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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Se eu inventasse histórias, esta 
é a História que eu gostava de 
ter escrito para um concurso 

literário de fantasia.
O miúdo de 18 anos que gosta de 

futebol, gostava também de todas as 
coisas boas da vida. Ou melhor, esta-
va a aprender a gostar, pois só agora 
começava a vivê-las; e fazia-o de uma 
forma dedicada, voluntariosa, IN-
TENSA, e com um empenho que da-
va gosto de ver.

A Vida, porém, pregou-lhe uma 
rasteira e suspendeu o seu voto por 
viver por largos meses, exigindo-lhe 
uma prova de sobrevivência extre-
mamente dura, que o miúdo de 18 
anos que gosta de futebol não mere-
cia que lhe fosse exigida.

Mas, como sabemos, como em 
Tróia, a vida só se suspende para 
aqueles e aquelas que merecem ou-
tra oportunidade, e que, depois da 
suspensão, sabem dar valor  a essa 
nova oportunidade que a Vida, ape-
sar de madastra, lhes dá.

A sua luta, porém, não foi indife-
rente a um seu amigo, um miúdo de 
19 anos que gosta de futebol e que, 
felizmente, podia continuar a viver a 
Vida e todas as coisas boas que a Vi-
da tem, na sua plenitude e sem 
limitações.

E, para mais, com habilidade e 
competência, nomeadamente no fu-
tebol e que, por isso, venceu, com os 
pés e com a cabeça, com frieza de es-
pírito e ânimo, uma competição de 
remates entre pares e iguais no gos-
to pelo futebol, mas não no talento.

E, ao vencer, mereceu o maior 
prémio, para além do título de ven-
cedor, ou seja, umas coisas XPTO, de 
profissional, fora do seu alcance ma-
terial, a não ser que pelo seu talento, 
mérito e esforço, as alcançasse. Co-
mo alcançou.

E nos píncaros do seu sucesso, o 
miúdo de 19 anos que gosta de fute-
bol, e que merecera ganhar uma coi-
sa boa da vida que muito signficado 
tinha para si, lembrou-se do seu 
amigo, do miúdo de 18 anos que 
gosta de futebol e que tinha a sua vi-
da suspensa quanto às coisas boas 
da vida.

E abdicou do prémio a favor do 
seu amigo.

Pois disse: Este prémio, esta Coi-
sa Boa da vida, que mereci pelo meu 
talento e pelo meu gosto pelo fute-
bol, que sei que nunca teria se não 
tivesse vencido, não é para mim, é 
para o meu amigo de 18 anos que 
gosta de futebol e que não merecia 
ter a vida suspensa das coisas boas 
que a vida tem.

Foi então que o miudo de 21 
anos, que gosta e vive o futebol, que 
tem todas as coisas boas da vida, e 
torna melhor a nossa vida com o 
bom que o futebol tem, quis mostrar 
que aqueles que, como ele, ao esta-
rem mais alto, mais perto do esplen-
dor, como o Rei leão, mais perto da 
luz, como as Fidalgas águias, ou do 
fogo, como os Nobres dragões, não o 
estão por acaso, nem estão, necessa-
riamente, distantes.

Pois mostrou perceber que esse 
Esplendor, Essa luz, Esse fogo é uma 
fonte de calor, que não esmorece, 
que não esfria ao ser partilhado. An-
tes pelo contrário.

E aquele abraço entre os três 
miúdos que gostam de futebol, 
aquele tri-sorriso à volta do futebol 
que os une, foi algo de maravilhoso, 
d e  ú n i c o ,  d e  i m p e rd íve l ,  d e 
memorável.

Ofuscou até, mas não muito, as 
coisas XPTO que serviram de pre-
texto ao encontro, que só se deseja 
que fosse repetível com todos os 
miúdos, quer gostem, quer não gos-
tem, de futebol.

A história que partilho é aquela 
que, se não aconteceu ou não tivesse 
acontecido, eu gostaria de ter inven-
tado hoje, nestes egoísticos dias que 
vivemos.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

São três miúdos  
que gostam de futebol

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 30 de abril de 1971)

J. Moreira da Silva  
& Filhos, Sa.

Procura para admissão imediata:
 

Estofadores com experiência na profissão

Os interessados devem dirigir-se  

à sede da empresa, na avenida das Fontaínhas, nº 42, Rebordosa, Paredes

ou enviar candidatura para: info@jms.pt
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POLÍTICA

Foi ao jantar, no dia 6 de 
maio, no “ressuscita-
do” Pavilhão Municipal 

de Paredes. A entourage de 
Rui Moutinho diz que “as coi-
sas estão a correr muito bem” 
e o candidato atirou de pron-
to mal chegou ao palco: “para 
quem achava que o PSD esta-
va desunido e derrotado à 
partida nestas eleições vejam 
esta sala e a força do PSD. E 
não foi preciso trazer o pri-
meiro-ministro nem um bata-
lhão de militantes de outros 
concelhos”. Moutinho aludia à 
apresentação, em fevereiro, 
de Alexandre Almeida como 
candidato do PS cujo jantar 
contou com a presença de An-
tónio Costa. 

Antes, Celso Ferreira, o 
presidente de câmara em fi-
nal de mandato, não fez a coi-
sa por menos ao classificar 
Rui Moutinho como o melhor 
candidato do PSD que o país 
vai ter em sufrágio no dia 1 de 
outubro;  Rui Moutinho, que 
começou por ser aposta cega 
de Celso Ferreira e à revelia 
do PSD, levou o ainda autarca 
a reiterar que “escolhemos 
um candidato capacitado e o 
que está melhor preparado. 
Estou há 20 anos na política 
autárquica e conheço o meu 
partido como poucos. Temos 
em Paredes o melhor candi-
dato que o PSD tem a nível 
nacional. Vamos ter um gran-
de presidente da câmara que 
representa a renovação do 
PSD Paredes”, disse Celso Fer-
reira no seu estilo habitual, 
mas desta vez com um cache-
col de Rui Moutinho ao pesco-
ço que momentos antes pedi-
ra emprestado a um militan-
te. No final da intervenção 
devolveu o adereço, deu um 
abraço de circunstância a Rui 
Moutinho e sentou-se na me-

sa onde tinha jantado, no-
meadamente, com o líder do 
PSD/ Porto, Bragança Fer-
nandes, com Marco António 
Costa, vice-presidente do PSD 
e com os vereadores na autar-
quia paredense, Hermínia 
Moreira e Manuel Fernando 
Rocha, além do candidato do 
PSD/Paredes e respetiva 
família.  

Os outros dois vereadores 
do PSD em funções na câmara 
de Paredes, Pedro Mendes e 
Cândido Barbosa não foram 
ao jantar. Quem também re-
cusou o convite de Rui Mouti-
nho foi Joaquim Neves, o so-
cial democrata que disputou 
a liderança do PSD, primeiro 
com Pedro Mendes e depois 
com Rui Moutinho. Recorde-
-se, Neves foi o primeiro so-
cial democrata a apontar a 
necessidade de uma mudan-
ça de paradigma dos autarcas 
do PSD em Paredes, apelidan-
do Moutinho de fotocópia de 

Celso Ferreira por represen-
tar “o pior que há na política”.  

Granja da Fonseca, que fi-
gurou entre os presentes, pe-
diu união ao partido definin-
do Rui Montinho como “um 
homem sério, competente e 
preparado para gerir o futuro 
do concelho”.  Conceição Bes-
sa Ruão e claro, Raquel Morei-
ra da Silva, autoproclamada 
candidata do Movimento Po-
sitivo, ambas social-democra-
tas, também não estiveram 
presentes. 

Rui Moutinho que come-
çou o discurso de apresenta-
ção a dizer que não faz pro-
messas, terminou a interven-
ç ã o  a n u n c i a d o 
compromissos. Ora fazendo 
uso da semântica o candidato 
do PSD assumiu o compro-
misso de fornecer “manuais 
escolares gratuitos a alunos 
do 2.º e 3.º ciclo e mais bolsas 
de estudo e transformar o Pa-
vilhão Gimnodesportivo de 

Paredes num pavilhão mul-
tiusos capaz de receber gran-
des  even tos  cul turais  e 
desportivos”.

Pelo meio assumiu, ainda, 
o compromisso da descida do 
IMI para a taxa mínima rece-
bendo da plateia a ovação da 
noite. O candidato acrescen-
tou que com ele como presi-
dente de câmara, a taxa de 
derrama será zero e ainda 
atribuirá benefícios fiscais a 
empresas que contratem os 
j o v e n s  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes. 

Os três pilares que Rui 
Montinho aponta como norte 
da sua gestão municipal caso 
vença as eleições são a juven-
tude, a ação social e a capta-
ção de investimento. Mouti-
nho que se autointitula como 
“uma pessoa de boas contas” 
e que é o atual diretor finan-
ceiro da câmara, diz que “é 
possível  fazer mais com 
menos”. 

RUI MOUTINHO ATACA
ALEXANDRE ALMEIDA
CANDIDATO DO PS: 
“Lamento dizer-vos isto, 

mas até hoje não se conhece 
ainda uma única proposta pa-
ra o nosso concelho apresen-
tada pelo candidato da Oposi-
ção. É triste, mas é um facto. 
Em mais de 200 reuniões de 
câmara tomou a palavra para 
dizer mal de tudo e de todos, 
mas nunca para apresentar 
propostas. Alguém sabe o que 
é que ele pensa para o conce-
lho? Quais são as mudanças 
que preconiza?”.

Autárquicas'17.  Rui Moutinho apresentou-se oficialmente como candidato do PSD/Paredes à presidência da câmara de Paredes nas elei-
ções autárquicas de 1 de outubro. 

“Temos em Paredes o melhor candidato que 
o PSD tem a nível nacional”, diz Celso Ferreira

António Orlando | texto

Bragança 
Fernandes
Presidente da  

distrital do PSD Porto

“Rui Moutinho conhece 

a Câmara de Paredes, é 

o candidato ideal para 

continuar o trabalho 

realizado pelo partido.”

Marco  
António Costa
Vice-presidente  

do PSD

“Ser autarca é ter parti-

do e identidade e saber 

o que se quer para o 

concelho, mas acima de 

tudo o pragmatismo de 

saber que a sua candida-

tura não é de sectaris-

mos, é uma candidatura 

de unidade, de aceitar 

todos os que vierem por 

bem juntar-se à candi-

datura que lidera”.

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

O Gimnodesportivo de 

Paredes, onde decorreu 

o jantar da candidatura 

de Rui Moutinho foi, na 

semana que antecedeu 

o jantar, alvo de obras. 

As portas foram pinta-

das e os vidros que esta-

vam partidos foram 

substituídos. Na sexta 

feira dia 5, uma noite an-

tes do jantar de Rui 

Moutinho, realizou-se a 

festa da Família da San-

ta Casa da Misericórdia 

de Paredes. 24 horas de-

pois, o cenário estava 

decorado a verde, a cor 

da “energia”, palavra re-

petida até à exaustão 

por Rui Moutinho. O pa-

vilhão é pertença da Câ-

mara de Paredes.

Rui Moutinho apresentou-se como 
candidato laranja



4 Sexta-feira 12 de Maio de 2017  oprogressodePAREDES

OPINIÃO / SOCIEDADE

O uso de lentes de contacto tem sido cada vez mais usual 
e procurado pela população mundial e de todas as idades. 
Esta tendência deve-se principalmente à necessidade de 
correção de erros refrativos como a miopia, hipermetropia, 
astigmatismo ou presbiopia e, principalmente, em pessoas 
que pretendem diminuir a dependência do uso de óculos. 
No entanto, esta não é a única razão pela qual as lentes de 
contacto têm conquistado cada vez mais o mercado e 
apoiantes na sua utilização. A questão estética acaba, tam-
bém, por ser uma das grandes razões pela qual a população 
mostra interesse na utilização de lentes de contacto.

As lentes de contacto coloridas são uma das opções para 
diferentes casos. Estas podem ser utilizadas em casos pato-
lógicos, como por exemplo, em olhos com rasgos e/ou de-
formações na pupila, e também, como já referido, por ques-
tões estéticas no sentido de alterar a cor dos olhos.

Este tipo de lentes de contacto tem uma parte colorida 
que coincide com a parte colorida do nosso olho e uma par-
te central – não colorida – pela qual a visão é possível. Tal 
como as lentes de contacto normais, sem coloração, estas 
são maleáveis e ajustáveis ao nosso olho permitindo um 
conforto duradouro.

Existem duas formas de substituição destas lentes: as 
diárias, usam-se apenas durante um dia sendo descartáveis 
após a sua utilização; mensais, tem um tempo de duração 
de algumas utilizações após a abertura, sendo que a sua lim-
peza e sistema de manutenção é igual às outras lentes, ou 
seja, solução única para desinfeção e conservação das 
mesmas.

Os principais motivos para o uso deste tipo de lente são 
dois: estético e terapêutico.

Quanto à parte estética/cosmética as pessoas procu-
ram este tipo de lentes para mudar a cor habitual dos seus 
olhos e para disfarce em festas temáticas, como o carnaval 
ou dia das bruxas. O que muitos não sabem é que existem 
lentes de contacto coloridas com graduação, ou seja, para 
além da questão de mudar a cor dos olhos podemos usu-
fruir de ver bem com elas igualmente.

