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Negócio. O empréstimo de curto prazo a um ano vai atirar a fatura para o novo Presidente de Câmara que sairá das eleições Autárquicas 

deste ano. O PCP/PEV com arreganho, juntou-se ao PSD para contrair a nova dívida. Debate legitimou retaliação política e o uso do di-

nheiro público para fins eleitorais. PÁGS. 6 E 7

PAREDES  CONTABILIZOU 214 NINHOS DE VESPA ASIÁTICA EM 2016 PÁG.5

BOLETIM MUNICIPAL 
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EDITORIAL/OPINIÃO

Mário Sérgio Cortella 
pergunta a cada um 
de nós: Quem é você?

E responde: Você é um indiví-
duo entre sete biliões de indiví-
duos de uma única espécie, de en-
tre outras quase três milhões de 
espécies já classificadas que vive 
num planetinha que é um dos 9 
(talvez 8) planetas que giram à vol-
ta de uma estrelinha, a Terra, que é 
uma de entre cem biliões de estre-
las de uma única galáxia que é uma 
de entre duzentos biliões de galá-
xias de um único dos Universos 
possíveis.

A maior parte de nós é apenas 
essa insignificância.

Outros, não; Outros conse-
guem distinguir-se de entre os 
quase sete biliões de Seres Huma-
nos existentes e conseguem que a 
sua existência não nos seja 
indiferente.

E fazem com que o seu desapa-
recimento, principalmente quan-
do precoce e prematuro, seja algo 
de brutal que nos deixa uma sensa-
ção de absoluto vazio e um senti-
mento de impotência na procura 
do sentido da vida, por esta pare-

cer não fazer sentido nenhum.
O Dr. Tiago Coelho, jovem mé-

dico desaparecido neste Natal, ar-
rancado da nossa vida de forma 
abrupta, inexplicável, é um destes 
seres que se distinguem pela exce-
lência da sua diferença, que nos 
suscita admiração graças ao seu 
mérito pessoal e não por qualquer 
factor externo de ostentação ou 
fortuna material.

Admiração tanto maior porque 
o próprio não necessitava de ser 
tão dado e generosamente multi-
facetado, como foi.

É que a vida tudo lhe deu para, 
se o quisesse, poder ser egoísta e 
fechado em si mesmo reservando 
ciosamente para si tudo o que, se o 
fizesse, seria apenas privilégio.

Pelo contrário, o Dr. Tiago Coe-
lho, transformou o que tinha em 
dádiva aos outros, partilhou-se, na 
Faculdade de Medicina, com alu-

nos e colegas, no seu trabalho co-
mo cirurgião pediátrico, com os 
doentes, no Colégio Casa Mãe, 
como Diretor Geral, com a comu-
nidade escolar, com todos nós, co-
mo cidadão.

Partilhou connosco a excelên-
cia da sua vida e, por isso, lhe temos 
de estar gratos pelo muito que nos 
deu e que, contudo, por ter partido 
tão cedo, foi tão pouco em relação 
ao que, certamente, ainda nos ti-
nha para dar.

Não faz realmente sentido a 
brutalidade da sua partida.

Se este Mundo fosse certo e 
obedecesse a uma ordem natural e 
lógica, daqui a muitos anos seria o 
Dr Tiago a perpetuar na Direção 
do Colégio Casa Mãe o extraordi-
nário legado educativo que os seus 
pais, D. Lídia e Sr Coelho, construi-
ra m  n o  n o s s o  C o n c e l h o  d e 
Paredes.

Mas o Mundo é o que é, e o Des-
tino resolveu incumbir a Daniela, o 
Salvador, mas, sobretudo, os pais 
do Dr. Tiago de serem eles, em me-
mória do seu ente querido, a conti-
nuar e a engrandecer o seu 
testemunho.

Como todos nós percebemos a 
grandeza e o esforço, inexigível, 
que tal missão acarreta, devem 
contar com todos nós, como comu-
nidade, para que assim seja.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

A brutal imprevisibilidade da vida

       TRIBUTO …

Desde sempre admirei e continuo a admirar as pessoas que se afirmam por padrões de consciência, em todos os atos 
da sua vida. É a voz do pensamento que distingue a coerência. Mas nem sempre é fácil quando há interesses que envolvem 
políticas ocasionais, familiares em destaque ou pura sobrevivência. Para justificar o que afirmo, quero iniciar o novo ano a 
prestar homenagem a um grande Paredense, que se tornou pessoa de referência na vida comum dos cidadãos, como 
continuador do nome e da atividade familiar na Vila de Paredes. Trata-se de António Augusto Gonçalves Costa Júnior, mais 
conhecido pelo Sr. Costa das Ferragens que deu continuidade à casa comercial do seu pai e da qual nasceu depois a Casa 
Costa Neto, que hoje existe. Este Paredense viveu até aos 91 anos e no regime político que se findou com o 25 de Abril de 
1974. Com alguém muito próximo instalado no regime da época e uma casa comercial única no género, foi pressionado 
para ter em conta interesses que se sobrepunham aos valores que ele defendia. Como homem de convicções políticas 
muito fortes, no combate ao situacionismo foi um resistente na defesa da liberdade, não só através da sua voz local, como 
nos contactos com figuras que se destacaram na revolução de Abril. Viveu este momento histórico com felicidade, a par 
com um velho amigo que foi Governador Civil do Porto, recordando o tempo de luta política de 1958 na Cidade do Porto 
e da célebre frase “Obviamente demito-o”. Foi ele também uma figura da sociedade local que o admirava, pela sua entrega 

ao bem comum e impulsionador do desporto local, sendo considerado o padrinho dos “meninos do Hóquei em Patins” de Paredes, onde estavam 
incluídos dois dos seus netos e outras personalidades que o recordam com saudade. A idade avançada não o retraía. Estava sempre disponível com 
sinais de muito carinho a tudo o que defendia, como exemplo as voltas que dava ao redor do Ringue de Patinagem, nas horas dos jogos incentivando 
o público no apoio aos jogadores. Como no século passado havia duas Equipas de Hóquei, em Paredes, a do Parque e a da Estação, e só um ringue 
público, o Sr. Costa apoiava as duas equipas, com a condição de não se guerrearem. Dizia que os adversários não eram os de Paredes, mas sim os de 
fora. “Cá, joga-se com amor à nossa terra e pelo bem de todos nós”. A Praça enchia-se de gente de todas as idades, em apoio aos meninos da terra. 
Esqueciam as mágoas da vida e gritavam pelo Paredes. Dizia-se à época que o “Sr. Costa das Ferragens” pouco ligava ao seu livro de assento de 
clientes em dívida, pois ao conceder crédito aos clientes, decorava de forma tão singela, mas apreciada, o valor cedido a cada um deles que na 
próxima venda lhes dizia, sem recorrer ao livro e sem que outros ouvissem, o somatório do valor a pagar. Orientou a sua vida segundo o seu padrão 
e pelos valores da sua consciência, virado para o seu comércio e atendendo os seus clientes com simpatia. Como tal granjeou a estima de todos os 
Paredenses. Esta terra, que já foi bairrista, está em transformação e vai recordando os que por ela deram o seu melhor.

António Augusto G. Costa Júnior – “Costa das Ferragens”

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

Esta e outras respostas encontram-se no códi-

go inscrito no ovo. O primeiro dígito diz respeito 

ao modo de criação das galinhas, que nos indica 

em que condições as galinhas foram criadas e qual 

o tipo de alimentação. 

0 - modo de produção biológica: ovos prove-

nientes de galinhas criadas com uma alimentação 

maioritariamente biológica e que vivem ao ar li-

vre, com locais de abrigo;

1 - ovos de galinhas criadas ao ar livre: durante 

a noite ou quando as condições climáticas não são 

as adequadas, vivem num espaço interior, mas du-

rante o dia estão num recinto exterior com uma 

área maior.  A alimentação é exclusivamente 

industrial;

2 - ovos de galinhas criadas no solo: as galinhas 

vivem fechadas num espaço restrito, sem acesso 

ao exterior. A alimentação é exclusivamente 

industrial;

3 - ovos de galinhas criadas em gaiolas: são os 

ovos mais comuns e os mais baratos. As galinhas 

estão confinadas a espaços muito restritos (gaio-

las) e por isso, vivem com um elevado nível de 

stress. A alimentação é exclusivamente industrial. 

Trata-se de um sistema com baixo custo de produ-

ção, mas que não tem em conta o bem-estar dos 

animais e, por isso, deve-se evitar fomentar este 

modo de produção.

Após o primeiro digito, seguem-se duas letras 

que identificam o país de origem (PT: Portugal). 

Depois vem o Código da Direção Regional de Agri-

cultura de uma determinada região, a garantir que 

o produto está aí certificado. Por último, separado 

por um travessão, estão três dígitos a identificar o 

código da exploração.

Os ovos que  compra  
são de produção  biológica  
ou de galinhas criadas  
em gaiola?
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Já deu por si a afastar uma folha de papel para conseguir ler? Não conse-

gue ver as letras pequenas dos rótulos ou das bulas dos medicamentos? Já 

não consegue focar as letras para poder ler o jornal? Pois bem, todas estas 

dificuldades são sintomas de um erro refractivo designado Presbiopia.

Esta dificuldade é normal e resulta da evolução das estruturas oculares 

com a idade. Costumo dizer aos meus pacientes que é como ganhar cabelos 

brancos ou rugas... A boa notícia é que a presbiopia não é uma doença. Esta 

corresponde a um processo natural de envelhecimento que atinge todas as 

pessoas a partir dos 40/45 anos. A má notícia é que não há como evitar a 

presbiopia e tende a agravar-se até cerca dos 60/65 anos, altura em que pode 

estabilizar.

Além da dificuldade em ler, sintoma que se agrava quando se tenta ler com 

pouca luz e ao final do dia, podem ocorrer,também, sinomas como: fadiga 

ocular, lacrimejo, ardor e mesmo dores de cabeça, sobretudo se a profissão 

exigir muita leitura. Manchas na visão de perto e visão turva, momentanea-

mente, quando existe transição entre a visão de perto e a de longe, tambem, 

fazem parte deste leque de sintomas.

Para lermos ou fazer algo ao perto (a uma distância de cerca de 40 cm) 

precisamos de ter uma capacidade de acomodação de cerca de 3 dioptrias. 

Quando começamos a perder essa capacidade de acomodar, vamos ter a ima-

gem desfocada ao perto. Isto acontece porque o cristalino fica maior e menos 

flexível, os músculos ciliares, por mais que se contraiam, não conseguem tor-

na-lo tão curvo de forma a aumentar o “zoom” e a imagem não se forma na 

retina.

Habitualmente, o problema corrige-se com a utilização de óculos. Para 

muitos será a primeira vez. 

Existem vários tipos de lentes correctoras da Presbiopia. As lentes sim-

ples de leitura ou lentes de meia-distância; as lentes progressivas ou também 

lentes de contacto multifocais. Para o aconselhar sobre as lentes mais ade-

quadas às suas necessidades e expectativas, o especialista terá de conhecer 

as suas actividades, quer profissionais, quer de lazer.

Se acha que está a passar pelo processo da presbiopia consulte um opto-

metrista ou oftalmologista de forma definir o diagnóstico e tratamento ade-

quados para o seu caso.

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 Paredes. Contacto telefónico: 224932099.

Já afasta os braços para ler?
Isso é Presbiopia...

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

PUB

A 
semana em Lordelo 
começou com um 
alarme nos Bombei-

ros que dava conta queda de um 
idoso num poço de água. Um dia 
depois o alerta tinha que ver 
com um incêndio numa habita-
ção em Vilela. Chegados ao local 
os Voluntários encontram uma 
mulher carbonizada. 

No primeiro acidente, Nél-
son Jaime Moreira da Silva, 78 
anos, caiu ao poço de água que 
mantinha em casa, situada nu-
ma rua que divide as freguesias 
de Lordelo e Rebordosa.

A vítima ainda foi resgatada 
pelos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo e sujeita a manobras de 
reanimação mas o óbito acaba-
ria por ser declarado no local 
pela equipa do INEM.

O septuagenário estava, pe-
las 9 horas, do dia 8 de janeiro, a 
fazer uma reparação no motor 
usado para retirar a água do po-
ço construído entre a habitação 

e uns anexos existentes no ter-
reno da família. Tinha a compa-
nhia da esposa, mas por razões 
desconhecidas o septuagenário 
caiu para o interior do poço com 
uma profundidade entre os 10 e 
os 15 metros.

Para além dos Bombeiros de 
Lordelo e da equipa da Viatura 
Médica de Emergência e Reani-
mação (VMER) do S. João, foi 
também acionado o Centro de 
Apoio Psicológico e Interven-
ção em Crise para auxiliar os fa-
miliares da vítima.

Tragédia anunciada 
No dia seguinte, na terça-fei-

ra, dia 9 de janeiro, em Vilela, o 
corpo de Elisa Marques Lourei-
ro, 74 anos, foi encontrado car-

bonizado na cama onde terá 
dormido. O fogo terá tido ori-
gem num cobertor elétrico. As 
causas do sinistro estão a ser in-
vestigadas pelas autoridades. 

