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“Câmara reconhecendo
o mérito da Misericórdia 
está a dar-nos um
presente envenenado”  PÁGS.12 e 13

Classe 
política 

com 
nervos 

à flor 
da pele

Polémica. Granja 
da Fonseca viu-se na 

necessidade de 
suspender reunião da AM 

após Celso Ferreira 
abandonar a sessão 

em protesto. 
PÁG.8

pJ Fez dez detençÕes 
eM negócios de MoBiliáRio
de paRedes e 
paços de FeRReiRa PÁG.3

cÂMaRa de paRedes 
entRega gestão da casa
da Juventude aos Jovens 
do concelho PÁG.4

paRedes Fustigado 
poR váRios 
incÊndios 
eM  siMultÂneo
PÁG.5
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editoRial/indiscReto

EDITORIAL

Para cá do Marão, quem Manda(-Vir)?

Realizou-se no pas-
sado fim de sema-
na um dos meus 

sonhos de criança: A aber-
tura do Túnel do Marão. 
No fim do túnel sob essa 
mítica montanha que faz 
parte do nosso imaginá-
rio, quiçá julgam os Trans-
montanos que encontra-
rão uma luz.

Talvez o ditado se man-
tenha quanto a para lá do 
Marão continuarem a man-
dar os que lá estão, mas o 
que será que eles encon-
tram do lado de cá?

Em outros sítios não sei, 
mas o que encontrarão em 
Paredes preocupa-me se só 
olharem para os que man-
dam ou para os que julgam 
que vão mandar.

Preocupa-me porque 
estas personagens a que 
me refiro à falta de algo 
mais útil com que se preo-
cuparem, ou por mais nada 
terem que dizer, resolve-
ram em uníssono atacar o 
Progresso de Paredes, 
quando algo (e quanto dis-
so há!) lhes não agrada.

Paradigmática foi a últi-
ma Assembleia Municipal 
de Paredes, onde fomos o 
mote, o saco de pancada, 
enfim, a musa inspiradora 
dos pouco eloquentes vates 
da nossa política interna.

Vá lá que não belisca-

ram o cerne da nossa acção, 
ou seja, as nossas notícias, o 
seu interesse e veracidade. 
O alvo foi outro, porque 
mais subjetivo: Os nossos 
pretensos desígnios e as 
n o s s a s  p r e t e n s a s 
convicções. 

Já expliquei aqui uma 
vez esta estratégia: Se não 
se pode atacar a mensa-
g e m ;  a t a q u e - s e  o 
mensageiro.

Porque tem o Progresso 
de Paredes tanta importân-
cia para estes senhores? 

Vem um e diz que só nós 
demos determinada notí-
cia, como se isso fosse peca-
do em vez da essência do 
jornalismo, que sempre 
busca a exclusividade.

Vem outro e diz que es-
tamos a soldo dos seus ad-

versários, ao que estes res-
pondem, Olhem que não 
pois eles são vossos.

Enfim, ninguém nos 
quer: Estranha espingarda 
a nossa que na contagem é 
rejeitada por ambos os 
lados.

Eu tenho uma explica-
ção, e acho que todos bem a 
sabem: É que a lado ne-
nhum pertencemos, a não 
ser a nós mesmos.

O papel de um Jornal, 
julgamos nós, é dar notícias 
da comunidade que o en-
volve. Ora se a nossa comu-
nidade é pequena, é natural 
que atinja os nossos próxi-
mos, o que é aborrecido se a 
notícia lhes não agrada. Te-
mos pena.

O que deve então fazer o 
Jornal? Calar-se? Ter medo 

em mexer com o Poder e 
com os Interesses instala-
dos ou que se pretendem 
instalar?

Não contem com o Pro-
gresso de Paredes para 
isso.

O Jornal é propriedade 
do PSD ou do PS? Preocu-
pava-me mais se o PS ou o 
PSD fossem propriedade 
de alguém. E se calhar já es-
tiveram mais longe disso 
do que agora.

O jornalista é BE ou 
CDS? Não lhe perguntei, 
porque não me parece im-
portante. O que me parece é 
que tentar colar-lhe um ró-
tulo é fraco argumento para 
denegrir o seu trabalho.

O Diretor é da CDU, PS 
ou PSD? Não sei, tenho de ir 
perguntar a esses partidos 

para ver se alguém pagou 
as minhas quotas.

Para cá do Marão, pare-
ce-me que o que nos carac-
teriza, não é o mandar, mas 
o Mandar-vir.

E mandar-vir com o 
Progresso de Paredes pare-
ce que se tornou o pobre 
argumento de quem não 
tem mais nenhum.

Pior; é o argumento que 
serve os da situação e os da 
oposição.

Pobre a Política que ele-
ge unanimamente como 
adversário o Jornal cujo 
mérito maior consiste, pe-
los vistos, em conseguir 
com as suas notícias (que 
ninguém desmente) que 
todos (ora uns ora outros) 
se sintam visados, ou me-
lhor, verificados.

Por
vasco
RiBeiRo
Diretor

Por
vasco
RiBeiRo

o indiscreto Sports de 
hoje noticia o circui-
t o  d e  Wr e s t l i n g 

2016 de Paredes que desde o 
início do ano tem percorrido 
as nossas freguesias em as-
sembleias tumultuosas, vio-
lentas e cheias de agressivi-
dade, nervo e músculo, em 
que hordas selvagens de 
Pink Rebels, desafiam selva-
gens hordas de Orange 
Men’s recriando a batalha de 
Boyne e os ferozes recontros 
entre protestantes e católi-
cos no Twelveith da Irlanda 
do Norte.

As vias de facto não terão 
sido meras possibilidades e 
os recontros de Cete e Gan-
dra revestiram caraterísti-
cas icónicas e épicas, nascen-
do novos heróis, ou melhor, 
novas lendas do WWE !!!

Tudo preparação e aque-
cimento para o main-event o 

grande confronto anual que 
aconteceu em 30 de maio no 
AXEMBLEIA MUNICIPALIS 
ARENA de WALLSBURGO: O 
combate do ORXAMENTO.

O cartaz era fantástico: 
De um lado, ExCelso Man-
daXuva, o heavyweight de 
Wallsburgo fazia tag-team 
com Zé amassa Outeiros. No 
outro Klan o jovem turco, pu-
tativo candidato a Campeão 
do WWE, ALL-EX, O Almêda, 
vinha nos braços do seu aio 
p r o t e t o r  B AT E H o d o r 
ISTAPREIRA.

Na primeira parte do es-
petáculo, num SoloEncoun-
ter Zé Broges, depenou  e es-
folou meia dúzia de pombi-
nhas brancas perante o 
extasiado público dos dois 
lados que ficou louco com o 
sangue, antecipando o que 
mais tarde se ia passar.

Foi aí que o ALL-EX não se 

conseguiu controlar e pin-
chou para o Ringue a bater 
no peito e a ulular HON
-RAH!, HON-RAH!, olhando 
fixamente para o simbólico 
cinturão do ExCelso.

“Mas que é isto!!!” berrou 
o Excelso em português ver-
náculo lá do seu camarote, 

virando-se para o árbitro, 
Gancho Fonseca, o Modera-
do, “Este Senhor (novamen-
te traduzido do vernáculo) 
não pode ir para o ringue do 
NXT, ele é do Smackdown. 
Ponha-o fora imediatamen-
te!!!! Quem é que manda 
aqui afinal?”

Gancho, o Moderado sus-
pendeu o Roster antes que 
começasse uma batatada ge-
ral pois os ânimos ferviam e 
havia ameaças e apupos por 
todo o lado.

Minutos passados, tudo 
mais calmo, a verdade é que 
quem saltou para o ringue 

foi o BATEHodor ISTAPREI-
RA e o All-EX, o Almêda, foi 
remoer para o seu cantinho,  
a prometer um Payback e a 
olhar invejoso para o cintu-
rão do Excelso, enquanto es-
te resplandecia de satisfação 
após a bordoada distribuída 
a todos os adversários.

O WWE (Wallsburgo Wrestling Entertainment) está ao Rubro!
adveRtÊncia: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.



3Sexta-feira 13 de Maio de  2016  oprogressodepaRedes

sociedade

O Tribunal de Instrução 
da Comarca do Porto 
Este, no Marco de Cana-

veses, decretou cauções de cin-
co mil euros para três dos dez 
detidos no âmbito da operação 
designada por Fundo Falso le-
vada a cabo por inspetores da 
Policia Judiciária (PJ) e que atin-
giu o setor do mobiliário da re-
gião. As detenções ocorreram 
no passado dia 4 de maio, em 
quatro empresas de Lordelo e 
de Paços de Ferreira

Os restantes sete arguidos 
ficam a aguardar julgamento 
em liberdade e obrigados a 
apresentações quinzenais na 
GNR. O esquema passaria pela 
emissão de “faturas de favor”, 
sem qualquer transação asso-
ciada, “com o objetivo de au-
mentar ficticiamente os custos 
e consequente não liquidação, 
entrega ou pagamento da pres-
tação tributária devida, bem 
como evitar declarar vantagens 
patrimoniais”.

“Com estas condutas causa-
ram diminuição das receitas 
tributárias em montante ainda 
não apurado, mas que se antevê 
ser na ordem de vários milhões 
de euros, tendo tais ganhos ilíci-
tos sido branqueados em socie-
dades criadas com esse propó-
sito”, segundo a PJ. 

 O inquérito foi dirigido pelo 
Ministério Público de Paredes, 
em articulação com a Autorida-
de Tributária e Aduaneira, con-
tando também com a interven-
ção do Gabinete de Recupera-
ção de Ativos  da Pol íc ia 
Judiciária.

Os mentores deste esquema 
apontados pelas autoridades 
serão, Miguel Costa e o irmão, 
proprietários da fábrica de mó-

veis Miguel Costa, em Carvalho-
sa, Paços de Ferreira. Os dois fi-
caram sujeitos a apresentações 
semanais e proibidos de conta-
tar os outros detidos. São sus-
peitos de recorrerem ao conta-
bilista Bruno Taipa, também de 
Paços de Ferreira, para criar 
este esquema de faturação fal-
sa. Bruno Taipa foi também co-
locado em liberdade, mediante 
o pagamento de uma caução de 
30 mil euros.

Jorge Peixoto, outro dos im-
plicados pela investigação da 
PJ, é suspeito de branqueamen-
to de capitais. É administrador 
de uma imobiliária para onde 
os irmãos Costa terão transferi-
do todos os seus bens imóveis, 
incluindo a fábrica de que são 
proprietários, em Paços de Fer-
reira. Este ficou em liberdade 
após ter pago uma caução de 
cinco mil euros. 

Os restantes arguidos, no-
meadamente os empresários 
de Lordelo, são pessoas que 
eram gerentes das empresas 
constituídas no âmbito deste 
esquema, que faziam circular as 
faturas, recebendo comissões 
de 500 euros para participar no 

mesmo. Entre os arguidos está 
também uma professora, de-
sempregada, esposa do conta-
bilista de Paços de Ferreira. 

A rede estaria a ser investi-
gada há três anos pela Autori-
dade Tributária e PJ. O estrata-
gema passaria pela transação 
de faturas de falsas compras de 
madeira destinada ao fabrico 
de mobiliário. Mas na realidade, 
segundo a investigação, só ser-
viam para aumentar ficticia-
mente os custos das empresas. 
O que acabou por lesar o Estado 
em sede de impostos não arre-
cadados. A investigação terá 
igualmente apurado que um 
dos detidos era responsável pe-
la distribuição dos documentos 
falsos, com periocidade defini-
da. Os arguidos aceitaram falar 
perante o juiz de Instrução Cri-
minal, mas terão negado os fac-

tos de que estão indiciados. 
Nove dos arguidos declararam 
em sede de IRS ordenados de 
530 euros (salário mínimo), 
apesar das vidas luxuosas que 
levavam. Os bens estão em no-
me de terceiros ou em socieda-
des criadas para ocultar a iden-
t i d a d e  d o s  ve rd a d e i ro s 
proprietários.  

Entretanto, em comunicado, 
a Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira veio demar-
car-se “de toda e qualquer ativi-
dade ilícita, repudiando os cri-
mes em questão. Aguardamos, 
serenamente, o resultado da 
investigação em curso”.

A direção da associação diz 
ainda garantir que as suas em-
presas associadas “continuam 
a trabalhar tendo por base boas 
práticas comerciais e com res-
peito pela lei”.

crime Fiscal. Os empresários detidos, com idades entre 38 e 61 anos, são suspeitos de fraude fiscal e 
branqueamento de capitais. O Estado terá sido lesado em milhões de euros.  

PJ fez dez detenções 
em negócios de mobiliário
de Paredes e Paços de Ferreira

António Orlando | texto
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RArguidos foram 
ouvidos no tribunal de 
Marco de Canavesses

Dormir bem é fun-
damental, para 
que as atividades 

do dia-a-dia se tornem 
prazerosas e com rendi-
mento. Assim, este aspeto 
é de extrema importância 
quando queremos uma 
boa qualidade de vida. Por 
vezes, esta temática não se 
torna prioritária com a vi-
da agitada e com a agenda 
preenchida, tal como a so-
ciedade nos exige. Desta 
forma, somos criados na 
ideia ilusória que pode-
mos diminuir o tempo de 
sono, de modo a “treinar o 
corpo” para um maior ren-
dimento, ampliando as-
sim, o número de horas 
que teoricamente estaría-
mos a produzir. Nada de 
mais errado… Produzir 
bem, significa também 
descansar bem!

Sabe-se que um terço 
da população sofre de al-
guma perturbação de so-
no e a sua desvalorização 
pode perpetuar queixas e 
originar outras doenças 
que podem estar intima-
mente relacionadas com o 
mesmo. A nível individual 
uma perturbação de sono 
pode levar a uma diminui-
ção do desempenho psico-
motor, perda de memória, 
alteração do humor, sen-
sação de cansaço, irritabi-
lidade, aumento do apeti-
te, tensão arterial elevada 
e a um maior envelheci-
mento. Com maior impac-
to, a sua privação associa-
se a um aumento do nú-
mero de acidentes de 
viação e de trabalho. 

Esta é uma queixa fre-
quente nas consultas dos 
Cuidados de Saúde Primá-
rios e pode ter várias ori-
gens. Mas, independente-
mente da perturbação de 
sono presente devem ser

implementados ou corrigi-
dos aspetos que podem fa-
zer a diferença no seu 
sono. 