Quanto à parte terapêutica, existem vários motivos para 
a utilização destas lentes para este efeito. Um dos mais ex-
perimentados é devido a deformações na pupila, como ras-
gos e furos. Nestes casos, uma lente colorida irá uniformizar 
a pupila e melhorar a visão; pupilas de tamanhos diferentes 
podem ser uniformizadas com o uso deste tipo de lentes; 
olhos baços ou opacidades da córnea é outro dos motivos 
pelos quais as pessoas aderem a este tipo de lentes de forma 
disfarçar esse “embaciamento”, assim como, em casos de 
heterocromia (a mesma pessoa com cores de diferentes de 
olhos, por exemplo olho castanho e olho azul) de forma a 
igualar a cor de ambos os olhos; Em pessoas com muita sen-
sibilidade à luz – fotofobia – o uso destas lentes permite 
atenuar esse desconforto melhorando a qualidade de 
visão.

Em suma, a utilização deste tipo de lentes de contacto 
pode ser uma mais valia para muitos casos, assim como, 
pode prejudicar caso o seu uso não seja adequado e cuida-
do, como em qualquer lente de contacto. A sua procura deve 
ser sempre consciente e com a ajuda de um profissional de 
visão.

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.

Lentes  de contacto  
coloridas - uma questão  
meramente  estética ou não?

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

O Hospital Padre Améri-
co (HPA) vai deixar de 
ter ventoinhas nos 

dias quentes de verão. Este é o 
lado mais orelhudo da novida-
de transmitida, no dia 2 de 
maio, pelo presidente do Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS), Carlos Alberto 
Silva, referindo-se à aprovação 
de uma candidatura de 5 mi-
lhões de euros para a realiza-
ção de obras no HPA que visam 
a eficiência energética. 

A candidatura foi submeti-
da ao Portugal 2020 pelo CHTS 
cujo objetivo é “reduzir as 
emissões de CO2, poupar na 
fatura da eletricidade e produ-
zir energia a partir de fontes 
renováveis”.

O plano prevê, nomeada-
mente, a instalação de um sis-
tema solar para produção de 
energia elétrica, através de um 
sistema solar fotovoltaico para 
autoconsumo, constituído por 
1.800 módulos. Com este siste-
ma estima-se que o Hospital 
vai produzir cerca de 25% da 
energia que consome anual-
mente, ficando a ser um dos 
maiores parques de produção 

de energia elétrica, do norte de 
Portugal, através de painéis 
fotovoltaicos.

De acordo com Carlos Alber-
to Silva, a candidatura represen-
ta um investimento de 5 milhões 
de euros e a intervenção não 
descura as boas práticas, a segu-
rança e o conforto dos utentes.

“É um dos maiores investi-
mentos que se vai fazer no CHTS. 
Todo o hospital vai ser remode-
lado. A climatização vai ser toda 
mudada e muito provavelmente 
no próximo ano se as coisas co-
meçarem a correr bem, já não 

teremos necessidades de recor-
rer às ventoinhas no verão. Tere-
mos as enfermarias climatiza-
das, a iluminação será feita com 
a metodologia mais moderna e 
com o consumo mais otimizado”, 
revelou o administrador.

Segundo o responsável, as 
medidas de eficiência energéti-
ca permitirão economizar 8,2% 
de energia final e 38,5% em 
emissões de CO2 para a atmosfe-
ra e uma poupança anual de 
322.250,00 euros.

A revelação de Carlos Alber-
to Silva foi feita durante a festa 

do 4º aniversário do Hospital de 
Amarante que teve em Manuel 
Delgado, secretário de Estado da 
Saúde, o mestre de cerimónias. 
Pedro Mendes vereador com o 
Pelouro da Saúde na Câmara de 
Paredes foi uma das presenças 
notadas.  O vice-presidente que 
não faz parte das opções do PSD 
para o próximo combate autár-
quico em Paredes, após as elei-
ções de 1 outubro, poderá re-
gressar à administração hospi-
talar meio, que conhece bem por 
já ter desempenhado funções no 
CHTS. 

Saúde. Foi aprovada uma candidatura de 5 milhões de euros para a realização de obras no HPA 
que visam a eficiência energética. HPA será todo climatizado.

Ventoinhas vão desaparecer 
das enfermarias do Hospital 
Padre Américo

António Orlando | texto

A Casa do Pessoal do Hos-
pital Padre Américo - Vale do 
Sousa, no âmbito do plano de 
atividades a desenvolver em 
2017 e inserido nas comemo-
rações do seu 36º aniversá-
rio, promoverá no próximo 
dia 28 de maio um convívio 
popular na Praça da Escrita-
ria, cidade de Penafiel.

Sob o lema "Um dia pela 
sua saúde", durante a manhã 
será dinamizada uma breve 
caminhada pelos espaços 
verdes do Santuário de Nos-
sa Senhora da Piedade e San-
tos Passos, um dos ex-libris 
do Tâmega e Sousa, seguin-
do-se uma sessão de ritmos 
musicais e zumba ministrada 

pelos instrutores André Ne-
ves e Paula Sousa.  Estão 
igualmente programados 
momentos de diversão e al-
gumas surpresas para as 
crianças.

Durante a tarde, voltada 
para a área cultural e etnográ-
fica, decorrerá o II Festival de 
Folclore da Casa do Pessoal 

do Hospital Padre Américo - 
Vale do Sousa, organizado em 
parceria com a Associação de 
Danças e Cantares da Villa Bo-
nelli, trará ao palco as tradi-
ções, usos e costumes de qua-
tro grupos e rancho de folclo-
re nacionais.

Todos os  eventos são 
gratuitos.

Um dia pela sua saúde



5Sexta-feira 12 de Maio de 2017  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

Os hinos do Centro Esco-
lar de Mouriz e do Jar-
dim de Infância de Es-

trebuela são dois dos cinco 
grandes vencedores, entre as 
quase 500 escolas concorren-
tes de todo o País, do concurso 
nacional “Heróis da Fruta – 
Lanche Escolar Saudável”, pro-
movido pela Associação Portu-
guesa Contra a Obesidade In-
fantil (APCOI).

 A criatividade e a originali-
dade das letras e dos videoclips 
foram uma vez mais os crité-
rios de escolha do júri compos-
to por diversos nomes de refe-
rência no panorama artístico 
português, que avaliou os hi-
nos candidatos e selecionou 
três das escolas entre as 80 fi-
nalistas apuradas pela votação 
do público e mais duas entre as 
400 que não foram escolhidas 
para finalistas. 

Para além das duas escolas 
do concelho de Paredes, as res-
tantes três, e não obedecendo a 
qualquer ordem, foram a EB1/
PE Ribeiro de Alforra (Câmara 
de Lobos, Madeira), a EB1 da 
Venda do Pinheiro (Mafra, Lis-
boa)e a EB1 de Vila do Bispo 
(Vila do Bispo, Faro).O Centro 
Escolar de Mouriz venceu o 
prémio pelo segundo ano con-
secutivo, enquanto o Jardim de 
Infância de Estrebuela se es-
treou a vencer.

O projeto «Heróis da Fruta - 
Lanche Escolar Saudável» é 
atualmente o maior programa 
gratuito de educação para a 
saúde em Portugal, concebido 
especificamente para motivar 
as crianças entre os 2 e os 10 
anos a adotar e manter hábitos 
saudáveis na sua rotina diária, 
através de um modelo motiva-
cional inovador desenhado 
para jardins-de-infância e es-
colas básicas do 1.º ciclo.

A entrega do prémio de-
correu, ontem, quinta-feira, 
11 de maio, já após o fecho 
desta edição, durante uma 
festa organizada pela AP-
COI, no Centro Escolar de 
Mouriz.

CONSUMO DE 
FRUTA VISA COMBATER 
 OBESIDADE
Em Portugal, uma em cada 

três crianças tem a obesidade 
como um problema de saúde. 
Segundo o estudo 2013-2014 

da APCOI que contou com 
18.374 crianças (uma das 
maiores amostras neste tipo de 
investigação): 33,3% das 
crianças entre os 2 e os 12 anos 
têm excesso de peso, das quais 
16,8% são obesas. De acordo 
com a Comissão Europeia, Por-
tugal está entre os países da 
europa com maior número de 
crianças afetadas por esta 
epidemia.

Uma criança obesa está 
em risco de vir a sofrer de sé-
rios problemas de saúde du-
rante a sua adolescência e na 
idade adulta. Tem maior pro-
babilidade de desenvolver 
doenças cardiovasculares, 
hipertensão, diabetes, asma, 
doenças do fígado, apneia do 
sono e vários tipos de cancro. 
De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde, a obesida-
de é a segunda principal cau-
sa de morte no mundo que se 
pode prevenir, a seguir ao 
tabaco.

As crianças obesas enfren-
tam ainda graves problemas 
sociais e psicológicos. Estão 
mais sujeitas a ataques de 
bullying e outros tipos de dis-
criminação. O que poderá pro-
vocar consequências diretas 
na sua auto-estima e a quebra 
no seu rendimento escolar. Se 
não receberem apoio especiali-
zado poderão sofrer ainda de 
depressão ou outras doenças 
do foro psicológico quando 
atingirem a idade adulta.

Pode visualizar o vídeo da músi-
ca do Centro Escolar de Mouriz em: 
http://www.apcoi.pt/heroisdafru-
ta6/web/
hinodafruta/?distrito=Porto&idhi-
no=802

..e o da Escola da Estrebuela em: 
http://www.apcoi.pt/herois-

dafruta6/web/
hinodafruta/?distrito=Porto&idhi-
no=749

Educação. O desafio "Hino da Fruta" é uma saudável e divertida competição nacional que utiliza a música para levar as lições do projeto 
"Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável" até casa.

Hinos de Mouriz e Estrebuela 
vencem concurso nacional "Heróis da Fruta" 

António Orlando | texto
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580 - 104 Paredes
Telf.: 255 776 196 • Fax.: 255 783 153 • Tlm.: 969 777 603

email: tapboneca@sapo.pt

TAPEÇARIAS
PAPEL DE PAREDE

TETOS FALSOS

DESDE 1979
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Política. A Prestação de Contas do Município de Paredes, referentes a 2016 foi aprovada por maioria na 
Assembleia Municipal com os votos do costume. O PSD e a CDU votaram a favor. PS e CDS votaram contra.

Contas do Município aprovadas na 
Assembleia Municipal pelo PSD e CDU 

A Receita total arrecada-
da pelo município du-
rante o ano de 2016 as-

cendeu aos 52.582.860, 14 
euros.

O saldo para a gerência se-
guinte é de 3.750 464,06 
cêntimos. 

A despesa total da câmara 
e m  2 0 1 6  a s c e n d e u  a o s 
52.781.821,24 euros.  

Segundo os documentos 
de prestação de contas, o Mu-
nicípio de Paredes tem contas 
à  O r d e m  n o  v a l o r  d e 
9.924235,26 euros corres-
pondente a garantias e cau-
ções. Seis milhões de cauções 
são a caução por causa da 
eventual devolução de Fun-
dos à União Europeia no âm-
bito da Investigação Anticor-
rupção levada a cabo em qua-
tro Centros escolares de 
Paredes pelo OLAF. 

Sobre este assunto, o pre-
sidente da Câmara que voltou 
a ser questionado pela Oposi-
ção, disse apenas que “irá de-
volver a bola” num processo 
que se “arrastará para depois 
das eleições” de 1 de outubro. 
A Prestação de Contas do Mu-
nicípio de Paredes revela 
também que as operações de 
tesouraria da câmara de Pare-
des, no ano de 2016, atingi-
ram o valor de 2. 877. 368, 50 
cêntimos. 

António Orlando | texto

Paulo Silva
Deputado do PS

“A verdade é que a dívi-
da aumentou e as obras 
não se viram. Este ano, 
sim, como é ano eleito-
ral andam, à pressa, a fa-
zer obras. A minha dúvi-
da, é pois, como é que 
vai ser o relatório de 
contas do próximo ano.” 

José Manuel 
Outeiro
Deputado do PSD

“Todo e qualquer investi-
mento que está a ser feito 
está devidamente cabi-
mentado e temos a certe-
za que o município nos 
próximos anos, atenden-
do a que grande parte das 
obras de grande impor-
tância já foram realiza-
das, tem condições para 
assumir todos os encar-
gos que está neste mo-
mento em divida e que 
está perfeitamente ao al-
cance do crescimento e 
desenvolvimento do nos-
so território a execução 
do orçamento face à dívi-
da registada.”

Rui Silva
Deputado do CDS

“Doze anos passados e a 
única coisa que progre-
diu de forma significati-
va foram o défice e a dí-
vida. O passivo da Câ-
mara de Paredes bateu 
o seu próprio recorde. É 
o maior e o mais preocu-
pante de sempre. As úl-
timas contas que Vossas 
Excelências apresentam 
provam que chegaram 
ao 12.º ano sem terem 
aprendido nada. Alguém 
terá que resolver este 
problema, que constitui 
o Vosso único legado.  
Só espero que o Povo te-
nha a lucidez de não co-
locar o lobo a guardar o 
rebanho.”
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Joaquim Mota e Nuno Ser-
ra, ambos autarcas de 
Lordelo, prometeram na 

reunião da Assembleia Mu-
nicipal (AM), realizada na 
noite de 8 de maio, no Salão 
Nobre da Autarquia, fazer 
“um porta-a-porta” na sua 
freguesia para, segundo afir-
maram, “desmascarar o PS”. 
Em causa está a votação do 
negócio da Câmara de Pare-
des com um privado para o 
alargamento do Parque da 
cidade de Lordelo. 