Refira-se que duas semanas 
antes, esta tragédia teve um pri-
meiro ensaio. Na ocasião, os vi-
zinhos a salvaram Elisa Loureiro 
quando o chão do quarto já ar-
dia por causa de um cobertor 
elétrico que terá ateado fogo. 
Desta vez a vizinhança quando 
deu conta do novo incêndio já 
nada pôde fazer. O quarto da 
idosa já estava completamente 
dominado pelas chamas.

Os bombeiros de Lordelo 
combateram o sinistro com 12 
elementos dos Bombeiros 
apoiados por cinco viaturas.

Água e fogo matam  
dois septuagenários  
em Lordelo e Vilela

António Orlando | texto

TRAGÉDIAS. Homem de 78 anos morreu após cair em poço e 
mulher de 74 ficou carbonizada na cama onde dormia. 
Acidentes domésticos ocorreram em dois dias consecutivos. 

A autoestrada 4 (A4) conti-
nua a ser palco de frequentes 
acidentes. No dia 27 de dezem-
bro de 2017, na zona de Gandra, 
um aparatoso acidente deixou 
três pessoas feriadas com gravi-

dade. Uma das vítimas teve de 
ser desencarcerada. Seis dias 
depois, a 2 de janeiro de 2018, 
no troço entre Baltar e Paredes, 
uma carambola com oito viatu-
ras, cortou a circulação. Apesar 

do aparato, neste caso, não hou-
ve feridos. Em ambas as situa-
ções o socorro e limpeza da via 
foram prestados pelos Bombei-
ros de Baltar e pela Unidade de 
Trânsito GNR. 

A4 palco privilegiado de acidentes 

Vítima, Nélson Jaime Moreira da Silva

Incêndio fatal
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O 
j ove m  c r i a d o r 
Daniel Gonçal-
ves, natural de 

Rebordosa, foi recentemente 
um dos grandes vencedores 
dos prémios Fashion Design 
Competition, cerimónia que 
decorreu no Palácio da Bolsa, 
no Porto, levando para casa o 
prémio regional de 2500 eu-
ros - atribuído a sete países -, 
bem como o prémio geral de 
calçado de 5 mil euros.

Nesta competição con-
correram trinta e três jovens 
criadores distribuídos pelas 
categorias de ‘designers’ de 
moda e ‘designers’ de calçado 

oriundos de oito países: Ale-
manha, Bélgica, Espanha, 
França, Itália, Portugal, Reino 

Unido e República Checa. O 
evento foi organizado pelo 
Centro de Indústria Têxtil 

(CENIT), em parceria com a 
Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Com-
ponentes e Artigos de Pele e 
S e u s  S u c e d â n e o s  ( A P I -
CAPPS), a Associação Nacio-
nal das Indústrias de Vestuá-
rio e Confeção (ANIVEC), e 
com a ModaLisboa.

Daniel Gonçalves, estu-
dou artes na Escola Secundá-
ria de Paredes, licenciou-se 
em Design de Produto na 
ESAD e atualmente, a par do 
trabalho numa multinacional 
do calçado, estuda Design do 
Calçado na Lisbon School of 
Design.

Mara é a bebé do ano do 
Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS). Nasceu no pri-
meiro dia do ano, às 07h59, de 
parto normal.  Nascida às 41 se-
manas com 3, 160 quilos de pe-
so e medindo 46,5 centímetros, 
Mara é a primeira filha de Mag-
da Sofia Couto Martins e Eduar-
do Emanuel Carneiro Bessa, 
dois jovens naturais de Frea-
munde, Paços de Ferreira.

A mãe deu entrada no Hospi-
tal Padre Américo na manhã do 
último dia de 2017, para indu-
ção do parto, e a pequena Mara 
veio ao mundo de parto normal 
ainda antes das 8h da manhã do 

dia 1 de janeiro, mais precisa-
mente às 07.59 horas como in-
dicam os registos, precisa fonte 
hospitalar. 

Jovem paredense vence prémio europeu  
na área do design do calçado

Menina de Freamunde  
foi a primeira bebé da região 
a nascer em 2018

FERREIRA & GARCÊS FAZ JUS À IDADE DO SUCESSO
A Ferreira & Garcês, Industria de Confeções, Lda, localizada no nº 279 da rua Alfredo Ribeiro da Silva, em Vilela, 
Paredes, está de parabéns.  Fundada no dia 4 de janeiro de 1988, a Ferreira & Garcês é, há 30 anos, uma referência 
na industria têxtil. “Diz-se que é preciso ter sorte, apesar de acreditar nisso, penso que a sorte dá muito trabalho. 
A chave do nosso sucesso é a forte dedicação e o trabalho árduo. Neste setor é preciso ter-se qualidade e rapidez”, 
explica, António Ferreira. 
O empresário admite que a Ferreira & Garcês é um caso raro na indústria: nunca precisou de mudar de nome ao 
longo destas três décadas de existência.  Vocacionada para o mercado externo, a Ferreira & Garcês dá trabalho a 
100 pessoas.

Daniel Gonçalves mostrou 
as botas ao presidente

Mara ao colo 
 dos papás

Rua Al f redo Ribe i ro  da  S i lva ,  n . º  279 -  V i le la  -  Paredes   |   T l f . :  255 871 026  |   Fax . :  255 872 894  |   Emai l . :  info@ferre i raegarces .com  |   www.ferre i raegarces .com
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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…..

LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA
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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

O 
Centro Comercial 
Vale do Sousa vai 
ser alvo de obras de 

remodelação. O projeto a cargo 
do condomínio conta com o 
apoio da Câmara e Assembleia 
Municipal de Paredes que apro-
varam a isenção excecional de 
taxas inerentes à licença de 
obras que o condomínio se pro-
põe realizar. 

O projeto que irá lavar a cara 
e o corpo daquele que foi o pri-
meiro Centro Comercial do gé-
nero da região prevê um investi-
mento de 400 mil euros da res-
p o n s a b i l i d a d e  d o s 
condóminos. 

A isenção de taxas das licen-
ças municipais ronda os sete mil 
euros e, neste caso, são perfeita-
mente justificados no entender 
do Presidente da Câmara de 
Paredes. “Para o concelho de 
Paredes é interessante que se 
dê nova vida aquele Centro Co-
mercial. Nós queremos que te-
nha uma face lavada. O exterior 
deve ser rebocado e era impor-
tante que a cor a aplicar se en-
quadre na cidade. O condomí-
nio quer, no interior, fazer novas 
casas de banho e mudar o piso 
proporcionando uma nova ima-
gem do Centro Comercial (CC) e 
como muitas das lojas estão de-
socupadas já haverá um esforço 
muito grande para pagar as 
obras”, justificou assim a isenção 
das taxas municipais relativas 
ao licenciamento das obras de 
remodelação do CC.

“Também posso dizer que é 
minha intenção reunir com os 
proprietários daquele Centro 
Comercial porque tenho algu-
mas ideias que podem dar algu-
ma vida àquele interior e para o 
concelho de Paredes é interes-
sante que se dê nova vida àquele 
Centro Comercial”, disse Almei-
da à Assembleia Municipal 
(AM). 

Centro Comercial Vale do Sousa 
“lava a cara” com 400 mil euros

António Orlando | texto

APOIO. Câmara perdoa taxas de licenciamento de obras. A proposta foi aprovada 
por maioria em Assembleia Municipal. CDU absteve-se.

A proposta foi aprovada por 
maioria, com a abstenção da 
CDU. Cristiano Ribeiro, enten-
de que “os interesses particula-
res não deveriam ser tratados 
no âmbito da AM”, justificou o 
comunista. 

Alexandre Almeida contra-
pôs: “este pedido transita do 
anterior Executivo. Mas se che-

gasse ao nosso iríamos propor 
esta excecionalidade. Em causa 
estão sete mil euros. Vocês, nós, 
fomos eleitos para alguma coisa. 
Porque temos capacidade de 
decisão e é por isso que aqui es-
tamos para decidir esta excecio-
nalidade”, rebateu Alexandre 
Almeida. 

“Nós não isentamos a cons-

trução de habitação para venda. 
Ainda hoje disse isso mesmo a 
um construtor. Apoiamos quem 
investe no concelho”, acrescen-
tou o autarca. 

CC Vale do Sousa
Centro comercial com três 
pisos, possui uma área co-
mercial com 9529m2. O edi-
fício foi construído de raiz na 
Avenida Comendador Abílio 
Seabra, com função comer-
cial e residencial. Possui 101 
lojas e está localizado no cen-
tro da cidade de Paredes. 

PUB
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O 
“Orçamento da 
M á  H e r a n ç a ” 
apresentado na 

Assembleia Municipal, no dia 
22 de dezembro, pela gestão do 
PS teve um “nim” do PSD. A 
bancada social-democrata abs-
teve-se na votação, não subs-
crevendo o voto contra da ve-
reação do mesmo partido lide-
rada por Rui Moutinho.

Os socialistas congratula-
ram-se por e pela primeira vez 
desde 2009, ter sido aprovado 
um Orçamento Municipal sem 
votos contra. A CDU votou fa-
voravelmente ao lado dos so-
cialistas e o CDS absteve-se ao 
lado dos social-democratas. 

Esta votação, no entender 
do presidente da Câmara, Ale-
xandre Almeida, “mostra que 
todas as forças políticas pare-
denses ficaram sensíveis aos 
argumentos que foram apre-
sentados e do grande esforço 
que a Câmara vai ter de fazer e 
da herança que vai ter de 
pagar”. 

Ainda assim, os social-de-
mocratas liderados por Soares 
Carneiro, tentaram fazer do 
ataque a melhor defesa a quem 
os acusavam de ter deixado a 
tal má herança. “O seu discurso 
descredibiliza a classe política. 
É o clássico: denegrir o passado 
para justificar a falta de cumpri-

Orçamento da “má herança” aprovado 
sem votos contra 

António Orlando | texto

DOCUMENTOS PREVISIONAIS. PSD passou do modo contra, em reunião de Câmara, à abstenção, na Assembleia Municipal. 
A CDU votou ao lado dos socialistas e o CDS ao lado dos social-democratas. Orçamento da Câmara de Paredes para 2018 tem 
uma dotação global de 62 milhões de euros.

mento das promessas eleito-
rais; não ameace com audito-
rias da Inspeção Geral de Fi-
nanças (IGF). Amanhã mesmo 
proponha na câmara um pedi-
do de inspeção às contas dos 
mandatos do PSD que nós vo-
tamos a favor”, desafiou o líder 
da bancada social-democrata.

Na resposta, o presidente 
de Câmara reafirmou que vai 
pedir a realização de uma audi-
toria e que, se for caso disso, 
avançará com as conclusões 

para o Ministério Público “caso 
haja uma recomendação nesse 
sentido”. 

O pomo da discórdia entre 
bancadas PSD e PS centrou-se 
no incumprimento de promes-
sas eleitorais, designadamente, 
a falha na descida do IMI. 

O social-democrata ripou 
de antigas declarações de voto 
do PS, quando Alexandre Al-
meida era vereador, em que era 
defendida a descida da taxa de 
IMI numa altura em que, salien-

tou Soares Carneiro, já exis-
tiam os compromissos do PAEL 
[Programa de Apoio à Econo-
mia Local]. “O senhor bem sabe 
que o PAEL permite baixar o 
IMI. E bem sabe que com uma 
simples garantia consegue re-
solver a questão dos fundos 
comunitários retidos devido ao 
processo OLAF”, argumentou. 

Ora para Alexandre Almei-
da, Soares Carneiro “mistura 
alhos com bugalhos”, típico de 
quem “esteve algum tempo 

afastado da política”. “Eu não 
me desculpo, apresento factos. 
Você misturou dois momentos 
distintos em que fiz afirmações 
sobre isso. E o relatório da IGF, 
que recebemos a 7 de novem-
bro, diz, textualmente, que a 
câmara não cumpriu as suas 
obrigações e que não podia bai-
xar a taxa de IMI”, salientou.  “Eu 
não sabia que em 2017 lança-
ram 15 milhões de euros de 
obras e ninguém sabia que a 
câmara estava impedida de re-

- Reuniões semanais 
Os presidentes de junta 

passam a ter um dia na semana, 
às quartas-feiras, para, se assim 
pretenderem, reunirem com os 
serviços municipais. A medida 
é contestada pelos presidentes 
de junta do PSD e consentida 

pelos autarcas do PS. O presi-
dente de câmara justifica a me-
dida “com a organização dos 
serviços. Para os proteger. Não 
é para travar ninguém. Isto não 
é um serviço de urgências”, dis-
se Alexandre Almeida. “Olhe 
para os presidentes da junta 

como parceiros e não com em-
pecilhos e inimigos”, tinha reco-
mendado antes, Nuno Serra, 
autarca de Lordelo. 

- Promessa 
de Presidente
- “Se, no final de 2017, as 

contas estão piores nós es-
tamos impedidos de mexer 
no IMI. Mas, para o ano, se o 
Tribunal de Contas nos der o 
visto no empréstimo para 
substituir outros emprésti-
mos já não estaremos sujei-
tos às regras do PAEL e, se 

conseguirmos reduzir as 
gorduras da câmara munici-
pal, como acredito que va-
mos conseguir, em 2019 já 
estaremos em condições de 
começar a descer a taxa de 
IMI em Paredes”, antecipou 
Alexandre Almeida.

