham ideias, 
em diversos encontros da 
rede de escolas.

Congratulamo-nos por 
estar representada a Escola 
de Cristelo neste desafiante 
Projeto-Piloto de Inovação 
Pedagógica (PPIP) lançado 
p e l o  M i n i s t é r i o  d a 
Educação.

Muito nos apraz registar 
a importância crescente da 
Autonomia e da inovação 
como contributo para o su-
cesso educativo.

O trabalho desenvolvido 
pela direção da Escola de 
Cristelo na integração dos 
alunos, trata-se de um terri-
tório difícil com estudantes 
muito carenciados e onde é 
preciso motivar os alunos 
p a r a  a s  d i n â m i c a s  d a 
aprendizagem. 

É de saudar a luta do dire-
tor Mário Rocha para moti-
var os alunos a gostarem da 
escola.

Este Projeto-Piloto de 
Inovação Pedagógica (PPIP) 
é a prova de que a Escola de 
Cristelo é uma escola arroja-
da. Com um modelo pedagó-
gico inovador capaz de res-
ponder às necessidades dos 
alunos para a promoção do 
sucesso escolar.

O PPIP tem como missão: 
“criar e implementar solu-
ções alternativas, indutoras 

da qualidade das aprendiza-
gens de todos os alunos e de 
uma taxa de retenção ten-
dencialmente nula”.

Os agrupamentos das es-
colas envolvidas no PPIP, 
estão de parabéns pelo tra-
balho de identificarem pro-
blemas, estabelecerem prio-
ridades, mobilizarem pro-
f e s s o r e s ,  d e s e n h a r e m 
estratégias e partilharem 
ideias, em diversos encon-
tros da rede de escolas.

No que respeita ao pe-
louro da EDUCAÇÃO que-
remos um Concelho de Pa-
redes com os melhores alu-
nos,  preparados por um 
ensino de qualidade. Pre-
tendemos um Concelho on-
de impere a coesão social e a 
igualdade de oportunida-
des, um caminho que come-
ça nas escolas.

Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pa-
redes em áreas tão diversas como a política, a economia, a em-
presarial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património 
cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-
dade ou sexo.

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

O executivo saído da lista de candidatos á 
Câmara Municipal de Paredes é manifesta-
mente forte e parece-nos sólido.

O seu vice-presidente, Francisco Leal, 
não é um homem do aparelho partidário do 
PS. Essa independência, pode permitir-lhe 
moderar os ímpetos mais extremados e a so-
freguidão de um partido que chega agora, 
enfim, ao poder.

Beatriz Meireles precisará de tempo para 
se mostrar e afirmar à frente dos seus pelou-
ros. E costuma-se dizer “quem sai aos seus, 
não degenera”.

Paulo Silva é claramente o homem do 
aparelho partidário e o politico puro e duro, 
com muita experiência autárquica. Certa-
mente que será o garante dos princípios e da 
ligação entre o Partido Socialista e o 
executivo.

Elias Barros surge por direito próprio na 
Vereação. É indiscutível que conseguiu tor-
nar o PS de Paredes num grupo de combate. 
Aguerrido, determinado e com provas dadas 
na Junta de Freguesia de Rebordosa, assu-
me-se na vida politica do concelho com visão 
e humildade, bem patente na aceitação do 
quinto lugar na lista do PS á Câmara Munici-
pal de Paredes. Aguentou com sobriedade os 
vergonhosos ataques pessoais de que foi al-
vo. Tem claramente condições para fazer um 
excelente mandato, continuando a trazer 
para a causa pública a sua capacidade de ges-
tão na vida empresarial privada.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, já possui uma 
vivência da vida autárquica e conhecimen-
tos pessoais que lhe trarão certamente fa-
cilidade de adaptação ás exigências da Pre-
sidência de uma Autarquia. Aguentou es-
toicamente durante os últimos anos a 
tentativa de linchamento em praça pública 
de que foi alvo, de uma forma repugnante, 
por parte dos seus adversários políticos. 

As expetativas são elevadas. As pro-
messas foram muitas. Tem certamente di-
reito a um período de graça. Mas necessa-
riamente curto. Assim como, o que de erra-
do tiver que ser imputado ao executivo 
anterior, deve ser feito de forma célere, in-
cisiva e objetiva. Não pode e não deve este 
novo executivo ficar condicionado pelos 
erros do passado, seja para apresentar tra-
balho, seja para se desculpabilizar. Por isso 
mesmo foram eleitos, Porque afiançaram 
aos paredenses que tinham capacidade 
para fazer melhor.

E não pode Alexandre Almeida esque-
cer que nunca como antes as Eleições Lo-
cais tiveram tanto de Nacionais contra-
riando a tese de que Nacional e Local são 
coisas completamente distintas.