“É lamentável e não vou 
admitir que brinquem com o 
meu trabalho e do presiden-
te da câmara. Que façam isso 
à minha freguesia. O povo de 
Lordelo não vai perdoar, não 
pode perdoar”, disse em tom 
alterado, Joaquim Mota. O 
lordelense alegou que o PS 
abandonou uma reunião de 
câmara para não votar um 
negócio que lhes deu muito 
trabalho a concretizar.

A bem da verdade dos fac-
tos, a quando da discussão 
do assunto em reunião públi-
ca do Executivo Municipal a 
que se referia Joaquim Mota 
e tal como foi presenciado e 
noticiado pelo Progresso de 
Paredes, o PS não votou o 
ponto porque alegava que a 
proposta apresentada pelo 
presidente Celso Ferreira 
não estava minimamente do-
cumentada para que pudes-
se ser feita uma votação em 

consciência. Na ocasião, por 
intermédio do vereador, Ale-
xandre Almeida, os socialis-
tas pediram um adiamento 
da votação até que lhes fosse 
transmitida a documentação 
sobre o negócio. Porém o pe-
dido não foi aceite por Celso 
Ferreira. A votação acabaria 
por ser feita apenas pelos 
eleitos, presidente e verea-
dores, do PSD. O PS não vo-
tou. Os socialistas não aban-
donaram a sala na votação do 
ponto em questão porque 
Celso Ferreira disse não ha-
ver necessidade.  

Agora, o assunto voltou à 
liça na AM por intermédio dos 
eleitos de Lordelo, Joaquim 
Mota e Nuno Serra, que se 
mostraram furiosos, basean-

do-se numa versão ligeira-
mente diferente. Fica a dúvida 
se estavam mal informados... 
O certo é que durante e após a 
reunião da AM não houve 
quaisquer mudanças de opi-
nião dos eleitos de Lordelo. 
Aliás, o presidente da Câmara, 
voltou a demonstrar que é um 
político hábil como poucos na 
oratória, colocou-se ao lado de 
Mota e Serra dando-lhes força 
nos protestos. 

Mais à frente, aquando da 
discussão das contas da ges-
tão do Executivo Municipal 
de 2016, Alexandre Almeida, 
vereador e candidato do PS, 
foi uma espécie de bombo da 
festa de Celso Ferreira. “O 
Paulo Silva quando quis sa-
ber o que era passivo não 

perguntou ao candidato con-
tabilista deles. Foi ao dicio-
nário. Isto quer dizer que o 
Paulo Silva já não dá crédito 
ao Alexandre Almeida e foi 
ao dicionário”, atirou Celso 
Ferreira em tom irónico.  
Paulo Silva, deputado do PS, 
momentos antes, tinha cita-
do os sinónimos da palavra 
“passivo” que havia retirado 
do dicionário, para sustentar 
que a dívida da câmara tinha 
aumentado porque o passivo 
aumentou, ao contrário do 
que alegava a maioria PSD.  

Celso negou que a dívida 
tenha aumentado. “O que au-
mentou foi o passivo porque 
essa rubrica engloba os com-
promissos assumidos e não 
pagos. Sempre que a câmara 

municipal abre um procedi-
mento – para uma empreita-
da, para um concurso e ainda 
não foram emitidas faturas, 
nem sequer existe obra – está 
criada uma divida potencial e 
passa a figurar no passivo”, 
justificou Celso Ferreira, 
enaltecendo de seguida o tra-
balho que foi desenvolvido 
por Rui Moutinho diretor fi-
nanceiro que é só o candidato 
do PSD. Aliás o PSD, por diver-
sas vezes durante toda a reu-
nião da AM, fez a clara defesa 
eleitoral de Moutinho e o PS, 
com o seu candidato Alexan-
dre Almeida impedido de fa-
lar por questões regimentais, 
a contra-atacar imputando os 
alegados defeitos das finan-
ças municipais a Moutinho. 

Cristiano Ribeiro da CDU, 
medalha de ouro no 25 abril 
deu sinais de desconforto pa-
ra com a noticia publicada 
pelo Progresso de Paredes 
sobre os gastos do Presiden-
te de câmara e do assessor 
em almoços pagos com di-
nheiro do erário público. O 
comunista entende que os 
valores gastos são baixos pa-
ra ser notícia enquadrando-a 
em populismo eleitoral. 

Rui Silva do CDS fez uma 
das mais escutadas interven-
ções na Assembleia Munici-
pal sobre as comemorações 
do 25 de Abril, com criticas 
severas ao status quo da polí-
tica versus vida pública. A 
tónica da intervenção do 
centrista, 43 anos após o 25 
de Abril, foi na leviandade 

com que é encarado o cargo 
de presidente de Câmara.

PRESIDENTE
DE JUNTA AGASTADO
Nesta reunião da AM há 

ainda de ressalvar, o desabafo 
em final de mandato de João 
Gonçalves, presidente da Jun-
ta da Sobreira: “O modelo po-
lítico adotado pela Câmara 
nas suas relações com a jun-
tas de freguesia é um modelo 
errado, castrador da iniciati-
va. Só as juntas de freguesia 
que estão em melhores condi-
ções podem realizar”. O autar-
ca da Sobreira elencou mes-
mo uma lista de obras prome-
tidas pelo presidente da 
Câmara, nomeadamente du-
rante a presidência aberta, 
que tardam em ser cumpri-
das. Uma delas é o novo cam-
po de futebol do Sobreirense. 

Nesta dicotomia pré-elei-
toral PSD-PS, o Presidente da 
Câmara acusou o Governo 
socialista de estar a atrasar a 
entrada do Andante em Pare-
des por razões eleitorais.

Granja da Fonseca, presi-
dente da Assembleia,  no 
meio do acalorado debate 
pré-eleitoral, ripou de um co-
mentário que diz ter lido nu-
ma rede social segundo o 
qual Marques Mendes é o 
Bruxo de Fafe.  Ora o ex-pre-
sidente do PSD e atual co-
mentador da SIC, no último 
domingo, apontou Paredes 
como uma das perdas eleito-
rais do PSD nas próximas 
autárquicas. 

Reportagem. Duelo eleitoral entre PSD e PS está para lavar e durar. Ao longo de toda a sessão da AM a propaganda aos candidatos dos dois 
maiores partidos foi tema dominante.  Até o presidente da AM alinhou nas picardias.

Pré-campanha das autárquicas inquina 
Assembleia Municipal

António Orlando | texto

PUB
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A equipa de Pólo Aquá-
tico de Paredes ven-
ceu o Sporting, por 

15-9, e conquistou a sua ter-
ceira Taça de Portugal no dia 
1 de maio na Piscina Munici-
pal da Guarda.

A formação paredense 
que bateu na meia final o 
Fluvial, por 14-10, voltou a 
apresentar-se ao seu melhor 
nível para manter sempre a 
liderança no marcador com 
os parciais 5-3, 3-2, 3-1 e 
4-3.

Na Assembleia Municipal 
de Paredes realizada na noi-
te de segunda-feira, dia 8 de 
maio, os deputados munici-
pais aprovaram por unani-
midade um voto de louvor 
aos atletas e dirigentes com 
particular relevo para o pre-
sidente da coletividade liga-
da à Câmara, José Teixeira. O 
voto de louvor foi proposto 
pelo deputado municipal 
Luciano Gomes, em nome do 
PSD e foi subscrito pelas res-
tantes bancadas políticas, 
designadamente, PS, CDU e 
CDS.  

A Taça de Portugal, foi 
organizada pela Câmara 
Municipal da Guarda, Asso-
ciação de Natação Interior 
Centro e Federação Portu-
guesa de Natação, de 30 de 
abril a 1 de maio, e no en-
tender de Jorge Cruz, vice-
-presidente da FPN “digni-
ficou” o Polo Aquático por-
tuguês,  proporcionando 
aos intervenientes e adep-
t o s  d a  m o d a l i d a d e  u m 
“magnif ico  espetáculo”, 
a p ó s  d o i s  d i a s  d e 
competição.

“As maiores felicitações 

aos vencedores e a todos os 
Clubes participantes, pela 
competitividade nos jogos. 
Recordo que tivemos ao lon-
go de três dias "várias fi-
nais", e por todos os seus 
adeptos que com a alegria e 
o colorido habitual marca-
ram presença, lotando as 
b a n c a d a s  d a  P i s c i n a  d a 
Guarda”, acrescenta o diri-
gente da FPN.

Nos últimos quatro anos 
o Pólo Aquático de Paredes 
conquistou três Taças de 
Portugal, três Supertaças e 
dois campeonatos nacio-

nais, sendo o único clube na 
história do desporto no con-
celho de Paredes.

Atualmente a equipa pa-
redense após ter liderado a 
fase regular do campeonato 
nacional vai agora disputar 
o play-off final que vai deci-
dir o campeão nacional da 
modalidade, título na posse 
do Fluvial Portuense.

Modalidades.  Paredes é tri vencedor da Taça de pólo aquático. O 3º Troféu foi uma vitória categórica do “Pólo de Paredes” que não deu a 
mínima hipótese aos adversários. A Assembleia Municipal de Paredes atribuiu-lhe um voto de louvor.

1, 2, 3 Taças de Portugal 
para o Pólo Aquático de Paredes

António Orlando | texto

António Orlando | texto

Nuno Mariani
Treinador do Paredes

“É sempre bom ganhar. 

Tenho de dar os parabéns 

aos jogadores e aos adep-

tos, assim como ao muni-

cípio que sempre apoiou 

esta equipa. Foi uma final 

interessante. O Sporting 

foi um justo finalista. Jo-

gou muto bem o que valo-

rizou esta final. As finais 

nunca obedecem a um 

plano, mas ao momento.”

Ficha de Jogo
Sporting 9 - Paredes 15
(3-5; 2-3; 1-3; 3-4)

MARCADORES

Paredes: Tiago Costa, 4; 

Rui Ramos, 3; Miguel Ro-

drigues, 3; Ricardo Sousa, 

1; António Cerqueira, 1; 

Ricardo Teixeira, 3.

Sporting: Miguel Cara-

melo, 1; Francisco Marce-

lino, 3; Jairo Campos, 1; 

Ivo Barbosa, 1; João Ra-

mos, 3.

Paulo Melo
Treinador do Sporting

“O Sporting atingiu a final 

e concretizou um dos ob-

jetivos da presente época. 

Sabíamos que o Paredes, 

assim como o Fluvial, são 

ainda de um campeonato 

à parte e por isso teríamos 

grandes dificuldades nes-

ta final. Ainda assim, 

quem assistiu ao jogo viu 

uma partida equilibrada 

nos dois primeiros perío-

dos. O Paredes foi mais 

experiente na posse de 

bola e na concretização, 

mas o Sporting lutou e as-

sustou o Paredes.” 

A vila de Baltar volta a ter o 
privilégio de ver primeiro os 
bólides do Rali de Portugal 
2017. A prova volta a acelerar 
no norte do país já a partir de 
quinta-feira, dia 18 de maio e 
até domingo dia 21 e promete 
ser ainda “mais apelativa para 
os pilotos e o público”, garante 
a organização.

O rali de Portugal que com-
pleta 50 anos de existência 

volta assim a contar para o 
Mundial de Ralis e o ACP esco-
lheu Paredes para o derradei-
ro teste dos motores em con-
texto de classificativa.

O Shakedown de Baltar 
agendado para a próxima 
quinta-feira terá uma exten-
são de 4,6 quilómetros com as 
últimas centenas de metros a 
realizarem-se numa zona de 
grande espetacularidade, 
dentro das instalações do 
Kartódromo. 

A câmara de Paredes tenta 

vender a prova ao dizer que o 
Shakedown de Baltar é “pro-
vavelmente o melhor troço da 
prova para o espetador”.

“Embora seja extracom-
petição, nele vão participar 
todos os concorrentes, em 
ritmo competitivo e com o 
carro de prova, correndo 
contra o cronómetro como 
em qualquer outra classifica-
tiva. Tem a vantagem de pro-
porcionar aos espetadores 
pelo menos três passagens 
(em alguns casos cinco ou 

seis) de cada um dos prota-
gonistas do Mundial de Ralis, 
num curto espaço de tempo. 
Nos outros troços, na melhor 
das hipóteses, os pilotos pas-
sam por duas vezes, com um 
intervalo de várias horas de 
permeio entre cada passa-
gem”, contextualiza fonte do 
município do Paredes.

Depois, na região, o rali po-
de ser visto em Lousada que 
volta a receber a única Super 
Especial da prova portuguesa, 
sendo a primeira oportunida-

Baltar volta a ver primeiro o Rali de Portugal 
de para os espetadores pode-
rem ver em competição os pi-
lotos. Tal como nos anos ante-
riores, o programa inclui uma 
prova de clássicos desporti-
vos. Depois o local mais próxi-
mo para ver o rali é na zona de 
Amarante no decurso da se-
gunda etapa agendada para o 
dia 20 de maio. A etapa que 
abre em Vieira do Minho ter-
mina com o tradicional troço 
de Amarante que, com os seus 
37,5 km, continua a ser a clas-
sificativa mais longa do Rali. À 

elevada extensão da classifi-
cativa junta-se a variedade de 
pisos e de tipos de estrada uti-
lizados, constituindo este tro-
ço, no seu conjunto, um dos 
maiores desafios da prova.

As duas passagens pelas 
três classificativas desta Eta-
pa representam 164,6 km 
competitivos, uma distância 
em linha com o verificado nas 
duas últimas edições. A serra 
da Aboboreira, em Baião, dei-
xou de fazer parte do Rali de 
Portugal.