O que fica do que foi dito
IMI 

O Imposto Municipal 
sobre Imóveis em Pare-
des mantém-se nos 0,4%, 
representado uma recei-
ta de 1.256.154 euros. 
Famílias com dois, três ou 
m a i s  f i l h o s  t ê m 
descontos. 

ceber fundos comunitários. 
Mas havia gente aqui dentro 
com responsabilidades que sa-
bia [referindo-se a Rui Mouti-
nho, atual vereador e à data dos 
factos diretor financeiro da câ-
mara]. Se eu soubesse do des-
calabro financeiro da câmara e 
que estávamos impedidos de 
receber fundos comunitários 
seria mais prudente na aborda-
gem da descida do IMI, saberia 
que estávamos de pés e mãos 
atados. Só um irresponsável di-
ria que uma câmara sem fundos 
comunitários poderia perder 
2,5 milhões de euros de receita 
do IMI e eu não sou nenhum ir-
responsável”, justificou o atual 
presidente de Câmara.

 

A frase  
do debate
“Neste momento a câmara já 
violou a Lei dos 
Compromissos em 19 mi-
lhões de euros e por isso não 
se podia dar ao luxo de gastar 
10 mil euros naquela receção 
dos rotários no Parque José 
Guilherme, em Paredes”, ati-
rou Alexandre Almeida, refe-
rindo-se à cerimónia de to-
mada de posse de Alberto 
Soares Carneiro (líder do 
PSD na AM) como 
Governador do Distrito 1970 
do Rotary Internacional 
ocorrida em finais de junho 
de 2017.
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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
os primeiros sin-
tomas de gripe, 
como tosse, dores 

de cabeça, febre, mal-estar e 
dores musculares, o utente 
deverá ligar para o Centro de 
Contacto do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS 24), atra-
vés do número 808 24 24 24.

Para prevenir as infeções 
respiratórias, para além da 
vacinação contra a gripe, são 
essenciais  a  higiene das 
mãos, a etiqueta respiratória 
(tossir ou espirrar para um 
lenço descartável ou para o 
antebraço) e no caso de estar 
infetado aconselha-se o dis-
tanciamento social .  Por 
exemplo, o doente não deve ir 
trabalhar. 

Apesar da Administração 
Regional de Saúde (ARS) 
Norte ter anunciado um alar-
gamento dos horários nos 
Centros de Saúde, no ACES 

ARS Norte apela à adoção de medidas  
preventivas contra a gripe

António Orlando | texto

SAÚDE. A gripe é uma doença contagiosa que, maioritariamente, cura espontaneamente 
mas podem ocorrer complicações em pacientes com doenças crónicas ou com 65 ou mais 
anos de idade. Norte de Portugal está em surto de gripe moderado. 

Vale do Sousa Sul os horários 
mantém-se inalteráveis. O 
Serviço de Atendimento de 
Situações Urgentes (SASU) 
funciona entre as 9 e as 20 
horas. Em resposta a um pe-
dido de esclarecimento do 
Progresso de Paredes, a ARS 
Norte explica que o serviço 
de atendimento permanente 
a situações agudas do agru-
pamento de centros de saúde 

 SINTOMAS:
Gripe: 

- Febre acima dos 38º graus 
- Dores de cabeça e pelo corpo em geral bastante incómodas 
- Tosse moderada, com ou sem expetoração  
- Dura 15 dias ou mais. Os sintomas podem persistir por semanas 
- Bronquite, Pneumonia, são as complicações mais frequentes e perigosas

Constipação/Resfriado

 - Febre baixa ou sem febre 
 - Espirros e obstrução nasal  
- Dores de garganta nos primeiros dias 
- Tosse leve 
- Dura cerca de 7 dias, após este período os sintomas tendem a melhorar 
- Raramente ocorrem complicações 

A administração do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
rejeitou as declarações profe-
ridas pela Bastonária da Or-
dem dos Enfermeiros que fa-
lou em "caos instalado na 
maior parte das urgências do 
país" incluindo a urgência do 
Hospital de Penafiel e de Ama-
rante, ambas sob a administra-
ção do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS). 

 “Em momento algum se 
verificou a falta de enfermei-
ros no nosso Serviço de Ur-
gência”, pode ler-se em nota do 
CHTS enviada às redações, 
onde salientava que o conges-

tionamento do Serviço de Ur-
gência deve-se ao excessivo 
afluxo de doentes com síndro-
mes gripais e patologias asso-
ciadas à gripe, além de outras 
situações mais complicadas 
derivadas de diversas patolo-
gias como AVC e outras.

O Gabinete de Imprensa 
do CHTS faz notar que o Servi-
ço de Urgência do Hospital 
Padre Américo, em Penafiel, 
registou um pico de afluência, 
na véspera de fim d´Ano supe-
rior a 750 utentes, ultrapas-
sando a média do Serviço de 
Urgência que é de 400 doen-
tes por dia.

“Tratou-se assim de um re-
gisto de afluência recorde e 
pouco comum, sendo que 
também entraram no serviço 
de urgência dezenas de doen-
tes com cor vermelha e laranja, 
o que indicia uma gravidade 
assinalável e naturalmente 
prioritários”, explicou fonte 
hospitalar.  

O Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa que serve uma 
população superior a meio mi-
lhão de pessoas, distribuída 
por 12 concelhos em quatro 
distritos tem atualmente a se-
gunda maior urgência do Nor-
te do País e a quarta do país.

Hospital de Penafiel enfrenta surto  
de gripe mas rejeita denúncias de caos 

Vale Sousa Sul (ACES) “fun-
ciona no horário das 9h as 
20h aos sábados, domingos e 
feriados. Foi alargada a res-
posta no concelho de Pena-
fiel aos fins de semana e feria-
dos permitindo maior acessi-
bilidade dos utentes durante 
o módulo inverno, não obs-
tante não se verificar aumen-
to de casos de gripe face ao 
período homólogo”, explica.

A ARS esclarece ainda que 
as equipas médicas e de en-
fermagem “são dimensiona-
das à procura verificada” e 
que “o ACES disponibiliza 
serviço de RX, centralizado 
em Penafiel no Centro Deon-
tológico Pneumológico”, po-
de ler-se na nota enviada à 
redação de O Progresso de 
Paredes.

 A fonte acrescenta que “a 
vacina contra a gripe é gratui-
ta e está disponível em todas 
as unidades de saúde do 
ACES”, conclui.

Refira-se que a vacina da 
gripe é fortemente recomen-
dada pela Direção Geral de 

Saúde aos grupos prioritários 
tais como pessoas com idade 
igual ou superior a 65 anos, 
doentes crónicos e imunode-
primidos (a partir dos 6 me-
ses de idade), às grávidas, aos 
profissionais de saúde e aos 

prestadores de cuidados co-
m o  é  o  c a s o  d e  l a r e s  d e 
idosos.

Recomenda-se ainda, a 
vacinação a todas as pessoas 
com idade entre os 60 e os 64 
anos de idade. 
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JORNADA 15ºJOR. 
  16/12

AJM Lamoso 2-1 Caíde Rei

UD Torrados 1-0 Lousada B

  07/01

Livração 3-0 AD Várzea FC

S. L. Douro 0-1 FC Parada

ADC Frazão 4-3 SC Salvadorense

UDS Roriz 2-0 ASS Nevogilde

FC Lagares 3-0 Raimonda

AD Marco 09 3-2 CCD Sobrosa

JORNADA 13ºJOR. 
  06/01

GDC Ferreira 3-1 SC Nun´Álvares B

Bougadense B 2-0 Escola Futebol 115

Monte Córdova 1-4 Inter Milheirós

A. Gandra B 2-1 M. G. Costa

Aliados Lordelo B 4-0 Vandoma

07/01

Sp. Cruz 5-3 Zebreirense

AC Gervide 0-2 Ramaldense

ISC Sobreirense 1-2 Baltar

Leões Seroa 5-0 Melres DC

JORNADA 16ºJOR. 
  06/01

Penafiel B 0-2 FC Vilarinho

  07/01

Ermesinde 1936 4-2 Vila Meã

SC Nun´Álvares 0-0 Paços Ferreira B

Tirsense 1-0 Barrosas

Lixa 1-2 Rebordosa AC

Baião 0-2 Folgosa da Maia

Paredes 2-1 Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova 1-1 CD Sobrado

JORNADA 14ºJOR. 

  07/01

SC Coimbrões 1-0 FC Felgueiras 1932

Sp. Espinho 4-0 Cinfães

Canelas 2010 2-1 Aliança de Gandra

FC Pedras Rubras 2-0 Camacha

AD Sanjoanense 1-1 Cesarense

SC Salgueiros 0-2 Trofense

Amarante FC 2-0 Freamunde

Gondomar 3-1 Sousense

JORNADA 14ºJOR. 
  06/01

ASS Nevogilde 0-2 UD Torrados

Lousada B 4-1 FC Lagares

  17/12

Caíde Rei 1-0 Livração

FC Parada 1-0 AJM Lamoso

SC Salvadorense 0-2 S. Lourenço Douro

CCD Sobrosa 3-1 UDS Roriz

Raimonda 0-2 ADC Frazão

AD Várzea FC 1-3 AD Marco 09

JORNADA 12ºJOR. 
  16/12

A. Gandra B 0-1 Monte Córdova

SC Nun´Álvares B 2-2 Bougadense B

Esc. Futebol 115 0-3 Aliados Lordelo B

Ramaldense 1-0 ISC Sobreirense
  17/12

Baltar 0-1 Inter Milheirós

Melres DC 0-1 GDC Ferreira

Vandoma 1-2 Sp. Cruz

Zebreirense 2-4 AC Gervide

M. G. Costa 5-1 Leões Seroa

JORNADA 15ºJOR. 
  16/12

Penafiel B 2-3 Barrosas

CD Sobrado 0-0 Paços Ferreira B                   

17/12

S. Pedro da Cova 2-1 Folgosa da Maia

Baião 0-1 Aliados Lordelo

Paredes 1-2 Rebordosa AC

Tirsense 1-1 Vila Meã

Lixa 2-1 FC Vilarinho

Ermesinde 1936 3-1 SC Nun´Álvares

JORNADA 14ºJOR. 

  17/12

Cesarense 1-1 FC Pedras Rubras

FC Felgueiras 1932 2-1 Sp. Espinho

Cinfães 3-2 Canelas 2010

Freamunde 0-1 AD Sanjoanense

Trofense 0-2 Amarante FC

A. Gandra 0-2 Gondomar

Sousense 0-3 SC Salgueiros

Camacha 3-1 SC Coimbrões

PROXIMOS JOGOS  16ª JOR. 

14/01

UDS Roriz - Lousada B; AD Marco 09 - ASS 

Nevogilde; CCD Sobrosa - AD Várzea FC;  

UD Torrados - Raimonda; FC Lagares - SC 

Salvadorense; S. Lourenço Douro - Caíde 

Rei; ADC Frazão - FC Parada; AJM Lamo-

so - Livração

PROXIMOS JOGOS  14 ª JOR. 
14/01
Ramaldense - Sp. Cruz;  Baltar - AC Ger-

vide; Inter Milheirós - ISC Sobreirense; 

Zebreirense - Aliados Lordelo B;  Vando-

ma - Bougadense B; Melres DC - Aliança de 

Gandra B; SC Nun´Álvares B - Leões Seroa;  

Escola Futebol 115 - GDC Ferreira; Mare-

chal Gomes da Costa - Monte Córdova

PROXIMOS JOGOS  17ª JOR. 

14/01

FC Vilarinho - Tirsense; Barrosas - Erme-

sinde 1936; Vila Meã - SC Nun´Álvares; 

Rebordosa AC - Penafiel B; Aliados Lor-

delo - Lixa; CD Sobrado - Baião; Folgosa da 

Maia - Paredes; Paços Ferreira B - S. Pedro 

da Cova

PROXIMOS JOGOS  16 ª JOR. 

20/08 Amarante FC 1-1      Cesarense

14/01 Gondomar - Trofense; Sou-

sense - Aliança de Gandra; SC Salgue-

iros - Freamunde;  AD Sanjoanense - 

Camacha;  SC Coimbrões - Cinfães;  FC 

Pedras Rubras - FC Felgueiras 1932;  

Sp. Espinho - Canelas 2010

PROXIMOS JOGOS  17ª JOR. 

21/01

Raimonda  - UDS Roriz; Lousada B - AD 

Marco 09; ASS Nevogilde - CCD Sobrosa; 

SC Salvadorense - UD Torrados; FC Parada 

- FC Lagares ;  Livração - S. Lourenço Dou-

ro; Caíde Rei - ADC Frazão; AD Várzea FC 

-  AJM Lamoso

PROXIMOS JOGOS  15 ª JOR. 
21/01
Sp. Cruz - Baltar;  AC Gervide - Inter Mil-
heirós; Monte Córdova - ISC Sobreirense;  
Aliados Lordelo B - Ramaldense;  Bou-
gadense B - Zebreirense;  Aliança de 
Gandra B - SC Nun´Álvares B;  Leões Se-
roa - Escola Futebol 115; GDC Ferreira - 
Vandoma;  M. Gomes da Costa - Melres DC

PROXIMOS JOGOS  18 ª JOR. 