Quer-se que faça mais, pede-se-lhe que 
faça melhor, por mim pedia-lhe que faça a 
diferença, a bem do concelho de Paredes, 
porque os dados, esses, estão lançados.

Vamos a jogo.

Na vida tudo chega, tudo   acontece e tudo muda…
calhar, expressei demasiado a mi-
nha frustração por reiteradamen-
te ver o nosso partido e principal-
mente o nosso concelho a cami-
nhar alegremente para o abismo 
por políticas e atitudes erradas.

Em 2007 quando não quis mais 
trabalhar com Celso Ferreira, fui o 
primeiro a dizer que ele não era 
digno do lugar que ocupava. Na 
ocasião, alguns pensaram que se-
ria louco. Mas como dizia Winston 
Churchill, “A maior lição da vida é a 
de que, às vezes, até os tolos têm 
razão.” 

Citações à parte, tenho pena de 
ter tido razão… e foi muito antes do 
tempo! 

Normalmente quem anda na vi-
da pública, e ao contrário do que as 
pessoas julgam, tem que dar muito 

de si no dia-a-dia prejudicando 
quem mais gosta.

Pesados os prós e os contras, 
chegou a hora de interromper um 
período interessante da minha vi-
da e de dar lugar aos mais novos.

 Não vou deixar aqui nem crédi-
tos para almoçar nem dívidas para 
outros pagarem, como muitos bem 
p e r t o  d e  n ó s  f i z e r a m 
recentemente…

Deixo o meu lugar de cronista 
no Progresso de Paredes, sem re-
servas e incondicionalmente para 
que o Eng.º Camilo Mota possa ex-
planar as suas ideias e ideais.

A vós, caros leitores, que dispu-
seram do vosso precioso tempo 
para lerem as minhas ideias e pen-
s a m e n t o s ,  o  m e u  M U I T O 
OBRIGADO.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

O seu jornal
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Depois da terceira edição 
do Trail da Sra do Salto e à se-
melhança dos anos anterio-
res, a organização do evento 
voltou a reunir à mesa e num 
jantar servido pelos próprios 

organizadores, todos aqueles 
que de uma ou outra forma 
contribuíram para que mais 
uma vez esta edição fosse um 
êxito. Foi a forma encontrada 
pela organização para agrade-

cer o esforço de todos aqueles 
que voluntariamente partici-
param na realização do even-
to, tenha sido na limpeza dos 
percursos, preparação dos 
abastecimentos ou até no 

apoio a todos os participan-
tes, afirmou elemento da 
organização.

Durante o jantar o Sr. José 
Lopes, grande impulsionador 
do evento, tomou a palavra, 

agradeceu a todos que se en-
contravam presentes o traba-
lho desenvolvido e os resulta-
dos obtidos, afirmando que 
esperava novamente apoio de 
todos para a próxima edição.

    AGUIAR DE SOUSA

Jantar de agradecimentos

VICTOR
PEREIRA

No passado dia 1 de outu-
bro a população de Aguiar de 
Sousa acorreu às urnas para 
exercer o dever e o direito de 
escolher quem deveria ocupar 
o lugar de governação na res-

petiva freguesia, então, quis o 
povo, soberano como é, que 
nenhuma das listas tivesse 
uma maioria, pelo que houve a 
necessidade de todos aqueles 
eleitos se sentarem à mesa e 

encontrarem uma solução 
governativa.

Como já referido na edição 
anterior, os eleitos demonstran-
do um grande espirito de lealda-
de para com o povo e um eleva-

do grau de responsabilidade, 
encontraram uma solução e pe-
los vistos as coisas funcionam, 
pelo menos os trabalhos da jun-
ta de freguesia tornaram-se vi-
síveis e no espaço de um mês foi 

possível ao grupo de trabalho 
tomar posse e começar a reali-
zar obra.

É certo que não são obras de 
grande envergadura e até se po-
dem resumir a aspetos de sim-

ples limpeza e ordenamento de 
instalações, para as quais não é 
necessário investir muito di-
nheiro, mas alguma coisa mu-
dou e essas mudanças são visí-
veis e agradáveis de se ver.    

Em muitos pontos da Vila, 
existe muito pouca Luz, quer 
pela falta de postes, quer pela 
avaria das lâmpadas, em que 
a EDP não faz a devida con-

servação, havendo mesmo 
na Rua Principal de Baltar, 
Avenida da República, várias 
lâmpadas avariadas há lon-
gos meses. A Junta de Fre-

guesia vai tentar resolver o 
problema da forma mais rápi-
da possível, pois esta é uma 
situação que tem de ser re-
solvida rapidamente 

A Junta de Freguesia co-
locou um ar condicionado 
na Capela Mortuária de 
Baltar. Esta foi uma das pri-
meiras medidas do executi-

vo liderado por Jorge Coe-
lho para responder  a uma 
necessidade que se fazia 
sentir nos dias de tempera-
turas extremas, em que o 

espaço se tornava sufocan-
te para aqueles que vinham 
prestar a última homena-
gem a quem parte para uma 
outra vida.