FO
TO

: D
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Por ANTÓNIO ORLANDO

Morrer 
na praia…(?)

E
ncomenda ou incompe-
tência? Esta é a pergunta 
da ordem às queixas dos 

treinadores do SC Nun´Álvares, 

CCD Sobrosa e FC Parada sobre 

a atuação das senhoras e ho-

mens do apito. 

Ainda e sempre a polémica em 

torno da arbitragem volta a mar-

car o fim dos campeonatos, à se-

melhança do que acontece na I 

Liga. A única diferença é que no 

futebol distrital “a coisa” só salta 

para o primeiro plano da impren-

sa nacional quando dá para o 

torto…

Estes clubes do concelho de Pa-

redes, o Nun´Álvares, na Divisão 

de Honra e o FC Parada na II Di-

visão da AFP, ambos na luta pela 

subida de divisão e o CCD Sobro-

sa pela manutenção da I Divisão 

da AFP, podem ter hipotecado as 

suas aspirações na última jorna-

da em que as equipas de arbitra-

gem tiveram influência direta 

nos resultados. José António, 

Carlos Vaqueiro e David Barbo-

sa, os treinadores, dizem-se in-

dignados. Quem também pode 

ter hipotecado as hipóteses de 

subida foi o Rebordosa. Depois 

da boa estreia de Andrès Madrid 

no comando técnico da equipa, a 

formação rebordosense deixou-

-se surpreender em casa pelo 

Rio Tinto. 

Neste domingo a época despor-

tiva destas equipas corre o risco 

de ficar aquém do esperado pe-

los adeptos. Haja fé! Ou não fos-

se, este, o fim de semana de to-

das as peregrinações…

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Com o Pedras Salgadas foi um jogo 
de dificuldade acrescida porque 
não quero pôr em causa a verdade 
desportiva. O Aliança de Gandra já 
tinha a sua posição definida e como 
se percebe, não é fácil motivar os jo-
gadores. Já o adversário ainda está 

a jogar pela manutenção. Na 1ª parte o adversário 
foi melhor. Na segunda, corrigimos e dominamos. O 
empate foi justo. No último jogo da época, este do-
mingo, diante do Ponte da Barca que já desceu de 
divisão, é terminar a prova com dignidade. Vou usar 
jogadores menos utilizados nesta época que, diga-
-se, foi positiva para o Gandra. 

ANDRÈS MADRID
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Diante o Maia o Rebordosa Traba-
lhou muito e bem. Foi uma vitoria 
importante numa fase em que ne-
nhuma equipa tinha vencido no 
campo do rival. Com o Rio Tinto o 
resultado foi injusto. O Rebordosa 
foi a equipa que criou as situações 

de perigo, mas o último passe acabava por não en-
trar ou a defesa adversária tirava. Infelizmente o fu-
tebol é assim, sem sempre ganha quem merece.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Excelente jogo dos meus jogadores 
diante do Paredes. Penso que é uma 
vitória justa do Aliados, a melhor 
equipa em campo. Conseguimos a 
ultrapassar os problemas de eficá-
cia dos jogos anteriores. Marcamos 
3 golos a uma das melhores equipas 

da série, que joga um futebol de qualidade, num sis-
tema diferente de todas. Foi uma vitória importan-
te para ultrapassar a barreira psicológica de não 
vencer e marcar nos últimos jogos. Em Alpendorada 
obtivemos uma vitória categórica sustentada numa 
excelente exibição. Em dois jogos obtivemos seis 
pontos numa altura importante da competição. 

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Na Aparecida o empate hipotecou as 
nossas expirações num jogo claramen-
te condicionado pela Senhora Arbitra. 
Ela teve uma atuação que mostrou im-
preparação para a função. Foi mau de 
mais: temos um jogador nosso que é 
empurrado pelas costas dentro de área 

e ela não marca penalti; marca sim mas contra nós num 
lance em que dois jogadores chocam sem falta. Na segun-
da parte demos a volta ao jogo. Quando íamos fazer o 3/1 
com o jogador nosso isolado a árbitra anula o lance. A dez 
minutos do fim do jogo, o nosso jogador é abalroado den-
tro de área pelo guarda redes do Aparecida e não marca 
penalti. Aos 92 minutos um jogador do Aparecida aparece 
estatelado no chão sem que ninguém o tivesse tocado. Pe-
nalti e o 2-2. É muito mau cortarem-nos as pernas de algo 
inédito no Nun´Álvares.

Aliados de Lordelo   3
União  de Paredes   0
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DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 13 DISPUTADA EM 7 DE MAIO

Aliança de Gandra ...........0 Pedras Salgadas.............. 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 11

1º FC Felgueiras 1932 ................................................................... 37 Pontos

3º Aliança de Gandra ..................................................................... 29 p

PRÓXIMA JORNADA (ÚLTIMA)

JORNADA 14 DISPUTADA EM 14 DE MAIO 

Ponte da Barca - Aliança de Gandra 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 6 DISPUTADA EM 30 DE ABRIl

Maia Lidador .....................0 Rebordosa AC ................. 2 

JORNADA 7 DISPUTADA EM 7 DE MAIO

Rebordosa AC ...................0 Rio Tinto ............................ 1 

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 7

1º Rio Tinto ........................................................................................ 14 pontos

4º Rebordosa AC ............................................................................. 11 p 

PRÓXIMAS JORNADAS 

JORNADA 8 A DISPUTAR EM 14 DE MAIO

Rebordosa AC – Desp. Aves B 

JORNADA 9 A DISPUTAR EM 21 DE MAIO

Lixa - Rebordosa AC

MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 6 DISPUTADA EM 30 DE ABRIL

Aliados FC Lordelo ..........3 USC Paredes .................... 1

JORNADA 7 DISPUTADA EM 5 DE MAIO

USC Paredes ......................1 Barrosas ............................ 1

Alpendorada......................0 Aliados FC Lordelo ........ 3  

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 7

1º Tirsense......................................................................................... 39 pontos

5º USC Paredes ............................................................................... 26 p 

7º Aliados FC Lordelo .................................................................... 21 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 8 A DISPUTAR EM 14 DE MAIO

Sobrado – USC Paredes 

Aliados FC Lordelo* descansa

JORNADA 9 A DISPUTAR EM 21 DE MAIO

USC Paredes – Tirsense

Aliados FC Lordelo  - Barrosas 

DIVISÃO HONRA AFP 

Jornada 28 disputada em 30 de abril

SC Nun´Álvares ................2 Leça do Balio .................... 0

JORNADA 29 DISPUTADA EM 7 DE MAIO

Aparecida ...........................2 SC Nun´Álvares .............. 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 29

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 56 Pontos

5º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 52 p

PRÓXIMA JORNADA (ÚLTIMA)

JORNADA 30 A DISPUTAR EM 14 DE MAIO 

SC Nun´Álvares – Ermesinde 1936

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 27 DISPUTADA EM 30 DE ABRIL

Caíde Rei .............................0 CCD Sobrosa ................... 3 

JORNADA 28 DISPUTADA EM 7 DE MAIO

CCD Sobrosa .....................2 S. Lourenço Douro ......... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 28

1º Citânia Sanfins............................................................................ 58 Pontos

15º CCD Sobrosa ............................................................................ 29 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 29 A DISPUTAR EM 14 DE MAIO

Nevogilde - CCD Sobrosa 

JORNADA 30 A DISPUTAR EM 21 DE MAIO (ÚLTIMA 

JORNADA)

CCD Sobrosa – Citânia de S. Fins

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, II FASE - SÉRIE 2

JORNADA 1 DISPUTADA EM 23 DE ABRIL 

FC Parada ...........................0 AC Milheirós .................... 3

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 1

1º  AC Milheirós ............................................................................... 3 Pontos

2º  FC Parada ..................................................................................... 0 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 2 A DISPUTAR EM 14 DE MAIO

GD Aldeia Nova – FC Parada

JORNADA 3 A DISPUTAR EM 21 DE MAIO

Salvadorense - FC Parada

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

No jogo do União com o Aliados, a 
nossa equipa patenteou falta de efi-
cácia no início da primeira parte, e a 
falta de concentração coletiva no 
início da 2ª no qual sofremos dois 
golos em três minutos. Estes factos 
conjugados com o cansaço acumu-

lado dos três jogos numa semana ditaram o resulta-
do do jogo. Com o Barrosas fizemos um bom jogo. 
Aproveitei para lançar ainda mais jovens (7 atletas 
de 19 anos no onze inicial) mas não perdemos qual-
quer identidade e seriamos uns juntos vencedores 
contra uma excelente equipa que valorizou ainda 
mais a nossa exibição.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Não correu bem. Perdemos, mas 
até entramos no jogo melhor que o 
Milheirós. Sofremos o primeiro go-
lo num erro individual. Depois ten-
tamos buscar o empate, mas o ad-
versário num contragolpe fez o se-
gundo golo e saímos a perder por 

2/0 ao intervalo. Na segunda parte, eles numa bola 
Parada fazem o 3/0, quando a nossa equipa já está a 
jogar com nove jogadores. O FC Parada não sendo 
uma equipa violenta o árbitro expulsou-nos dois jo-
gadores.  As coisas complicam-se. O Parada vai en-
trar sempre para ganhar depois no final vê-se. A boa 
época já ninguém a tira do Parada. 

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

Julgávamos que diante do S. Lou-
renço do Douro íamos dar um passo 
maior.  Desde que estou no Sobrosa 
nunca toquei na questão das arbi-
tragens e não foi por falta de moti-
vos. Porém, agora foi demais. O que 
assistimos no domingo foi um au-

têntico roubo de Igreja em nossa casa. Já não foi a 
primeira vez. Temos conseguido ganhar jogos com 
dez durante 80 minutos, 70 minutos… agora com 
25 minutos de jogo o arbitro expulsar dois jogado-
res e assinalar dois penaltis no mesmo lance: o ad-
versário falha o penalti e o arbitro assina-la outro 
penalti que provoca a expulsão de dois jogadores do 
Sobrosa. Antes já nos tinha anulado o 2/0, cujo o go-
lo era legal. 
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A Escola Secundária 
de Paredes recebeu, 
no dia 6 de maio, o 

seminário Paredes: cultura 
& história.

Este seminário convocou 
temas e problemas que fre-
quentemente estão esqueci-
dos ou menorizados. Casos 
de biografias, história, cul-
tura, filosofia, literatura, 
educação, música, arte, ar-
queologia, filantropia…, e 
abriu caminho para a refle-
xão e a investigação. “As no-
vas gerações necessitam de 
referências, porque é a me-
mória que consolida a iden-
tidade”, justificou fonte da 
Hexágono - Associação dos 
Antigos Alunos e Amigos da 
Escola Secundária de Pare-
des, entidade que organizou 
o seminário. 

Pelo Auditório da Escola 
Secundária de Paredes pas-
saram ilustres paredenses 
recordando contemporâ-
neos,  como foi  o caso de  
Alfredo de Sousa ao lembrar 
v ivê n c i a s  q u e  m a n t e ve  
com António Mendes Morei-
r a ,  d e f i n i n d o - o  c o m o  
“um escritor amargurado” 
por achar que não teve o  
devido reconhecimento a 
nível nacional.  “Dizia-se 
mal-afortunado criticamen-
te”.  Ora o amigo, Alfredo  
de Sousa, professor de histó-
ria, disse não ser verdade e 

que lho disse repetidamen-
t e .  “ O  A n t ó n i o  M e n d e s  
Moreira, que se considerava 
um escritor rústico a viver 
fora de Lisboa, não é conhe-
cido a nível nacional, mas  
é referido a nível nacional”, 
disse Sousa citando inúme-
ros jornalistas e homens  
de letras que escreveram  
sobre o escritor de Paredes 
e m  j o r n a i s  n a c i o n a i s ,  
como o Diário de Noticias, 
Jornal de Notícias, Jornal de 
L e t r a s ,  e n t r e  o u t r a s 
publicações. 

SEMINÁRIO DEU 
A CONHECER 
PAREDENSES 
NA GRANDE GUERRA
Neste seminário Paredes: 

Cultura e História, destaque 
para o anúncio de Ivo Rafael 
Silva, que irá publicar a curto 
prazo um livro sobre os Pare-
denses na Grande Guerra. O 
investigador do Centro de Es-
tudos Interculturais do ISCAP, 
fez uma comunicação versan-
do, precisamente, o tema da 
participação dos nossos con-
terrâneos naquela que foi a 1ª 

Guerra Mundial. A real histó-
ria segundo Ivo Rafael Silva, 
está por contar. A que se co-
nhece está incompleta. A co-
meçar pelo monumento aos 
que tombaram na Grande 
Guerra localizado junto à esta-
ção que apenas tem algumas 
das vítimas. “Outras há que 
não constam ali”, denunciou. 