21/01

Ermesinde 1936 - FC Vilarinho; SC 

Nun´Álvares - Barrosas; Vila Meã - Paços 

Ferreira B; Tirsense - Rebordosa AC;  

Penafiel B - Aliados Lordelo; Paredes - CD 

Sobrado; Lixa - Folgosa da Maia; Baião - S. 

Pedro da Cova

PROXIMOS JOGOS  17 ª JOR. 

21/01

Cesarense - SC Salgueiros; Freamunde - 

Gondomar;  Trofense - Sousense;  FC Fel-

gueiras 1932 - AD Sanjoanense;  Cinfães - 

FC Pedras Rubras;  Aliança de Gandra - Sp. 

Espinho;  Canelas 2010 - SC Coimbrões;  

Camacha - Amarante F

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 35 15

2 FC Parada 32 15

3 Caíde Rei 29 15

4 Livração 27 15

5 CCD Sobrosa 26 15

6 UD Torrados 25 15

7 S. Lourenço Douro 23 15

8 FC Lagares 20 15

9 AJM Lamoso 20 14

10 Lousada B 17 15

11 AD Várzea FC 17 15

12 UDS Roriz 17 15

13 ADC Frazão 17 15

14 ASS Nevogilde 10 15

15 Raimonda 9 15

16 SC Salvadorense 7 14

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 34 13

2 Baltar 33 13

3 Ramaldense 31 13

4 AC Gervide 26 13

5 Aliados Lordelo B 24 13

6 Sp. Cruz 24 13

7 GDC Ferreira 23 13

8 Bougadense B 21 13

9 Monte Córdova 20 13

10 Melres DC 19 13

11 Aliança de Gandra B 17 13

12 ISC Sobreirense 15 13

13 Vandoma 13 13

14 SC Nun´Álvares B 11 13

15 M. Gomes da Costa 10 13

16 Zebreirense 5 13

17 Leões Seroa 4 13

18 Escola Futebol 115 3 13

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 40 16

2 Rebordosa AC 34 16

3 Paredes 32 16

4 Vila Meã 27 16

5 Barrosas 25 16

6 Tirsense 25 16

7 Paços Ferreira B 25 16

8 CD Sobrado 23 16

9 Ermesinde 1936 22 16

10 FC Vilarinho 19 16

11 SC Nun´Álvares 18 16

12 Lixa 18 16

13 S. Pedro da Cova 17 16

14 Baião 13 16

15 Penafiel B 10 16

16 Folgosa da Maia 8 16

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Sp. Espinho 31 15

2 Cinfães 31 15

3 Cesarense 26 15

4 Gondomar 25 15

5 FC Felgueiras 1932 25 15

6 Amarante FC 23 15

7 FC Pedras Rubras 21 15

8 Canelas 2010 20 15

9 Camacha 19 15

10 AD Sanjoanense 18 15

11 SC Coimbrões 18 15

12 Freamunde 15 15

13 Trofense 14 15

14 SC Salgueiros 14 15

15 Aliança de Gandra 12 15

16 Sousense 10 15

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2017/2018

USC PAREDES ............................. 2

ALIADOS FC LORDELO ............ 1

Local: Cidade Desportiva de 
Paredes
Árbitro: João Gonçalves

USC Paredes: Dani Carvalho; 
Padeiro, Faneca; Nuno Moreira 
e Gustavo; Sousa (Ferraz, 82); 
Martins e Hélder (Henrique, 
82), To-Jó; Seixas; (Dani, 77) e 
Ismael (Ima, 77) 

Treinador: Eurico Couto

Aliados FC Lordelo: Nico, Vítor 
Mendes (Fábio Fonseca, 62); 
Hugo Silva; Paulo Monteiro e 
Pinto (Gilmar, 62) Maurício; 
Diogo Brandão (Diogo Preto, 
62) e Carlão; Rateira; Ricardo 
Preto e Pedrinho

Treinador: Pedro Barroso

Ao intervalo: 2-1. Golos: Gusta-
vo (20 e 29, gp) e Rateira (34, gp)

Vermelho: Nico (90+5)

União de Paredes e Alia-
dos de Lordelo começaram a 
segunda volta do campeonato 
da Elite, série 2 da AFP tal co-
mo tinham começado a com-
petição: o União de Eurico 
Couto venceu o Aliados de 
Pedro Barroso. No jogo reali-
zado no Estádio Cidade de 
Paredes, no dia 7 de janeiro, 
dois golos de Gustavo deram o 
triunfo aos unionistas. O Alia-
dos marcou apenas um golo, 
por intermédio de Rateira na 
transformação do segundo 
penalti da tarde. O primeiro 
tinha dado o 2/0 ao U. de Pare-
des. Em setembro do ano pas-
sado, no arranque da compe-
tição, o U. de Paredes tinha 
ganho em Lordelo por 1/0.

Olhando para a classifica-
ção, União de Paredes que 
chegou a liderar o campeona-
to na fase inicial da prova, per-
deu o comando para o Aliados 
de Lordelo que tem cavado o 
fosso para a concorrência. Os 
únicos desaires do Aliados 
são precisamente diante do 
União de Paredes, com os pu-
pilos de Eurico Couto a assu-
mirem-se como as “bestas 
negras”, dos conterrâneos de 
Lordelo.

Campeonato 
dominado pelas equipas 
de Paredes
Pelo meio destes dois 

O FC Parada e o U. Baltar, 
têm dado luta na disputa pe-
lo primeiro lugar dos respe-
tivos campeonatos. O Para-
da de David Barbosa, a jogar 
em casa emprestada, no es-
tádio cidade de Paredes, li-
dera a 2ª divisão Série 2 a 
meias com a AD Marco09. Já 
o Baltar que há semelhança 
do Parada aguarda pela con-
clusão do novo campo de jo-
gos é, atualmente, segundo 
classificado depois de já ter 
liderado a prova em jorna-

U. Paredes  
a “besta negra” 
do Aliados  
de Lordelo

Domínio paredense  
também notado na I e II Divisão 

clubes, na tabela classifi-
cativa surge o Rebordo-
sa AC, segundo classifi-
cado da geral, que no ar-
r a n q u e  d e  2 0 1 8  f o i 
ganhar à Lixa por 2/1.  O 
Nun´ Álvares, estreante 
n o  c a m p e o n a t o  t e m , 
paulatinamente, recupe-
rado do choque que a no-
va competição lhe pro-
vocou. A equipa de Reca-
rei  tem 18 pontos e é 
atualmente a 12ª classi-
ficada. Na última jorna-
da empatou a zero, em 
casa, com a equipa “B” do 
Paços de Ferreira.

das consecutivas. Na no-
vidade das equipas B, o 
Aliados tem revelado ter 
melhores segundas li-
nhas. Sobreirense e Van-
doma, ambos estão a rea-
l izar  um campeonato 
modesto. 

No Nacional, o Aliança 
de Gandra está a em sé-
rias dificuldades para se 
livrar dos lugares de des-
cida. As próximas jorna-
das do Campeonato de 
Portugal serão decisivas.
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DESPORTO

 Fábio Ribeiro ciclista todo 
terreno da equipa ProRebor-
dosa foi terceiro classificado 
no Ciclocrosse de Marrazes, 
prova pontuável para a Taça de 
Portugal. O ciclista de Rebor-
dosa ficou a oito segundos da 
dupla Bruno Silva e Vítor San-
tos da equipa Quinta das Ar-

cas, que cortaram a meta lado 
a lado. Com este resultado, o 
penafidelense Vítor Santos 
s a g r o u - s e  ve n c e d o r  d o 
troféu. 

Nas categorias de vetera-
nos, o paredense António Sou-
sa, em master 40, desta vez 
não foi além do 4º lugar, numa 

prova ganha por Hugo Morei-
ra. Quando falta apenas dispu-
tar uma etapa, António Sousa, 
está no 3º lugar do Ranking da 
Taça de Portugal com 155 
pontos, contra os 160 pontos 
do segundo classificado, Hugo 
Moreira e dos 185 pontos do 
líder Nuno Inácio.

O concelho de Paredes 
recebe, neste sábado e do-
mingo, cerca de 50 atletas 
que vão disputar a 1ª volta do 
Campeonato Nacional de 
Boccia 2018, zona Norte, na 
categoria de individuais BC3.

O Pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo, é o local es-
colhido para esta prova, onde 
meia centena de atletas vão 
competir pelas melhores po-

sições de forma a assegura-
rem a qualificação para o 
Campeonato Nacional e para 
o s  l u g a r e s  c i m e i r o s  n o 
Ranking Nacional de Boccia.

O Campeonato Nacional 
de Boccia é organizado pela 
PCAND (Paralisia Cerebral 
– Associação Nacional de 
Desporto) e conta com a co-
laboração da Câmara Muni-
cipal de Paredes.

Ciclista de Rebordosa subiu  
ao pódio do Ciclocrosse de Marrazes

Campeonato Nacional de Boccia 2018 em Paredes 

PUB

O Paredes Golfe Clube 
(PGC) organizou a primei-
ra edição da Gala Anual de 
entrega de prémios do 
clube.

A Casa da Cultura de 
Paredes no dia 22 vestiu-
-se a rigor para acolher o 
evento, num dos momen-
tos mais memoráveis da 
ainda breve história do 
clube.

Para além dos vencedo-
r e s  d o s  t o r n e i o s  d o s 

r a n k i n g s  N o r t e n h a  e 
Quinta de Novais, foram 
entregues e aplaudidos: o 
campeão do clube, os cam-
peões de pares do clube e 
os vencedores do torneio 
de iniciação. 

O Presidente da Dire-
ção do PGC, António Bes-
sa, mostrou vontade "de 
continuar a fazer crescer 
o golfe em Paredes, abrin-
d o - o  a  t o d a  a 
comunidade".

Paredes Golfe Clube  
entregou prémios em gala

 
Rookie do Ano - Martim Silva

Atleta 1º Ciclo do Ano - Cláudia Machado

Escola do Ano - EB Paredes

Atleta Revelação do Ano - Teresinha Costa

Atleta Júnior do Ano - Pedro Barbosa

Jogador do Ano - Miguel Cardoso

Projeto do Ano - Aveleda Specials Cup

Prémio Exemplo e Dedicação - António Barros

 

Programa:
Sábado | 13 janeiro

09h30: Início da competição

19h00: Final da competição  
do 1º dia

Domingo | 14 janeiro

09h00: Início da competição

13h00: Final da competição  
e entrega de prémios

B
runo Jesus atleta 
p a r e d e n s e  d o 
M a i a  A t l é t i c o 

Clube, que estava a “correr 
em casa”, foi o vencedor da 
V Corrida de Reis, levada a 
cabo pela Associação Juve-
nil de Paredes – Parjovem 
em parceria com a Câmara 
Municipal de Paredes. A 
sportinguista Francisca 
Borges foi a mais rápida en-
tre as mulheres. 

Bruno Jesus com 31 mi-
nutos e 43 segundos foi o 
primeiro a concluir os 10 
quilómetros da prova. O se-
gundo foi Rui Muga (Clube 
Académico de Mogadouro) 
e o terceiro Paulo Barbosa 
(individual).

Bruno Jesus e Francisca Borges 
coroados na Corrida dos Reis

António Orlando | texto

ATLETISMO. As ruas da cidade de Paredes encheram-se de atletas ao inicio da noite de 
6 de janeiro para a Corrida de Reis. Organização fala em 600 inscrições.

Na competição feminina 
participaram 80 atletas, 
tendo sido Francisca Bor-
ges do Sporting Clube de 
Portugal a vencer a prova, 
seguida por Carla Machado 
(individual). O terceiro lu-

gar do pódio foi entregue à 
atleta Luísa Oliveira do Pa-
redes Aventura.

Numa noite com baixas 
temperaturas não faltou 
animação entre os partici-
pantes do evento que con-

tou ainda com uma cami-
nhada de 5 km.

Segundo a organização, 
“participaram nesta ativida-
de desportiva cerca de 600 
atletas com protagonistas de 
diversas idades, destes, cer-
ca de 150 veteranos.

A organização esteve a 
cargo da Parjovem – Asso-
ciação Juvenil de Paredes, 
com a parceria da Câmara 
Municipal de Paredes.

A partida foi simbolica-
mente dada pelo presidente 
da Câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado de Sara Moreira, “ma-
drinha da corrida”, e do ve-
reador do Desporto, Paulo 
Silva.
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JUNHO 2017
António Pedro Silva eleito presidente do União Sport 
Club de Paredes. É um jovem solicitador, natural de Bal-
tar, com escritório na cidade de Paredes e já integrava a 
C.A. de Manuel Cardoso. O dirigente apresentou-se a su-
frágio na Assembleia Geral, do dia 16 de junho, realizada 
no café sede da coletividade junto ao Parque José Gui-
lherme. O anúncio, da inauguração do Posto avançado de 
Bombeiros em Recarei para junho, foi manifestamente 
exagerado. Obra nem a 50% está construída.

JULHO 2017
"Laranjeiras" voltou a ser Estádio por um dia. Velhinho 

campo de futebol de Paredes acolheu, no dia 8 de julho, a 

realização do Torneio Cidade de Paredes. 

Na edição de 21 de julho o Progresso de Paredes iniciou a 

cobertura das pré-candidaturas às eleições autárquicas 

com entrevistas aos candidatos Paulo Teles do BE e Mi-

guel Garcez do CDS responderam às nossas questões. 