• Reduza ou pare o con-
sumo de alguns produtos 
até 4 a 6 horas antes de ir 
para a cama como café, ál-
cool, tabaco, açúcar;

• Pratique exercício físi-
co regular, mas não faça 
exercício intenso antes 2 a 
4 horas de dormir; 

• Otimize a temperatu-
ra e luminosidade do 
quarto;

• Evite grandes refei-
ções á noite e reduza a 
quantidade de carbohidra-
tos (bolos, pão, pizas, 
massas);

• Realize atividades cal-
mas antes de dormir: ouvir 
música relaxante, por 
exemplo;

• Evite realizar outras 
tarefas na cama, como ler, 
ver televisão, falar ao 
telefone;

• Desligue os aparelhos 
eletrónicos, estes estimu-
lam o nosso cérebro, dimi-
nuindo a melatonina (hor-
mona do sono);

•  Deverá ir para a cama 
apenas quando tiver sono. 
Caso esteja na cama há 
mais de 30 minutos sem 
adormecer, faça uma tarefa 
calma e volte para a cama 
q u a n d o  s e n t i r  s o n o 
novamente;

• Medite para conseguir 
relaxar, realizando 5 minu-
tos apenas de uma respira-
ção profunda e controlada. 
Este processo irá diminuir 
o stress, relaxar o corpo e a 
tranquilizar a mente.

• Não realize tarefas li-
gadas ao seu trabalho na 
cama;

• Evite sestas durante o 
dia;

• Estabeleça um horário 
de deitar e de levantar, 
mesmo ao fim de semana e 
quando dormir mal duran-
te a noite;

• Durma apenas as ho-
ras necessárias. Em média 
7 a 9 horas por dia (carate-
rística individual);

As dicas apresentadas 
podem parecer simples, 
porém são pequenas atitu-
des como estas que podem 
fazer a diferença e que mui-
tas vezes não são percebi-
das durante a vida ativa do 
nosso quotidiano. 

Por
Joana
andRade 
BaRRos

Médica em regime de internato 
na USF Terras de Souza, Paredes

andRade 
BaRRos

Como melhorar 
o seu sono?

 opinião clínica
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A Casa da Juventude de 
Paredes foi apresen-
tada em reunião de 

Câmara extraordinária reali-
zada, no dia 4 de maio, na Es-
cola Secundária de Paredes 
perante um auditório cheio 
de alunos. O conceito é inova-
dor, mas a apresentação da 
Casa da Juventude teve mo-
mentos de embaraço político 
por o projeto não ter sido 
atempadamente dado a co-
nhecer pelo Executivo de Cel-
so Ferreira aos vereadores da 
Oposição tal como determina 
a lei. Os jovens na plateia divi-
diram-se. Uns aplaudiram o 
vereador do PS, outros o pre-
sidente de Câmara. Em unís-
simo a plateia criticou o apro-
veitamento político. 

Polémicas à parte, o mo-
delo, inovador, da Casa da Ju-
ventude de Paredes apresen-
ta-se como uma unidade des-
centralizada em pólos nas 
freguesias que os queiram 
acolher e inclui um estúdio 
de televisão em parceria com 
a RTP, outro de rádio em par-
ceria com a ANTENA3 (fun-
cionando também para en-
saios de bandas de garagem), 
uma escola de aviação virtual 
em parceria com a TAP Portu-
gal e uma incubadora em par-
ceria com a Universidade do 
Porto.

Outros importantes proje-
tos do seu portfólio são as re-
sidências para o programa 
Erasmus +, um centro de ges-
tação de ideias para negócios 
com o apoio de empreende-
dores conceituados ou uma 
parceria com o Parque de 
Ciência e Tecnologia da Uni-
versidade do Porto (UPTEC).

Promete ainda ações de 
formação em negócios para 
jovens durante o verão e for-

necer uma plataforma online 
para mediação de emprego 
jovem também em colabora-
ção com a Universidade do 
Porto.

O projeto Paredes Capital 
Jovem da Criatividade, inicia-
do há dois anos, segundo a 
Câmara, permitiu a ausculta-
ção das opiniões dos jovens 
do concelho e os projetos por 
eles desenhados estão na gé-
nese desta Casa da Juventu-
de. Esta vai estar sedeada na 
antiga escola da Madalena, na 
cidade de Paredes, sendo 
descentralizada com um polo 
na Aldeia Agrícola de Paredes 
e com extensões em todas as 
freguesias do concelho que a 
ela pretendam estar ligadas 
em rede. 

Manuel Gomes, o jovem 
colaborador da autarquia 
responsável pela apresenta-
ção do projeto, tratou de pas-
sar a mensagem do projeto 
Casa da Juventude: “as ideias 
são desenhadas por jovens, 

para jovens e que devem ser 
executadas pelos jovens”.

À pergunta de “quanto é 
que o projeto vai custar”, feita 
pelo vereador do PS, Alexan-
dre Almeida, o presidente da 
Câmara, Celso Ferreira (PSD), 
disse não saber: “vai depen-
der da adesão dos jovens e do 
que quiserem fazer de cada 
projeto”. O edil deu, no entan-
to a garantia que a Câmara fi-
nancia toda a atividade que 
venha a ser desenvolvida pe-
la Casa da Juventude.

Já a socialista Beatriz Mei-
reles admitiu que o projeto 
tem “ideias interessantes que 
não devem ser esquecidas, 
mesmo que mude o partido 
no poder. Mas há projetos 
que devem ser maturados”, 
sublinhou.

Paredes é o 10.º Município 
mais jovem de Portugal, en-
tre os 308 que integram o 
país. Dos quase 90 mil habi-
tantes do concelho, mais de 
25 mil têm menos de 35 anos.

António Orlando | texto

Política. Mais que proporcionar a componente lúdica, a Casa da Juventude promete  complementar a aposta na educação 
e na criação de apoios para entrada no mundo laboral.

Câmara de Paredes entrega gestão da Casa 
da Juventude aos jovens do concelho

celso Ferreira
Presidente da Câmara

“Queremos que vocês 
aprendam sem medo de 
falhar, e os projetos a 
apresentar no âmbito 
desta Casa da Juventude 
têm como limite apenas a 
vossa imaginação. Quise-
mos que fosse um projeto 
dos jovens para os jovens 
e todas as boas ideias 
propostas terão financia-
mento da autarquia.”

Alexandre Almeida
Vereador PS

“O assunto devia ser en-
viado aos vereadores 72 
horas antes da discussão, 
mas isso não aconteceu. 
Lamento que só a um ano 
das eleições se comece a 
falar de políticas da ju-
ventude. Só espero que, 
pelo menos, 10% do 
anunciado seja feito e 
que as ideias não fiquem 
no papel, como a Cidade 
Inteligente.”

Mariana Coelho
Aluna

“Será que este projeto vai 
durar ou vai a chegar a 
um tempo em que nós já 
seremos adultos e já não 
vamos participar nele?” 

Pedro Magalhães
Presidente  
da Associação  
de Estudantes

“Queria dar os parabéns 
a todo este fantástico tra-
balho. Achei muito im-
portante termos o princi-
pal pólo na cidade de Pa-
redes, visto que a maior 
parte de nós não tem car-
ta nem carro e é impor-
tante podermos ir a pé.” 

Estrutura da Casa da juventude Paredes  
e projectos já definidos:
   1 - Pólo da criatividade – antiga escola da Madalena
– curso de pilotagem e simulador virtual de voo, em parceria 
com a TAP (iniciativa promovida pelo Aeroclube de Paredes)
– escola audiovisual, em parceria com a RTP, com estúdio de te-
levisão onde jovens podem criar os seus projetos
– estúdio de rádio, que vai funcionar de forma idêntica ao de te-
levisão e que pode servir de sala de ensaio para bandas de 
garagem
– Sons de juventude, festival do género do Funpark
    2 - Pólo do empreendedor – no edifício da Incubadora para 
    o Design de Mobiliário
– criação de linha de mobiliário jovem – numa parceria com o 
mestrado em Design Industrial e de Produto da FEUP
– open space para trabalhadores liberais – para quem acabou o 
curso e precisa de um espaço para trabalhar
– programa de estágios nas empresas de Paredes para jovens 
que saíram do ensino secundário ou superior
– gabinete da ciência e investigação (projecto da Embaixada da 
Juventude)
– centro Erasmus + – que vai permitir fazer voluntariado fora 
do país, estudar lá fora, fazer estágios e também receber jovens 
de outros países nas residências criativas
– Business Young School
     3 - Pólos temáticos descentralizados 
    – a implementar nas freguesias que adiram.
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As situações mais 
problemáticas fo-
ram em Rebordosa 

com quatro focos de incên-
dio em simultâneo em dife-
rentes locais da freguesia. 
Face ao momento critico os 
Bombeiros de Rebordosa 
mobilizaram a totalidade 

dos meios que dispunham e 
ainda tiveram de pedir 
apoio aos vizinhos de Lor-
delo, Baltar e Cête.

Apesar da alta tempera-
tura que se fez sentir ao lon-
go desse dia, segundo os 
bombeiros, nada fazia pre-
ver uma erupção de vários 
focos de incêndio e ao mes-
mo tempo. A suspeita de fo-

go posto e de forma concer-
tada não sai da cabeça dos 
soldados da paz. “Não há 
provas de fogo posto, mas o 
certo é que, as chamas apa-
receram em locais estraté-
gicos, junto a fábricas” disse 
ao Progresso de Paredes, 
Simão Barbosa, comandan-
t e  d o s  B o m b e i r o s  d e 
Rebordosa.

Segundo a fonte, os in-
cêndios ocorreram: na Pon-
te Nova, outro junto à Quin-
ta das Curtinhas, um tercei-
ro nas imediações da Zona 
Industrial (junto ao Campo 
de Tiro) e um quarto nos ar-
redores do estádio do Re-
bordosa AC.

Os incêndios ficaram ex-
tintos ao final da tarde.

Fogos florestais. O concelho de Paredes, no passado dia 3 de maio, foi fustigado por vá-
rios incêndios florestais. As áreas adjacentes às zonas industriais de Rebordosa e de Baltar 
foram as mais afetadas.

Paredes fustigado por vários 
incêndios em simultâneo

António Orlando | texto

Aparatoso acidente em Lordelo
Uma colisão de duas via-

turas provocou, no dia 5 de 
maio, um aparatoso acidente 
em Lordelo, Paredes.

Apesar do aparato, o aci-
dente que ocorreu na rua do 
Padrão provocou “apenas” 
ferimentos ligeiros em três 
mulheres: uma das conduto-
ras e duas mulheres, de 76 e 
45 anos que circulavam no 
passeio; uma das vítimas fi-

cou debaixo do carro. “Esta 
última vítima ficou no entan-
to, apenas, com ferimentos 
ligeiros porque, o passeio fez 
com que o carro ficasse mais 
alto e não provocasse feri-
mentos graves na vítima”, 
explicou fonte dos bombei-
ros de Lordelo. 

As sinistradas foram as-
sistidas no Hospital  de 
Penafiel.

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PUB

BARREIRAS
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
Tel.: 255 781 798

SEXTAS E SÁBADOS MÚSICA AO VIVO
GRANDES SUCESSOS    |    ANIMAÇÕES

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS
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MUITO IMPORTANTE

coMBustível ao doMicílio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrifi cantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

Então faça-o quanto antes... Venha visitar-nos na

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B

4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o IBAN

PT 50001000003819565000117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

Anuncie aqui

Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B
4580-873 PAREDES | Telef.: 255 781 520
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Nuno Serra não deixou 
passar a oportunida-
de de falar do assun-

to, quando a Assembleia Mu-
nicipal se preparava para vo-
t a r  u m a  p r o p o s t a  d e 
expropriação de terreno para 
a expansão do parque Urbano 
do Rio Ferreira, Lavandeira, 
Rebordosa. “O forte investi-
mento realizado com a cons-
trução do parque biológico do 
Rio Ferreira não pode ser 
constantemente desrespeita-
do por estas entidades”, come-
çou por referir, o presidente 
da Junta de Lordelo.

Há alguns anos que a situa-
ção se arrasta, sendo as des-
cargas poluentes atribuídas à 
ETAR de Arreigada, em Paços 
de Ferreira. “E as notícias mais 
recentes dão conta da ligação 
de mais duas freguesias à 
ETAR, de Eiriz e Sanfins de 
Ferreira. São mais mil ligações 
e a ETAR já debita cerca de 
250% mais do que devia”, acu-
sou Nuno Serra. Ou seja, no 
entender do autarca de Lor-
delo “há necessidade de se 
construir uma nova ETAR”.

O presidente da Junta de 
Lordelo revelou que “ontem 
[29 abril] fiz chegar esta 
preocupação ao secretário de 
Estado do Ambiente, numa 
reunião em que marcaram 
presença também elementos 
da autarquia” explicou. 

Dois dias depois, na segun-
da-feira, dia 2 de maio, uma 
delegação de deputados do 
PSD, liderados por Virgílio 
Macedo, presidente do PSD/
Porto, visitou a margem do rio 
Ferreira, em Lordelo, para 
avaliar esta situação.

Na ocasião, o parlamen-
tar falou em “crime ambien-
tal”, reconhecendo no entan-
to que esta questão é já mui-
to antiga e perfeitamente 
identificada pelo anterior 
Governo que já tinha come-
çado o processo para resol-
ver essa situação. O social 
democrata garante que há 
“fundos comunitários que 
podem financiar uma nova 
ETAR com uma parcela sig-
nificativa e portanto o inves-
timento nacional será redu-
zido” disse.

A empresa que gere a es-
tação de tratamento de esgo-
tos de Paços de Ferreira ad-
mite que o equipamento está 
a tratar o dobro da sua capa-
cidade e que a resolução do 
problema será a construção 
de um novo equipamento.

“A ETAR de Arreigada es-
tá a rececionar o dobro da 
capacidade prevista/fatura-
da, devido ao uso excessivo e 
indevido de poços domésti-
cos, bem como a descargas 
indevidas (ligações não co-
netadas à rede) na rede de 
saneamento”, lê-se num co-
municado da Águas de Paços 
de Ferreira.

No documento, acrescen-
ta-se que a estação de trata-
mento “tem capacidade e 
está a funcionar em pleno 
para os cerca de 50 mil habi-
tantes de Paços de Ferreira, 
ou seja, para cerca de 100 
mil metros cúbicos de água 
residual por mês”.

No entanto, ressalva a 
concessionária, “estão a che-
gar à ETAR cerca de 200 mil 

metros cúbicos de água resi-
dual por mês (em tempo se-
co), o dobro da capacidade 
faturada”.

Segundo a Águas de Pa-
ços de Ferreira, a situação 
“evidencia um uso indevido 
do sistema de águas resi-
duais, nomeadamente o re-
curso a poços e consequen-
temente o não controlo do 
volume rejeitado por parte 

dos clientes, e ligações dos 
sistemas domésticos de 
águas pluviais à rede pública 
de águas residuais”.

A situação “está a ser 
acompanhada de perto e em 
equipa pela Águas de Paços 
de Ferreira e pela Câmara 
Municipal de Paços de Fer-
reira”. A empresa e a câmara 
pacense “estão a trabalhar 
em conjunto numa solução 

que passa pela duplicação da 
capacidade desta ETAR, re-
correndo ao programa Por-
tugal 2020, numa execução 
que representa um investi-
mento de cerca de 10 mi-
lhões de euros”. De acordo 
com a Águas de Paços de Fer-
reira, “a solução integra o 
plano de reequilíbrio finan-
ceiro  da  concessão  em 
negociação”.