Os habitantes do Lugar 
da Igreja, em Baltar, dete-
taram 5 novos ninhos de 
vespas asiáticas junto à 

Igreja Matriz e nas suas 
imediações.  A Junta de 
Freguesia foi contatada  e 
c o m  a  c o l a b o ra ç ã o  d o s 

serviços da Protecção Ci-
vil da Câmara Municipal, 
v a i - s e  p r o c e d e r  à  s u a 
remoção. 

No passado dia 9 do 
m ê s  O u t u b r o ,  r e u n i -
ram-se em Assembleia 
Geral extraordinária, os 
s ó c i o s  d a  A s s o c i a ç ã o 
Clube de Jazz de Baltar, 

para proceder à eleição 
dos novos Órgãos So-
c i a i s ,  p a r a  o  b i é n i o 
2018/2020.  Estiveram 
presentes trinta e qua-
tro associados. Foi vo-

tada a lista (A), a única 
presente no sufrágio, 
que obteve o seguinte 
resultado: votos a favor 
34, votos contra, zero e 
abstenções, zero. 

PRESIDENTE-AGOSTINHO CARNEIRO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE-ANTONIO MARIA PEREIRA TELES
SECRETARIO-M. CIDALIA SILVA PEREIRA OLIVEIRA
TESOUREIRO-CARLOS FERNANDO CUNHA BESSA
2º SECRETARIO-FERNANDO MANUEL ALMEIDA
VOGAL DIRETOR-JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
VOGAL DIRETOR-JOSÉ MARIA SILVA PEREIRA

A Banda de Baltar foi 
instalada, pelo anterior 
executivo da Junta de Fre-
guesia,  na antiga escola 
do 1º ciclo, que fica situa-
d a  n a  R u a  d e  S .  M i g u e l 

j u n t o  a o  C o l é g i o  C a s a 
Mãe. No próximo Domin-
go, dia 12, vai-se proceder 
à bênção da sede, estando 
p r ev i s t a  a  P r e s e n ç a  d o 
Presidente da Junta de 

Freguesia, Jorge Coelho, 
o  C o m a n d a n t e  d o s  B .V. 
Baltar, Delfim Cruz e Ale-
xandre Almeida,  Presi -
d e n t e  d a   C â m a r a 
Municipal. 

Mudanças visíveis

Mudanças visíveis

Ar Condicionado na Capela Mortuária

Ninhos de Vespas Asiáticas em Baltar

Agostinho “Pombo” eleito 
Presidente da A. C. Jazz de Baltar

DIREÇÃO da A. C. Jazz de Baltar:      Bênção da Nova Sede  
da Banda de Música de Baltar 

O executivo de Jorge 
Coelho está a analisar to-
dos os protocolos que fo-
ram assinados pela ante-

rior direção liderada por 
Conceição Rosendo. Todos 
os documentos assinados 
pela Junta de Freguesia 
vão ser cumpridos, ainda 
que sujeitos a algumas pe-
quenas alterações que se-
rão devidamente debati-
das. Com pouco mais de  
três semanas na Junta de 

Freguesia, Jorge Coelho 
está a reorganizar os servi-
ços da Junta de Freguesia, 
no sentido de optimizar o 
funcionamento das diver-
sas valências. A fase é de 
estudo dos diversos dos-
siês, para que numa segun-
da fase se possa atuar de 
uma forma mais assertiva.                                                                                                                               

    BALTAR

Protocolos assinados pela Junta 
de Freguesia vão ser respeitados

FAUSTINO 
 SOUSA
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Para reviver tradições, es-
te centro organizou uma des-
folhada com os alunos, Pais, 
Encarregados de Educação e 

Professores.nNesta desfo-
lhada, Presidente da Camara,  
Presidente da Junta e diretor 
dos Centros escolares, estive-

ram presentes. Foi um evento 
vivido por todos com grande 
animação, com música regio-
nal interpretada por alguns 

elementos do Rancho Folcló-
rico juvenil e infantil da Casa 
do Povo de Bitarães.  O re-
creio vestiu–se de cor !

No passado dia 21 de Ou-
tubro de 2017, pelas 21 h30, 
no Auditório da Casa da Cultu-
ra de Paredes, sob a justifica-
ção da apresentação do livro - 
O Rei Pequenino e a Rainha 
Grande e Mandona, realizou-
-se um evento formativo em 
educação.

O autor, José Manuel Ro-
drigues Alves, tem o douto-
ramento pela Universidade 
do Minho, estando no mo-
mento aposentado. Desen-
volveu investigação na área 
da Psicanálise (Freud e La-
can), na Ética e na educação, 
tendo-se dedicado, por mais 
de 20 anos, à formação de 
Professores e educadores, 
no Instituto Politécnico de 
Bragança.