Rui Moutinho do PSD não aceitou o desafio. 

SETEMBRO 2017
“Ampliação do Quartel de Lordelo não viola o PDM, como 
diz Celso Ferreira”, afirmou em tom polémico, Miguel Fer-
reira, presidente da Associação Humanitária dos Bombei-
ros de Lordelo. Os bombeiros querem otimizar o projeto 
inicial mas Celso Ferreira diz que “alteração ao projeto não 
cumpre o Plano Diretor Municipal”. Após as férias retoma-
mos as entrevistas com os candidatos à Câmara de Pare-
des, no caso, Álvaro Pinto, Raquel Moreira, do Movimento 
Positivo por Paredes e Alexandre Almeida do PS.

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 9 Junho | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3421 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro
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JORNAL FUNDADO EM 1931

PRIMEIRO COMANDANTE DA GNR DE PAREDES PERPETUADO NO QUARTEL     PÁGS.12 E 13

4 milhões de euros 
em faturas para novo 
Presidente pagar PÁG.3

QUARTEL DOS BOMBEIROS  
DE PAREDES   
VAI TER NOVA CARA      PÁG.3

CÂMARA

 PÁG.4

CAVACO SILVA INTERROMPEU RECATO  
PARA INAUGURAR CENTRO ESCOLAR DE BALTAR     

PUB

PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 7 Julho | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3423 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

JORNAL FUNDADO EM 1931

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

ANDANTE, QUE NÃO ANDA EM PAREDES, ACERTA PASSO DA A.M.    PÁG.7

CENTENA E MEIA DE CANDIDATOS PARA 

QUATRO VAGAS DE EMPREGO NA CÂMARA    
PÁG.3

“A NOVIDADE QUE POSSO ADIANTAR, 

É UM CURSO LIVRE DE BATERIA”

REVELA DIRETOR PEDAGÓGICO DO CONSERVATÓRIO PÁGS.12 E 13

MÚSICA “PASODOBLE 
DOMINGOS BARROS”  EM  
HOMENAGEM AO EMPRESÁRIO

 PÁG.4

 PÁG.6

Câmara vendeu terreno  
de EB 2,3 Baltar depois de  
o ter cedido à Misericórdia

Empresa de  
André Santos recebeu 
25.200 euros da 
Câmara em 18 meses

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 22 Setembro | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3426 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

PUB

PÁG.21

PÁG.6

MAIORIA DOS CANDIDATOS À CÂMARA ASSUSTADOS COM  
PASSIVO, REVELA DEBATE AUTÁRQUICAS'17  PÁGS.9 A 11

PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO 
CONFIRMA DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS 
DOS CENTROS ESCOLARES   PÁG.4

JANEIRO DE 2017
Bombeiros multados em Lisboa mas ambulância não saiu 

do quartel em Cête. Polícia reconhece erro mas a ANSR 

insiste em cobrar a multa. Autoridade Nacional da Segu-

rança Rodoviária não se entende com a PSP. Bombeiros 

de Cête requerem imediata anulação do auto. "Estrada 

da morte" francesa tira vida a jovem mãe de Paredes. “Câ-

mara ignora FC Cête” diz presidente do clube.

PUB

Festas Felizes

PUB

Bom Natal  e Feliz 2017

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 6 Janeiro | 2017 | Quinzenário | Ano 86 | Nº. 3410 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

Negócio. O empréstimo de curto prazo a um ano vai atirar a fatura para o novo Presidente de Câmara que sairá das eleições Autárquicas 
deste ano. O PCP/PEV com arreganho, juntou-se ao PSD para contrair a nova dívida. Debate legitimou retaliação política e o uso do di-
nheiro público para fins eleitorais. PÁGS. 6 E 7

PAREDES  
CONTABILIZOU 
214 NINHOS DE 
VESPA ASIÁTICA 
EM 2016 PÁG.5

BOLETIM MUNICIPAL 
“INVENTA” SUBSÍDIO  
MUNICIPAL DE 40 MIL 
EUROS A IPSS DA 
SOBREIRA  PÁG.3

FRANCISCO É O BEBÉ 
DO ANO DO CHTS 
PÁG.5

JORNAL FUNDADO EM 1931

Empréstimo de 2,5 milhões para o próximo  
Presidente pagar até dezembro de 2017

FEVEREIRO DE 2017
Centros Escolares de Paredes há dez anos a dar notícias. 

Os Centros Escolares de Paredes são, há dez anos, uma 

fonte inesgotável de notícias. A última aponta para frau-

de com milhões de euros da União Europeia. Terrenos 

das “Laranjeiras” comprados pela Câmara. 

Câmara de Paredes é a 34ª  do país que mais juros pagou 

em 2015.

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 17 Fevereiro | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3413 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro
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Suspeitas de utilização 
indevida de fundos 
da União Europeia
Transparência. A Investigação do Organismo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) deslinda uma teia de alegada promiscuidade entre gestão pública 
da CM Paredes e várias empresas.  PÁGS.11, 12 E 13

CCDRN corta mais 3 milhões de euros às  
escolas e realiza auditoria aos centros escolares

JORNAL FUNDADO EM 1931

“PROMOÇÕES DE APARELHOS  
AUDITIVOS, NA TELEVISÃO, ENGANAM 
OS IDOSOS”, DIZ AUDIOLOGISTA  PÁG.3

SISTEMA DE VISITAS DO HOSPITAL 
PADRE AMÉRICO VAI MUDAR  PÁG.4

RUBEN DA CRUZ REI DO CARNAVAL 
TRAPALHÃO DE LORDELO  PÁG.5

ALIADOS FC LORDELO E CCD SOBROSA 
DESPEDEM TREINADORES   PÁG.7

2017
Em primeira 

página
Na primeira edição do ano 2018, O Progresso 

de Paredes sempre com os olhos postos no fu-

turo, não esquece o passado e, recorda neste 

destacável, as 12 das Primeiras Páginas que ao 

longo de 2017 fizeram a notícia em Paredes. As 

outras “Primeiras Paginas” que não couberam, 

por culpa da ditadura do espaço, surgem no ro-

dapé de cada “Primeira” do mês. Bom Ano! 

O Editor
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ABRIL DE 2017
Presidente e assessor gastam 2400 euros em almoços. O 
montante foi contabilizado pelo jornal Progresso de Pare-
des somando as diferentes parcelas das faturas de almo-
ços que vão sendo aprovadas em reunião de câmara na ru-
brica “pagamentos para conhecimento”. Trata-se de um 
valor, é o que é, que é pago com dinheiro dos contribuintes.  
Descargas sucessivas poluem rio Sousa. Ambiente. Uma 
das mais intensas ocorreu no passado dia 13 de abril, ainda 
assim longe de atingir a proporção da descarga de 8 março.

MARÇO DE 2017
Futuro das “laranjeiras” adiado para depois das eleições. 

Negócio. Celso Ferreira comprometeu-se a dar a palavra 

aos paredenses para que a cidade decida sobre o destino a 

dar aos terrenos agora readquiridos pela Câmara por 1,6 

milhões de euros. “Cidade Desportiva, em Mouriz, é irrever-

sível”, tratou de avisar.  Bombeiros de Cête podem acabar. 

Celso Ferreira recomenda ao PS leitura do Jornal Progresso 

de Paredes para saberem a história da Investigação OLAF. 

MAIO DE 2017
Marcelo apadrinha Posto de Bombeiros em Recarei. A 
presença do presidente da República de Sousa foi anun-
ciada pelo presidente da câmara de Paredes, Celso Fer-
reira, num contexto de inauguração das instalações do 
Posto Avançado de Bombeiros de Recarei, mas pelo an-
dar da empreitada não é certo que as obras possam estar 
todas concluídas a tempo do Presidente da República as 
inaugurar.  Carrinha incendeia-se e lança pânico no cora-
ção da cidade de Paredes. 

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

QUINTA-FEIRA 13 Abril | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3417 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro
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JORNAL FUNDADO EM 1931

ENTREVISTA A RAQUEL MOREIRA DA SILVA

Rui Moutinho 
“procurou-me para uma  
conversa pessoal  
onde me pediu perdão.” PÁG.5

Feliz 
Páscoa

Feliz 
Páscoa

PÁGS.12 E 13

TRABALHADOR MORRE ATINGIDO  
POR RETROESCAVADORA    PÁG.3

CANELAS, "EQUIPA VIOLENTA NÃO SERÁ  
O TERMO CORRETO", DIZ PRESIDENTE DE 
NÚCLEO DE ARBITROS DE VALE DO SOUSA    PÁG.8

QUARTEL DE BALTAR VAI CRESCER 
“À CUSTA” DAS MULHERES    PÁG.20

QUEM É DE LORDELO 
“VAI À CAIXA” EM REBORDOSA    PÁG.20

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 17 Março | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3415 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro
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JORNAL FUNDADO EM 1931

PS recusou votar 
negócio da Câmara
Contrato. Socialistas queixam-se de falta de informação do negócio e pediram a 
retirada do ponto da ordem do dia para posterior agendamento. Presidente disse 
que não. Tudo porque Celso Ferreira, antes de abandonar a presidência, quer 
inaugurar o alargamento do Parque do Rio Ferreira. PÁGS.4 E 5

Descarga no rio Sousa  
“chega” à Assembleia da República
Descarga no rio Sousa  
“chega” à Assembleia da República

PÁGS.12 E 13

CANCELADA GALA DO DESPORTO  
DA CÂMARA DE PAREDES  PÁG.3

OBRAS  NA CONSULTA EXTERNA 
DO HOSPITAL PADRE AMÉRICO    PÁG.8

RALICROSS DE 
VOLTA A BALTAR    
PÁG.9

CÂNDIDO BARBOSA  
NA TOPONÍMIA  
DE PAREDES   PÁG.4

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
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SEXTA-FEIRA 12 Maio | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3419 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro
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JORNAL FUNDADO EM 1931

“Temos o melhor  
candidato a nível 
nacional do PSD” PÁG.13

HINOS DE MOURIZ E ESTREBUELA 

VENCEM CONCURSO NACIONAL 

"HERÓIS DA FRUTA"    PÁG.5

ASSOCIAÇÃO DE CRISTELO 

CAMPEÃ DA LIGA INATEL  

DE FUTSAL DO PORTO   PÁG.16

CULTURA E HISTÓRIA DE PAREDES  

COLOCADAS À REFLEXÃO POR ANTIGOS  

ALUNOS DA SECUNDÁRIA     PÁG.12

CONTAS DO MUNICÍPIO APROVADAS  
NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO PSD E CDU      PÁG.7

AUTÁRQUICAS  INQUINAM ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL      PÁG.8

CELSO FERREIRA:

OUTUBRO 2017
 “Connosco não haverá obras para a campanha eleitoral”, 
atirou o novo Presidente da Câmara de Paredes, para 
gáudio da plateia que, em tom festivo, ao final da tarde de 
sábado, dia 21 de outubro, marcou massivamente pre-
sença no Ato de Posse dos Órgãos Autárquicos para o 
mandato 2017/2021. Publicamos as Novas Caras da As-
sembleia Municipal de Paredes.  Proprietários da “Jaime 
& Virgínia” de Lordelo sequestrados e roubados em 20 
mil euros

PUB
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SEXTA-FEIRA 13 Outubro | 2017 | Quinzenário | Ano 87 | Nº. 3427 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

PUB
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Alexandre,
O Presidente

Alexandre Almeida é empossado no 
dia 21 de outubro, às 17 horas no pavi-
lhão Municipal, como Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes.  

Na primeira entrevista ao Progresso 
de Paredes após ter sido eleito, Alexan-
dre Almeida promete “desenvolver uma 
cultura de rigor na Câmara”. 

Liderando o Partido Socialista, Ale-
xandre Almeida pôs fim ao reinado de 
24 anos do PSD na Câmara Municipal 
de Paredes. 

Foi no dia 1 de outubro que o PS ven-
ceu as eleições autárquicas por uma di-
ferença de 7. 284 votos.

Baptista Pereira será o novo presi-
dente da Assembleia Municipal. Assim a 
Oposição aceite o sufrágio eleitoral.