António Orlando | texto

Ambiente. A preocupação acerca das descargas poluentes no Rio Ferreira levou mais uma vez o autarca de Lordelo a falar sobre o assunto na 
Assembleia Municipal de Paredes. A solução passará pela construção de nova ETAR em Arreigada, Paços de Ferreira.

“Águas de Paços de Ferreira” assume  
incapacidade para proteger rio Ferreira

PUB
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Assembleia Municipal aprovou liquidação da AMIParedes 

A Assembleia Municipal 
(AM) de Paredes deu por en-
cerrada a atividade da Agên-
cia Municipal de Investimen-
to (AMIParedes) ao aprovar, 
por maioria, o relatório e con-
t a s  d a  e m p r e s a  e m 
liquidação.

O partido socialista vo-
tou contra, subscrevendo a 
posição dos vereadores so-
cialistas, que através do seu 

líder, Alexandre Almeida, já 
tinha dito, em reunião de câ-
mara, que esta empresa mu-
nicipal “já devia ter sido ex-
tinta há muito mais tempo 
pois o que era seu objeto 
poderia muito bem ser rea-
lizado pelos serviços muni-
cipais com muitos menos 
encargos para o erário pú-
blico”. A CDU absteve-se. 

Em Assembleia Munici-
pal, apenas Luciano Gomes 
(PSD) tomou a palavra sobre 
o assunto. “Era apenas uma 

forma de agilizar procedi-
mentos. Ninguém estava à 
espera que a empresa desse 
lucro” disse. 

O chefe de gabinete de Cel-
so Ferreira, falando na quali-
dade de deputado municipal 
do PSD, disse que o processo 
de extinção de empresas mu-
nicipais levado a cabo pelo 
anterior governo não teve em 
conta a especificidade de em-
presas como a AMIPAREDES, 
pedindo que se “retire o aná-
tema sobre esta Agência por-

que ela não foi criada para 
dar empregos a quem quer 
que fosse. Mas foi metida no 
saco de todas as outras em-
presas municipais pela Lei do 
Setor Empresarial Local”, 
lamentou. 

De acordo com o relatório 
e contas de 2015 da AMIPare-
des presente à AM os gastos 
com o pessoal totalizaram 
60.672 euros. Neste particu-
lar os gastos dizem respeito a 
duas pessoas até junho e a 
uma no restante período. Em 

2014 os gastos com pessoal 
foram de 66.542 euros.

Em termos de gestão, se-
gundo o relatório apresenta-
do pela empresa até 2015 li-
derada por Maria João Fonse-
ca, “foi captado um volume de 
investimento superior a 15 
milhões de euros, valor acima 
do valor médio anual da meta 
quantificada no Contrato de 
Gestão Assinado entre o Mu-
nicípio e o Conselho de Admi-
nistração da AMIParedes”, 
pode ler-se na documentação 

que sustenta a liquidação da 
Agência que tinha como fun-
ção captar investimento em 
nome do município.

António Orlando | texto

A divida da câmara de 
P a r e d e s ”,  f i x a d a 
atualmente em 53 

milhões de euros, “deixou de 
ser notícia”. A afirmação é de 
Celso Ferreira, presidente da 
Câmara e foi feita no dia 30 
abril, na sessão ordinária da 
Assembleia Municipal (AM) 
que decorreu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. A no-
breza do espaço foi testemu-
nha de uma reunião quente 
que levou inclusivé ao aban-
dono da sala por parte do 
mesmo Celso Ferreira em 
protesto por o Presidente da 
mesa da AM e colega no PSD, 
Granja da Fonseca, ter dado a 
palavra ao vereador do PS, 
Alexandre Almeida. 

O socialista pretendia fa-
zer a defesa da honra do seu 
partido que, momentos an-
tes, tinha sido acusado pelo 
presidente da Junta de Lou-
redo, o social democrata, Jo-
sé Borges, de estar por de-
trás de uma pretensa campa-
n h a  p o l í t i c a  p a r a  o 
descredibilizar. É que, José 
Borges protagonista de notí-
cia do Progresso de Paredes 
com o título“ José Borges, 
com contas chumbadas em 

Associação de Penafiel”, es-
trategicamente, misturou a 
notícia do nosso jornal com 
Posts satíricos que têm pro-
liferado nas redes socias de 
críticas à gestão municipal 
do PSD e que têm sido parti-
lhados na rede, entre outros, 
por utilizadores do Face-
book conotados com os 
socialistas. 

De seguida o presidente 
da Câmara, Celso Ferreira, 
que momentos antes tinha 
sublinhado a intervenção in-
flamada de José Borges com 
o clássico parlamentar “mui-

to bem”, solidarizou-se com 
o autarca de Louredo, mas 
na sua intervenção cingindo-
se, apenas, aos polémicos 
posts das redes sociais: “há 
uma nova realidade socioló-
gica, em que as pessoas es-
crevem nas redes sociais co-
mo se estivessem no lava-
douro ou no café. Há uma 
representação política em 
Paredes que sabe como cau-
sar alarme social e consegue
-o de forma grotesca. Muitos 
dos alarmes lançados nesta 
rede social têm o interesse 
político direcionado no ata-

que à câmara e para o benefí-
cio do PS. Ninguém tem cora-
gem sequer de dizer o con-
trário. Já contabilizei 12 
perfis de Facebook falsos. 
Acho que isto vai acabar mal. 
Sem saber o que isto quer di-
zer, vai acabar mal”, deixou 
no ar, Celso Ferreira. 

Mal o Edil tinha regressa-
do ao seu lugar, já estava de 
novo em pé, anunciando que 
se ia embora em protesto, 
porque acabara de ouvir da 
boca de Granja da Fonseca 
que “excecionalmente, por-
que me falou atempadamen-

te, vou dar a palavra ao líder 
do Partido Socialista [Ale-
xandre Almeida] que quer 
esclarecer sobre a polémica 
nas redes sociais”. Mal Gran-
ja da Fonseca acabou de 
anunciar a autorização , Cel-
so Ferreira, caminhando em 
direção à porta de saída, ati-
rou de pronto: “se é assim, 
vou-me embora”. A meio do 
percurso voltou para trás pa-
ra dar sinal à bancada do 
PSD para o acompanhar. No 
meio da confusão, entretan-
to instalada e com Alexandre 
Almeida no púlpito à espera 
de falar, o Presidente da AM 
suspendeu a sessão por cin-
co minutos. No reatamento, 
todos os membros do execu-
tivo e da Assembleia retoma-
ram os seus lugares e quem 
falou em defesa do PS não foi 
Alexandre Almeida como ti-
nha sido autorizado mas, 
Baptista Pereira. 

“Em face da confusão, o 
Presidente da Assembleia 
Municipal, Granja da Fonse-
ca que era da opinião que eu 
tinha o direito de intervir, 
pediu-me para que abdicas-
se da intervenção, caso con-
trário a Assembleia iria ser 
suspensa e seria marcada 
nova reunião. Perante esse 
pedido e numa atitude de 

apaziguamento acabei por 
abdicar da intervenção em 
favor do Dr. Baptista Pereira 
”, justificou Alexandre Almei-
da, ao Progresso de Paredes

O líder parlamentar do PS 
e presidente da Comissão 
Politica dos Socialistas diri-
gindo-se a José Borges ati-
rou: Oriente as queixas para 
quem de direito. Nós não 
controlamos o facebook. 
Não é o PS. O PS não tem ri-
gorosamente nada a ver com 
os seus problemas pessoais. 
A notícia que eu li hoje, só 
são citadas pessoas de Pena-
fiel, não tem nada a ver com 
Paredes. Vamos ter que na-
turalmente judicializar uma 
coisa que não precisava de o 
s e r ”,  d i s s e  e m  t o m  d e 
ameaça.  

 Mais tarde, aquando da 
discussão para votação das 
contas de 2015 da Câmara, 
Celso Ferreira justificou a saí-
da da sala:“ a Assembleia Mu-
nicipal é um órgão para fiscali-
zar a atividade da Câmara 
Municipal, se um partido é 
atacado é a bancada que o tem 
que defender. A minha indig-
nação advém daí. Porque o PS 
está muito bem representado 
e se assim é, façam o favor por-
que essa é a vossa função”, 
desculpou-se Celso Ferreira. 

António Orlando | texto

Polémica. Granja da Fonseca viu-se na necessidade de suspender reunião da AM após protesto de Edil. Autarcas do PSD colam PS a críticas sarcásti-
cas à atividade municipal que inundam as redes sociais. PS refuta e ameaça ir para os tribunais. “Isto vai acabar mal”, deixou no ar Celso Ferreira.

Classe política com nervos à flor da pele

“

Anarquia tomou conta da Assembleia  
Municipal com Celso Ferreira  
a dizer a Granja da Fonseca  
que se ia embora

Mania 
João 
Fonseca
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Munícipe reclama soluções técnicas para  
acabar com catadupa de acidentes na Sobreira

Os diversos acidentes ro-
doviários que têm ocorrido 
desde “há três décadas” numa 
das principais entradas na fre-
guesia da Sobreira foram leva-
dos à Assembleia Municipal 
(AM) pela munícipe Maria 
Teresa Ribeiro. 

A cidadã, professora apo-
sentada, queixou-se de cons-

tantes prejuízos na vedação 
da sua propriedade, localiza-
da no sentido descendente 
da rua 25 de Abril ao KM33 
da EN319, na freguesia. “Os 
acidentes são constantes. 
Somos continuamente mo-
lestados com a vedação des-
truída da nossa propriedade 
sendo que algumas vezes o 
derrube do muro ocorre na 
nossa ausência tendo nós 
que suportar os custos da re-

paração”, denunciou.  Maria 
Ribeiro explicou depois à As-
sembleia Municipal que ain-
da não estava reparada a úl-
tima derrocada “e há três se-
manas a vedação voltou a ser 
derrubada” alguns metros 
ao lado. 

A munícipe pediu soluções 
técnicas para aquela zona 
atendendo que em causa es-
tão também “condições de 
segurança no amanho da ter-

ra, local onde já caíram oito 
viaturas. Há também as ques-
tões de segurança dos peões e 
automobilistas”, concluiu. 

Na resposta à munícipe 
que fez ouvir a sua voz na AM 
no período reservado ao pú-
blico, o presidente da Câmara, 
Celso Ferreira, prometeu to-
mar em boa nota a sua queixa. 
Uma das hipóteses admitidas 
“poderia” passar pela proibi-
ção do trânsito a pesados.

António Orlando | texto

O Relatório e Contas 
relativo ao exercício 
de 2015, na síntese 

das contas enviada às reda-
ções pela Câmara de Pare-
des, indicavam “uma impor-
tante redução da dívida em 
11,15%. De um total  de 
60.046.233,64 euros, no fi-
nal de 2014, passa para 
53.353.330,95 euros”. 

Na Assembleia Municipal 
Celso Ferreira que diz ter or-
gulho da dívida. “Na dívida 
está uma verba de 4,2 mi-
lhões de euros, destinada ao 
Fundo de Apoio Municipal, e 
outra de 2,8 milhões de eu-
ros, relativa a cauções a em-
preiteiros. São 46 milhões de 
euros. É essa a minha dívida 
depois de tanto investimen-
to. Tenho orgulho desta dívi-
da”, disse perante a AM de 
Paredes. 

O autarca enquadra os 
números das contas da sua 

gestão na autarquia justifi-
cando-os com a dimensão do 
município. “Paredes é o 27.º 
maior concelho de Portugal. 
É normal que a ambição te-
nha que estar em linha com a 
dimensão do território. Te-
mos 90 mil habitantes e mais 
de sete mil empresas. Vão 

ver qual o volume de orça-
mento de municípios com 90 
mil habitantes”, desafiou.

O Presidente da Câmara 
considerou, também, que as 
críticas quanto ao sanea-
mento (ver quadro opinião 
deputados) “são um ataque 
injusto, quando a câmara já 

contratualizou as obras em 
baixa e em alta. Eu já assinei 
tudo o que tinha para assi-
nar”, justificou.

Por imprevisto pessoal 
do único eleito do CDS na 
AM, este partido não esteve 
representado na reunião 
magna da politica local.

António Orlando | texto

Autarquia. As contas da Câmara de Paredes relativas a 2015 foram aprovadas, por maioria dos 
membros da Assembleia Municipal (AM), com os votos favoráveis do PSD e da CDU. O PS abste-
ve-se. O CDS não teve representatividade nesta AM.

Gestão “orgulhosa” 
de Celso Ferreira aprovada 
por maioria 

Álvaro Pinto
CDU

 “Se votei a favor do plano de atividades e orçamento, em 
coerência, também voto a favor deste relatório de contas. 
Não me custou assumir o exemplo de responsabilidade na 
certeza que havia uma distribuição equitativa pelas fregue-
sias. É importante que a Câmara não sinta vergonha do 
complexo desportivo de Parada de Todeia. Ou seja, falta o 
relvado sintético que é um compromisso público do Presi-
dente da Câmara: é como o Senhor Presidente Celso Ferrei-
ra estar impecavelmente bem vestido e vir descalço.”

João Reis
PS
“Este relatório de contas é mais do mesmo. Paredes é um 
dos municípios mais carenciados em termos de infraestru-
turas básicas. O problema do saneamento básico está por 
resolver. Há um resultado negativo de três milhões de euros 
e a execução orçamental ficou-se pelos 67%. Demonstra 
que temos razão quando dizemos que os orçamentos são 
desajustados da realidade. Note-se o passivo elevadíssimo 
da Câmara, superior a 100 milhões de euros, mesmo sem 
ter feito grande obra neste mandato. As contas continuam 
desequilibradas e a câmara está à espera de visto do Tribu-
nal de Contas para contrair um empréstimo de saneamento 
financeiro de 11,7 milhões de euros.”