O trabalho “Paredenses na 
Grande Guerra”, resulta de 
uma investigação histórica 
iniciada há quatro anos e ter-
minada recentemente. Em 
breve, será publicada a sua 

versão completa e aumentada 
em livro.  Da pesquisa resultou 
a identificação de 163 pare-
denses que combateram na 
Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918). Desses 163 na-
turais ou residentes no conce-
lho de Paredes, 145 combate-
ram em França, 14 em África 
(Angola, Moçambique, Cabo 
Verde) e 4 em ambas as fren-
tes (África e França).  As fre-
guesias que mais homens vi-
ram partir para a Guerra fo-
ram: Castelões de Cepeda 
(17), Lordelo e Sobreira (16 

cada) e Mouriz (12). No entan-
to, praticamente todas as fre-
guesias do concelho de Pare-
des tiveram combatentes na 
Grande Guerra. Da pesquisa 
resultou ainda o registo de 
mais de 200 hospitalizações 
no conjunto das biografias 
compiladas; houve 93 puni-
ções disciplinares; 2 pareden-
ses foram julgados em Tribu-
nal de Guerra; 28 foram agra-
ciados com medalhas ou 
louvores formais. 20 pareden-
ses foram feitos prisioneiros, 
16 dos quais durante a célebre 
“Batalha de LaLys”, travada a 9 
de Abril de 1918. Morreram 
no total das duas frentes 19 
militares de Paredes: 7 em 
França (a maioria em comba-
te) e 12 em África (quase to-
dos por doença). 

O Livro Paredenses na 
Grande Guerra irá incluir dois 
“Poemas de Guerra”, ou seja, 
dois conjuntos de versos es-
critos por dois combatentes 
paredenses durante a sua mis-
são militar. São testemunhos 
na primeira pessoa da sua ex-
periência de guerra e que esti-
veram guardados nas respeti-
vas famílias durante cerca de 
100 anos”, explica Ivo Rafael 
Silva.

O livro incluirá um capítulo 
dedicado ao período da Pri-
meira República no concelho 
de Paredes, “numa aborda-
gem completamente inédita, 
um tema nunca antes tratado 
pela historiografia local”, con-
cluiu o investigador.

Escola. Seminário de natureza cultural e científica, integralmente dedicado a Paredes, procurou compreender o presente e indagar o futu-
ro, sem esquecer o passado dos paredenses. 

Cultura e História de Paredes colocadas 
à reflexão por antigos alunos da Secundária 

António Orlando | texto
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OPINIÃO

Intervenção

Reproduzo a intervenção 
que fiz na Câmara Muni-
cipal de Paredes no dia 

25 de abril de 2017. 
Exmos Senhoras e Senhores, 

aqui presentes
Digníssimos Autarcas de Pa-

redes e restantes Autoridades de 
Paredes  

D i s t i n t o s  c i d a d ã o s 
homenageados

Queridos familiares
M e u s  a m i g o s  e  c a r o s 

camaradas

Quis a Câmara Municipal de 
Paredes, na pessoa do seu Execu-
tivo Municipal, homenagear-me 
neste dia simbólico do 25 de 
abril, o Dia da Liberdade.  

Agradeço a deferência e o re-
conhecimento de um percurso 
ainda não acabado e de uma pre-
sença que sendo política foi tam-
bém intervenção social e cívica. 
Sabia já das provas de amizade e 
respeito de muitos que aqui es-
tão, que julgo ter já muitas vezes 
retribuído.  

Serei breve. 
Nasci na freguesia de Rio Tin-

to, concelho de Gondomar, de 
uma família normal, aquilo que 
se chamaria hoje de classe média 
baixa, pai Armando comerciante 
e mãe Delfina doméstica, feliz-
mente ainda vivos e aqui presen-
tes. Da educação familiar e esco-
lar (escola primária e liceu Ale-
xandre Herculano) obtive os 
valores e ensinamentos que me 
moldaram em vida adulta como 
ser humano. 

Terminado o curso de Medi-
cina, entrei na vida activa e pro-
fissional e então cresci como ci-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

dadão com identidade e projec-
to. Os desafios do exercício da 
Medicina aproximaram-me do 
ser humano doente, dos proble-
mas da deficiência, da disfuncio-
nalidade, da vulnerabilidade. 
Nasceu uma expressiva cons-
ciência social. 

 Ao mesmo tempo tive uma 
outra escola, comum a camara-
das e amigos, (muitos dos quais 
permanecerão para sempre 
anónimos), de um colectivo que 
me ensinou que é possível um 
Mundo melhor, uma sociedade 
de igualdade e progresso. E que a 
contribuição individual, baseada 
no estudo e na coerência, mesmo 
que nem sempre reconhecida, 
pode sempre antecipar o 
Futuro. 

Em 1990 cheguei a Paredes 
onde passei a residir e a traba-
lhar. Como autarca, na Assem-
bleia Municipal, atravessei as 
presidências de Granja da Fonse-
ca e Celso Ferreira, a quem aqui 
cumprimento. Como político 
desempenhei cargos e funções, 
bem como fui candidato pela 
CDU a eleições legislativas gerais 
e locais. Perdi muitas vezes, ga-
nhei algumas, talvez poucas ve-
zes, mas do sempre duro comba-
te em Democracia se formou o 
homem político e resistente.  

Desde cedo coloquei ao ser-
viço de amigos dirigentes de di-
versas coletividades diversas o 
meu tempo disponível e o meu 
compromisso social. São várias 
as instituições a que tenho tido o 
prazer de solidariamente ajudar, 
como Bombeiros, Associações 
Desportivas e Culturais (Cete, 
Lordelo, Vandoma, Recarei, Pa-
rada de Todeia). Saúdo aqui a 
disponibilidade ao serviço da 
comunidade de muitos desses 
dirigentes. 

Assinalo, e perdoe-se-me a 
imodéstia da referência em su-
blinhado, a actividade voluntária 

cristianoribeiro@gmail.com

desde há 15 anos com assistên-
cia médica á população de Para-
da de Todeia. Não esquecerei 
nunca a inter-relação entre as 
duas partes de um contrato as-
s i s t e n c i a l  m u t u a m e n t e 
vantajoso. 

Minhas senhoras, meus 
senhores

A responsabilidade de mui-
tos anos como eleito da CDU 
transforma-me já num quase 
“dinossauro político” em Pare-
des. A quem se permite dois 
apontamentos neste momento 
importante na sua vida. 

Tenho como certo que a Poli-
tica deve qualificar-se com uma 
componente ética, e com uma 
disponibilidade de, com compe-
tência, exercer responsabilida-
des delegadas pelas populações. 
Ao contrário do que dizem mui-
tos (o que não será o mesmo do 
que efectivamente pensam!), sei 
que se pudesse voltar atrás em 
atos e intervenções, certamente 
á luz do que a vida nos ensina 
permanentemente, fá-lo-ia cer-
tamente algo diferente, com o 
tempo a ser mestre de uma inter-
venção melhor. 

Ao contrário do que dizem 
muitos de si próprios, certamen-
te em muito errei, fiz por vezes 
juízos apressados, e mesmo terei 
sido injusto ou errado em toma-
das de decisão. Mas tenho a no-
ção de que nunca errei ou preju-
diquei com intenção ninguém. 

Neste 25 de abril, afirmo so-
lene e sinceramente de que vale 
a pena ser de Paredes ou lutar 
por Paredes. E no pluralismo de 
opções concretas, nomeada-
mente do âmbito do Poder Local, 
encontraremos certamente uma 
vontade comum de servir. 

Neste dia Inicial, inteiro e lím-
pido como diz Sophia de Mello 
Breyner, permitam-me um Viva 
o 25 de abril!

Obrigado. 

Na reunião de Câmara de do passa-
do dia 18 de Abri de 2017, os ve-
readores do PS votaram contra as 

contas de 2016, por estas continuarem a 
revelar a falta de rigor e descontrolo que 
tem caracterizado a gestão deste executi-
vo, e no os Deputados da Assembleia Mu-
nicipal de Paredes, eleitos pelo Partido 
Socialista, repetiram este sentido de 
Voto.

Em resumo, as principais razões que 
motivaram este chumbo são:

1-   A Câmara de Paredes aumentou o 
Resultado Negativo de 3.032.576 euros 

O melhor exercício para nunca atraiç  oar a memória  
é dizer sempre a Verdade

em 2015 para 8.415.156,13 euros em 
2016.

2-  O passivo da Câmara de Paredes 
volta a aumentar de 100.913.274,45 eu-
ros em 2015 para 102.152.345,62 euros 
em 2016.

3-  A execução orçamental volta a ser 
muito baixa, o que revela uma vez mais a 
apresentação de orçamentos irrealistas e 
desajustados da realidade. Retirando das 
receitas o valor do empréstimo de sanea-
mento financeiro no valor de 9,8 milhões 
de euros contraído em 2016, a execução 
orçamental foi de 42,7 milhões de euros 
num orçamento de 63,3 milhões de eu-
ros, o que representa uma execução orça-
mental de apenas 67,5%.

4-  Corolário desta falta de rigor é a Pro-
visão que a Câmara foi obrigada a fazer nas 
contas de 2016 no valor de 6.000.877,22 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

O chauvinismo, o individualis-
mo, o ter o diferente e o es-
trangeiro como inimigos, 

constituem os ingredientes que leva-
ram a duas grandes guerras mun-
diais. Os franceses, melhor do que 
ninguém, foram vitimas dessa tragé-
dia e não terão, ainda, apagado a me-
mória. À última hora, a maioria dos 
que foram às urnas em França para 
elegerem o seu presidente decidiram 
colocar o seu voto num voto útil para 
França, e, talvez com ajuda de sais de 
frutos, despejaram o papelinho a fa-
vor de Macron. 

Mas em boa verdade, as críticas da 
nacionalista Le Pen à Europa, ao seu 
adversário e ao governo de que ele fez 
parte são oportunas e, por isso, rece-
beram a adesão de muita gente que 

tem sofrido o desprezo pelos que 
mais sofrem em França e em toda a 
Europa. 

Não sei se os parti-
dos e os medíocres 
políticos que do-
minam o poder 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Passou o pesadelo, mas o vírus  ficou

joaquimneves.progresso@gmail.com

OFERECE-SE
Senhora para limpezas de habitação e escritórios,

Tomar conta de Idosos ou crianças.

Contacto 910462725

PUB
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

O melhor exercício para nunca atraiç  oar a memória  
é dizer sempre a Verdade

euros por causa das irregularidades dete-
tadas com a construção dos Centros Esco-
lares e que podem obrigar a Câmara a de-
volver 6 milhões de euros.

O executivo da Câmara continua a es-
conder dos vereadores do PS, dos depu-
tados municipais e da população de Pare-
des, os relatórios das inspeções que está 
a ser alvo, mas as contas põem a desco-
berto o resultado da sua má gestão, e a 
eminência de ter de devolver 6 milhões 
de euros.

Facto igualmente curioso é o de neste 
período de tempo termos recebido em 
casa uma infomail do atual candidato do 
PSD à Câmara Municipal de Paredes, no 
qual este afirma ter saído da Câmara Mu-
nicipal de Esposende, com um Louvor 
por ter deixado a Câmara(onde era técni-
co, com menores responsabilidades do 
que as que tem em Paredes) com um sal-

do positivo superior a 4 milhões de euros, 
mas nessa mesma “entrevista” afirma 
nada ter haver com a situação catastrófi-
ca em que se encontra a Cãmara Munici-
pal de Paredes. E que nem aceita que o 
tentem colar à imagem de Celso Ferreira, 
pois ele é apenas um mero técnico….tal e 
qual como era em Esposende.

O que tem falhado, ou que é que tem 
falhado, para termos em Paredes um pas-
sivo total superior a 102 milhões de 
Euros.

Já agora, quem tenta colar O atual Can-
didato do PSD à sua gestão é Celso Ferrei-
ra, que sempre que pode afirma que sem 
o apoio de Rui Moutinho, nunca teria con-
seguido fazer o que fez…e como todos 
sabemos o que Celso tem feito….

O melhor exercício para nunca atrai-
çoar a memória é dizer sempre a Verda-
de, mas o PSD de Paredes, já não se 
importa.

A quem do seu foi mau despenseiro, 
não fies o teu dinheiro

Na passada 2ª feira, reali-
zou-se mais uma As-
sembleia Municipal, 

que tinha como ponto principal, 
a discussão das contas relativas 
ao ano de 2016, da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, as quais me-
receram da minha parte uma 
clara reprovação, e aproveitan-
do este espaço, vou dar conheci-
mento ao caro leitor das razões 
que suportaram o meu voto 
contra, que passo a reproduzir.

" Esta é provavelmente, a pe-
núltima Assembleia Municipal 
deste mandato. Certamente pa-
ra comemorar a efeméride, o 
Executivo traz-nos, qual presen-
te envenenado, as contas relati-
vas ao ano de 2016, a trajetória 
mantém-se inalterada: ano após 
ano aumenta o passivo e a exe-
cução orçamental fica sempre 
abaixo do previsto.

Os números são como o al-
godão: não enganam!

Comparando os resultados 
de 2015 para 2016 salta desde 
logo à vista o brutal aumento do 
resultado negativo da Câmara 
de Paredes:  de 3.032.576,00 eu-
ros em 2015 para 8.415.156,13 
euros em 2016, um salto de 
mais de 5.000.000,00.

Pode V. Ex.ª Senhor Presi-
dente alegar que uma parte 
substancial deste valor resulta 
da obrigatoriedade da consti-
tuição de uma provisão de cerca 
de 6 milhões de euros, por conta 
do famoso OLAF. Mas as coisas 
são o que são: se a provisão teve 
que ser constituída é porque o 
risco existe, se o risco existe é 
porque V. Ex.ªs cometeram er-
ros graves na gestão que efetua-
ram, erros que levantaram sus-
peitas, determinaram proces-
sos e investigações de natureza 
administrativa e criminal. E 
agora está a autarquia, com a 
espada de Dâmocles sobre a sua 
cabeça, presa por um fio: o pro-
cesso judicial de desfecho incer-
to que, no pior cenário pode sig-
nificar a incapacidade de Pare-
des investir durante muitos e 
maus anos.