NOVEMBRO 2016
Câmara promete espalhar magia com mega programa de 
animação natalício. A autarquia apresentou, no dia 18 de 
novembro, uma programação de animação que “vai via-
jar” de comboio por toda a quadra natalícia. “As estações” 
são as quatro cidades do concelho: Paredes, Lordelo, Re-
bordosa e Gandra. 
Operação financeira em marcha para minimizar o peso 
da herança camarária.  Alteração do trânsito na cidade 
começa a ser discutida em janeiro.
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“Prometemos apoio 
nos materiais escolares 
e cumprimos” 
"Ainda bem que o PS teve maioria 
senão as famílias de Paredes ficavam 
sem este apoio" PÁGS.12 E 13

AUTÁRQUICAS 2017

CÊTE E PARADA DE TODEIA  

JÁ TÊM "JUNTA". IMPASSE EM VILELA 
 PÁG.3

WOODONE, A EMPRESA MODELO QUE 

RECEBEU DO ESTADO 5,9 MILHÕES DE 

EUROS, FECHOU AS PORTAS   PÁG.3

PAREDES SERVE GASTRONOMIA  
LOCAL NOS “FINS DE SEMANA  
GASTRONÓMICOS”    PÁG.10

SERVIÇOS DO BALCÃO  
ÚNICO CHEGAM A REBORDOSA     PÁG.23

VEREADOR DA EDUCAÇÃO DA 
CM PAREDES - PAULO SILVA

PRESIDENTE DA CM PAREDES 
ALEXANDRE ALMEIDA

ENTREVISTA

REUNIÃO D0 EXECUTIVO

DEZEMBRO 2016
Feira Franca quinzenal e sem frutas e legumes. Depois da 
mudança de local segue-se a imposição de regras. Regu-
lamento, aprovado em reunião de Câmara, vai para con-
sulta pública.  Junta de Vilela contínua sem Executivo. 
Assembleia Municipal toma conhecimento da “má he-
rança”: Câmara de Paredes violou a lei dos compromis-
sos; IMI já não vai baixar; Orçamento de 62 milhões de 
euros é, essencialmente, para pagar ordenados e dívidas 
do anterior Executivo; PSD votou contra. 
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A Divercol deseja a todos os clientes e amigos 
um Santo e Feliz Natal

CONTAS DA CÂMARA ATINGIRAM O VERMELHO  
E PÕEM EM CAUSA PROMESSAS ELEITORAIS  PÁG. 8

USC Paredes  
celebra 93 anos
DESTAQUE. Pedro Silva, presidente do clube aguarda por reunião com presidente de 
Câmara para discutir projeto das Laranjeiras.

NOVA DESCARGA POLUENTE  

NO RIO SOUSA   PÁG.2

NOVO CALENDÁRIO DA  

CRUZ VERMELHA   PÁG.6

ACIDENTES  

VITIMAM PAREDENSES   PÁG.2

HOMENAGEADOS OS QUE PARTILHAM SABEDORIA  
COM OS MAIS DESFAVORECIDOS PÁG.4

Pedro Silva, 
presidente do USC Paredes

DOMINGOS BARROS  
DUPLAMENTE HOMENAGEADO 
NA APD – PAREDES   PÁG.10
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Um certo 2017 
que infelizmente perdura

A
c a b a - s e  o  a n o  d e 
2017 com ondas de 
otimismo. Excessi-

vo, digo eu, em contra-ciclo. 
Não desconheço alguns dos 
indicadores económicos, 
favoráveis, positivos, e que 
não podem ser ignorados. 
Mas importa não os hiper-
valorizar, atentos a sinais 
ainda muito preocupantes 
de pobreza e de vulnerabili-
d a d e  s o c i a l .  A p e s a r  d o 
boom do Turismo, o PIB só 
cresce ligeiramente, não 
deixando de nos colocar na 
14.ª posição em 19 países 
que integram a zona euro. 

Estamos em pleno inver-
no. A casa dos portugueses 
mantém índices de aqueci-
mento muito insatisfató-
rios. Três quartos dos por-
tugueses afirmam ter frio 
dentro de casa durante o 
Inverno, e um quarto diz 
que de Verão as casas são 
excessivamente quentes. 
Apenas um por cento vive 
em casa termicamente con-
fortável. E porque será que 
os portugueses tem de en-
frentar o frio dentro de sua 
casa, utilizando em grande 
parte o recurso adicional de 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

mais vestuário? A resposta 
a esta pergunta é simples: 
baixo poder de compra e a 
electricidade mais cara da 
Europa. 

E quando vemos as ur-
gências dos hospitais nesta 
altura do ano repletos de 
casos de gripe ou de infe-
ções respiratórias mais ou 
menos graves, a pergunta 
que se deve fazer é a se-
guinte: Está tudo feito a 
montante, na prevenção da 
doença, nos cuidados domi-
ciliários a idosos, na utiliza-
ção de meios terapêuticos, 
mesmo nas escalas de médi-
cos nesses serviços? Há 
verdadeiramente planos de 
contingência ou tudo não 
passa de planos de substi-
tuição de ausências para 
gerir o caos, a incapacidade 
de resposta e as complica-
ções do atendimento tar-
dio? Não, a resposta é nega-
tiva. Não possuímos verda-
d e i r a m e n t e  c o n d i ç õ e s 
estruturais de resposta so-
cial. Persiste muita insensi-
bilidade social e muita ir-
responsabilidade na gestão 
de sectores intermédios da 
Administração Pública. Es-
ta, partidarizada, dá sinais 
de muitas vezes só servir 
para promoção de interes-
ses particulares. 

Às vezes a realidade qua-
se que nos anestesia. Ve-
mos reportagens idílicas da 

cristianoribeiro@gmail.com

chegada nesta data natalí-
cia de muitos portugueses 
às suas famílias. Emociona-
mo-nos aí com facilidade. 
Mas contabilizamos todos 
os inúmeros portugueses, 
novos e mais velhos, ausen-
tes da pátria, a trabalhar 
longe pelos cantos do mun-
do e muitas vezes tão pre-
cariamente? E registamos a 
circunstância das suas fa-
mílias, desagregadas, dis-
persas, desvinculadas dos 
afectos e dos projectos co-
m u n s ?  A s  l á g r i m a s  d o s 
reencontros não são só de 
alegria, mas também têm o 
sabor salgado da insatisfa-
ção e do desalento. Um país 
“padrasto” para muitos.

Temos um Presidente hi-
peractivo, excessivamente 
mediático, a martelar no 
cravo e na ferradura. Nele 
descobrimos virtudes, mas 
perdoamos encenações. Te-
mos um Governo hiper-
pragmático, excessivamen-
te defensivo, a navegar per-
to da costa.  Nele vemos 
estabilidade, mas assinala-
mos vícios. Temos um País 
de excessiva festa, excessi-
va paixão clubística, exces-
sivo consumismo, excessivo 
presente sem memória do 
passado e sem preocupação 
de futuro.  E para que 2018 
seja o ano da diferença, era 
preciso um sobressalto. Po-
lítico e ético.

O 
novo ano começa e com ele a 
esperança de nos reinven-
tarmos; sobretudo, para es-

quecer as más heranças que o anterior 
ano deixou. Em termos de políticos, 
Paredes deixa 2017 para trás com 
uma marca muito forte que ficará vin-
cada no novo Ano e que muitos consi-
deram muito negativa. Eu também 
não tenho duvidas disso! Assim, mais 
do que começar o ano com balanços o 
melhor é olhar para a frente com uma 
nova dinâmica.

Na vida, como na política, o quoti-
diano vai oscilando entre momentos 
melhores e momentos menos bons 
que muito dependem da luta do traba-
lho, feita à medida da vida de cada um. 
Mas em política, o tempo é sempre di-
ferente do da vida, pois a viagem entre 

o país das maravilhas e o inferno de-
pende só da vontade das eleições, por 
isso, o seu calendário é focado numa 
espécie de nuvem, superior a todos os 
comuns mortais. Digo isto pois vislum-
bro 2018 como um ano a correr para 
novas eleições (europeias, legislativas 
e regionais em 2019).

Assim, se o Governo insiste no 
marketing do que pretende fazer, lá 
vão os partidos mobilizar-se para as 
eleições que aí vêm. Veja-se o caso do 
Partido Socialista que se encontra em 
renovação das concelhias do Vale do 
Sousa, tendo eleições internas em Pa-
redes, já em janeiro. Por outro lado, o 
Partido Social Democrata (PSD) ace-
lera para as suas eleições internas, a 
nível Nacional, numa disputa entre 
Rui Rio e Pedro Santana Lopes. 

Seguindo o exemplo de “em equipa 
que perde se deve mexer”, o PSD equa-
ciona dois estilos diferentes de uma 
visão política muito idêntica. As dife-
renças ficam marcadas nos alinha-
mentos e enquanto Rui Rio parece 
trazer consigo as mesmas “outras se-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Bom Ano de 2018

mariocamilomota@gmail.com

A 
Assembleia Municipal de Pare-
des aprovou os documentos pre-
visionais para o ano de 2018.

Entre a normal desculpabilização de 
quem geriu o Município nos mandatos 
anteriores, o PSD, e a desculpabilização 
dos que agora tomam as rédeas do Con-
celho, o PS, dilui-se o essencial no folclo-
re politico.

Aquele que foi o primeiro orçamento 
do executivo socialista reflete nas suas 
palavras uma “herança” pesada do ante-
rior executivo.

Mas parece-me que se esquece o es-
sencial, em que medida este orçamento 

Participação
vai ou não agravar a vida dos munícipes, 
para além do IMI.

Porque, a elaboração do orçamento 
de um Município é uma oportunidade 
única de chamar o povo a participar nas 
escolhas que lhe condicionarão o futuro.

Se é certo que o executivo municipal 
foi eleito pela população, e em data bem 
recente, isso não dispensa que o orça-
mento seja tomado como um instrumen-
to de gestão a elaborar no quadro de uma 
gestão participada, chamando os muníci-
pes a pronunciarem-se previamente so-
bre as prioridades para o concelho.

O conceito de orçamento participati-
vo está subjacente a um processo de ini-
ciativa política através do qual a popula-
ção decide, ou contribui para a decisão, 
sobre o destino de todos, ou de uma par-
te, dos recursos públicos disponíveis pa-
ra um dado território. Em Portugal o or-
çamento participativo tem vindo a ga-
nhar adeptos junto das autarquias locais, 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Advogado

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

PRECISA-SE
Funcionária com experiência.

Para o ramo contabilístico.
IRS/IRC

Habilitações: 9.º ano até ao 12.º ano
Horário: 09h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00

Telf.: 255 777 690

PUB
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Bom Ano de 2018
nhoras” de outros tempos, já Santana 
Lopes parece trazer a “mesma” juven-
tude de outros tempos. Agora, já a 13 
de janeiro de 2018, e de novo na sede 
da Rua 1 de Dezembro, em Paredes, os 
militantes vão ter de escolher demo-
crática e livremente aquele que en-
tendem ser a melhor alternativa para 
fazer oposição à frente de esquerda 
que vai governando Portugal. Em Pa-
redes, espera-se que a escolha possa 
agora estar livre de alinhamentos, pois 
se outrora a escolha ia da Praça José 
Guilherme para o Partido, agora as es-
colhas podem ser de cada um e não 
haverá quem se deixe levar nem pelos 
sonhos de um grande (potencial) de-
putado que deixou o partido cair no 
município, nem pelos favores de tro-
cas de empregos de quem vive na nu-
vem da política. Só as boas escolhas, ao 
critério de cada militante de Paredes, 
poderão ajudar a renovar o PSD Na-
cional. O ano vai ser difícil! 

Dos partidos às políticas, este terá 
de ser o ano de novas dinâmicas no sec-
tor das Florestas e da Proteção Civil, 

porque Marcelo Rebelo de Sousa avi-
sou e o governo promete uma reforma 
e a sociedade civil deverá mobilizar-se 
para impedir que tudo fique na mesma 
e se possam repetir grandes incêndios. 
Também nesta matéria e em Paredes, 
no ano 2018 deverá haver uma grande 
reflexão e ações para um território com 
uma significativa área Ecológica e de 
uso múltiplo Agrícola/Florestal.

Tão importante ou ainda mais seria 
que no campo da política da Água o 
concelho de Paredes assumisse de 
uma vez por todas a monitorização do 
Rio Ferreira e Rio Sousa que têm sido 
continuamente fustigados por des-
cargas ilegais para que a sua recupera-
ção ambiental possa ser um símbolo 
de devolução de um património incal-
culável às populações que vivenciam 
esses espaços.

Espero que em 2018 se “mande” 
com os pés assentes no tempo e nas 
necessidades das pessoas, sem calcu-
lismos para 2019, com alguma utopia 
do ano novo, e sempre na esperança 
de um Bom Ano.

Participação
que querem aproximar-se mais da popu-
lação que servem. 

O Orçamento Participativo aproxi-
ma-se a um processo de democracia di-
recta, baseado na adesão voluntária dos 
interessados, que são chamados a discu-
tir e decidir sobre o orçamento de um 
município e as políticas públicas que lhe 
estão imanentes.

Será bom que o cidadão não se veja limi-
tado à participação no acto de votar para 
eleger os poderes executivo e legislativo. 
Em vez de mero coadjuvante da política 
local, o eleitor pode e deve passar a ser um 
protagonista ativo na administração públi-
ca. Combinam-se assim os elementos de 
democracia directa ou semidirecta com a 
democracia representativa.

Fica aqui o meu voto para que se co-
mece a preparar o caminho para que Pa-
redes esteja na vanguarda dos novos 
conceitos de gestão local, garantindo a 
participação da população na elaboração 

do Orçamento do próximo ano, assim co-
m o  n o  a c o m p a n h a m e n t o  d a  s u a 
execução.

Evitar-se-ão assim discussões esté-
reis sobre culpas e guerras partidárias a 
que os munícipes são alheios e de que 
normalmente só saem prejudicados.

Para tanto a população deve ser con-
vidada a participar em debates explícitos 
sobre a dimensão financeira e orçamen-
tal do Município, levando-a a identificar 
os problemas e as necessidades locais. 
Caberá aos políticos que têm a seu cargo 
a gestão da Câmara a organização deste 
processo que se quer continuado e repe-
tido no tempo, estabelecendo as formas 
de debate e de deliberação pública sobre 
a componente orçamental e a forma da 
sua monitorização e avaliação, assim co-
mo da prestação de contas relativamen-
te aos resultados do processo.