José Manuel outeiro
PSD
Há uma redução de 11% no endividamento. Passou de 60 
milhões de euros em 2014 para 53 milhões de euros em 
2015. Nos próximos anos a dívida estará controlada. Hoje a 
atenção centra-se na contenção e na redução da dívida, mas 
o município também fez grande investimento nos últimos 
anos, aumentando o património municipal. Esta dívida é ir-
risória face ao investimento realizado.
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Impressão breve
sobre uma realidade 
desconhecida

Ao viajar, em férias ou 
em trabalho, confron-
támo-nos muitas ve-

zes com realidades que nos 
despertam marcantes impres-
sões. Não serão certamente 
avaliações definitivas, mas aju-
dam a formar opinião.  A Islân-
dia, que visitei recentemente 
em breves dias de férias de Pri-
mavera, é um destino peculiar, 
uma sociedade muito diferen-
te da nossa, uma paisagem sin-
gular, que não corresponde ao 
modelo de destino, de sol e 
praia, que conhecemos. 
A ilha, situada no Atlântico 
Norte latitude acima 64ºN, 
tem quinhentos quilómetros 
de maior largura leste–oeste e 
trezentos km de maior com-
primento norte- sul. Mas não 
se pense que se pode fazer em 
linha recta esse percurso. O 
centro do país, noventa por 
cento do país, é constituída por 
desertas terras montanhosas, 
por glaciares, por vulcões, flo-
restas, todas inacessíveis a veí-
culos correntes. Circula-se as-
sim numa peculiar EN1 em re-
dor da ilha, uma estrada 
altamente condicionada pela 
neve, gelo e topografia, e que 
por ser tão precária não tem 

Por
cRistiano
RiBeiRo
Médico

paralelo nas estradas de Por-
tugal. O Inverno interrompe 
amiúdes vezes a circulação, e 
de obras de engenharia rodo-
viária como pontes e túneis só 
conheci um recente túnel de 
6,5 km passando debaixo das 
águas de um fiorde na costa 
ocidental. 
Mas assinale-se a presença de 
uma enorme frota automóvel, 
que no mundo por densidade 
por habitante só é superada 
pelos Estados Unidos. Todos 
os islandeses têm automóvel, 
ou veículos todo o terreno, pa-
ra trabalhar ou passear, para 
percorrer pequenas distâncias 
ou enfrentar desafios de per-
cursos na natureza. 
A natureza, essa riqueza into-
cável para os naturais, é gran-
diosa, de tirar a respiração ou 
mesmo, despertar medo. O es-
paço das grandes paisagens, 
das cascatas e lagos, das zonas 
de lava e dos vulcões omnipre-
sentes desperta um profundo 
respeito e uma consciência dos 
limites da dimensão humana. 
E consciente dos seus limites, o 
islandês acredita que pode vi-
ver (e conviver) nas margens 
do perigo, nas fraldas das mon-
tanhas, com o vento implacá-
vel, com a neve permanente, 
com a terra abrindo fendas e 
expulsando fogo e cinzas. A na-
tureza molda o carácter do po-
vo. E eles povo, com os cavalos, 
as ovelhas, o mar que o alimen-
ta, a água quente que jorra da 

cristianoribeiro@gmail.com

cRistiano
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terra, construiu num século 
uma sociedade altamente de-
senvolvida e tecnologicamen-
te avançada. 
De onde vem a prosperidade 
islandesa, os níveis cimeiros a 
nível mundial de índices de de-
senvolvimento humano?  De 
recursos naturais, certamente, 
como a água, do geotermalis-
mo que permite abastecer de 
água quente natural, sem tra-
tamento as residências, dos 
recursos pesqueiros, da indús-
tria do alumínio. E só. Não há 
petróleo ou outras fontes de 
recursos minerais. Não há 
agricultura extensiva ou ex-
portadora. Mas há um recurso 
imenso, a educação, a cultura, 
o ecoturismo, a consciência 
nacional, de vida em comuni-
dades e da defesa da família, a 
austeridade e a gestão adequa-
da dos recursos. 
A Islândia não tem exército, 
com excepção de uma pequena 
Força Naval de defesa da fron-
teira. A polícia é pouco numero-
sa e não muito visível. O Parla-
mento é um pequeno edifício de 
dimensões menores que qual-
quer camara municipal do inte-
rior rural do nosso país. O mes-
mo se diga da residência oficial 
do primeiro-ministro ou do 
conselho de ministros. É muito 
perturbador que o país que teve 
há mil anos o primeiro parla-
mento do mundo nos dê tão evi-
dentes provas de uma vida sem 
luxos. A juventude predomina 
na vida económica e social. 
Recentemente políticos islan-
deses de renome foram apa-
nhados nas teias da evasão fis-
cal, da elisão fiscal e da ilegali-
dade. Os capitais circularam 
para o exterior, em fuga a com-
promissos de cidadania. Repe-
tiu-se a crise financeira e poli-
tica de há 5 anos. Mas os islan-
d e s e s ,  i n d i g n a d o s , 
protestaram, como então. Há 
uma cadeia (em óptimas con-
dições!) só para os banqueiros 
julgados. Mas não quero 
comparar…

os contratos de associação surgiram, há 
já duas décadas, não como uma solu-
ção de financiamento do Estado aos 

estabelecimentos particulares e cooperativos, 
mas antes porque o Ministério da Educação es-
tava em falta com o país. Nessa exata medida e 
não noutra contratou com privados, cuja quali-
dade validou, para estes assegurarem transito-
riamente algo que o Estado sempre viu – e nun-
ca deixou de ver – como a sua obrigação: ter 
uma rede escolar pública o mais alargada e 
coerente possível, em termos financeiros e de 
sustentabilidade. Com o alargamento a requa-
lificação da rede escolar, na qual o país tanto 
investiu, esta apresenta-se natural e saudavel-
mente mais coerente e completa do que há 
duas décadas.
Ainda bem que o Estado cumpriu o seu dever. 
Não totalmente ainda, mas ainda bem que fo-

Uma falsa polémica
na educação

mos capazes de dar um salto significativo na 
realização do que sempre esteve previsto na Lei 
de Bases do Sistema Educativo. Um salto que só 
nos pode orgulhar. Ao Estado cabe cumprir os 
contratos de associação que financiam turmas 
do ensino privado e cooperativo, com um inves-
timento público de 80.500 Euros por turma e 
por ano.
O Governo do PS liderado por António Costa e o 
atual Ministro da Educação já assumiu que irá 
cumprir os contratos – ainda que tenham sido 
assinados pelo anterior governo, já em fim do 
mandato – porque são contratos do Estado. Es-
tou certo que assim o fará, e a bem da estabili-
dade, todos os alunos completarão - na Escola 
onde hoje estão e assim o desejem - a totalidade 
do seu ciclo de estudos. Por exemplo, isto signi-
fica que um aluno que esteja, neste momento, 
no 10º ano poderá concluir o secundário na 
escola onde está, mesmo existindo oferta públi-
ca na sua área de residência. Nada move o atual 
governo contra os agentes privados de educa-
ção, nem contra o financiamento público a 
agentes privados de funções educativas que o 
Estado ainda não consegue realizar. Pelo con-
trário. Como é o caso dos contratos de associa-
ção em vigor e validados, no ensino pré-escolar 
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paulo
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mos capazes de dar um salto significativo na 
realização do que sempre esteve previsto na Lei 
de Bases do Sistema Educativo. Um salto que só 
nos pode orgulhar. Ao Estado cabe cumprir os 
contratos de associação que financiam turmas 

Para quem não conhece, esta pe-
quena citação pertence a  Georg Lich-
tenberg, filósofo e escritor alemão do 
seculo XVIII e assenta que nem uma 
luva naquilo que se passou na última 
Assembleia Municipal em Paredes.

Tudo se faz para se passar ao lado 
do que realmente é importante e tudo 
se tenta para que se caminhe por entre 
os pingos da chuva sem se molhar, e 
como é óbvio isso interessa a alguém 
certamente.

Por
JoaquiM
neves
Engenheiro

Nova Geringonça… Será?

joaquimneves.progresso@gmail.com

Nesta espécie de democracia que 
vemos por aqui, não interessam as 
necessidades do Povo, não interes-
sam os desejos do Povo, não interes-
sam os anseios do Povo. O que mais 
importa é  passar a imagem que há 
os bons e os outros (aqueles que têm 
uma opinião contrária) que são to-
dos maus por isto ou aquilo, por tu-
do e por nada.

Quem está na Politica tem de se su-
jeitar a todo o tipo de criticas e de opi-
niões, pois é constantemente sujeito a 
escrutínio publico. Só está na politica 
quem quer e por isso deve sujeitar-se 
a opinião de todos, mesmo que lhe pa-
reçam injustas. No entanto, quem opi-
na também tem que estar ciente das 
consequências.

“quando os que comandam perdem a vergonha
os que obedecem perdem o respeito”
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opinião

e nos ensinos artístico e profissional. Como 
acontece sempre que o Estado não consegue 
assegurar o Serviço Nacional de Educação nos 
níveis que os cidadãos – e bem exigem. Há exce-
lentes escolas privadas e há excelentes escolas 
públicas.
O respeito pelo Orçamento do Estado exige que 
se use no necessário e não no redundante, não 
duplicando o fatura paga pelo contribuinte. 
Exige-se que se validem os contratos cujas con-
dições acordadas se efetivam e cujos fins a que 
se destinam são alcançados. Tanto mais quan-
do se inscreveu em 2016 um significativo orça-
mento para financiar os contratos de associa-
ção assinados pelo anterior Governo. Tanto 
mais quando os recursos existentes ainda não 
são os ideais para alcançar tudo o que o Serviço 
Nacional de Educação merece. Tanto mais 
quando importa dotar as Escolas públicas de 
recursos humanos, financeiros e pedagógicos 
que continuem e melhorem a sua qualidade. 
Relativamente à constituição de novas turmas 
de início de ciclo – não abrangidas pelos contra-
tos de associação em vigor – apenas serão vali-
dadas aquelas em que houver carência de esta-
belecimentos públicos de ensino que possam 
responder às necessidades numa determinada 
área geográfica. Apenas onde não existam esta-
belecimentos públicos de ensino com capaci-
dade para absorver todos os alunos serão cons-
tituídas novas turmas em estabelecimentos do 
ensino particular e cooperativo financiadas 
pelo Estado.

Deste modo, a atuação do Ministério da Educa-
ção respeita a necessidade de gerir de forma 
rigorosa os recursos disponíveis, está em linha 
com a exigência constitucional de que exista 
uma “rede de estabelecimentos públicos de en-
sino que cubra as necessidades de toda a popu-
lação e dá cumprimento à recente Resolução da 
Assembleia da República que recomendou ao 
Governo que restrinja a existência de contratos 
de associação em zonas em que exista oferta e 
capacidade instalada não utilizada nas escolas 
públicas.
O Ministério da Educação não age por precon-
ceito ou voluntarismo, estando, isso sim, ape-
nas a cumprir o que está previsto nos diplomas 
legais que regulam esta matéria e nos instru-
mentos contratuais em vigor. Pretende-se eli-
minar redundâncias e duplicações, asseguran-
do que os recursos do Estado são utilizados 
eficazmente e, por outro lado, colmatar as fa-
lhas da oferta pública escolar, como previsto na 
lei. A avaliação criteriosa da rede para a valida-
ção concreta de turmas decorrerá durante as 
reuniões de gestão da rede e será consubstan-
ciada por um estudo rigoroso das necessidades 
identificadas para o próximo ano letivo, de ma-
neira a que se possa garantir uma otimização 
da utilização dos recursos do Estado disponí-
veis. Por obrigação legal, esta avaliação deve 
ocorrer todos os anos. 
A liberdade de cada família optar pelo sistema 
público ou pelo sistema privado mantém-se 
inalterada. 

Como dizia Martin Luther King:
 “Para criar inimigos não é necessá-

rio declarar guerra, basta dizer o que 
se pensa”. 

Mas será que é esta a democracia 
que queremos? Silenciando opiniões e 
visões diferentes, condicionando-as? 

Não seria melhor para todos uma 
democracia participativa onde todos 
os interessados pela sua terra dessem 
a sua opinião livremente. 

Não foi isso que se anunciou? Pois 
foi. Era tempo de eleições…

Quem está na politica e em demo-
cracia deve discutir livremente todos 
os assuntos  e, principalmente saber 
ouvir,  para assim poder decidir 
melhor.

Mas quem  pensa que sabe tudo e é 
o dono de tudo, não tem e nem quer 
ter paciência para ouvir os outros. 
Certamente não precisa de conselhos 
do seu partido, não precisa de reu-
niões de Câmara constantemente 
abertas ao povo, não precisa de opi-
niões no projecto da juventude ou 

mesmo de ouvir  a  oposição na 
Assembleia.

Como diz o povo “o pior cego é aquele 
que não quer ver” ou porque subiu para a 
redoma, ou porque ficou saturado de um 
território demasiado pequeno ou porque 
se calhar acha que o Povo não está a sua 
altura... Só sei é que perdeu o sentido de-
mocrático e tenta sob pressão que Granja 
da Fonseca tenha a mesma postura. 

Por isso, na minha opinião, ao amea-
çar destituir Granja da Fonseca perde a 
vergonha e faz com que percamos todos. 
Mas mais grave do que isso é prometer 
que o destituía se o vereador falar, mas 
esquece-se que nas eleições Granja da 
Fonseca teve uma votação maior e mais 
inequívoca, ao contrário dele, e que as-
sim ameaçou também grande parte da 
população que votou em Granja da 
Fonseca.

Se calhar esta a querer montar uma 
geringonça em Paredes como se mon-
tou no país… Deve ser com a esquerda, 
porque não o vejo a fazê-lo com o 
PSD-Paredes.

Paredes sem Arquivo,
é um Concelho 
sem memória e sem bases 
para alicerçar o futuro

os arquivos munici-
pais, hoje em dia, 
têm uma importân-

cia extrema no serviço que 
prestam às Câmaras munici-
pais e à comunidade em que 
estão inseridos, isto já para 
não falar da sua importância 
para a história do país. Estes 
arquivos constituem-se co-
mo eminentes agentes de 
desenvolvimento da socie-
dade, uma vez que, propor-
cionam activamente o usu-
fruto da memória de um 
concelho e das suas gentes, 
para além de, procurarem, 
também, contribuir para 
uma cidadania mais infor-
m a d a ,  r e s p o n s á v e l  e 
participativa.

Os arquivos municipais 
existem pelo país  fora e 
constituem-se como verda-
deiros recursos para a ges-
tão, para a administração e 
para a cultura, aumentando, 
desta forma, a sua visibilida-
de como agentes de desen-
volvimento da sociedade. 
São já muito poucos os mu-
nicípios que ostracizam o 
seu arquivo e memória, co-
mo o nosso teima em o fazer. 
Paredes prefere esquecer o 
passado, esconder as provas 
documentais dos actos pú-
blicos e da sua memória e 
história, não permitindo o 
usufruto documental que 
deveria ser de todos.

A rede de arquivos muni-
cipais existentes no país, 
com instalações condignas, 
próprias para a conservação 
dos documentos (depósitos 
com temperatura e humida-

de controladas, estantes 
apropriadas), procedendo a 
limpeza e desinfestações pe-
riódicas (de forma a travar 
os bibliófagos e a prolifera-
ção de fungos), com salas de 
leitura condignas e que per-
mitam que os utentes exter-
nos possam aceder aos di-
versos fundos, pessoal téc-
n i c o  e s p e c i a l i z a d o , 
programas de gestão arqui-
vística, páginas na internet 
de divulgação dos acervos 
documentais e de disponibi-
lização on-line das fontes, 
integra actualmente 145 ar-
quivos, só em Portugal con-
tinental. Para tal muito con-
tribuiu o Programa de Apoio 
à Rede de Arquivos Munici-
pais, mais conhecido por PA-
RAM, implementado pelo 
Instituto dos Arquivos Na-
cionais/Torre do Tombo em 
1998. Em Março de 1999, o 
concelho vizinho de Penafiel 
já apresentava a sua candi-
datura. Outros no Vale do 
Sousa lhe seguiram o exem-
p l o ,  c o m o  L o u s a d a  e 
Felgueiras. 