Após as brilhantes comuni-
cações dos membros da mesa, 
foi projetada uma ótima curta    
metragem  de animação, sobre 
a obra em causa. De seguida 
passou-se para um período de 
perguntas e respostas sobre 
os assuntos apresentados.

Destacamos apenas duas 
frases do discurso do autor: 
"os educadores acertam algu-
mas vezes porque sabem, mas 
os pais e as mães se quiserem 
poderão acertar sempre por-
que amam"; e ainda: "Todos 

educamos mal, mas se não 
educarmos será muito pior". 
Lembrou de seguida a prolife-
ração de tanta criança que não 
conhece limites, que não sabe 
respeitar o mínimo de regras 
que o funcionamento social 
exige.

Não foi o caso das crianças 
ali presentes, que se mantive-
ram num estado de atenção e 
interesse notáveis e que reve-
laram uma educação e respei-
to exemplares.

Acresce referir que o autor 
é uma pessoa assumidamente 
cega, mas foi capaz de tirar um 
visível partido desse facto pa-
ra nos presentear com uma vi-
são enriquecedora sobre o 
complexo fenómeno educati-
vo, explicando a utilização do 
Poder de Educar e o necessá-
rio investimento do Amor na 
relação educativa. Foi um 
evento gratificante testemu-
n h a d o  p o r  v á r i o s 
participantes.

No final foi servido um Por-
to de Honra. 

Foi pena ter coincidido o 
dia deste evento, marcado há 
mais de mês e meio, com a to-
mada de posse dos novos ór-
gãos da Câmara Municipal 
mas, mesmo assim, teve muita 
afluência.

O Moto Clube de Rebor-
dosa realizou no passado 
dia 4 de novembro o IV pas-
seio TT de 2017 num per-
curso de aproximadamente 
70 km pelas redondezas da 

Cidade de Rebordosa pas-
sando por outras freguesias 
do concelho de Paredes em 
trilhos de floresta.

Apesar das condições 
climatéricas não terem sido 

as melhores, cerca de 70 
motos, de varias motoriza-
ções incluindo moto quatro 
participaram nesta edição 
de 2017.

Os responsáveis diretivos 

do Moto Clube de Rebordosa 
organizam este evento para 
proporcionar momentos de 
adrenalina e eficácia aos 
amantes de motos e da natu-
reza e do Todo-Terreno

Centro Escolar de Bitarães

Apresentação do livro  
"O Rei Pequenino e a 
Raínha Grande e Mandona" 
em Paredes

IV passeio TT de Rebordosa

Bitarães

Veteranos de Guerra 
do Vale do Sousa

No passado dia 20 de Ou-
tubro, os Veteranos de Guerra 
comemoram o “Dia do Vetera-
no» junto ao Monumento aos 
Combatentes do Ultramar, em 
Lisboa, onde se realizam as 
cerimónias habituais home-
nageando os Veteranos mor-

tos que deram a vida pela Pá-
tria e que agora são esqueci-
dos pelo nosso governo. A 
Delegação do Vale do Sousa 
agradece à Camara cessante 
tudo o que fez por esta Dele-
gação e está convicta que o 
novo Executivo não irá esque-
cer estes homens que tanto 
sofreram,  sofrem e fazem so-
frer devido ao stress de guer-
ra.  A todos, os nossos sinceros 
agradecimentos.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Os bombeiros de 
Cête deslocaram-se, 
no dia 29 de outubro, 
a  Ca s te l o  d e  Pa iva , 
Vouzela e Oliveira do 
Hospital, com o intui-
to de prestar apoio so-
lidário para as vítimas 
dos incêndios do fatí-
d i c o  d i a  1 5  d e 
outubro.

Os Voluntários de 
Cête levaram os pro-
dutos recolhidos às 
populações afetadas, 
em três camiões cedi-

dos pela empresa Pin-
to Lopes e uma viatura 
do Centro Social  de 
Cête.

Foram recolhidos 
milhares de produtos 
alimentares, roupa fe-
minina, masculina e de 
criança, produtos de 
higiene pessoal, mó-
veis, eletrodomésticos 
e brinquedos, entre 
outros. Seguiram ain-
da nos camiões tonela-
das de palha e feno pa-
ra os animais.

    CÊTE

Bombeiros Voluntários de Cête

Várias Empresas e insti-
tuições de Rebordosa, como 
a ProRebordosa, Serralux, 
Prevent Fire, solidarizaram-
-se com as vítimas dos incên-
dios promovendo a recolha 
de bens e utensílios para as 
vitimas dos incêndios que 
atingiram a zona centro do 
país. 

A dádiva foi entregue na 

zona de Santa Comba Dão, 
Oliveira do Hospital. 