E aqui, se juntarmos o facto 
de só terem sido fiscalizados 
quatro centros educativos, per-
ceberemos o risco de a paixão 
pela Educação do Executivo 
PSD, passar de assolapada a tra-
palhona, quiçá carcerária e, so-
bretudo ruinosa!

Se olharmos para o valor fi-
nal do passivo temos mais do 
mesmo.

Depois de ultrapassar em 
2015 a barreira dos 100 mi-
lhões, o Executivo conseguir, 
certamente com muito trabalho 
e esforço, saltar em 2016 a bar-
reira dos 102 milhões de euros 
do passivo. Podem invocar que 
tem valores significativos para 
receber, fundos, comparticipa-
ções por ai adiante, mas sem 
ilusões e de concreto temos este 
passivo gigantesco. Contra fac-
tos não há argumentos, por 
mais voltas, interpretações ou 
leituras que queiram efetuar.

O Senhor Presidente lidera 
uma equipa de salta-barreiras, 
com estofo olímpico: estão sem-
pre a colocar a fasquia mais alta, 
seja no défice seja na dívida. 

Por fim vamos falar da, não 
menos polémica, execução or-
çamental, que volta a ser mais 
baixa que o aceitável.

É verdade que para 2016 o 
Senhor Presidente ganhou ver-
gonha, politicamente falando, 
como deverá ser óbvio, ganhou, 
dizia eu, alguma vergonha e reti-
rou da previsão orçamental as 
dezenas de milhões que lá tinha 
metido nos anos anteriores, re-
lativos a supostas vendas de pa-
trimónio municipal, que mais 
não eram do que balões de oxi-
génio destinados permitir a in-
clusão de obras que nunca 
saíam do papel, ou se calhar, 

apenas da cabeça dos seus 
mentores.

Apesar do orçamento ser um 
documento de previsão, logo 
sujeito a pequenos reajustes, 
esperava-se bem melhor em 
termos da sua execução. Se ao 
orçamento for retirado o valor 
do empréstimo de saneamento 
financeiro contraído em 2016, a 
módica quantia de 9,8 milhões 
de euros, a execução orçamental 
seria de cerca de 43 milhões de 
euros. Num valor previsível à 
volta dos 63 milhões de euros, a 
execução orçamental ficaria as-
sim abaixo dos 70%.

Concluo com uma reflexão.
Quando há 12 anos, V. Ex.ª 

Senhor Presidente tomou posse 
do cargo que ainda hoje ocupa, a 
expectativa poderia ser grande. 
O decurso do tempo, a experiên-
cia na função e o avançar da ida-
de poderiam corrigir os erros 
que se conheciam ou adivinha-
vam e suprir as limitações que o 
S e n h o r  e  a  S u a  e q u i p a 
ostentavam.

A margem de progressão era 
muito grande.

Doze anos passados e a úni-
ca coisa que progrediu de forma 
significativa foram o défice e a 
dívida.

O passivo da Câmara de Pa-
redes bateu o seu próprio recor-
de. É o maior e o mais preocu-
pante de sempre.

As últimas contas que Vossas 
Excelências apresentam pro-
vam que chegaram ao 12.º ano 
sem terem aprendido nada.

Alguém terá que resolver es-
te problema, que constitui o 
Vosso único legado. 

Só espero que o Povo tenha a 
lucidez de não colocar o lobo a 
guardar o rebanho ".

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Passou o pesadelo, mas o vírus  ficou
na Europa acordam do seu autismo 
e tiram conclusões. É que uma vitó-

ria de uma qualquer Le Pen só 
é possível pela desespe-

rança dos povos; e um 
candidato à margem 
dos partidos ir à segun-

da volta em França foi demonstrati-
vo da credibilidade destas organiza-
ções. Tudo isto merecia de quem 
quer representar os povos uma 
grande reflexão. É que uma vitória 
de um qualquer Le Pen faria crescer 
o ódio e seria para os senhores da 
Europa e os seus povos uma tragé-
dia. Aliás o voto em Macron alimen-
tou-se do mal menor, mas o vírus 
está lá. Os riscos cá como lá, são os 
mesmos. Quando se despreza o voto 
e as necessidades das pessoas em 
detrimento de mordomias e da con-
ta bancária de quem tem acesso aos 
corredores do poder está-se a abrir a 
porta ao populismo. Regressando às 
presidenciais gaulesas, não é, não 
pode ser, normal que alguém da ex-
trema direita sustentada em nacio-
nalismos nazis possa discutir uma 
presidência de um qualquer país, 
quanto mais da França, esse farol da 
democracia. O holocausto pelo me-
nos que sirva para alguma coisa… e 
desta vez parece que serviu, mas o 
vírus está longe de ser erradicado.
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No passado dia 25 de 
Abril a Câmara Municipal 
de Paredes atribuiu a Me-
dalha de Ouro da Cidade 
pela primeira vez a um ci-
dadão de Aguiar de Sousa. 
O laureado foi Camilo Al-
ves da Mota, presidente da 
Associação de Desenvolvi-
mento da Freguesia de 
Aguiar de Sousa e um filho 
da terra, filho de um antigo 
presidente da Junta e afi-
lhado de um antigo verea-
dor do concelho.

No dia da Democracia e 
da Liberdade o Salão No-
bre foi pequeno para rece-
ber todos os que quiseram 
presenciar a entrega desta 
distinção e acompanhar a 
homenagem que, de acor-
do com o edil do municí-
pio, se deve aos serviços 
prestados nos últimos 43 
anos ao desenvolvimento 

do concelho, à firmeza das 
ideias e ao verdadeiro sen-
tido de serviço público.

Conforme foi enalteci-
do na cerimónia, Camilo 
Alves Mota nasceu na fre-
guesia de Aguiar de Sousa, 
em 1952. É médico, licen-
ciado em 1978, pela Uni-
versidade do Porto, exer-
cendo funções de Medici-
na Geral e Familiar desde 
essa data em vários hospi-
tais e centros de saúde. Foi 
sempre dizendo que “não 
trocava a vida profissional 
pela politica”, mas foi can-
didato a deputado nas 
Eleições Legislativas de 
1987, nas quais o seu par-
tido obteve a primeira 
maioria absoluta em Pare-
des e a nível Nacional. Co-
mo candidato à Presidên-
cia da Câmara Municipal 
de Paredes, em 1989, reti-
rou a maioria absoluta ao 
poder instalado e ficou a 
apenas escassas centenas 
de votos da vitória de um 
cidadão do Sul de Paredes 
à Camara. Nas seguintes 

Eleições Autárquicas, em 
1993, foi o primeiro candi-
dato à Assembleia Munici-
pal na lista mais votada 
que levou à grande vitória 
do seu partido em Paredes. 
Profissionalmente, foi no-
meado Diretor Executivo 
do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde Tâmega III, 
Vale do Sousa Norte, em 
2012, tendo desempenha-
do funções até 2015, rece-
bendo uma Menção Hon-
rosa atribuída pela ARS 
Norte pelos Serviços de 
Saúde prestados nos Con-
celhos de Paços de Ferrei-
ra, Lousada e Felgueiras, 
por exercer sempre a pro-
fissão com brio e ética 
profissional.

Num agradeçimento 
emocionado, o homena-
geado enalteceu o contri-
buto de todos, sobretudo 
“E aqueles que por obras 
valerosas, Se vão da lei da 
morte libertando” afirmou 
citando Camões e deixan-
do desafios para o futuro 
de Paredes.

Aguiar de Sousa 

Aguiar de Sousa Recebe 
Ouro num Filho da Terra

VITOR
PEREIRA

A Professora Zulmira lec-
cionou na escola do Calvário, 
em Baltar, durante 23 anos. 
Foi uma professora que mar-
cou os seus alunos ao longo de 
várias gerações, em particular 
os seus alunos de 1975 -1979, 
que foi uma geração que foi 
particularmente marcante 
para a professora. Competen-
te e meiga para os seus alunos, 
foi homenageada em Novem-
bro de 2007 por essa mesma 
geração que tinha excelentes 
recordações da professora 
que os ajudou naqueles anos 

conturbados do pós - 25 de 
Abril, em que a escola passava 
por grandes transformações. 
A Professora começou a sua 
actividade em 1967, com ape-
nas 18 anos. Reformou-se em 
2003 com 36 anos de serviço. 
A sua primeira escola foi em 
Vilarinho, seguindo-se Beire, 
Rebordosa, Mouriz e Baltar. 
Em 1997 decidiu procurar no-
vos desafios e leccionou em 

Leça do Balio até 2003. Re-
gressou a Baltar onde viveu os 
últimos 14 anos. Faleceu no 
passado dia 6 de Maio depois 
de uma longa luta contra a 
doença. Deixou um exemplo e 
um testemunho de alguém 
que ensinou muitas gerações 
de baltarenses a serem cida-
dãos melhores e mais prepa-
rados , sempre com uma gran-
de tranquilidade e um grande 
afeto. Foi um excelente exem-
plo de como um professor 
tem uma ação fundamental 
na construção de uma socie-
dade mais preparada ao nível 
do conhecimento e dos valo-
res humanos. A Professora 
Zulmira foi uma excelente 
professora e merece ser 
recordada.

Baltar

Professora Zulmira (1949 - 2017)

FAUSTINO 
 SOUSA

A Código Musical – Asso-
ciação de Cristelo, que se dedi-
ca desde 2010 ao desenvolvi-
mento da atividade cultural, 
recreativa e desportiva, e que 
em 2013 criou a sua equipa 
sénior de Futsal, e tem vindo a 
competir no Liga Inatel de Fu-
tsal do Porto, sagrou-se no 
passado dia 3 de maio de 2017 
campeã da Liga Inatel de Fut-
sal do Porto, na Série de 
Reconhecimento.

 “Este foi um projeto muito 
difícil de concretizar pois, sen-
do uma equipa amadora, os 
atletas têm as suas atividades 
profissionais, têm as suas res-
ponsabilidades familiares, e 
nem sempre é fácil gerir o seu 
tempo para cumprir religiosa-
mente as datas dos treinos, e 
mesmo comparecer a todos os 
jogos oficiais”, explica Carlos 
Carvalho, presidente da Códi-
go Musical – Associação de 
Cristelo.

Mas porque a paixão pelo 
que fazem “é muita”, com es-
forço conseguiram alcançar o 
lugar desejado por toda a 
equipa.

São poucos os atletas que 
jogam juntos desde a funda-
ção da equipa sénior de futsal. 
De ano para ano os dirigentes 
vão reconstruindo “um novo 
plantel”, e muitos dos atletas, 
são estreantes na competição, 
o que faz com que os resulta-
dos de êxito, demorem mais 
tempo a surgir. “Apesar de o 
talento estar lá, há que treinar 
horas a fio para aperfeiçoar a 
técnica de jogo, e mesmo a 
frieza de jogo, já adquirida pe-
los atletas que já têm largos 
anos de experiência em com-
petição, com os quais muitas 
vezes nos deparamos. É obvio, 
que se tivéssemos uma equipa 
de futsal que joga com a maio-
ria dos atletas há 7 ou 10 anos 
consecutivos, com experiên-
cia competitiva, seria mais fá-
cil chegar-se ao topo da classi-
ficação a curto prazo” ressalva 
o dirigente. O treinador, Tiago 
Sousa, que trabalha os seus 
jogadores com afinco, a cada 
ano, para que os resultados 
apareçam. “Temos que agra-
decer também, a cada um dos 
jogadores pelo empenho e de-

dicação à equipa, em especial 
ao nosso capitão Miguel Car-
valho, por ter tido a dinâmica e 
a garra de manter sempre os 
seus colegas de equipa foca-
dos no objetivo”. Objetivo esse, 
que finalmente, se concreti-
zou ao fim de três anos de 
competição na Liga Inatel de 
Futsal do Porto. A equipa está, 
pois de Parabéns pelo feito.  

Espetáculo Solidário 
As atividades da associa-

ção vão manter-se até final de 
junho de 2017, e a Código Mu-
sical está agora envolvida na 
organização de um espetáculo 
solidário, em colaboração 
com a Fundação A LORD, a 
realizar a 27 de maio de 2017, 
pelas 21h30 no auditório da 
LORD, em Lordelo, para anga-
riar fundos financeiros para 
ajudar a família do pequeno 
Guilherme, natural de Pare-
des, que padece de leucemia. 
Aos que quiserem juntar-se à 
causa devem contactar os re-
presentantes da associação 
por email: codigomusical.ac@
gmail.com

Cristelo

Associação campeã da Liga Inatel 
de Futsal do Porto
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Joel Cleto, autor, historia-
dor, arqueólogo e apresenta-
dor do programa “Caminhos 
da História”, do Porto Canal, 
foi o autor convidado do en-
cerramento do ciclo de tertú-
lias iniciado em 2015 pela 
J u n t a  d e  Fre g u e s i a  d e 
Rebordosa.  

 A tertúlia intitulou-se 
"Uma lendária Aparição ma-
riana em terras de Rebordo-
sa/Paredes. Conversas à volta 
do livro "Lendas do Porto" de 
Joel Cleto, com fotografia de 

Sérgio Jacques" decorreu, no 
dia 11 de maio, na Biblioteca 
ACELER da Junta de Freguesia 
de Rebordosa.