Em Paredes o arquivo 
continuou esquecido, confi-
nado a umas pequenas salas 
da cave da câmara, sem con-
dições mínimas para prote-
ger um bem que é de todos e 
cujos autarcas deveriam ser 
os seus principais interessa-
dos e zeladores. Sem qual-
quer tipo de catálogos, in-
ventários ou listagens, pos-
suindo apenas um índice 
para uso interno feito por 
ordem cronológica e alfabé-
tica, algo verdadeiramente 
impensável em arquivo, on-
de a documentação deve es-
tar descrita de modo a per-
mitir a fácil localização dos 
documentos. Para além de 
tudo, a consulta só se pode 
realizar após pedido de au-
torização por escrito à res-

ponsável, que não possui 
qualquer formação específi-
ca em arquivos, ao contrário 
do normal e usual em todos 
os arquivos municipais que 
estão já abertos ao público e 
tudo fazem para  captar 
investigadores. 

Por cá, um doutorando, 
mestrando ou um simples 
interessado têm que passar 
por várias burocracias até 
chegar ao arquivo, não ten-
do qualquer apoio ou siste-
ma para localizar o que pro-
cura. A solução, dada pela 
própria autarquia e o recur-
so aos aquivos distritais ou 
de outros municípios.

O que pode fazer um fun-
cionário no arquivo munici-
pal de Paredes se não tem 
forma de saber sequer que 
d o c u m e n t a ç ã o  t e m  e m 
depósito? 

Como se admite que se 
afastem, desta forma, os in-
vestigadores que acedendo 
a estes documentos tanto 
podiam contribuir para se 
fazer a história do concelho 
e levá-la para as Universida-
des, como se verifica nou-
tros arquivos ao redor? 

Não admira tanto despre-
zo da autarquia pelo passa-
do. Aliás a história de Pare-
des parece muitas vezes 
ter começado apenas em 
1993, quando o PSD chegou 
ao poder na Câmara Munici-
pal. E, convenhamos, para a 
visão propagandística que 
define a estratégia da gestão 
municipal, investir no Ar-
quivo não dá votos.  Nin-
guém imagina Celso Ferrei-
ra de tesoura na mão, a cor-
tar a fita da remodelação do 
Arquivo Municipal, rodeado 
de eleitores acabadinhos de 
descer dos autocarros das 
Juntas e prontinhos para a 
almoçarada comemorativa, 
pois não?

Por
Rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário
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destaque

Ilídio Meireles, Provedor da 
Misericórdia, em declarações 
ao jornal Progresso de Paredes, 
explica porque tomou a deci-
são de retirar da Assembleia 
Geral da SCMP a proposta de 
aceitação da doação, pelo Mu-
nicípio de Paredes, do conjunto 
de edifícios do antigo Liceu de 
Baltar e a aprovação dos respe-
tivos encargos e quais os cami-
nhos que vai seguir. 

Progresso de Paredes 
(PP) –  Como é que surge a 
ideia de a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Paredes 
(SCMP) avançar para a cons-
trução de um lar fora da ci-
dade sede do concelho, que 
até aqui tem sido o espaço 
prioritário da vossa ação?

ilídio Meireles (iM) - O 
que está em cima da mesa é a 
consciência que a Misericórdia 
tem um papel muito ativo na 
sede do concelho e tem uma 
necessidade urgente de am-
pliar os serviços que presta à 
população, designadamente, 
com um Lar porque a oferta 
que há, na nossa perspetiva, é 
insuficiente. 

Temos um projeto de Lar 
para construção de uma pe-
quena unidade na cidade, em 
terrenos da Misericórdia, on-
de funcionava a antiga morgue 
e a casa de pessoal do hospital. 
O aproveitamento desse pe-
queno terreno permite ali 
uma unidade com 30 camas. 
Posteriormente ao saber da 

degradação da escola de Bal-
tar, surgiu a oportunidade de 
fazermos o seu aproveitamen-
to. A presidente de Junta de 
Baltar, Conceição Rosendo, 
comungou do mesmo propó-
sito, juntamos vontades e fala-
mos com a Câmara. A autar-
quia disse redondamente que 
não. Depois começou a ser 
mais sensível à nossa argu-
mentação, tomou consciência 
da degradação daquele con-
junto e finalmente depois de 

algumas reuniões da presi-
dente da Junta de Baltar e com 
o presidente Celso Ferreira foi 
possível que a Câmara nos en-
viasse um oficio em que se 
predispunha a ceder-nos o 
equipamento para a constru-
ção de um Lar. Em contraparti-
da, a SCMP, segundo a propos-
ta da Câmara, alargaria o pe-
ríodo de cedência gratuita do 
Palacete da Granja (atual Casa 
da Cultura) ao Município por 
mais 20 anos.

pp - o atual é de quantos 
anos?

iM - O atual é de 25+25 
anos, portanto ainda temos 30 
anos para cumprir. Seria voltar 
aos primitivos 50 anos. Na altu-
ra manifestei ao presidente da 
Câmara que não via isso com 
bons olhos, mas que teria de 
submeter a proposta à Assem-
bleia de Irmãos da  SCMP. 

pp - Foi o que aconteceu 
na última Assembleia da Mi-

sericórdia. Mas depois reti-
rou a proposta antes que a 
m e s m a  f o s s e  v o t a d a . 
Porquê?

iM- Na Assembleia da 
SCMP levantou-se o problema, 
julgo, sério: a Câmara reconhe-
cendo o mérito da Misericórdia 
ao querem dar aquele equipa-
mento, estaria a dar-nos um 
presente envenenado. 

PP – Porquê ?
iM - Porque o Edifício está a 

cair, obriga-nos a recuperar a 
casa-mãe, porque exige um in-
vestimento mais forte. A Câma-
ra detém o Palacete da Granja 
há 20 anos, de borla, sem pagar 
nada. Tem-no por mais 30 
anos. Aumentar mais 20 anos, 
quando nós (os Irmãos) já não 
temos sequer expetativa de vi-
da para os próximos 30... Há 
um horizonte de 50 anos. Há 
Irmãos que fazem as contas 
com o raciocínio mais simples 
que é fixar uma renda ao Pala-
cete. Por exemplo, 3 mil euros 
que fosse. Não era nada de ex-
traordinário, mesmo que fosse 
só para os 20 anos era o preço 
que nós estávamos a pagar pe-
lo equipamento de Baltar. 

Os Irmãos entendem que a 
Autarquia ajudou todas as as-
sociações do concelho que têm 
intervenção social. Deu-lhes 
terrenos. À Misericórdia nunca 
deu nada. A Câmara está a usar 
um terreno nosso com 4 mil 
metros no parque da Cidade, 
cuja única contrapartida é o ar-
ranjo dos nossos jardins por 
pessoal da Câmara. 

pp - Foi por isso que reti-
r o u  o  a s s u n t o  d a 
Assembleia? 

iM - Eu senti esta dificulda-
de dos Irmãos em perceber co-
mo é que nós íamos prolongar 
a cedência gratuita de um edifí-
cio sem termos um horizonte 
temporal que nos permitisse 
agir. Não querendo estragar o 
projeto, propus à Assembleia 

À Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes 
(SCMP) foi proposto 

construir um Lar da 3ª idade 

no conjunto de edifícios do 
antigo Liceu de Baltar. A ideia 
implica que a SCMP aceite a 
doação dos velhos edifícios 
escolares nos termos que a 
Autarquia, dona do espaço, 
definiu mas que estão longe 

de agradar à maioria dos Ir-
mãos da Misericórdia de 
Paredes.

A proposta da Câmara foi 
levada à Assembleia Geral dos 
Irmãos mas acabaria por ser 
retirada pelo Provedor, Ilídio 

Meireles. O processo está 
suspenso. 

O principal desencontro 
tem a ver com a contrapartida 
que a Câmara quer receber da 
SCMP: o alargamento do prazo 
de cedência gratuita do Palace-

te da Granja (Casa da Cultura) 
por mais 20 anos.

Se houvesse a aceitação da 
doação a Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes ficaria na 
posse dos dois edifícios do anti-
go Liceu de Baltar, para ali cons-

truir um Lar, tal como é vontade 
da Junta de Freguesia de Baltar. 

O centro de acolhimento de 
idosos ficaria alojado no edifí-
cio recuado com três pisos. Por 
definir está a virtual ocupação 
do edifício da frente, o mais an-

António Orlando | texto

Diferendo entre Santa Casa da Misericórdia e  Câmara encrava Lar de Baltar

“A Câmara reconhecendo o mérito da Misericórdia 
está a dar-nos um presente envenenado”

entRevista a ilídio MeiReles, pRovedoR da santa casa da MiseRicóRdia de paRedes
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destaque

Diferendo entre Santa Casa da Misericórdia e  Câmara encrava Lar de Baltar
tigo conjunto de edifícios do Li-
ceu, definido por casa mãe. Uma 
parte do terreno existente nas 
traseiras será vendida, em has-
ta pública, pela autarquia, “para 
que o dinheiro apurado seja ca-
nalizado para a construção do 

novo campo de futebol do USC 
Baltar, previsto para as imedia-
ções do Centro Escolar e atual 
EB2,3 de Baltar. Aliás o espaço 
desportivo será partilhado pelo 
USC Baltar e pela comunidade 
escolar”, explicou ao Progresso 

de Paredes, Conceição Rosen-
do, presidente da Junta de 
Baltar. 

A autarca diz que este pro-
cesso “começou com o convite 
da Junta à SCMP. “A Câmara nes-
te aspeto esteve muito bem por-

que nunca foi contrária à minha 
vontade para que aquele espa-
ço fosse doado à Misericórdia 
para funções sociais. É isso que 
está nos meus objetivos a curto 
prazo”, concluiu, a presidente 
de Junta. 

CUF tentou aquisição 
do Hospital de Paredes 
que a Misericórdia 
quer vender

A Santa Casa da Mi-
sericórdia de Paredes 
está disponível para 
sair da esfera de in-
fluência do Hospital de 
Paredes. Recentemen-
te a CUF tentou aquisi-
ção da unidade de Pa-
redes para a incluir na 
sua rede privada de 
hospitais, mas a nego-
ciação não chegou a 
bom termo. 

“A CUF falou con-
nosco para adquirir o 
hospital. Dissemos que 
não tínhamos qual-
quer objeção, mas co-
mo só temos 13% da 
sociedade, eles teriam 
que resolver a negocia-
ção com o sócio maio-
ritário que tem poder 
para decidir. Pelos vis-
tos não chegaram a 
acordo”, explicou ao 
Progresso de Paredes, 
Ilídio Meireles, o Pro-
vedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Pare-
des (SCMP). 

O responsável é de 
opinião e terá a con-
cordância da restante 
mesa administrativa 
da SCMP, que a insti-
tuição que lidera deve 
alienar a sua partici-
pação no Hospital 
porque a unidade de 
saúde paredense, no 
seu entender, deixou 
de ter componente 
social. “No início ha-
via um Banco que da-
va o apoio financeiro, 
uma Cooperativa de 
Ensino que era a Ces-
pu, uma IPSS que era 
a Misericórdia e uma 
entidade Pública que 
era a Câmara. Hoje te-
mos um acionista pri-
vado, temos a Cespu 
Saúde que já não tem 
nada a ver com a Coo-

perativa e a Câmara 
tem uma posição 
muito residual”, argu-
m e n t a ,  I l í d i o 
Meireles.

Tratando-se de 
uma sociedade priva-
da de saúde que visa o 
lucro, “nós não esta-
mos a fazer nada numa 
sociedade comercial. O 
propósito da Santa Ca-
sa é resumir-se à quali-
dade de senhorio de 
um edifício que foi 
construído com a aju-
da da população. Ter-
mos ali uma fonte de 
receita para praticar-
mos a nossa função 
que é social”, justifica o 
Provedor da SCMP.

Ilídio Meireles de 
resto, garante que o 
hospital de Paredes 
“funciona muito bem”, 
e que continua a fazer 
sentido a sua existên-
cia para praticar servi-
ços de complementari-
dade ao serviço públi-
co. “O Hospital Padre 
Américo não tem reta-
guarda para a espacia-
lidade de psiquiatria. 
Era bem preciso um 
serviço dessa natureza 
numa região com meio 
milhão de habitantes”, 
acrescenta. 

Refira-se que o 
Hospital de Paredes 
tem como principal in-
vestidor privado Antó-
nio Manuel Mendes 
Pereira e como admi-
nistrador Pereira Ma-
galhães, o médico que 
abriu o Hospital Padre 
Américo. O serviço de 
dívida é o principal 
problema de funciona-
mento do hospital, 
cuja administração es-
tará a  tentar  uma 
renegociação. 

ções do Centro Escolar e atual 
EB2,3 de Baltar. Aliás o espaço 
desportivo será partilhado pelo 
USC Baltar e pela comunidade 
escolar”, explicou ao Progresso 

A autarca diz que este pro-
cesso “começou com o convite 
da Junta à SCMP. “A Câmara nes-
te aspeto esteve muito bem por-

ço fosse doado à Misericórdia 
para funções sociais. É isso que 
está nos meus objetivos a curto 
prazo”, concluiu, a presidente 
de Junta. 

que retirássemos o ponto para 
que pudéssemos continuar a 
nossa conversa com a Câmara.

pp - sentiu que os irmãos 
iam chumbar o  ponto, 
portanto…

iM - Senti que a Assembleia 
estava com muitas dúvidas. 
Não quis matar o assunto. 

pp- qual é a estimativa do 
investimento necessário pa-
ra esse projeto em Baltar?

iM- Para recuperar o edifí-
cio a destinar ao Lar (edifício 
de rés-do chão e dois andares) 
no mínimo serão necessários 2 
milhões de euros. Com a recu-
peração da Casa-Mãe e respeti-
va área envolvente, o investi-
mento total ultrapassará os 3,5 
milhões de euros.

PP - Já está agendada al-
guma reunião para tentar o 
reatamento da conversa 
com a Câmara?

iM - Falei com a presidente 
da Junta de Baltar e ela ficou de 
falar com o Presidente da Câ-
mara no sentido de se traba-
lhar melhor o assunto, porque 
a Câmara está a ser um pouco 
injusta com a Misericórdia. 

pp- no seu entender a câ-
mara tem obrigação de ser 
mais flexível na negociação?

iM – Eu, pessoalmente, 
acho que a Câmara devia fazer 
a doação pura e simples e sem 
reservas como fez aos outros. 
Ela estaria a dar uma contra-
partida daquilo que nós já lhe 
demos.

pp - o palacete da granja 
está a ser bem aproveitado?

iM - Eu não queria ser poli-
ticamente incorreto. Mas faz-
se lá alguma coisa que dinami-

ze a ação cultural e interventi-
va da cidade? Acho que não. 
Eu até já fiz a proposta à 
Câmara para nos restituir 
o edifício para que fosse-
mos nós a dinamizar o 
espaço cultural…

PP - Essa proposta pode 
entrar na negociação do pro-
jeto de Baltar?

iM - Não. A SCMP não tem 
estrutura para gerir a Casa da 
Cultura. Teria que a criar e tam-
bém está fora do nosso âmbito. 
O que lhe disse é um sentimen-
to pessoal face à dinamização 
da cidade que não está a 
ser potenciado.  
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Aguiar de Sousa

Trail Sra 
do Salto 2016

Neste ano de 2016 
voltará a já mítica pro-
va desportiva da fre-
guesia de Aguiar de 
Sousa, encontra-se for-
malmente anunciada a 
realização da segunda 

edição do Trail da Sra do Salto, podendo as inscri-
ções este ano ser feitas através do endereço ht-
tps://app.weventual.com/detalheEvento.
action?iDEvento=3151

Segundo nos foi garantido pela organização, o 
evento este ano sofre pequenos ajustes na pers-
pectiva de uma maior proximidade com todos os 
locais, esta edição percorrerá outros trilhos e ser-
ras da freguesia, para que todos os lugares que a 
compõem sejam brindados com a presença de 
centenas de atletas num ambiente fantástico de 
desporto e lazer, sem deixar de passar no local 
que deu nome ao evento: o Parque Natural da Se-
nhora do Salto.