O trabalho de recolha e 

distribuição foi liderado por 
Diogo Ferreira, um jovem 
muito dinâmico natural da 

cidade de Rebordosa. A po-
pulação de Rebordosense 
aderiu em massa permitindo 
a recolha de "bens alimenta-
res, produtos de higiene, ra-
ção para animais,  agricultura, 
mobiliário diverso, roupas, 
eletrodomésticos, têxtil lar e 
inclusive animais vivos, coe-
l h o s  c o m  r e s p e t i v a 
alimentação.

As toneladas de bens que 
várias associações, empresas 
e pessoas individuais de Re-
bordosa doaram foram já dis-
tribuídas, pelas pessoas mais 
carenciadas.

    REBORDOSA

Manifestações de solidariedade para com  
as vítimas dos incêndios que fustigaram Portugal

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

O seu jornal
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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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

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

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

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

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  NOV17

LORDELO 

AUDITÓRIO 

Até 30 nov 

Exposição |Mulheres de Camilo|-

Casa de Camilo

18 nov | 21.30h 

Teatro | Viúva, porém honesta | 

Grupo Teatral Freamundense

BIBLIOTECA

Escritor do mês de novembro

Filipa Fonseca Silva

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis | “Incrível fu-

ga do meu avô” | David Williams

14, 21 e 28 nov | 10.30h 

Teatro de Fantoches | Lobo procura 

emprego | António Torrado

23 e 30 nov | 10.30

Histórias de Encantar | As palavras 

mágicas | Manuela Mota Ribeiro 

COOPERAÇÃO

15 nov | 14.30h

Atliê | Artes Manuais | Confeção de 

Sapatilha em EVA

22 e 29 nov | 14.30h

Teatro | Preparação de peça de 

teatro

PAREDES (CIDADE)

18 nov | 21h

Casa da Cultura | Apresentação de 

Livro | "Tristeza Solene" de Aires 

Montenegro

Filipa Fonseca Silva nasceu 
no Barreiro em 1979. Licencia-
da em Comunicação Social e 
Cultural pela Universidade Ca-
tólica, preferiu a publicidade ao 
jornalismo, tornando-se reda-

tora publicitária em 2004, pro-
fissão que ainda exerce. Sonha 
tornar o mundo mais verde e 
espalhar histórias bonitas. "Os 
Trinta – Nada é como Sonhá-
mos" foi a sua primeira obra 

publicada, seguindo-se-lhe "O 
Estranho Ano de Vanessa M." e 
" C o i s a s  q u e  u m a  M ã e 
Descobre". 

Filipa Fonseca Silva é a úni-
ca portuguesa a ter chegado ao 

Top 100 da Amazon em todo o 
mundo. Além de escrever, a Es-
critora do Mês d´Alord,  adora 
pintar, colecionar sapatos e co-
mer melancia. Vive em Lisboa 
com o marido e os filhos.

Escritora do Mês d´A LORD 
“passou” pelo Top 100 da Amazon

V
iúva, porém, ho-
nesta – uma farsa 
de Nelson Rodri-

gues é encenada pelo Grupo 
Teatral Freamundense, dia 
18 de novembro, no palco do 
Auditório da Fundação A 
Lord. 

“Viúva, porém, honesta”, 
a peça teatral, é trabalhada 
a partir de um original de 
Nelson Rodrigues em que o 
autor faz uma espécie de 
vingança e desabafo contra 
médicos, psicanalistas, jor-
nalistas e especialmente 
contra a crítica teatral. A 
“farsa irresponsável em 
três atos” assim definida 
pelo autor, no seu original, 
mostra um dono de jornal 
sem escrúpulos que, para 
discutir o problema da filha 
Lucy, promove uma reunião 

com um médico, um psica-
nalista, uma cafetina (se-
nhora responsável por uma 
casa de diversão masculina, 
bordel) e até o diabo. 

De esposa adúltera, Lu-
cy torna-se uma viúva res-
peitosa que não quer mais 
acalmar depois da morte 
do marido, Dorothy Dal-
ton, delinquente juvenil 
transformado em crítico de 
teatro e obrigado a casar-
-se com a filha do patrão, 
a p e s a r  d e  s e r 
homossexual. 

O espetáculo começa às 
21.30 horas e tem entrada 
gratuita. Aos interessados 
nesta ida ao teatro aconse-
lha-se a marcação prévia de 
lugar. As reservas de bilhe-
tes poderão ser efetuadas na 
sede da Fundação, pelo tele-
fone (224 447 357) ou por 
e-mail (geral@fundacaoa-
lord.pt)

GTF UMA MARCA DE
 TEATRO NA REGIÃO
O Grupo Teatral Frea-

mundense (GTF) foi fundado 
a 22 de Dezembro de 1963  
estreando em palco a opere-
ta "Gandarela" . O GTF tem 
colaborado com outras as-
sociações locais em ativida-
des várias, e com a Câmara 
de Paços de Ferreira, por 
exemplo levando peças in-
fantis às escolas e oferecido 
receitas de espetáculos a 
associações do concelho. 
Tem sido convidado para vá-
rios festivais de teatro e or-
ganiza todos os anos o seu 
próprio festival de teatro 
amador. A medalha de "Al-
truísmo e Mérito do Conce-
lho de Paços de Ferreira" 
foi-lhe atribuída em 1988, o 
que diz bem do contributo 
que o GTF tem dado à evolu-
ção cultural de Freamunde e 
à divulgação do seu nome.