A  b e m  d a  d e m o c r a c i a  e  d o s 
munícipes.

Valorizar as 
Juntas de Freguesia

O 
Ano de 2018 come-
ça com uma ainda 
pequena Mudança, 

que pretende valorizar as 
freguesias do concelho de 
Paredes, poisa a nossas fre-
guesias têm todas as condi-
ções para se afirmar a nível 
regional e a câmara munici-
pal está muito empenhada 
em garantir que essas condi-
ções são aproveitadas para 
que possa ser gerada mais 
riqueza e desenvolvimento 
para as suas populações e 
para isso a Câmara Munici-
pal está já a desenvolver es-
se trabalho, como se com-
prova pelo facto de neste 
ano termos aumentado as 
transferências financeiras 
para as juntas de freguesia.

Infelizmente, os cons-
trangimentos financeiros 
que a Câmara Municipal en-
frenta ainda não permitiram 
aumentar o desejado, mas o 
orçamento municipal para 
2018, prevê já um aumento 
de 10% no valor a transferir 
para as juntas de Freguesia.

O objetivo, no futuro é o 
de continuar a aumentar es-
sas transferências uma vez 
que as freguesias são essen-
ciais para ajudar populações 
a terem melhor qualidade de 
vida e as famílias e as empre-
sas locais.

Esta medida visa aprovei-
tar todas as potencialidades 
e as freguesias do concelho 
de Paredes possuem e aju-
dar as mesmas a criarem 
condições para se afirma-
rem como uma referência no 
contexto regional.

Esta medida foi tomada 
após reunião com todos os 
presidentes de Junta e ao 
contrário do passado, este 
aumento foi igual para to-
dos, este reforço de visa 

apenas apoiar continuar o 
trabalho que tem sido e não 
o jogo partidárias, anterior-
mente usado e que infeliz-
mente na maioria dos casos 
acabou por prejudicar as 
p o p u l a ç õ e s  e m  v e z  d e 
beneficiar.

A nossa população é o ati-
vo mais valioso que temos, 
ajudar as Juntas de Fregue-
sia de forma séria e coerente 
é ajudar a valorizar a nossa 
população, é promover um 
desenvolvimento integral e 
harmonioso.

Para o atual executivo 
Camarário uma Municipio 
é vivo e mostra vida quan-
do as suas associações e 
instituições civis, religio-
sas, desportivas, culturais 
etc. têm vida, e por isso, es-
te reforço ainda que infe-
rior ao desejado constitui 
um estímulo e reforça a 
nossa certeza de que uma 
governação partilhada e 
em rede resulta num bene-
fício claro para a comuni-
d a d e  o n d e  e s t a m o s 
inseridos

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

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

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

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

arquitetónico.

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

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

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

pessoas e das instituições e a sua privacidade.
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O Cirurgião, Professor 
Doutor Tiago Henriques 
Coelho, Diretor Geral do 
Colégio Casa-Mãe  faleceu 
vitima de doença súbita.  O 
Doutor Tiago era um cida-
dão nascido em Baltar e 
um cirurgião pediátrico em 
claro destaque a nível na-
cional e internacional, sen-
do de referir o seu huma-
nismo a par da sua compe-
tência, que o levou a uma 
posição de destaque na 
ciência médica. Nascido 
em 21 de Julho de 1977, o 
Doutor Tiago Coelho inte-
grava a direcção da Facul-
dade de Medicina do Por-
to, onde foi um dos melho-
res alunos de sempre da 

faculdade.  A repentina 
perda de um ilustre balta-
rense, Professor e Cirur-
gião de grande reconheci-
mento na sociedade cientí-
f i c a  a  n í v e l  n a c i o n a l  e 
internacional, constitui 
uma perda irreparável pa-
ra a instituição de ensino 
de Baltar, que sob a lide-
rança do Dr.Tiago Coelho 
atingiu um estatuto de re-
ferência na educação em 
Portugal. Aluno brilhante 
na Escola Secundária de 

Baltar, o Dr. Tiago sempre 
foi um baltarense que aju-
dou todos aqueles que o 
procuravam , sempre dis-
ponível e com um sorriso 
simpático para ajudar a re-
solver os diversos proble-
mas de saúde. O Dr.Tiago 
foi um daqueles homens 
que por onde passou dei-
xou a sua marca, e homens 
destes nunca podem mor-
rer, pois a sua obra tem de 
ser continuamente lem-
brada e destacada. A sua 
memória terá de ser per-
petuada para que seja um 
exemplo e uma grande re-
ferência para as futuras 
gerações.

O Concelho de Paredes 
e a sociedade em geral tem 
o dever de  elevar bem alto 
o cidadão Tiago Henriques 
Coelho, pois este é um da-
queles homens que têm de 
viver para sempre.

    BALTAR

Professor Doutor Tiago 
Henriques Coelho (1977 - 2017)

FAUSTINO 
 SOUSA

Decorrerá no próximo dia 
14 no lugar de Aguiar a cami-
nhada S. Sebastião, o evento 
organizado pela comissão de 

festas local visa a angariação 
de fundos para a realização 
das festas em 2018.

O evento decorrerá pelas 
serras da Pia e Além e percor-
rerá caminhos e trilhos flores-
tais, alguns deles já usados a 
quando da realização de ante-
riores edições do Trail da Sra 
do Salto.

À semelhança de outros 
eventos, a organização espe-
ra mais uma vez contar com 
um numero elevado de pes-
soas que poderão para além 
da ajuda à comissão de fes-
tas, passar uma manhã de 
domingo em contacto com a 
natureza e em saudável 
convívio.

    AGUIAR DE SOUSA

Caminhada  
S. Sebastião - Aguiar

VICTOR
PEREIRA

A Junta de Freguesia de 
Aguiar de Sousa, encontra-se 
a distribuir colchões e somiê 
(estrados forrados a tecido 
que permitem a colocação do 
colchão em cima) individuais a 
quem pretenda obter tais 
bens.

Os artigos disponibilizados 
em estado de usados, mas em 
perfeito estado de utilização, 
visam colmatar eventuais ne-
cessidades da população mais 
necessitada ou organizações 
que por necessidade de alber-
gar os seus colaboradores 

temporariamente delas 
necessitem.

Os interessados deverão 
dirigir-se à Junta de Freguesia, 
sendo que esta disponibilizará 
forma de distribuir os bens 
q u e ,  e n t r e t a n t o ,  s e j a m 
solicitados.

Os Utentes da Casa do 
Povo de Bitarães, assim co-
mo o Grupo Coral desta Pa-

róquia, andam a cantar as 
Janeiras. 

Tradição que estes dois 

grupos fazem questão em 
m a n t e r.  Pa r a b é n s  p a r a 
ambos. A USV, é uma empresa de 

Paredes, que tem como ativi-
dade principal a recolha de 
óleos alimentares usados, 
junto dos principais focos de 
produção (restaurantes, can-
tinas, entre outros), e a trans-
formação em Biodiesel. A 
USV, no desenvolvimento da 
sua atividade propõe-se con-
ceber, desenvolver e imple-
mentar, em parceria com a 
Junta de Freguesia de Baltar, 

um “Sistema de Recolha de 
Óleos Alimentares Usados”, 
com o objetivo de promover, 
junto da população de Baltar, 
a separação e o correto enca-
minhamento dos óleos ali-
mentares usados; desenvol-
ver um sistema de recolha 
eficaz para os óleos alimenta-
res usados, gerados no sec-
tor domestico,  prevenir a 
degradação do sistema de 
saneamento por acumulação 

de gorduras  e  reduzir os cus-
tos de manutenção das redes 
de drenagem de águas resi-
duais. O Ponto de Recolha 
vai ser colocado junto da Ca-
sa do Foral, e os baltarenses 
poderão contribuir para a 
melhoria da consciência am-
biental dos cidadãos, ofere-
cendo uma solução exequí-
vel no tratamento de um resí-
d u o  p o t e n c i a l m e n t e 
prejudicial.

No passado dia 30 de De-
zembro, no salão “Baltararte”, a 
Banda de Baltar deu um espec-
táculo no âmbito do lançamen-
to de um CD com temas origi-
nais da Banda.           Ao evento 
ocorreu um numeroso público 

e a Junta de Freguesia esteve 
representada por Jorge Coe-
lho, presidente da Junta de 
Freguesia, que teve uma pala-
vra de reconhecimento e agra-
decimento por todo o excelen-
te trabalho desenvolvido pela 

centenária associação na pro-
moção da cultura e da música  
da freguesia. Este foi mais um 
marco da Banda de Baltar, que 
transporta o nome de Vila por 
esse Portugal fora e que é um 
baluarte da cultura de Baltar.

Doações na Junta de Freguesia

Janeiras Ponto de recolha  
de óleos usados  na Junta

Banda de Baltar lançou um CD

    BITARÃES

Carnaval em Bitarães

Da responsabilidade do 
grupo de Bombos de Bita-

rães, no próximo dia 13 de 
Fevereiro, esta freguesia 
vai estar em festa pois, no-
vamente, haverá o tradi-
cional corso carnavalesco.    
Como habitual, sai de Car-
regoso em direção ao Lar-
go dos Chãos, pelas 14 ho-

ras. Carros alegóricos e fi-
guras típicas de carnaval, 
irão estar presentes neste 
evento. Esperamos que se-
ja um dia de festa para esta 
terra e com grande afluên-
c i a  d e  p a r t i c i p a n t e s  e 
visitantes.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
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FREGUESIAS

Manuel Amândio Leal foi 
empossado como presiden-
te da Cooperativa Eletrifi-
cadora de Rebordosa (A 
Celer) para um mandato 
que irá de 2018 a 2021. A 
tomada de posse decorreu 
no primeiro dia do ano nas 
i n s t a l a ç õ e s  d a 
eletrificadora. 

Muitos Rebordosenses 
fizeram a contagem de-
crescente para entrar em 
2018 à porta. 

A passagem d´ano foi 

celebrada por muitos re-
bordosenses à porta do 
quartel dos bombeiros, de 
garrafa de espumante na 
mão. O ponto alto dos fes-

tejos foi a tradicional ses-
são de fogo de artificio pro-
movida pela Comissão de 
Festas 2018, Promov, Jun-
ta de Freguesia e A Celer . 

Empossada 
nova 
direção  
de A Celer

Muita gente em frente ao Quartel  
de Bombeiros para entrar em 2018

PUB

A sala de estar do Centro 
de Apoio Temporário (CAT), 
de Rebordosa foi totalmente 
remodela com a ajuda de me-
cenas. Um empresário ofere-
ceu o mobiliário e a equipa do 
programa televisivo recons-
truiu a sala de estar do CAT, 

instituição que acolhe crian-
ças em risco dos 0 até aos 14 
anos.

A iniciativa partiu da dire-
ção da Associação para o De-
senvolvimento de Rebordo-
sa, que pretendia dar um no-
v o  a r  a o  e s p a ç o .  “ E s t a 
iniciativa é a concretização 
de um sonho para estas 
crianças, só possível de reali-
zar com esta feliz parceria”, 
explicou Fernando Maga-
lhães, presidente da Associa-

ção para o Desenvolvimento 
de Rebordosa.

A instituição que conta já 
há vários anos com o Centro 
de Apoio Temporário, recor-
re frequentemente ao mece-
nato sempre que se vê impo-
tente para resolver os pro-
blemas.  “Sinto me feliz por 
ver estas crianças com me-
lhores condições pois como 
todos sabemos elas não têm 
uma vida fácil”, disse Celso 
Laskasas.

    REBORDOSA

“Querido Mudei a Casa”  
requalificou Centro de Apoio 
Temporário

PAULO 
PINHEIRO
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

S
ituado nas margens do 
rio Sousa, na Avenida 
Doutor Francisco Sá 

Carneiro, o restaurante MAR-
naBOCA, tem vistas para a zona 
ribeirinha da cidade de Paredes. 
Trata-se da mais recente aposta 
de Adão Moreira de Sousa, um 
empresário da restauração com 
provas dadas em Penafiel, a ter-
ra natal, e em Paços de Ferreira. 
“Pretendemos com este espaço 
marcar a diferença com o peixe 
fresco e os mariscos de altíssima 
qualidade. A nossa carteira de 
clientes, que nos tem seguido, é 
o melhor cartão-de-visita do 
MARnaBOCA”, explica o Nosso 
Empresário. 

Num olhar pelo cardápio do 
MARnaBOCA, salta aos olhos, 
“o peixe fresco grelhado com as 
batatinhas a murro”. Os maris-
cos assumem a explosão do sa-
bor a mar à beira rio:  caldeirada 

e arroz de marisco, camarão ti-
gre na chapa, percebes, sapatei-
ras recheadas, ameijoas, mexi-
lhão, etc, são algumas das igua-
rias que, só de lhes citar o nome, 
fazem crescer água na boca.

O bacalhau também tem lu-
gar na marisqueira, com desta-
que para o clássico "Bacalhau à 
Zé do Pipo".