A organização, espera novamente este ano 
contar com o apoio da população em geral, bem 
como das instituições públicas e coletividades 
locais, mobilizando-se também uma maior parti-
cipação das empresas da região e em particular 
com um maior apoio dos lugares de Brandeão e 
Sarnada, lugares que este ano farão parte do 
percurso.

victoR 
peReiRa O antigo guarda-redes do 

FC Porto e da Seleção Nacio-
nal, Vítor Baía, esteve no Colé-
gio Casa-Mãe para uma pales-
tra sobre a “Fundação Vítor 
Baía”. Foram abordados diver-
sos temas desde o campo des-
portivo até ao campo solidá-
rio. Os alunos do 8º ano fica-
ram assim a conhecer a 
origem da Fundação e o seu 
campo de ação, de uma insti-
tuição de solidariedade sem 
fins lucrativos, que corporiza o 
espírito de entreajuda, respei-
to e compreensão do multi-
premiado atleta. Após esta ex-
posição, os alunos colocaram 

questões sobre as peripécias 
da vida de um futebolista de 
alta competição, bem como 
sobre as atividades da Funda-

ção. No final, os alunos salien-
taram o seu contentamento 
pela intervenção do palestran-
te, sobretudo pelo seu exem-

plo de vida pública empenha-
da em ajudar crianças e jo-
vens, contribuindo para uma 
sociedade mais solidária.

Faustino
 sousa

Baltar

Vítor Baía: campeão 
no futebol e na solidariedade

Corrida  solidária do Colégio Casa Mãe 
angariou 5000 euros

Associação Clube Jazz 
de Baltar aprovou contas com lucro

A corrida/ marcha da esco-
la baltarense já está bem en-
raizada e é um marco do des-
porto de Baltar e de Paredes. 
Este ano, apesar do mau tem-
po, os participantes foram em 
grande número e a corrida foi 
apadrinhada pelo atleta Vítor 
Baia, em representação da sua 
Fundação. A organização con-
seguiu angariar 5000 euros 
que foram repartidos pela 
Fundação Vítor Baía e pelos 

B.V. Baltar, que têm um papel 
fundamental na organização 
da corrida. Este ano o dinheiro 
dos B.V. Baltar foi destinado 
para a compra de uma câmara 
térmica, que “é algo que vem 
enriquecer o equipamento da 
corporação e que tem um pa-
pel fulcral nas missões de au-
xílio a sinistrados”, como sa-
lientou Delfim Cruz, coman-
dante dos Bombeiros de 
Baltar.

No passado dia vinte e seis 
de Abril, decorreu a Assem-
bleia Geral Ordinária da As-
sociação Clube de Jazz de 
Baltar.

Perante a presença de de-
zoito associados, as contas de 
2015 foram aprovadas por 
unanimidade com um saldo 

final positivo de 26.173.29 
euros. 

Entretanto, a Associação 
Clube Jazz de Baltar que fun-
dou uma Escola de Música 
que já se encontra a funcio-
nar desde o dia 07 de abril 
com dez alunos, estreou mais 
uma peça de teatro. 

A encenação, de autoria 
de Ana Perfeito, dá pelo nome 
de  “Cinderela de Neve” e cen-
tra-se no mundo dos contos 
de fadas e as suas persona-
gens misturam-se, para con-
tar uma história cheia de fan-
tasia, esperança e mistério do 
autor Diego Alano. 

A representação está a 
cargo dos atores: Beatriz Gar-
cez; Beatriz Loureiro; Cátia 
Filipa; Inês Correia; Inês Ro-
drigues; Joana Ribeiro; Julia-
na Santos; Luís Correia; Mar-
garida Loureiro; Margarida 
Moreira; Mariana Vilela Viei-
ra e Tiago Loureiro.
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Alterações no Cemitério

Caminha pela saúde 

A Junta de Freguesia de 
Sobrosa está a proceder a al-
gumas alterações que visam 
melhorar o funcionamento 
do Cemitério Paroquial.

O Canteiro n.º 10 está a 
sofrer obras de requalifica-

ção, que visam rectificar o 
alinhamento das sepulturas 
do lado Sul.

Construído em 1993, na 
sequência do alargamento 
do Cemitério, era o único 
Canteiro com alinhamento 

diagonal, o que proporcio-
nou a existência de várias 
sepulturas de formato trape-
zoidal, não permitindo a dig-
nidade que a memória dos 
falecidos exige.

Outra intervenção a assi-
nalar é a automatização dos 
portões (acessos a partir do 
Adro da Igreja e da Rua Padre 

António Moreira de Meire-
les), que passam a abrir e fe-
char sem intervenção do 
funcionário.

O horário de funciona-
mento mantém-se das 08h às 
21h mas alerta-se para o fac-
to de o fecho ser automático, 
após um alarme sonoro com 
5 minutos de antecedência.

A Escola Básica de Re-
carei conquistou um bri-
lhante  segundo lugar 
num concurso promovi-
do  pel o  Fundo  para  a 
Proteção dos Animais 

Selvagens (FAPAS ), no 
âmbito das comemora-
ções do Dia da Floresta 
Autóctone. 

Os alunos e os profes-
sores envolvidos do pro-
jeto receberam o prémio 
no Clube Fluvial do Por-
to, onde está patente a 
exposição dos trabalhos 
e l a b o r a d o s  p a r a  o 
concurso.

No passado dia 6 de maio, a 
paróquia de Vandoma come-
morou uma data muito espe-
cial, o 46º aniversário do seu 
pároco, Artur Moreira.

Fazendo já parte da grande 

família de Vandoma, a paró-
quia não deixou passar o dia 
em branco. Assim a comunida-
de juntou-se num jantar entre 
amigos para surpresa do 
aniversariante.

Num ambiente familiar, o 
aniversário do padre Artur foi 
comemorado a rigor com a co-
munidade de Vandoma junta a 
c a n t a r  o s  p a ra b é n s  a o 
reverendo.

Realizou-se no passado 
dia 8 de maio, a II Caminha-
da, denominada “Mouriz, 

com Saúde”, organizada pela 
Associação para o Desenvol-
vimento de Mouriz. Apesar 

da ameaça constante de chu-
va, a manhã, esteve convida-
tiva para a prática deste 
evento e foram muitos os que 
arriscaram participar nele. O 
percurso, relativamente cur-

to, permitiu  desfrutar de 
paisagens soberbas sobre 
alguns dos mais belos recan-
tos da freguesia. No final, 
houve uma aula de ginástica 
na vertente step.

PT_Paredes 
Teatro

No passado dia 30 
de Abril, no Salão Paro-
quial e Social de Criste-
lo, teve lugar a apresen-
tação do novo espectá-
c u l o  d o  t e a t r o  d e 
Cristelo "o segundo es-
pelho", com encenação 
de Fernando Soares. 
Carla Carvalho, Rosália 
Costa e Liliana Pacheco 
interpretaram de for-
ma intensa três mulhe-
res que comungavam 
de uma estranha angús-
tia e solidão. No final da 
apresentação decorreu 
uma tertúlia sobre a te-
mática, com os convida-
dos Hermínia Moreira, 
Bárbara Pacheco, Diana 
S a n t o s  e  C a r l o s 
Franclim.

Assembleia 
de Freguesia

O dia 28 de Abril de 
2016 foi marcado por 
mais uma Assembleia 
de Freguesia de Criste-
lo, em que Cláudia Fer-
reira assumiu o cargo 
de Presidente de As-
sembleia de Freguesia. 
Nessa mesma Assem-
bleia foi evocado, em 
homenagem póstuma, 
o Engenheiro José Hen-
rique Ribeiro Meireles 
de Barros, cristelense 
que, entre outros con-
tributos que deixou, 
exerceu o cargo de Pre-
sidente da Assembleia 
Municipal de Paredes.

Igreja 
A Paróquia de São 

Miguel de Cristelo pro-
move, neste fim de se-
mana de 14 e 15 de 
Maio a romaria de Nos-
sa Senhora de Fátima, 
com as emblemáticas 
procissões.

9ª Corrida/
Caminhada
Dia da Mãe

Centenas de atle-
tas participam todos 
os anos no Grande 
Prémio de Atletismo 
de Rebordosa, a 9ª 
edição decorreu no 
passado dia 1 de 
Maio.

A 9.ª edição do 
Grande Prémio de 
Atletismo de Re-
bordosa organiza-
da pelo Grupo Des-
portivo da Portela 
revelou-se um su-
cesso misturando, 
salutarmente,  a 
competição com o 
convívio de atletas 
de diferentes cole-
tividades e idades 
desde os infantis 
até aos veteranos. 

A competição te-
ve oito classes e uma 
prova geral de oito 
quilómetros pelos 
arruamentos da ci-
dade de Rebordosa.

 
Rua sem saída 
e sem 
sinalização

Rua de Midões é 
uma dor de cabeça 
para Motoristas de 
Pesados. Tudo por 
falta de sinalética 
que indique aos au-
tomobilistas que es-
ta artéria não tem 
saída. O Progresso 
de Paredes tem tes-
temunhado sucessi-
vos enganos dos 
condutores que ali 
vão parar quer por 
indicação errada do 
GPS quer pela má si-
nalização. O proble-
ma torna-se compli-
cado quando se trata 
de pesados por não 
terem espaço para 
inverterem a mar-
cha. Uma simples 
placa de rua sem saí-
d a  re s o lve r i a  o 
problema.

Cristelo Rebordosa

aRlindo
louRenço

Mouriz

Teatro Girassol

luís
silva

No passado sábado, dia 7 
de maio, pelas 21h30, o Grupo 
de Teatro Girassol, da Associa-
ção para o Desenvolvimento 
de Mouriz, levou à cena, na Ca-

sa da Cultura em Paredes, a 
peça “História de De(s)encan-
tar”. Um espetáculo onde im-
pera a música, dança, muita 
diversão e muito humor e que 
encantou o muito público 
presente.

sinopse 
Era uma vez, um reino mui-

to, muito distante… Uma his-
tória que começa como todas 
as histórias de encantar, mas 
esta não segue de todo, o rumo 
das histórias normais.  Desta 
vez, a Branca de Neve, a Cinde-
rela, o Aladino, a Jasmin e a 
Bruxa má, estão todos juntos 
no mesmo reino e na mesma 
história.

No próximo dia 21, pelas 
11h00, será lavrada a escri-
tura pública de doação do 

edifício do antigo Jardim-de
-Infância da Igreja pelo Mu-
nicípio de Paredes à Obra de 
Assistência Social da Fregue-
sia de Sobrosa.

Este equipamento, que 
funcionou como escola pré
-primária entre 1982 e 2012, 
está, desde então, afecto à 

Obra, que ali tem desenvolvi-
do o serviço de Formação e 
Estudos, ao abrigo de um 
protocolo de cedência de ins-
talações celebrado com o 
Município.

Para este equipamento 
está já elaborado o projecto 
de requalificação, que tem 

como finalidade converter 
este espaço num Centro de 
Atividades Ocupacionais 
(CAO), uma resposta social 
destinada a portadores de 
deficiência e que virá com-
plementar a oferta já dispo-
n i b i l i z a d a  p e l o  L a r 
Residencial.

Sobrosa

Município doa antigo infantário
à Obra de Assistência Social

Recarei
Escola de Recarei premiada 
em concurso do FAPAS

Vandoma
Vandoma fez festa surpresa 
ao padre da freguesia

cRistiano
MaRques

paulo 
pinheiRo

aMÂndio
guiMaRães

cláudia 
FeRReiRa
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euRico couto
Treinador do União de Paredes

Com estes dois triun-
fos conseguimos ga-
rantir o 4º lugar no 
campeonato o que nos 
dá acesso à Taça de 

Portugal e igualamos a nossa melhor 
pontuação de sempre. É algo que nos 
satisfaz. A quatro jornadas do fim do 
campeonato vamos superar essa pon-
tuação, num plantel com um dos orça-
mentos mais baixos dos últimos anos. 
Em Pedrouços a vitória foi clara. No 
Padroense foi mais difícil mas mere-
cemos ganhar pela forma como de-
mos a volta ao resultado. 

Juvenal BRandão
Treinador do Aliados de Lordelo

Ganhámos mais dois 
jogos. Fomos muito su-
periores. É a terceira 
vitória seguida e o 
quarto jogo sem per-

der. Os jogadores estão muito deter-
minados em alcançar os seus objeti-
vos e isso tem sido evidente na forma 
como jogam, com qualidade, vontade, 
solidariedade e inteligência. Mas ain-
da não conseguimos nada daquilo 
que temos estipulado.

José antónio
Treinador do Nun´Alvares

Nos últimos jogos 
cumprimos calendário 
e demos minutos de jo-
go a quem menos foi 
utilizado na época. Até 

pus o Postiga, guarda-redes titular, a 
jogar a avançado como ele gosta e até 
marcou um golo ao Melres para satis-
fação dos adeptos. Na final distrital 
queremos fazer um bom jogo com o 
Leça do Balio e se possível dedicar o 
triunfo ao nosso secretário que, sem 
que nada o fizesse prever, faleceu esta 
semana.

caló
Treinador do USC Baltar

Ainda bem que o cam-
peonato chegou ao fim. 
Andamos a disputar os 
últimos jogos sem jo-
gadores, jogamos pra-

ticamente só com os juniores. Vamos 
já pensar na próxima época a ver se as 
coisas são como nos prometeram pa-
ra iniciarmos uma nova etapa. A dire-
ção falou comigo. Se houver um cam-
po novo com melhores condições fico, 
caso contrário não. 

antónio BaBo
Treinador do CCD Sobrosa

Olhamos para a classi-
ficação e vemos que 
podíamos ter ficado 
uns lugares mais acima 
porque temos valor 

para isso. Falhamos nos jogos em ca-
sa. Temos mais vitórias nos terrenos 
dos adversários. E como temos o nos-
so campo pelado deveríamos ter po-
tenciado melhor este aspeto. Fica um 
amargo de boca, porque se fizésse-
mos aquilo que estávamos à espera 
em casa, ficaríamos, na pior das hipó-
teses, no 4º lugar.

calica
Treinador do Rebordosa

Foram dois jogos difí-
ceis, mas que vence-
mos justamente embo-
ra as vitórias tenham 
sido alcançadas pela 

margem mínima. Foram dois excelen-
tes adversários que estão a fazer um 
bom campeonato. Contra o Rebordo-
sa todos jogam motivados, vêm jogar 
para o ponto. Continua tudo em aber-
to. Até ao final o campeonato vai ser 
muito competitivo. 