TEATRO. Original de Nelson Rodrigues, dramaturgo brasileiro, a peça de teatral é levada à cena pelo Grupo 
Teatral Freamundense.  Espetáculo agendado para 18 de novembro no Auditório da D' Alord. Entrada livre

“Viúva, porém, honesta”  
pelo Grupo Teatral Freamundense

António Orlando | texto
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N
um Lar, um velho 
professor passa o 
tempo a tecer re-

cordações esfarrapadas, que vai 
depois espalhando pela intimi-
dade de um diário, na ilusão de 
que a vida lhe possa revelar ain-
da algum sentido original.”

Este é o ponto de partida pa-
ra Tristeza Solene, a sexta obra 
publicada por Aires Montene-
gro. Tristeza Solene, o nome do 
livro, “surgiu da leitura do De-
sassossego” que Aires Monte-
negro fez na obra de Bernardo 
Soares, heterónimo de Pessoa. 
Desassossego fala da tristeza 
solene que habita as grandes 
montanhas e os grandes vales, 
os grandes ideais e os grandes 
poemas; no livro de Aires Mon-
tenegro, segundo o escritor, a 
solenidade do estado d´alma é 
substituído por um sinónimo. 
Especial. “É uma tristeza muito 
especial de um velho professor 
que está num lar e recebe a cer-
ta altura uma visita de alguém 

que lhe vem morder os calca-
nhares do passado”, revela o 
escritor.

Ao mesmo tempo que escre-
ve um Diário, o velho professor 
recorda um tempo que lhe foi 
marcante – 1958 - um amor 

proibido, as eleições de Hum-
berto Delgado, o sonho da escri-
ta de um romance sobre Giorda-
no Bruno.

Uma vez no lar, “o novo hós-
pede revela ter profundas liga-
ções ao velho professor que lhe 

perpassa uma tristeza solene 
que o acabrunha e ao mesmo 
tempo o inebria”, acrescenta Ai-
res Montenegro.

Maria Helena Padrão faz a 
apresentação do livro escrito 
por Aires Montenegro, um filho 

adotivo de Paredes. Professor 
de filosofia, Aires Montenegro 
nasceu em 1948, em S. Marti-
nho das Chãs, concelho de Ar-
mamar, distrito de Viseu e resi-
de há décadas em Gandra.

Licenciou-se em Filosofia 

pela Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto. Foi Pro-
fessor de Filosofia em vários Li-
ceus e Escolas Secundárias, 
tendo concluído a sua carreira 
na Escola Secundária Daniel Fa-
ria, de Baltar onde lecionou mais 
de vinte anos.

Aires Montenegro estreou-
-se na literatura, em 2004, com o 
livro de poesia “Sagrado Letes”. 
Seguiram-se os livros “A Última 
Emboscada” (conto), “Último 
Nocturno” (romance), “Oferen-
da Oriental” (poesia) e “Diria o 
Maestro” (romance).

“Tristeza Solene” é o seu 
mais recente romance, agora 
editado pela Idioteque.

LANÇAMENTO.  A obra é apresentada no dia 18, às 21 horas, na Casa da Cultura de Paredes. “Tristeza Solene” é o mais recente romance 
deste professor de filosofia radicado em Gandra.

“Tristeza Solene’,  
o livro do professor Aires Montenegro

António Orlando | texto

PUB

O Centro Social de Cête, 
fundado em 26 de novembro 
de 1975, está a assinalar o 
seu 42.º aniversário com vá-
rias atividades culturais e re-
creativas durante este mês 
de novembro.

O ponto alto das comemo-
rações acontece no jantar 
convívio destinado aos ami-
gos e sócios da instituição, a 
ter lugar no Centro Social, dia 
2 5  d e  n o v e m b r o ,  p e l a s 
20h30. O jantar terá a parti-

cipação musical do grupo 
Dalcapo. 

As comemorações do 42.º 
aniversário iniciaram-se com 
o musical “Burlesque”, do 
Grupo de Teatro Girassol, de 
Mouriz, peça  exibida no pas-

sado dia 4 de novembro, pe-
las 21h30.

Amanhã, dia 11, realiza-se 
um espetáculo de dança com 
a atuação do Grupo de Dança 
Freestyle 3C, também pelas 
21h30, e, no dia 18 está agen-

dada a performance do Gru-
po de Cantares da Paróquia 
de São Miguel de Urrô, no 
mesmo horário.