O “cabritinho” (assim desig-
nado por ser mesmo pequeni-
no) assado no forno é uma das 

iguarias para os almoços de do-
mingos em alternativa ao peixe. 
Aliás, diariamente, o MARna-
BOCA, tem sempre dois pratos 
de carne em contraponto à 
enorme variedade de “sabores a 
mar” que ali chegam diretamen-
te da lota.O Restaurante/Maris-
queira MARnaBOCA acomoda-
-se num espaço composto por 
duas salas distintas: uma mais 
vocacionada para o serviço diá-
rio; outra para jantares de gru-

po, batizados, casamentos, etc, 
até 120 pessoas.

Os trunfos deste restauran-
te não se ficam, “apenas” pela 
“boa mesa” mas também pelo 
benefício dos excelentes aces-
sos pela saída da A4 (Penafiel, 
Hospital) como pela de Paredes. 
A aposta empresarial, como se 
percebe, visa ultrapassar as 
fronteiras do concelho. Com o 
estacionamento privativo o lu-
gar é garantido.

À beira rio com 
o  sabor a mar na boca

António Orlando | texto

NEGÓCIO. Que tal uma lagosta para o jantar? Um robalo do mar grelhado?  
A pergunta é do MARnaBOCA, o restaurante acabado de chegar a Paredes.  
A resposta à pergunta cabe aos apetites do leitor.
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PUBLICIDADE

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

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

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Feliz Natal

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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CULTURA

PUB

Sue Ferrers vai estar em 
Gandra, Paredes, para um con-
certo no dia 13 de Janeiro, no 
auditório da CESPU, cuja recei-
ta reverte a favor do Centro 
Social e Paroquial de São 
Miguel.

Sue Ferrers acompanhada 
do seu instrumento nyckelhar-
pa, além do concerto em Gan-
dra, estará no Porto em Janeiro 
para uma série de espetáculos.

Nyckelharpa é um instru-
mento de musica tradicional da 
Suécia. Trata-se de um instru-
mento de corda friccionada, 
equipado com teclas e cordas 
de ressonância (cordas simpá-
ticas) que lhe conferem uma 
sonoridade característica. O 
seu nome, de origem sueca, sig-
nifica "cordofone de teclas". 

Os bilhetes custam cinco 
euros.

Realiza-se, amanhã, 13 de 
janeiro, o tradicional Concerto 
de Reis, pelo Orfeão e Orques-
tra da Fundação A LORD, no 
Auditório da Fundação A 
LORD. O espetáculo inicia-se 

às 21.30 horas. A entrada é li-
vre e as reservas de bilhetes 
poderão ser efetuadas na sede 
da Fundação, pelo telefone 
(224 447 357) ou por e-mail 
(geral@fundacaoalord.pt).

Concerto de nyckelharpa 

Concerto de Reis

A 
Biblioteca A Lord 
foi inaugurada em 
2 de dezembro de 

2000 com a finalidade da pro-
moção do livro e da leitura e 
privilegiando a informação, a 
dinamização e a divulgação 
da cultura.

Em maio de 2016, foi inte-
grada no novo Museu A 
LORD, passando a funcionar 
neste espaço todas as suas 
valências e possibilitando, 
ainda, a consulta da história 
da Cooperativa de Electrifica-
ção A LORD e da respetiva 
Fundação através de meios 
informáticos interativos.

A Biblioteca oferece um 
leque amplo de serviços e efe-
tua uma diversidade de ativi-
dades que vão desde o Servi-

ço de leitura em presença, 
passando pela utilização de 
meios audiovisuais, postos 
multimédia e acesso gratuito 
à Internet até ao Serviço de 
leitura domiciliária e de em-
préstimo aos utentes e às ins-
tituições locais, etc.

A Biblioteca da Fundação 
A LORD tem como “principal 
objetivo” contribuir para o de-
senvolvimento cultural da 
comunidade de Lordelo e do 
concelho de Paredes. “Consti-
tui-se como espaço de livre 
acesso destinado à leitura e à 
consulta e produção de docu-
mentos em diferentes supor-
tes e visa promover a dinami-
zação de atividades de anima-
ç ã o  q u e  p r o p o r c i o n e m 
formas enriquecedoras de 
ocupação dos tempos livres e 
que sensibilizem para as 
questões de natureza cultural 

e social, num quadro de coo-
peração com as estruturas 
educativas do concelho”, ex-
plica fonte de A LORD. A edi-

ção de livros é outra das ativi-
dades desenvolvida pela Bi-
blioteca A LORD contando no 
seu catalógo com 13 obras.

Biblioteca A LORD há 17 
anos a promover a leitura 

António Orlando | texto

EQUIPAMENTO. Espaço oferece um leque amplo de serviços e efetua uma di-
versidade de atividades num quadro de cooperação com as estruturas educati-
vas do concelho. A edição é uma das mais-valias.

 

Obras editadas
1 | EU E OS OUTROS:  
diário – memória 7.º tomo (2001) 
António Mendes Moreira

2 | O MERCADO FEIRA DE LORDELO 
(2003) 
Donzília da Conceição Ribeiro Martins

3 | SEGREDOS E REVELAÇÕES: crónicas jornalísticas (2004) 
Manuel Vieira Diniz

4 | DUAS TORRES SENHORIAIS DO VALE DO SOUSA (2006) 
Ana Maria da Costa Oliveira

5 | A COOPERATIVA DE ELECTRIFICAÇÃO A LORD:  
agente de desenvolvimento de Lordelo (2007) 
Maria Lasalete Almeida e Silva

6 | O DIRECTOR DE TURMA E O ABANDONO ESCOLAR (2008) 
Beatriz Ester Moura de Castro

7 | À DESCOBERTA DA COOPERATIVA A LORD (2009) 
Maria Lasalete Almeida e Silva

8 | UMA ILUSTRAÇÃO, MUITAS HISTÓRIAS… (2010) 
Concurso de escrita criativa: Escolas do 1.º e do 2.º ciclos,  
Ilustrações de Marta Neto

9 | FIEL / NA FEIRA DA LADRA (2011) 
Guerra Junqueiro; Organização,  
estudo e notas de Henrique Manuel Pereira

10 | À VOLTA DA POESIA (2012) 
Fernanda Matias, Maria da Conceição Silva, Maria Fernanda Amorim

11 | AUTISMO E ATRASO DE DESENVOLVIMENTO:  
um estudo de caso (2014) | Miguel Correia

12 | RIBEIRO DA SILVA – O PORTUGUÊS VOADOR (2015) 
José Magalhães Castela

13 | AUTISMO E ATRASO DE DESENVOLVIMENTO:  
um estudo de caso (2015) – 2.ª edição | Miguel Correia
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

JUSTINA GOMES RIBEIRO
Faleceu no dia 31 de dezembro com 83 anos. Era 
natural de Meinedo-Lousada e residente em Beire, 

Paredes. Era viúva de Manuel de Sousa Alves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 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

JOSÉ DA 
SILVA RIBEIRO XAVIER
Faleceu no dia 22 de dezembro com 51 anos. Era 

natural e residente em Bitarães, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

JOSÉ CARLOS 
DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 19 de dezembro com 73 anos. Era 

natural de Rebordosa-Paredes e residente em Meixomil , Paços 
de Ferreira. Era casado com Deolinda Carneiro 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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

MEIXOMIL / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

JOAQUIM DA SILVA
Faleceu no dia 20 de dezembro com 90 anos. Era 
natural e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 

com Laurinda Emília Carvalho Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

CLAUDINO RIBEIRO BESSA
Faleceu no dia 21 de dezembro com 83 anos. Era 
natural de Ferreira – Paços de Ferreira e residente 
na Rua Alto Gerês, Arreigada, Paços de Ferreira. Era 

viúvo de Isaura Sousa Neto

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

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

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122

ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MARIA AUGUSTA  
BORGES DA FONSECA
Faleceu no dia 23 de dezembro com 84 anos. Era 
natural de Parada de Todeia– Paredes e residente 

na Rua das Flores, Parada de Todeia, Paredes. Era viúva de 
Duarte Barbosa Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 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
PARADA DE TODEIA /PAREDES

FALECEU

ANA BELA TEIXEIRA 
NOGUEIRA GARCEZ
Faleceu no dia 2 de janeiro com 62 anos. Era natural 
de Frende– Baião e residente no Largo da Senhora 

do Vale, n.º 42, Cete, Paredes.  Era viúva de António Joaquim da 
Silva Garcez Soares.

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
CETE / PAREDES

FALECEU

FERNANDO BESSA
Faleceu no dia 1 de janeiro com 78 anos. Era natural 
de Besteiros–Paredes e residente na Rua Monte 
da Povoa, n.º 14, Paredes. Era viúvo de Fernanda 

Gomes Ferreira.

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

A FAMÍLIA
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

JOSÉ EMANUEL 
DE SOUSA MADUREIRA
Faleceu no dia 5 de janeiro com 82 anos. Era natural 
de Castelões de Cepeda–Paredes e residente na 

Av. Comendador Abílio Seabra, n.º 46, Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Barbosa Leal Madureira.

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ABÍLIO MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 4 de janeiro com 84 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Rampa da 
Costa, n.º 41 ( Parteira), Lordelo, Paredes. Era viúvo 

de Rita Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JÚLIO DIAS PACHECO
Faleceu no dia 21 de dezembro com 76 anos. Era 
natural de Gandra-Paredes e residente na Rua Vila-
rinho de Cima, n.º 160, Gandra, Paredes.  Era casado 

com Luzia dos Anjos 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  

GANDRA / PAREDES

FALECEU

MARIA CRISTINA PEIXOTO 
MONTEIRO D`AGUIAR
Faleceu no dia 27 de dezembro com 61 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e residen-

te na Av. Comendador Abilio Seabra, Ent. 5, 4º Andar, n.º 21, 
Paredes.  Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JOAQUIM DA SILVA NUNES
Faleceu no dia 4 de janeiro com 74 anos. Era natural 
de Louredo-Paredes e residente na Rua José Alves, 
n.º 74, Gondalães, Paredes. Era casado com Concei-

ção Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, 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 mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

GONDALÃES  / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM 
DE CARVALHO BARROS
Faleceu no dia 24 de dezembro com 61 anos. Era 

natural de Besteiros-Paredes e residente na Rua do Areal, n.º 
60, Cristelo, Paredes. Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

CRISTELO / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 23 de dezembro com 64 anos. Era na-
tural de Bitarães-Paredes e residente na Av. Central 
do Oural, n.º 58, Blc. C, 1º Dtº. Paredes. Era casado 

com Maria Adelina Barbosa de Faria da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO MENDES VIEIRO
Faleceu no dia 24 de dezembro com 73 anos. Era 
natural de Santa Marta-Penafiel e residente na Rua 
do Gajão, 1ª Ent. 2º Esq. Cristelo, Paredes. Era viúvo 

de Maria Luísa da Silva Leal.

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

CRISTELO / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOAQUIM 
PEREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 23 de dezembro com 43 anos. Era 

natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Ponte da 
Galharda, n.º 182, Irivo, Penafiel. Divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária 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  

IRIVO / PENAFIEL

FALECEU

ANTÓNIO  
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 21 de dezembro com 71 anos. Era 
natural de Cete-Paredes e residente na Rua Prof. 

Alberto Rangel, n.º 47, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Albertina Moreira Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
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  
REBORDOSA  / PAREDES
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FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
FERREIRA CAMPOS
Faleceu no dia 28 de dezembro com 69 anos. Era 

natural de Cete – Paredes e residente na Rua Circular de 
Ramos, n.º 268, Baltar, Paredes. Era v divorciada de Emídio de 
Sousa Meireles. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda.  

Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MIGUEL  
TEIXEIRA FERREIRA
Faleceu no dia 30 de dezembro com 53 anos. Era 

natural de Parada de Todeia – Paredes e residente na Rua Prof. 
José Meireles Cunha, n.º 3, 1º Dtº, Baltar, Paredes. Era viúvo de 
Maria de Lurdes Ferreira de Azevedo. 

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MANUEL DE SOUSA LOPES
Faleceu no dia 1 de janeiro com 64 anos. Era natural 
de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Costa 
Verde (Parteira), Lordelo, Paredes. Era casado.

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

MANUEL DA SILVA CARNEIRO 
PACHECO
Faleceu no dia 27 de dezembro com 78 anos. Era 
natural de Besteiros-Paredes e residente na Trav. 

de Baixo, Casa da Conferência, n.º 36, Besteiros, Paredes.  Era 
casado com Matilde Ferreira Pacheco..

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais 
família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer 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  
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
Faleceu no dia 6 de janeiro com 94 anos. Era natural 
de Vandoma-Paredes e residente na Av. Central 
de Reiro, n.º 333, Vandoma, Paredes. Era viúva de 

Belmiro Nogueira Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
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  

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ DA SILVA MATOS
Faleceu no dia 31 de dezembro com 44 anos. Era 
natural de Vila-Melgaço e residente na Trav. do 
Ribeiro, n.º 43, Madalena, Paredes. Era divorciada 

numa situação de união de facto com José Joaquim Moreira 
Pinheiro.

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  

MADALENA / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ADÃO DUARTE 
NUNES DE SEABRA
Faleceu no dia 9 de janeiro com 42anos. Era natural 

de Vandoma – Paredes e residente na Rua da Gandarinha, n.º 
463, Baltar, Paredes. Era solteiro. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda.  

 Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES
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