MáRio Rocha
Treinador da Aliança de Gandra

Com o Serzedo os 
meus jogadores tive-
ram uma intensidade 
alta durante todo o jo-
go e vencemos clara-

mente. Em Leça fizemos um belo jogo, 
perdemos inúmeras oportunidades 
do golo apesar do Leça ter-se remeti-
do aos 20 metros da sua defesa du-
rante todos o jogo. O golo nos últimos 
minutos foi resultado da nossa per-
sistência. Espero que a ansiedade não 
se apodere dos meus jogadores e a jo-
garmos assim seremos campeões.  

sala de imprensa

campeonato i divisão Série 2

Divisão de Elite 

caMpeonatos distRitais da aFp

Jornada 33 – dia 1 maio
Pedrouços .............................................1 União Paredes ......................................... 2 
Aliados FC Lordelo.............................2 Candal ........................................................ 1
Aliança Gandra ....................................4 Serzedelo .................................................. 1
Rebordosa AC ......................................1 Barrosas .................................................... 0

Jornada 34 – dia 8 maio
Padroense .............................................2 União Paredes ......................................... 3
Serzedelo ...............................................1 Aliados FC Lordelo ................................ 3
Leça ..........................................................0 Aliança de Gandra ................................. 1
Rebordosa AC ......................................2 Pedrouços  ................................................ 1

Classificação após jornada 34
1º Aliança de Gandra ........................................................................................77 pontos
2º Rebordosa AC.................................................................................................71 p
3º Valadares .........................................................................................................69 p
4º União Paredes................................................................................................62 p
7º Aliados FC Lordelo.......................................................................................49 p

    JoRnadas da pRóxiMa quinzena
Jornada 35 – dia 15 maio 
Paredes - Baião
Aliados Lordelo - Leça
Aliança de Gandra - Perafita
S. Pedro da Cova – Rebordosa

Jornada 29 – dia 1 maio
CA Rio Tinto ..........................................5 CCD Sobrosa ............................................ 2
SC Nun’Álvares ....................................  6 Melres ........................................................ 1
Baltar .......................................................1 SC Campo .................................................. 1
 
Jornada 30 (última)– dia 8 abril 
Citânia de Sanfins ...............................2 SC Nun’Álvares ........................................ 2
Bougadense ..........................................4 Baltar .......................................................... 0
CCD Sobrosa .........................................3 SC Rio de Moinhos ................................. 3

Classificação final  após 30 jornadas:
1º SC Nun´Álvares (Campeão Série 2).......................................................66 pontos
9º CCD Sobrosa ...................................................................................................37 p
16º USC Baltar.....................................................................................................17 p

Campeão de série: Nun´Álvares 
Sobem à Divisão de Honra da AFP: Nun´ Álvares e Folgosa da Maia;
Mantém-se na I Divisão: CCD Sobrosa

Jornada 36 – dia 21 maio
Oliv. Douro - Paredes
Perafita - Aliados Lordelo
 Barrosas - Aliança de Gandra
 Rebordosa - AD Grijó

    ÚltiMo passe
A morte de Domingos Gomes, secretário da Direção do Nun´ Ál-
vares, no passado dia nove de maio ensombrou a festa de encer-
ramento do campeonato da Série 2 do Campeonato da I Divisão 
da AFP, onde a equipa de Recarei se sagrou campeã. Falta agora 
disputar o título distrital diante do Leça do Balio, campeão da 
Série 1. 
O CCD Sobrosa terminou o campeonato, sensivelmente a meio 
da tabela. A prova ilustra aquilo que foi o desempenho dos pupi-
los de António Babo. Entre o ótimo e mau, a equipa acabou por 
fazer um bom campeonato. Já o USC Baltar, há muito que tinha a 
descida de divisão como destino traçado. A falta de condições 
para o treino e jogos foi determinante para o desfecho final. Caló 
contratado a meio da época foi impotente para evitar a descida 
do Baltar à II Divisão.
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despoRto

André Mouta, o jovem 
piloto de Lordelo 
venceu no passado 

dia 8 a Classe Open do GP 
Rota do Folar em Valpaços, 
a 4ª etapa do Campeonato 
Nacional. 

O percurso com cerca de 
50 quilómetros foi percor-
rido por três vezes e meia 
pelos pilotos Open e Elite. 
“Foi uma prova dura e exi-
gente para todos os pilotos. 
Contudo, consegui vencer a 
minha classe Open tenho 
que agradecer muito ao 
meu pai por ceder a sua 
mota para a corrida, e tam-
bém dar-lhe os parabéns 

pela vitória na classe de ve-
teranos”, justificou no final, 
André Mouta. A Kawasaki 
do jovem Mouta avariou 
durante os treinos e segun-
do o piloto, não foi possível 
reparar a moto a tempo da 
prova de Valpaços. 

Com este triunfo André 
Mouta regressou à lideran-
ça do Nacional de Enduro, 
classe Open com 66 pontos, 
mais dois que o segundo 
classificado. 

A próxima prova, ante-
penúltima da época, está 
agendadas para 5 de junho 
em Souselas, nos arredores 
de Coimbra.

Campeonato. Piloto paredense ficou sem 
moto por avaria mecânica na véspera da 
prova de Valpaços. Alternativa foi utilizar a 
máquina do pai.

André Mouta voltou aos  
triunfos no Nacional de Enduro

Mário Barbosa vai participar na prova de Lydden 
Hill do FIA World Rallycross

S. Pedro – Centro Social  
da Sobreira é a vencedora 
do 4º campeonato concelhio 
de boccia sénior

A Compincar Team vai es-
tar presente na prova inglesa 
do mundial de Rallycross, a 
decorrer em Lydden Hill, en-
tre os dias 27 e 29 de maio.

A equipa irá alinhar com 

Mário Barbosa ao comando 
de um Citroën Saxo Kit Car, 
que irá competir na divisão 
S1600.

“Iremos para a prova de 
Lydden Hill no comando do 

campeonato com 25 pon-
tos. Espero poder conti-
nuar a evoluir nesta prova 
do FIA World Rallycross, 
pois iremos participar pela 
primeira vez neste circuito, 

considerado muito rápido e 
com zonas técnicas ideais 
ao meu estilo de condução. 
Tudo será novo para equipa 
e  p a ra  m i m”,  re f e r i u  o 
piloto.

Depois de um terceiro 
lugar no ano passado, a As-
sociação São Pedro Centro 
Social da Sobreira venceu o 
4º Campeonato Concelhio 
de Boccia Sénior, seguindo-
se a Obra de Assistência So-
cial de Sobrosa e a comple-
tar o pódio a Associação pa-
ra o Desenvolvimento de 
Rebordosa. A última jorna-
da realizou-se, no dia 4 de 
maio, no Pavilhão Municipal 
de Gandra.

“O sucesso desta compe-
tição é inquestionável, sen-
timos, sentimos que o en-
volvimento da comunidade 
sénior é cada vez maior, te-
nho sempre de deixar uma 
palavra de agradecimento e 
reconhecimento às IPSS´s 
que têm desenvolvido um 
trabalho notável com os 
nossos seniores”, refere 
Hermínia Moreira, vereado-

ra do Pelouro de Ação Social 
na Câmara de Paredes. 

O  Campeonato Conce-
lhio de Boccia Sénior, está 
integrado no Programa 
“Movimento Sénior” do Pe-
louro do Desporto do Muni-
cípio de Paredes, terminou 
no dia 4 de maio, o no Pavi-
lhão Municipal Cidade de 
Gandra. 

Tal como nas edições an-
teriores, dividida em três 
fases, a competição dispu-
tou-se ao longo de cinco me-
ses, iniciando-se em janeiro, 
no Pavilhão Municipal de 
Vilela, prosseguindo no Pa-
vilhão Municipal de Paredes 
e terminando agora no Pavi-
lhão Municipal de Cidade de 
Gandra. Esta quarta edição 
contou com a participação 
de 14 instituições do conce-
lho, envolvendo 500 atletas 
seniores. 
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puBlicidade

 PAREDES | PAÇOS DE FERREIRA 
 Tel. | 939 752 735 | 917 535 404 
 carclub.paredes@gmail.com | carclub.pacosdeferreira@gmail.com
 www.carclub.pt | facebook.com/CarClubPT 

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

PAREDES | Telef.: 255 781 520

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

Chás, defumadouro, velas, banhos,
imagens, budas e outros

Especialidades em produtos esotéricos

JUNTO À ESTAÇÃO
Tel.: 255 100 483  |  Telm.: 938 547 448

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

■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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticosReparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.comCHURRASQUEIRA

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
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os nosso eMpResáRios

O Rei fez 25 anos. A “Majes-
tade” de bem servir à me-
sa no concelho de Pare-

des festejou o aniversário em 
família. Luís Filipe Sousa Via-

na é o atual proprietário e 
fez jorrar o champanhe no 

convívio de Aniversário 
que promoveu com os 
seus colaboradores. 

Este Nosso Empresá-
rio assumiu a gestão do 
Restaurante “O Rei” há 
quatro anos e meio, pe-
gando no negócio que há 
25 anos foi fundado pe-
los pais de Luís Viana, à 

margem da EN15, na rua Central de Mouriz, 
Paredes.

Passado um quarto de século, o Rei dá 
emprego a oito funcionários, “alguns a tra-
balhar há 24 anos no nosso restaurante”, 
conta, com orgulho, Luís Viana. 

A aposta do Rei é a cozinha tradicional 
portuguesa nas suas diversas formas e sa-
bores. O segredo são os produtos de quali-
dade e portugueses. “A carne é produzida à 
custa dos melhores pastos da zona e o peixe 
é fresco vindo diretamente da lota de 
Matosinhos”. 

O toque distinto no sabor dos pratos tem 
a ver com a confeção. “Usamos o forno a le-
nha, para os assados e o carvão natural pa-
ra os grelhados”, argumenta o empresário 

da restauração. 
“Não temos nenhum prato que possa-

mos dizer que é a nossa primeira aposta. A 
nossa especialidade são todas.”

Para o Rei a aposta principal “é a nossa 
lista onde o cliente encontra o cozido à por-
tuguesa, os assados no forno, ou os grelha-
dos na brasa entre outros. O desígnio do 
Rei é pôr em cada refeição que servimos o 
nosso melhor de modo a que o cliente, após 
ter feito a sua refeição num ambiente fami-
liar, volte. E se volta é porque o servimos 
c o m  q u a l i d a d e ”,  c o n c l u i ,  O  N o s s o 
Empresário. 

O Rei tem sido assim há 25 anos. O desa-
fio é continuar a “reinar” na restauração de 
Paredes pelo menos por mais 25!

Gastronomia. Com a cozinha tradicional portuguesa o restaurante O Rei reina há um quarto de século. Há 
trabalhadores que estão ao serviço do restaurante desde a sua fundação.

Rei da restauração 
comemora bodas de prata 

O Rei fez 25 anos. A “Majes-
tade” de bem servir à me-
sa no concelho de Pare-

des festejou o aniversário em 
família. Luís Filipe Sousa Via-

na é o atual proprietário e 
fez jorrar o champanhe no 

convívio de Aniversário 
que promoveu com os 
seus colaboradores. 

rio assumiu a gestão do 
Restaurante “O Rei” há 
quatro anos e meio, pe-
gando no negócio que há 
25 anos foi fundado pe-

Gastronomia. Com a cozinha tradicional portuguesa o restaurante O Rei reina há um quarto de século. Há 
trabalhadores que estão ao serviço do restaurante desde a sua fundação.

Rei da restauração 
comemora bodas de prata 
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cultuRa

PUB

agenda
cultuRal do concelho 
de paRedes  /  Mai

loRdelo 
espetáculo 
21 maio 
21.30h| Auditório da Funda-
ção A Lord | “Maresia” pelo Nú-
cleo de Etnografia e Folclore da 
Universidade do Porto

exposição 
até 29 julho
De segunda a sexta-feira em 
horário expediente | Auditório 
da Fundação A LORD | Dese-
nho e Escultura do Mestre José 
Rodrigues

paRedes (cidade)
stand-up coMedy 
Dia 20 maio
21.30h | Casa da Cultura | “Mui-
to mais …do que o gajo dos car-
tazes” por Hugo Rosa

exposição 
Até 31 maio 
9h-18.30 horas de seg. a sexta-
feira; sábados das 2h-13h|  Bi-
blioteca Municipal | Como Ve-
mos e Sentimos, da autoria alu-
nos Universidade Sénior 
Rotary Paredes | 

paRedes 
(concelho)
hoRa do conto
Dias 3,17,24,31 maio
10.30 h e 16h | Jardins de Infân-
cia e EB1 | A Fada Oriana de So-
phia de Mello Breyner 
Andresen

leituRas 
Todas as segundas feiras
Manhã - 10h| tarde 15h | “A lei-
tura não tem idade” por técni-
cos da biblioteca nas IPSS| Ins-
crições: biblioteca@cm-pare-
des.pt/255 788 776

“Ri o Joaquim com cócegas assim” 
de Rui Guedes apresentado na biblioteca de Paredes
A Biblioteca Municipal de Pa-
redes apresentou, no dia 7 de 
maio, o livro “Ri o Joaquim 
com cócegas assim”, com tex-
tos de Rui Guedes, ilustrações 
de José A. Nunes e design grá-
fico de Marco Fidalgo.
A sessão foi enriquecida com 
uma encenação teatral de 
Fernando Soares, o encena-
dor do PT -  Paredes com 
Teatro.
Rui Guedes, de 41 anos, e com 
14 anos de experiência pro-
fissional com a Biblioteca Iti-
nerante da Biblioteca Munici-
pal de Penafiel, aborda neste 
seu primeiro livro a questão 
da diferenciação de trata-

mento no seio das comunida-
des escolares das crianças 
portadoras de deficiência ou 
com menor capacidade de 
interação, convivência e 

aprendizagem. Para Rui Gue-
des, autor do livro “Ri o Joa-
quim com cócegas assim…”, 
“A história do Joaquim é a ins-
piração de 14 anos de traba-

lho ao serviço da Biblioteca 
Itinerante da Biblioteca Mu-
nicipal de Penafiel pelas esco-
las do concelho de Penafiel. 
Todos os dias, com um lápis e 
um caderno preto, fui ano-
tando palavras, pontas soltas 
e situações vividas entre as 
crianças. Devido à minha ex-
periencia profissional, repa-
rei que uma criança com um 
livro na mão, em qualquer 
parte da escola, sente-se 
completamente igual aos ou-
tros. O objetivo deste livro é 
que possamos olhar para o 
Joaquim, personagem princi-
pal, e imaginarmos uma ou-
tra criança, seja uma Maria, 

um José, ou uma Rafaela. Com 
este livro pretendo que os 
mais pequenos não olhem 
para a diferença com olhos de 
desigualdade, mas sim de 
igualdade. E é esta sensação 
de igualdade que me fascinou 
e me incentivou a trabalhar 
este livro.”. 
 O livro “Ri o Joaquim com có-
cegas assim” expõe situações 
em algumas crianças, porta-
doras de deficiência ou, sim-
plesmente, uma maior inca-
pacidade de interação, convi-
vência e aprendizagem, que 
potenciam, de certa forma, 
um tratamento desigual, ou 
diferenciado. 