No dia 19, decorre o tradi-
cional magusto e confraterni-
zação logo após atuação do 

Grupo Folclórico São Pedro 
de Cête, agendada para as 
15h00.

O Centro Social de Cête 
dispõe das valências de Cen-
tro de Dia, ATL, Creche e Ser-
viço de Apoio Domiciliário.

Centro Social de Cête comemora 42.º Aniversário 

UM PROFESSOR DE FILOSOFIA  

QUE VIROU ESCRITOR E MÚSICO

Aires Montenegro é um apaixonado pela música sueca. O seu interesse 
levou-o frequentar o Conservatório de Música do Porto. Desenvolve atu-
almente um projeto de divulgação de um instrumento tradicional sueco – 
a NYCKELHARPA – ao nível da música tradicional e da música antiga. 
Neste contexto, tem participado todos os anos nos International Days of 
the Nyckelharpa, que decorrem no início de Outubro em Burg Fürste-
neck, Alemanha.
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOAQUIM FERNANDO  
DE SOUSA COSTA
Faleceu no dia 27 de outubro com 56 anos. Era 

natural de Casais-Lousada e residente em Beira, Paredes.  Era 
casado com Maria de Fátima Moreira de Meireles. 

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA DE SOUSA
Faleceu no dia 5 de novembro, com 89 anos. Era 
natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua da 
Costa Verde, n.º 185, Lordelo, Paredes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARTINS MOREIRA
Faleceu no dia 1 de novembro, com 82 anos. Era 
natural de Lordelo – Paredes e residente na Estrada 
Nacional 209, n.º 2564,   Lordelo, Paredes. Era viúvo 

de Margarida Ferreira Quinteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA
Faleceu no dia 4 de novembro, com 86 anos. Era 
natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua da 
Costa Verde, n.º 86, Lordelo, Paredes. Era viúvo de 

Deolinda Martins da Rocha.

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

A FAMÍLIA
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

JORGE DOMINGOS  
MOREIRA COELHO
Faleceu no dia 7 de novembro, com 45 anos. Era 
natural de Cristelos – Lousada e residente Av. dos 

Bombeiros Voluntários, n.º 96 r/c, 1.º, Paredes.  Era casado com 
Carla Susana Campos 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, ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada segunda-feira, dia 13 de novembro, pelas 19 
horas, na Igreja Matriz de Paredes, agradecendo também, desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena 

/ Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
PAREDES

FALECEU

CARLOS MIGUEL DE SOUSA 
TEIXEIRA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de novembro, com 32 anos. Era na-
tural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente 

na Rua de Peneirada, n.º 62, Mouriz, Paredes. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que as 
missas de 7.º dia, serão celebradas sábado, dia 11 de novembro, pelas 
17:30 horas, na Igreja de Mouriz, Paredes e domingo, dia 12, pelas 
11:15 horas na Igreja de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena 

/ Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MOURIZ / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO BARBOSA PEREIRA
Faleceu no dia 5 de novembro, com 67 anos. Era 
natural de Penafiel e residente na Rua Gago Couti-
nho n.º 27, Paredes. Era casado com Maria Irene da 

Rocha Nunes.

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim 

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes  

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

 PAREDES

FALECEU

ERNESTO MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 1 de novembro, com 75 anos. Era na-
tural de Baltar – Paredes e residente na Alameda Dr. 
José Cabral, n.º 21, Paredes. Era casado com Maria 

Elisabete Ribeiro de Babo e Silva.

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim 

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes 

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
 

apresenta  
sentidas condolências
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       TRIBUTO …

Em meados do século XX, a então 

vila de Paredes possuía várias casas 

de artífices profissionais, oriundos 

das “escolas” oficinais onde os jovens 

para aprender tinham que pagar a sua 

mesada. Desde cedo, ainda crianças, 

depois da “instrução primária” (depois 

chamada “escola primária” e hoje o “1º 

ciclo do ensino básico”), os pais procu-

ravam lançá-los no mundo do traba-

lho. Por vezes, não eram bem tratados pelos mestres responsáveis 

nas oficinas, mas certo era que aprendiam mesmo, para se torna-

rem mais tarde profissionais liberais e assim constituírem o seu 

futuro. E era assim que, por exemplo, as Forças Armadas adqui-

riam técnicos aquando do Recrutamento de mancebos aos 20 

anos de idade. Hoje, os jovens já podem avançar na sua escolarida-

de e chegar a níveis académicos e de realização profissional sem 

os mesmos constrangimentos sociais e económicos de outros 

tempos. Paredes tinha várias oficinas de serralharia civil e de con-

serto de bicicletas de pedal e motos, mas apenas uma de Latoaria. 