O autor Joel Cleto é desde 
2006 apresentador semanal 
de programas de divulgação 
da História e do Património 
no Porto Canal. Joel Cleto li-
cenciou-se em História com 
mestrado em Arqueologia e 
tem-se dedicado à divulgação 
destes temas junto do grande 
público através de roteiros e 
passeios pelos locais  e monu-

mentos históricos, programas 
de televisão, conferências, li-
vros e artigos na imprensa. Do 
seu percurso profissional des-
taca-se anda a direção de mu-
seus, escavações arqueológi-
cas e a criação de arquivos 
históricos.

Pela Biblioteca ACELER da 
Junta de Rebordosa já passa-
ram diversos autores nomea-
damente Alberto Santos, Ger-
mano Silva, Tiago Salazar, Pa-
trícia Carvalho e Pedro 
Chagas Freitas, entre outros.

Joel Cleto apresentou "Lendas do Porto" 
na Biblioteca da Junta de Rebordosa 

Bitarães
Caminho da Mulra

Os habitantes deste local já 
têm água e saneamento. Ago-
ra, só falta alcatroar o pavi-
mento. Nesta altura, começam 
as promessas das benfeitorias 
pois estamos perto das elei-

ções. Espera  esta freguesia 
que sejam concretizadas. Há 
anos que se promete cobri-la 
com a rede de água e sanea-
mento mas poucos locais fo-
ram privilegiados.  Todos sa-
bem que o IMI é igual para to-
dos, só que as regalias são 
apenas para alguns. Um as-
sunto que tem sido comenta-
do, por algumas pessoas mais 
atentas, é o facto de deitarem 

nos contentores do lixo do-
méstico, que estão junto à es-
trada, troços de couves, rapão 
dos quintais, etc. Não há coi-
mas para quem pratica tais 
atos? Afinal os contentores 
são para lixo doméstico ou pa-
ra os detritos dos quintais? 
Aqui fica uma chamada de 
atenção para os que não sa-
bem distinguir uma coisa da 
outra.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

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.

PUB

No passado dia 7 de Maio 
O Grupo Desportivo da Porte-
la  Organizou  pela 10ª vez 
consecutiva o Grande Prémio 
de Atletismo.

A atividade voltou a ter o 
sucesso de anos anteriores e 
reuniu muitos participantes, 
a prova para os escalões mais 
jovens Benjamins aos juve-
nis, a  prova rainha para Ju-
niores, Séniores e Veteranos , 
teve um percurso com 8 Km 
de distância, já é habitual que 
esta prova seja no Dia da Mãe 
e é integrada uma caminhada 

com cerca de 5 km de exten-
são com um total aproximado 
de 700 participantes.

O Grupo Desportivo da 
Portela conta com o apoio de 
várias entidades e empresas, 
Câmara Municipal de Pare-
des, da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, Bombeiros de 
Rebordosa, Moto Clube de 
Rebordosa, Agrupamento de 
Escuteiros de Rebordosa, A 
Celer e de vários empresários 
locais esta é uma actividade 
anual que «já está a ganhar 
escala e notoriedade», garan-
tiu Abel Silva, Presidente do 
G r u p o  D e s p o r t i v o  d a 
Portela. 

Satisfeito com a adesão 
dos participantes, afirmou 
que «esta prova superou to-

das as nossas expetativas». 
Mais do que «uma festa do 
desporto, tivemos aqui um 
óptimo convívio, com pes-
soas dos cinco aos setenta 
anos de idade». Esta opinião 
foi também partilhada por 
vários participantes, presi-
dente da junta de freguesia, 
que espera que «esta corrida 
do encontro continue a cres-
cer cada vez mais», dando os 
parabéns à organização tam-
bém os Vereadores Dr. Ale-
xandre Almeida e Cândido 
Barbosa parabenizaram a 
organização onde definem o 
evento como uma «excelente 
atividade», capaz de fomen-
tar «a relação histórica e cul-
t u r a l  e n t r e  t o d o s  o s 
intervenientes.

Rebordosa

X Grande Prémio de Atletismo  
e Caminhada do Dia da Mãe de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO
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“O mercado imobiliário é aliciante e para isso 
queremos profissionais com vontade de vencer”

Luís Lima, presidente 
da Associação dos Pro-
fissionais e Empresas 

de Mediação Imobiliária em 
Portugal referiu, no início de 
2017, a possibilidade de um 
crescimento de 30% no sec-
tor imobiliário. Como já é  co-
nhecido pela maioria dos 
portugueses, a REMAX Por-
tugal consolidou a sua lide-
rança no mercado imobiliá-
rio. Implementada em Portu-
gal no ano 2000, a REMAX 
tem vindo a conquistar diver-
sos reconhecimentos. Em 
2016, a REMAX foi distingui-
da pela MarkTest Reputation 
Index como a marca mais re-
putada e pela revista EXAME 
em parceria com a consultora 
Everis e a AESE Business 
School como a melhor em-
presa para trabalhar adqui-
r i n d o ,  a i n d a ,  o u t r a s 
distinções.

A REMAX Eficaz, sediada 
em Paredes tem como princi-
pal missão manter a lideran-
ça do mercado na sua zona de 
atuação, através de uma con-
duta profissional baseada 
num rígido código de ética, 
com um único objetivo: pres-
tar um serviço de excelência 
que satisfaça todas as neces-
sidades imobiliárias dos 
clientes. Querem clientes pa-
ra toda a vida porque acredi-
tam que com dedicação, em-
penho, honestidade e exclusi-
vidade estão a ser realmente 
excelentes profissionais. 

Enquanto agência imobi-
liária de referência, a REMAX 
Eficaz, atendendo à estabili-
dade que foi adquirindo nes-
tes sete anos de existência 
acredita num futuro ainda 
mais promissor. 

Assumindo a sua missão, a 
REMAX Eficaz possui uma re-
de de clientes sólida. Ser 
cliente REMAX é adquirir um 
serviço de excelência e perso-
nalizado. Esta qualidade só 

Empresas.  A Diretora da REMAX Eficaz, Mónica Pereira, assume que “O mercado imobiliário está em constante mudança, o que é um grande de-
safio para a agência” de Paredes

pode ser possível pela paixão 
que os consultores imobiliá-

rios da agência têm pela mar-
ca. Ser um apaixonado pela 

REMAX é ter a noção das van-
tagens que a própria marca 

possui, nomeadamente para 
quem quer ter o seu próprio 
negócio, para quem não goste 
de rotina e para quem goste 
de trabalhar por objetivos de 
forma desafiante.

O Departamento de Re-
cursos Humanos da REMAX 
Eficaz tem consciência que 
trabalhar como consultor 

imobiliário não é para todos. 
É necessário possuir compe-
tências específicas e ter aber-
tura suficiente para querer 
evoluir sempre mais. Aten-
dendo aos seus objetivos, a 
REMAX Eficaz pretende alar-
gar a sua equipa de consulto-
res imobiliários. O aumento 
de profissionais na agência é 
uma ferramenta crucial para 
os objetivos que ambicionam 
a longo prazo.

Atendendo à evolução do 
mercado imobiliário e aos 
objetivos da REMAX Eficaz, 
as pessoas que estiverem in-
teressadas em desenvolver 
um projeto como consultores 
imobiliários poderão entrar 
em contacto com a agência.
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PUBLICIDADE

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  MAI'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO
Até  31 maio | Exposição das Letras cedida 
pela Casa de Camilo | Retratos Literários de 
Cássio Loredano

20 de maio | 21.30H | Teatro| texto de Ma-
téi Visniec | encenação Roberto Merino | 
“Pequeno trabalho para velho palhaço” pela 
Companhia de Teatro Seiva Trupe 

BIBLIOTECA 
11 e 18 maio | 10.30h| Histórias de Encan-
tar | Quem vem à festa do Martim? de David 
Melling

16 maio | 10.30h | Teatro de Fantoches | 
Depressa e Bem Não Há quem!  | Coleção 
de provérbios de sempre

 ESCRITOR DO MÊS | ISABEL STILWELL
O Leituras sugere… Temas infantojuvenis 
|Somos amigos? de Anabel Fernández Rey

22 A 31 maio | de segunda a sábado | Mu-
seu A LORD|  Feira do Livro 

23, 24, 25, 26, 30 E 31 maio | 10.30h | Histó-
rias de Encantar 

22 maio | 10.30h | Hora de muitos contos | 
Sónia Aguiar

23 maio | 10.30h | Apresentação do Livro 
Cuscas no Castelo de Guimarães de Paulo 
Santos com ilustrações de Susana Lima

29 maio | 10.30h | Apresentação do livro a 
Aldeia da Esperança de Maria da Paz Braga 
(Associação Obrigado Portugal) 

 COOPERAÇÃO
24 maio | 14.30h | Teatro | Trabalhar uma 
peça de teatro M/ 18

31 maio | 14.30h | Sessão de Cinema | Um 
Avô Muito À Frente M/ 14

PAREDES (CIDADE)
Música 
20 maio | 21.30h | Auditório da Casa da Mú-
sica de Paredes |Grupo de Fados Xaile & Ca-
pas Vale do Sousa 

EXPOSIÇÃO
Até 31 de maio | Loja Interativa de Turismo 
de Paredes | “Eco- Artes” pelo Clube das Ar-
tes da Escola Básica e Secundária de 
Rebordosa

LEITURAS 
Todas as segundas feiras | manhã - 10h| 
tarde 15h | “A leitura não tem idade” por 
técnicos da biblioteca nas IPSS| Inscrições: 
biblioteca@cm-paredes.pt/255 788 776

O Museu A LORD que 
funciona na antiga se-
de da Cooperativa A 

LORD totalmente reconstruí-
da foi inaugurado no dia 21 de 
maio de 2016. Na ocasião cou-
be ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Santos Silva ser 
o mestre de cerimónias na fes-
ta de inauguração do espaço.

Há um ano, o Museu A 
LORD deu, assim, os seus pri-
meiros passos na área da cul-
tura, oferecendo conhecimen-
tos por meios informáticos in-
terativos à comunidade em 
geral. Desde então, é possível 
conhecer a história da Coope-
rativa de Eletrificação A LORD 
desde a sua constituição no 
ano de 1933 até aos nossos 
dias, destacando-se a criação 
da Fundação A LORD e as suas 
atividades.

A mesa interativa “Trans-
formador” dá ao visitante do 
Museu informações relativas 
ao setor elétrico e explica a po-
sição da Cooperativa enquan-
to Operador de Redes de Dis-
tribuição, Comercializador de 
Último Recurso e Comerciali-
zador em Regime de Mercado, 
na cidade de Lordelo. Nessa 
mesa estão, também, incluídos 
vídeos que demonstram o cir-
cuito da energia elétrica e o 
percurso de alguns pontos de 
iluminação da freguesia.

Mas o Museu é muito mais 

que a história de A LORD ali-
cerçada na recuperação da 
primeira sede da Cooperativa 
A Lord. “É uma aposta clara-

mente justificada. O equipa-
mento tem sempre a lotação 
esgotada com os seus utiliza-
dores com as atividades do 

Museu e da Biblioteca. Tem to-
dos os dias a visita de escolas. 
Todas as semanas acolhem 40 
senhoras em ateliês. Os adul-
tos vêm cá consultar os jor-
nais”, exultou Francisco Leal, o 
presidente da Fundação e Coo-
perativa A LORD.

O 1º aniversário do Mu-
seu foi evocado, por anteci-
pação no dia 10 de maio, no 
salão nobre da Cooperativa, 
em simultâneo com o 84º 
aniversário da casa mãe – A 
Cooperativa A LORD. Na oca-
sião, foi inaugurada uma ga-
leria dos antigos presidentes 

de A Lord desde a sua funda-
ção em 1933. No programa 
de festas constam ainda visi-
tas culturais à fortaleza de 
Valença. Atualmente já estão 
cheios cinco autocarros. “As 
viagens são destinadas ape-
nas aos nossos associados a 
quem nós oferecemos o 
transporte”, acrescentou 
Francisco Leal.

HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO 
DO MUSEU A LORD
2.ª a 6.ª Feira: 
9:00h – 12:30h; 13:30h – 18:00h.

Museu A LORD de parabéns 
Aniversário.  A LORD e a cidade de Lordelo passaram a ter ao seu dispor um museu moderno e preparado 
para diversos géneros de eventos.

António Orlando | texto
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NECROLOGIA

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

PUB

FALECEU

ZULMIRA DOS ANJOS 
DOS SANTOS GREGÓRIO 
RIBEIRO DA SILVA

Faleceu no dia 5 de maio, com 67 anos. Era natural de Pega – 
Guarda e residente na Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 1694, Baltar, 
Paredes.   Era casada com José Manuel Ribeiro da Silva. 

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

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

IRENE BARBOSA
Faleceu no dia 7 de maio, com 85 anos. Era natural de 
Cete – Paredes e residente na Av. D. Manuel I, n.º 1152, 

Baltar, Paredes.   Era viúva de Adão Ferreira de Sá. 

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

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

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA ADELINA  
PEREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 29 de abril, com 69 anos.

CASIMIRO NUNES MOREIRA
Faleceu no dia 5 de maio, com 86 anos. Eram naturais de Duas 
Igrejas – Paredes e residente na Av. Padre Manuel Pinto Preda, n.º 
981, Duas Igrejas, Paredes. 
 
AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genros, netos e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pe-
las provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
DUAS IGREJAS/ PAREDES

FALECEU

FERNANDO AUGUSTO 
ROCHA DA SILVA
Faleceu no dia 3 de maio, com 69 anos. Era natural da 

Madalena - Paredes e residente na Rua Almeida Garrett, n.º 28, 
Paredes.    Era casado com Maria Adriana Monteiro Capote Rocha 
da Silva.