A Fundação A Lord acolhe 
no próximo dia 21 de 
maio o espetáculo Ma-

resia, pelo Núcleo de Etnografia 
e Folclore da Universidade do 
Porto (NEFUP).
O NEFUP é uma associação cul-
tural académica apoiada pela 
Reitoria da Universidade do 
Porto. Foi fundado em 1982 por 
um grupo de estudantes e licen-

ciados da Universidade do Por-
to com o objetivo de recolher, 
estudar e divulgar a etnografia e 
o folclore portugueses.
É neste contexto que surge o es-
petáculo Maresia tendo como 
ponto de partida as comunida-
des piscatórias. Espalhadas por 
toda a vasta orla marítima de 
Portugal e a sua cultura e vivên-
cia próprias, as comunidades 

piscatórias surgem espelhadas 
neste espetáculo, que pode ser 
visto no palco do auditório d´A 
Lord. Apesar de termos sido 
obrigados a reduzir grande-
mente esta atividade, nós por-
tugueses, continuamos a ser 
grandes consumidores de peixe 
e mantemos uma tradição de 
pesca artesanal em todo o país, 
bem como as relações de traba-

lho familiares que lhe estão as-
sociadas. O drama dos frequen-
tes naufrágios, as condições de 
trabalho precárias, o importan-
te papel das mulheres, a solida-
riedade sempre presente, bem 
como a religiosidade e a festa, 
surgem em “Maresia” tratados 
de forma teatral, aliando a mú-
sica e a dança tradicionais ao 
drama e comicidade dos diálo-

gos que ilustram o espetáculo, 
sempre entremeado com a 
“Lenda do Mar e da Lua”, que 
percorre todas as cenas até ao 
final.  Maresia sobe ao palco às 
21.30h, sábado dia 21 maio. A 
entrada é livre e as reservas de 
bilhetes poderão ser efetuadas 
pelo telefone (224 447 357) ou 
por e-mail (geral@fundacaoa-
lord.pt).

Espetáculo. A comemorar trinta anos de existência, a NEFUP encena em Lordelo a vida das co-
munidades piscatórias. O espetáculo surge no âmbito da recolha de repertório em diferentes 
regiões etnográficas do país.

Maresia leva vida piscatória 
ao auditório d´A Lord
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opinião/sociedade

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 CUNHARUI CUNHA

PUB

As Associações de em-
presas, como qual-
quer outro organis-

mo de representação coleti-
va de pessoas ou entidades 
tem hoje  em dia  muito 
importância.
O Estado e outras entidades 
publicas têm hoje em dia um 
poder tal, e são muitas vezes 
tão autistas, que só quando 
as pessoas ou entidades se 
unem numa só voz é que são 
devidamente ouvidas e res-
peitados os seus interesses.
Assim sendo, também para 
as empresas, terem Associa-
ções que a uma só voz as de-
fendam nas suas relações 

Por
alexandRe 
alMeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexandRe 

Revisor 
Oficial de Contas

A importância das associações de empresas
com o Estado e façam valer 
o s  s e u s  d i r e i t o s  é 
fundamental.
Para além desta função de 
defesa dos interesses co-
muns, o próprio Estado re-
serva para as Associações 
algumas competências que 
só podem ser elas a desen-
volver em nome das suas 
empresas associadas e não 
estas em nome individual.
Um destes domínios é o caso 
do acesso a fundos comuni-
tários. Existem determina-
dos fundos comunitários a 
que só as Associações de em-
presas se podem candidatar. 
No âmbito do atual quadro 
comunitário- Portugal 2020, 
s ã o  t a m b é m  m u i to s  o s 
exemplos de candidaturas 
que só Associações de em-
presas se podem candidatar. 
São disso exemplo, os Proje-
tos conjuntos de internacio-
nalização, que visam levar 
empresas de um determina-

do sector a participarem de 
forma conjunta em feiras in-
ternacionais, para exporem 
os seus produtos. São tam-
bém exemplo os projetos 
conjuntos de Modernização 
do Comércio, que visam que 
um grupo de empresas co-
merciais de determinada lo-
calidade possam de uma for-
ma conjunta, concertada e 
com benefícios acrescidos 
para todos, promover ações 
que possam modernizar os 
seus estabelecimentos co-
merciais e levar a cabo even-
tos conjuntos que possam 
atrair mais consumidores às 
suas lojas. Outro exemplo, é 
também ao nível da forma-
ção e consultoria. É o caso 
dos projetos de Ação/For-
mação. São candidaturas 
que só podem ser apresenta-
das por Associações de em-
presas, e que visam propor-
cionar aos seus associados 
de forma praticamente gra-

tuita, consultoria e formação 
em determinadas áreas.
Por esta razão, era extrema-
mente importante que em 
Paredes também existisse 
uma associação que ocupas-
se o espaço deixado vazio 
pela anterior Associação 
Empresarial e que conti-
nuasse a defender os inte-
resses das empresas de Pa-
redes, sejam elas de que ra-
m o  f o r e m ,  e  q u e 
aproveitasse ao máximo to-
dos os apoios comunitários 
que possam ser disponibili-
z a d o s  à s  e m p r e s a s  d e 
Paredes.
Dessa forma, saúdo o recen-
te aparecimento de uma no-
va Associação Empresarial 
em Paredes, a ASEP- Asso-

ciação de Empresas de Pare-
des e desejo que seja capaz 
de defender os interesses 
das centenas de empresas 
que existem em Paredes e 
que seja um parceiro das 
empresas de Paredes na ob-
t e n ç ã o  d e  a p o i o s 
comunitários.
E a este nível, gostaria de dei-
xar já aqui a divulgação do 
primeiro apoio comunitário 
a que a ASEP se está a candi-
datar em parceria com a 
AEP- Associação Empresa-
rial de Portugal. Trata-se de 
um projeto conjunto de For-
mação Ação, que visa prestar 
às empresas aderentes con-
sultoria em determinadas 
áreas, ministrada por técni-
cos qualificados, e também 

formação nessas mesmas 
áreas. Essas áreas são por 
exemplo a Organização e 
Gestão, Sistemas de Certifi-
cação da qualidade ou por 
exemplo a Economia Digital. 
Dessa forma, se a sua empre-
sa quer implementar um Sis-
tema de Gestão da qualidade 
ou desenvolver um portal de 
vendas Online, de forma pra-
ticamente sem custos e com 
o apoio de técnicos qualifica-
dos, esta pode ser uma exce-
lente oportunidade. Este 
programa pode ser desen-
volvido ao longo de 24 
meses.
Bem haja e que os interesses 
das empresas de Paredes es-
tejam sempre em primeiro 
lugar.

António Orlando | texto

Jovens detidos em Rebordosa
por posse de armas proibidas

Dois indivíduos com 20 e 
22 anos foram detidos no dia 5 
de maio pela GNR, em Rebor-
dosa, no âmbito de uma inves-
tigação relacionada com de-
tenção de armas proibidas.

A ação policial desenvolvi-
da com recurso ao pelotão de 
intervenção e cuja investiga-
ção teve início em 2016, en-
volveu uma busca domiciliá-
ria e uma busca não domiciliá-
ria, na cidade de Rebordosa, 
permitindo, para além das 
detenções, apreender uma es-
pingarda caçadeira de calibre 
12, com o número de série ra-
surado; duas pistolas de cali-
bre 6,35 mm; uma moca em 
madeira e 59 munições de di-
versos calibres.

Presentes ao DIAP de Pare-
des foi-lhes aplicada como 

medida de coação, apresenta-
ções semanais no posto da 

área de residência, no caso na 
GNR de Lordelo.
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FALECEU

antónio FeRReiRa
de BRito
Faleceu no dia 5 de Maio, com 75 anos. Era natural de 

Duas Igrejas-Paredes e residente na Rua do Vale nº 51, Duas Igrejas, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição Ribeiro Pacheco.

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

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

 
DuAS IgreJAS

FALECEU

cÂndida dias de sousa
Faleceu no dia 27 de Abril, com 90 anos. Era natural de 
Mouriz-Paredes e residente na Rua do Carregal nº 79, 
Mouriz, Paredes. Era viúva de Manuel da Silva.

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

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco

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

 
MOurIZ

FALECEU

caRlindo MoReiRa
dos santos
Faleceu no dia 8 de Maio, com 95 anos. Era natural de 

Lordelo-Paredes e residente na Rua do Padrão nº 229, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Adelaide Carneiro Leão.

agRadeciMento
Sua esposa, filhos, nora, genros, netas, bisneto e restante 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco

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

 
LOrDeLO

FALECEU

deolinda MoReiRa 
(cautela)
Faleceu no dia 8 de Maio, com 94 anos. Era natural de 

Lordelo-Paredes e residente na Rua da Ribeira nº 977, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Abílio Ferreira Leal.

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

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco

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

 
LOrDeLO

FALECEU

diaMantino
da Rocha FeRReiRa
Faleceu no dia 6 de Maio, com 77 anos. Era natural de 

Lordelo-Paredes e residente no Largo do Bicho nº 126, Lordelo, 
Paredes. Era viúvo de Lúcia Ferreira Campos.

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

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

 
LOrDeLO

FALECEU

FeRnando da silva 
caRneiRo da costa
Faleceu no dia 29 de Abril, com 62 anos. Era natural de 

Lordelo-Paredes e residente na Rua de S. José nº 1, Lordelo, Pare-
des. Era casado com Alexandrina Ferreira Machado da Costa.

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

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

 
LOrDeLO

FALECEU

alziRa RiBeiRo
da silva FeRReiRa
Faleceu no dia 2 de Maio, com 60 anos. Era natural de 

Duas Igrejas-Paredes e residente em Ferreira, Paços de Ferreira. 
Era casada com José Gualter de Sousa Ferreira.

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

a FaMília
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
FerreIrA

FALECEU

aRlindo MoReiRa
Faleceu no dia 29 de Abril, com 84 anos. Era natural e 
residente em Louredo, Paredes. Era viúvo de Cândida 
de Brito Machado.

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

a FaMília
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
LOureDO

FALECEU

José gaBino
Machado FeRReiRa
Faleceu no dia 27 de Abril, com 79 anos. Era natural 

e residente em Louredo, Paredes. Era casado com Maria de Bessa 
Alves.

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

a FaMília
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
LOureDO

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943
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FALECEU

José Matos FeRReiRa
Faleceu no dia 27 de Abril, com 72 anos. Era natural 
de Duas Igrejas-Paredes e residente na Rua de Santo 
António nº 203, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com 

Carmo Lídia de Sousa Carvalho.

agRadeciMento
Sua esposa, filhos, noras, genro, 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

 
DuAS IgreJAS

FALECEU

MaRia hedviges 
BaRBosa dias  
de castRo teixeiRa

Faleceu no dia 29 de Abril, com 86 anos. Era natural de Castelões de 
Cepeda - Paredes e residente na Av. da Republica nº 129, Paredes. 
Era viúva de Luís Gonzaga Teixeira.

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

a FaMília
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joa-

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

FALECEU

MaRia Rosa RiBeiRo
Faleceu no dia 1 de Maio, com 87 anos. Era natural 
de Gondalães-Paredes e residente na Rua do 
Picoto nº 20, Madalena, Paredes. Era viúva de José 

Maria Oliveira e Costa.

agRadeciMento
Suas filhas, genros, netas, bisnetos e restante família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º 
dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a FaMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

 
MADALeNA

FALECEU

Manuel de Melo coelho
Faleceu no dia 7 de Maio, com 81anos. Era natural de 
Bitarães-Paredes e residente em Beire, Paredes. Era 
solteiro.

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

a FaMília
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
 
BeIre

FALECEU

RicaRdo JoRge 
alves nunes
Faleceu no dia 2 de Maio, com 40 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda-Paredes e residente na Rua Palácios 

de Mouriz nº 50, 6º dtº,Frt. Paredes. Era casado com Maria Amélia 
Ferreira Coelho.
agRadeciMento
Sua esposa, filha, e restante família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Aproveitam para também comunicar que a 
celebração da eucaristia do 7ºdia, será celebrada sábado, dia 14 de 
Maio pelas 18 horas na Igrejas paroquial da Madalena. Antecipada-
mente expressam o mais profundo e reconhecido agradecimento a 
todos quantos os horem nesta cerimónia.

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

Tratamos da documentação  

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

agência Funerária
patrícia Brito & silva lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122
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apresenta sentidas  
condolências

António Orlando | texto

Acidente em Baltar  
na A4

Dois detidos em 
Rebordosa e Penafiel 
por tráfico

Um acidente na A4, no dia 
8 de maio, no troço da A4 que 
atravessa Baltar, em Paredes, 
provocou dois feridos, um 
dos quais grave. A autoestra-
da esteve totalmente cortada 
durante cerca de 20 minutos, 
no sentido Amarante - Porto. 

As vítimas seguiam num 
Citroën Saxo, que entrou em 
despiste após uma tentativa 
de ultrapassagem mal 
sucedida.

Já com o carro parado, a 
condutora de 57 anos trans-
pôs as duas filas de bancos 
antes de sair pela bagageira 
para pedir ajuda. Já o irmão, 
de 51 anos, ficou preso no 
interior da viatura e teve de 
esperar pela ajuda dos 
Bombeiros de Baltar que ti-
veram de usar material de 
desencarceramento para o 
posterior transporte para o 
Hospital de Penafiel.

Dois indivíduos, com 17 
e 33 anos de idade, foram 
detidos nos dias 3 e 4 de 
maio, em Rebordosa (Pare-
des) e Penafiel no âmbito 
de duas investigações rela-
cionadas com tráfico de 
estupefacientes.

Os detidos foram pre-
sentes a tribunal tendo fica-
do com apresentações se-
manais no posto da respeti-

va área de residência. A 
ação, cuja investigação co-
meçou no início do ano, en-
volveu duas buscas domici-
liárias e três não domiciliá-
r i a s ,  n a s  c i d a d e s  d e 
Rebordosa e Penafiel, ten-
do sido apreendidos 85 
gramas de haxixe; 150 eu-
ros em numerário; dois te-
lemóveis; duas facas para 
corte de estupefacientes e 
diversas embalagens de 
acondicionamento de 
estupefacientes.
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