Esta oficina pertencia ao Sr. Aníbal Moreira, por isso também res-

peitosamente conhecido como “Aníbal Latoeiro” nome de que se 

orgulhava. A oficina ficava na Rua 1º de Dezembro ao lado do fon-

tanário e no enfiamento da antiga Rua Seca, hoje Rua Elias Morei-

ra Neto. A oficina respondia às necessidades de utensílios para 

uso caseiro e para apoio ao serviço agrícola. O sr. Aníbal era um 

artífice e um técnico experimentado, punha todo o seu saber na-

quilo que fazia. A arte de Latoaria e Pichelaria não tinha para ele 

qualquer segredo. Não se preocupava com horários de trabalho 

para responder a consertos urgentes, mesmo que tivesse que in-

terromper outro trabalho que pudesse ser feito com mais tempo. 

Foi assim uma vida inteira, desde muito jovem, criando à sua volta 

um conjunto de amizades em que a proximidade era sinal de muito 

respeito por quem disso era merecedor. Foi também naquele con-

texto de época que o Sr. Aníbal Latoeiro teve o cuidado de incenti-

var o seu único filho rapaz a aprender a arte para lhe dar continui-

dade, sendo motivo de profundo orgulho o ter conseguido. Por ser 

ele um artista de prestígio na perfeição da sua arte e gentil na for-

ma como cativava os seus clientes, muitas vezes com sacrifício do 

seu descanso, deixou saudades. Saudades que devem ser conferi-

das em homenagem e indicação de exemplo para os nossos tem-

pos do empenho pessoal, do rigor técnico e da disponibilidade 

profissional que caracterizavam aquela relação próxima entre o 

artífice e o cliente.

ANÍBAL MOREIRA, 
O LATOEIRO

POR: GASTÃO MOREIRA

P
enafiel revive ama-
nhã, dia 11 de novem-
bro, o tradicional dia 

de São Martinho, cuja Feira que 
se realiza anualmente no núcleo 
central da cidade, acolhe milha-
res de pessoas. 

A Feira de São Martinho é uma 
das maiores feiras comerciais do 
distrito do Porto, pela exposição 
de vários produtos, gastronomia 
da região, provas de vinho, mos-
tras de gado e artesanato, magus-
tos e animação musical. 

A gastronomia ganha espe-
cial destaque com a castanha 
assada, os rojões e as típicas 
provas de vinho novo. Na doça-
ria, os visitantes têm a oportu-
nidade de degustar as tradicio-
nais tortas de São Martinho. 

Este ano a tenda gigante con-
ta com 5 restaurantes. 

As provas de vinho novo vão 
decorrer até domingo dia 12 e 

de 17 a 20 novembro, entre as 
10h e as 24h, na Quinta de Pu-
ços, junto ao Largo da Ajuda. 

Além do dia de S. Martinho, a 
Feira estende-se até dia 20. Ao 
longo de 11 dias, a tradição vai 
manter-se, na cidade de Pena-
fiel, com um programa cultural e 
religioso diversificado. 

Também a XX Concentração 
Motard integra o programa de 

São Martinho e pela primeira 
vez, o andor de São Martinho sai 
em procissão,  por volta das 
11h00, da igreja Matriz, após a 
realização da Eucaristia Solene 
e m  h o n ra  d o  p a d r o e i r o  d e 
Penafiel.

 A mostra e venda de gado ca-
valar, decorre no Pavilhão de 
F e i r a s  e  E x p o s i ç õ e s  d e 
Penafiel. 

FESTA. Este ano, e pela primeira vez, o andor de São Martinho sai em pro-
cissão. Tenda gigante vai contar com mais três espaços gastronómicos. 
Mostra de Artesanato muda-se para o largo da Misericórdia.

Penafiel revive Feira de 
 São Martinho com tradicional 
magusto e prova do vinho novo

António Orlando | texto

A sede da Junta de Freguesia 
de Rebordosa conta, desde a pas-
sada quarta-feira, 8 de novem-
bro, com um Balcão de Atendi-
mento, numa parceria entre a 
a u t a r q u i a  e  a  J u n t a  d e 
Rebordosa. 

A descentralização de servi-
ços, que já são prestados no Bal-
cão Único existente no edifício da 

autarquia em Paredes, para Re-
bordosa, explica, a vereadora da 
Ação Social, Beatriz Meireles “vi-
sa dar resposta a algumas das 
principais necessidades da popu-
lação local e das freguesias 
limítrofes”. 

Naquele local, que também 
funcionará como loja social, onde 
os munícipes poderão adquirir 

roupa e calçado, estarão disponí-
veis serviços como o apoio à aqui-
sição de óculos, medicação, paga-
mento de rendas, no âmbito do 
programa Paredes ajuda+.

O atendimento, numa primei-
ra fase, será efetuado de quinze 
em quinze dias, nas primeiras e 
terceiras quartas-feiras de cada 
mês, das 9.30h às 12h.

Serviços do Balcão  
Único chegam a Rebordosa 
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