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

CALISTO DE 
OLIVEIRA FREITAS
Faleceu no dia 2 de maio, com 76 anos. Era natural de 

Louredo- Paredes e residente na Rua do Outeirinho, n.º 192, Bestei-
ros,  Paredes. Era casado com Maria Custódio da Silva Moreira.

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

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

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

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

MÁRIO EVANGELISTA 
DA ROCHA E SOUSA
Faleceu no dia 5 de maio, com 76 anos. Era natural de 

Cristelo – Paredes e residente na Rua Dr. Jerónimo Pereira Leite, n.º 
211, Cristelo, Paredes.  Era casado com Engrácia Pinto e Sousa.

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

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

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

CRISTELO / PAREDES

FALECEU

MANUEL DE SOUSA ALVES
Faleceu no dia 6 de maio, com 84 anos. Era natural de 
Aveleda-Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Justina Gomes Ribeiro.

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

involuntariamente cometida.

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

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO 
BARBOSA TEIXEIRA

Faleceu no dia 3 de maio, com 84 anos. Era natural e residente em 
Beire, Paredes.  
Era viúvo de Maria Joaquina de Sousa Magalhães.

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

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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JORGE FERNANDO  
DA SILVA ABREU
Faleceu no dia 26 de abril, com 66 anos. Era natural de 

Paços de Ferreira e residente na Rua do Atoleiro, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Maria de Jesus de Oliveira Martins de Abreu.

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
LORDELO /PAREDES



22 Sexta-feira 12 de Maio de 2017  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE/PUBLICIDADE

EXTRATO 
PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 
04 de maio de 2017, de fls. 85 a fls. 90 verso do livro de notas para Escrituras Di-
versas nº 125-A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram 
justificantes: 

ANTÓNIO AUGUSTO DE MAGALHÃES MENDES, CF 116 605 707 e mulher, MA-
RIA ADELAIDE NUNES MOREIRA, CF 164 470 131, casados sob o regime de comu-
nhão geral de bens, naturais ele da extinta freguesia de Bitarães e ela da extinta 
freguesia de Mouriz, ambas do concelho de Paredes, residentes na Rua Padre Au-
gusto Correia, nº 233, na freguesia e concelho de Paredes, titulares, ele do cartão 
de cidadão da República Portuguesa, com o número de identificação civil 
00836494 0 ZZ4, válido até 20/07/2017 e ela do bilhete de identidade nº 
1830195, emitido em 30/06/1999 pelos S.I.C. do Porto

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam que, são donos e legítimos 
possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes bens imóveis: ambos sitos na 
freguesia e concelho de Paredes (extinta freguesia de Mouriz):

VERBA UM – Prédio urbano, composto por casa de rés do chão, com logradouro 
junto, com a área coberta de cento e cinquenta, vírgula setenta metros quadrados 
e a área descoberta de cento e trinta e seis metros quadrados, sito na Rua Padre 
Augusto Correia, nº 225  (anterior lugar de Agrela), a confrontar de norte e nas-
cente com Rua Padre Augusto Correia, de sul com António Augusto Magalhães 
Meireles e de poente com Silvino Barbosa Meireles, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz a favor do justifi-
cante marido sob o artigo 9853 da freguesia de Paredes (que corresponde ao ar-
tigo urbano 1037 da extinta freguesia de Mouriz), com o valor patrimonial de 
€29.079,90, ao qual atribuem o valor de vinte e nove mil e oitenta euros

VERBA DOIS: Prédio rústico, composto por ramada, com a área de seiscentos 
metros quadrados, sito no lugar de Agrela, que confronta de norte com Aníbal 
Ribeiro, de sul com António Augusto Magalhães Meireles, de nascente com Rua 
Padre Augusto Correia (estrada) e de poente com Silvino Barbosa Meireles, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva 
matriz a favor do justificante marido sob o artigo 4524 da freguesia de Paredes 
(que corresponde ao artigo rústico 430 da extinta freguesia de Mouriz), com o 
valor patrimonial de €54,59, ao qual atribuem o valor de duzentos e oitenta 
euros.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio dos 
referidos prédios. 

Que os mesmos vieram à posse deles, no ano de mil novecentos e cinquenta e 
nove, (já casados um com o outro e no indicado regime de bens) em dia e mês que 
não conseguem precisar, por doação de Eduardo Coelho Moreira e mulher Angé-
lica Vieira Nunes, casados que foram no regime da comunhão geral de bens, resi-
dentes que foram no lugar de Agrela, da extinta freguesia de Mouriz, concelho de 
Paredes, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e desde então, têm usufruído dos mesmos prédios, tra-
tando da sua conservação e limpeza, demarcando, cultivando, gozando todas as 
utilidades por eles proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo 
de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda 
a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque 
sem violência, contínua e publicamente à vista e com o conhecimento de toda a 
gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte 
anos

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-
-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição dos referidos prédios por 
USUCAPIÃO, que expressamente invocam, justificando o seu direito de proprie-
dade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisi-
ção, não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer 
prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

FALECEU

MANUEL DUARTE 
PINHEIRO
Faleceu no dia 28 de abril, com 71 anos. Era natural de 

Baltar e residente na Rua Sobre o Vale n.º 141, Rebordosa, Paredes. 
Era casado com Maria Lúcia Neves Moreira Sousa 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
REBORDOSA / PAREDES

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região, desde 

Atualidade 
Política 
Cultura 

Desporto
Não perca!

Sai às Sextas!

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
 

apresenta  
sentidas condolências

Cozinha 
ardeu  
em Gandra

Um incêndio urbano 
destruiu a cozinha de um 
apartamento e desalojou 
uma família. Os danos no 
prédio situado em Gan-
dra, Paredes, só não fo-
ram mais graves devido à 
rápida intervenção dos 
Bombeiros Voluntários 
de Baltar.

O alerta foi dado já de-
pois das 18 horas, altura 
em que parte da cozinha 
já estava a arder. Mesmo 
assim, os bombeiros con-
seguiram manter as cha-
mas confinadas a esta di-
visão do apartamento si-
tuado no segundo andar 
do edifício. No entanto, o 
intenso fumo que se fez 
sentir depressa alastrou 
às restantes divisões, tor-
nando a casa inabitável. 
Os quatro elementos da 
família que ali reside fica-
ram, deste modo, obriga-
dos a passar a noite na 
habitação de familiares. O 
incêndio foi combatido 
por 12 bombeiros, apoia-
dos por quatro viaturas.

Motociclista 
morre  
em acidente 

Um motociclista de 43 
anos morreu na sequên-
cia de uma colisão frontal 
com um ligeiro de merca-
dorias, em Astromil, Pa-
redes. O alerta para a cor-
poração dos Bombeiros 
de Baltar foi  dado às 
07.30 horas da passada 
terça-feira, dia 9 de maio.

A colisão ocorreu nu-
ma estrada municipal e a 
vítima, Carlos Moreira, 43 
anos, de Astromil, acaba-
ria de morrer no local do 
acidente apesar dos es-
forços dos Bombeiros de 
Baltar e da equipa da Via-
tura Médica de Emergên-
cia e Reanimação (VMER) 
do Vale do Sousa.

A GNR tomou conta da 
ocorrência.
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

Esta semana tive oportunidade de acompanhar o trabalho de três associa-
ções de Paredes no acompanhamento dos Peregrinos que saem de Paredes em 
direção ao Santuário de Fátima. São elas a Obra do Bem Fazer, a OCDP- Obra de 
Caridade ao Doente e ao Paralítico e o Rancho Regional de Paredes.

Durante um dia completo tive oportunidade de constatar a excelência da 
ação destas tês associações e a forma exemplar como levam o nome de Pare-
des a tantas outras pessoas de todo o país espalhadas pelas várias etapas que 
os Peregrinos percorrem desde Paredes até Fátima. 

Estas tês associações para terem uma pequena ideia dão apoio durante 
quase uma semana a cerca de 1000 peregrinos e reúnem durante uma semana 
cerca de 250 voluntários. 

Aqui se vê a excelência destas e muitas outras Associações de Paredes. Não 
sendo profissionais, os diretores destas Associações tiveram a mestria de ar-
ranjar uma solução de financiamento para os vários projetos das suas associa-
ções e ao mesmo tempo prestar um serviço aos Peregrinos que já é uma refe-
rência a nível nacional. Estas três associações de Paredes são as que mais Pe-
regrinos acompanham a Fátima, e toda a gente que vê os grandes grupos de 
Peregrinos que acompanham, dizem de imediato que são os de Paredes.

Agora gostava de relatar aqui um pouco de todo o serviço de excelência que 
prestam aos Peregrinos e que tive a possibilidade de assistir ao vivo.

Em primeiro lugar, é de realçar que só Associações de excelência como es-
tas são capazes de envolver um tão grande número de voluntários, que metem 
uma semana de férias para prestar serviços gratuitos aos Peregrinos. Estamos 
a falar de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, cozinheiros, bombeiros, etc., 
que durante uma semana estão ao serviço dos Peregrinos. Durante todo o 
percurso estes profissionais prestam todo o tipo de apoio aos Peregrinos. Na 
pausa para almoço e na pausa para o jantar, estes profissionais prestam todo 
um conjunto de serviços de saúde aos peregrinos, sobretudo tratamentos de 
massagens, e curativos aos pés, que são sem duvida a parte do corpo mais 
castigada ao longo das enormes caminhadas.

Para além destes serviços de saúde, quando os Peregrinos chegam aos lu-
gares de repouso, já têm as refeições preparadas, pequenos almoços, lanches, 
almoços e jantares e o local para pernoitarem devidamente preparado.

Mas o mais importante ainda é todo o incentivo que se vê todos estes volun-
tários darem aos Peregrinos. É impressionante ver que num número tão gran-
de de Peregrinos são muito poucos aqueles que desistem, pois no momento 
em que as forças já não existem e psicologicamente já não são capazes de 
aguentar o sofrimento, há sempre um voluntário a dizer que vai conseguir, que 
o mais difícil já passou e para aguentar mais um bocadinho que em breve já vai 
descansar e vai voltar a ganhar todas as forças.

Por tudo isto, só me resta dizer que tenho muito orgulho nestas Associa-
ções de Excelência de Paredes, que na procura de fontes de financiamento 
para as suas atividades ao longo do ano prestam serviços de Excelência aos 
Peregrinos que partem de Paredes e levam o nome de Paredes bem longe.

A excelência das  
Associações de Paredes

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Paredense 
campeã de Golf

Leonor Bessa, jovem de 18 
anos do concelho de Paredes con-
quistou pela primeira vez na sua 
carreira o Campeonato Nacional 
Absoluto Peugeot, cuja 84ª edi-
ção foi organizada pela Federação 
Portuguesa de Golfe (FPG) no 
Santo Estêvão Golfe, no concelho 
de Benavente, onde Leonor Me-
deiros que representa o Club de 
Golf de Miramar se sagrou cam-
peã nacional  de Segundas 
Categorias.

Foi um momento especial pa-
ra Leonor na medida em que fazia 
parte do lote de favoritos à parti-
da, soube lidar com essa pressão 
e, sobretudo, porque permitiu-
-lhe completar o que se pode cha-
mar de Grand Slam de carreira no 
golfe amador português.

A atleta paredense já tinha 
ganho em anos anteriores o Cam-
peonato Nacional de Clubes Sol-
verde e a Taça da FPG/BPI, mas 
faltava-lhe o título mais apetecido 
de todos, o de campeão nacional 
amador.

Esta vitória teve um sabor ain-
da mais especial por a nova cam-
peã, em 2016, se ter lesionou com 
gravidade numa mão. Em decla-
rações ao programa “Golfe Maga-
zine” da RTP2, Leonor Bessa refe-
riu ter ido a Santo Estêvão para 
ganhar: 

“No ano passado não pude jo-
gar este torneio, é claro que este 
ano vinha com o objetivo de ga-
nhá-lo e consegui concretizá-lo. 
Joguei bom golfe e fui consistente, 
embora nos dois últimos dias te-
nha jogado pior e só por isso não 
fiquei abaixo do Par, mas saio da-
qui confiante. É com muito orgu-
lho e muita honra que sou cam-
peã nacional. 



Diretor: Vasco Ribeiro  |  Editor: António Orlando (CP3057)  |  Propriedade:  UNI - COMUNICAÇÃO, S.A. | Contribuinte: 505738058  |  Tiragem: 4.750 exemplares / edição. Assinatura Anual: Nacional €17,50 | Estrangeiro €24,00 
Número de depósito legal: 2164/83 | Registada no ERC com o nº.  100077  |  Morada: Administração, Redação e Publicidade: Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 Paredes 
Contactos: Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com  |  jornalp  rogresso.publicidade@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt  |  Design e Paginação: Pedro Cunha  |  Redação: António Orlando 
Colaboradores: Alexandre Almeida, Cristiano Ribeiro, Gonçalo Ribeiro, Joaq uim Neves, Rui Silva e Paulo Silva  |  Correspondentes: Cristiano Marques, Jorge Jorge, Paulo Pinheiro, Faustino Sousa, António Oliveira, Saul Ferreira,  
Albertino Silva e Sara Leal, Victor Pereira e Arlindo Lourenço |  Impressão: Nav  eprinter, Indústria Gráfica do Norte, S.A. Lugar da Pinta, km 7,5. EN 14 - Maia. Telef. 229 411 085. Fax. 229 411 084

ficha 
técnicaÚLTIMA12MAI’17www.progressodeparedes.com.pt

jornalprogresso@gmail.com


