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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

A Sexualidade em Linha é 
um serviço telefónico de ajuda, 
anónimo e confidencial, do Ins-
tituto Português do Desporto e 
Juventude (IPDJ) disponível aos 
jovens, que privilegia a infor-
mação, esclarecimento, orien-
tação e encaminhamento na 
á r e a  d a  S a ú d e  S e x u a l  e 
Reprodutiva.

A Linha 800 222 003 passou 
a ser gratuita para todas as re-
des telefónicas disponíveis no 
mercado.

As questões mais comuns 
colocadas pelos jovens pren-
dem-se com a utilização de mé-
todos contracetivos e informa-
ções gerais sobre sexualidade, 
relacionadas com relações e 
práticas sexuais e questões mé-
d i c a s  re l a c i o n a d a s  c o m 
sexualidade. 

Pretende-se acima de tudo 
escutar, informar, esclarecer 

dúvidas, ajudar a clarificar pro-
blemas discutindo sempre al-
ternativas para a sua resolução 
e possíveis formas de agir, mini-
mizando as angústias dos 
jovens.

Atendendo às suas caracte-
rísticas específicas, nomeada-
mente o ser imediato, acessível 
e anónimo, a linha telefónica de 
ajuda – Sexualidade em Linha 
800 222 003, constitui um im-
portante meio de comunicação, 
permitindo estabelecer o diálo-
go e fazer a ponte entre quem 
t e l e f o n a  e  a s  d i v e r s a s 
instituições.

Nesta Linha os jovens en-
contram uma equipa técnica 
constituída por psicólogas, com 
formação específica na área da 
Saúde Sexual e Reprodutiva, 
que assegura um atendimento 
claro, rigoroso e imparcial, sem 
fazer juízos de valor.  

O IPDJ além de disponibili-
zar a gratuitidade desta linha 
alargou, ainda, o seu funciona-
mento para os sábados. O ho-
rário de atendimento passa a 
ser das 11 horas às 19 horas 
para os dias úteis e das 10 ho-
ra s  à s  1 7  h o ra s  p a ra  o s 
sábados.

A “Sexualidade em Linha” 
volta a ser gratuita - 800 222 003

Vivemos numa sociedade mui-
to hipócrita. Em que toda a gente 
sabe e ninguém faz nada e em que 
toda a gente faz e ninguém sabe.

Falo da política? Não; falo da 
política, da sociedade, da família, 
do desporto, dos negócios, da 
amizade …

Em tudo existe sempre algo de 
encoberto, de misterioso, de indí-
zivel e de inaudível.

Um permanente fingimento 
parcial em que as partes e o todo 
estão em permanente elasticida-

de mas em que este nunca as con-
some totalmente, aglutinando-as 
num só em si mesmo.

A plenitude não existe.
Somos o tempo que nos resta, 

retius, somos os Tempos que nos 
restam, mas somos também a so-
ma das partes estanques que an-
tes já fomos.

Não veja a mão esquerda aqui-
lo que a direita faz, ensinou-nos 
Cristo.

Mas não foi ele que nos ensi-
nou a mão direita a esconder da 
esquerda o que anda por aí a 
fazer.

Nota: Polichinelo é uma perso-
nagem de ficção que contrariava a 
hipocrisia coletiva pois divulgava 
publicamente aquilo que todos 
sabiam e afirmavam à socapa.

Eu sei que houve um tempo em 
que não havia incêndios, as árvo-
res não ardiam e tudo o que via 
era uma dócil e saudável mistura 
do imaginário e da realidade. 

Mas depois cresci, comecei a 
ver ao longe as árvores a arder em 
vez de paisagens encantadas, e os 
olhos das princesas deram lugar 
ao medo e percebi que também as 
próprias pessoas ardiam: seria o 
normal caminharmos a passos 
pequenos para o nosso fim, mas 
vamos ao seu encontro a voar.

E seria normal vivermos a voar, 
mas vivemos na jaula de nós mes-
mos. E só quando já cá não estives-
semos é que nos lembrávamos, sem 
arrependimentos, daquilo que não 
tínhamos feito, mas vivemos a la-
mentar aquilo que ainda podemos 
vir a fazer e morremos já sem nada 
para dizer. É por isso que os mortos 
não falam; fazemos da vida uma 
corrida e procuramos mais chegar 
à meta do que aproveitar a beleza 
da viagem.

Que desejo é esse do vazio e da 
crueldade do que não podemos 
evitar? Que ânsia essa pelo que 
não nos faz felizes e nos é indife-
rente, vem como leve chuva e sai 
tão frio como a longa distância 
que nos separa?

Eu sei que houve um tempo em 
que não havia incêndios e agora o 
meu coração arde por toda a par-
te. No choro do seu amor bem o 
ouço gritar que o soltem, que o 
deixem estar e sentir, o que quer 
que seja, talvez a dor, mas que não 
seja a dor de partir.

Lembram-se daquele mundo 
antes de crescer? 

Disseram-me que não havia 
Bem sem Mal, êxito sem falha e 
Amor sem ódio. Disseram-vos o 
mesmo?

Bem, eu corrijo. Esse não foi o 
dia em que cresceram, mas o dia 
em que deixaram de viver e pas-
saram somente a existir.

Nota: TEXTO COM CRÉDITOS

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

Segredos de polichinelo

Reflexões de uma vida  
anacronicamente instável

No dia 10 do corrente, apareceu no logar de 
Sarnada, da freguesia de Aguiar de Sousa, 
deste concelho de Paredes e no estabeleci-
mento de José Teixeira da Rocha, um indivi-
duo que se intitulava fiscal de generos 
alimenticios.
Procede em seguida a exame de alguns gene-
ros, indistintamente, e no final aplica a multa 
de 3.000$00 escudos, retirando-se, para pas-
sado pouco tempo de novo reaparecer acom-
panhado de outro individuo da própria locali-
dade o qual, sem mais nem menos, começa 
por propôr uma transação, por forma a evitar 
que a multa fôsse executada.
E tão infeliz ou felizmente tal transação é en-
caminhada que, no final, o falso agente já se 
contentava com duas simples notas de 20$00.

O comerciante então, desconfiando de tal ne-
gocio, vai empatando os seus termos o mais 
que pode, enquanto aguarda a chegada do 
regedor, que já havia mandado chamar.
E presente aquela autoridade, descobre-se a 
alhada e o burlão é muito simplesmente prêso 
e conduzido ás cadeias civis desta vila.
Aqui fica, pois, um aviso, para casos 
semelhantes.
E sabido que, sendo legal o aparecimento de 
fiscais tambem é legal que, quem se submete, 
a tais exames ou fiscalisações, pode desde lo-
go exigir a apresentação do respectivo cartão 
de identidade ou outro qualquer documento 
que comprove claramente, o cargo que de-
sempenha quem para tal se apresenta.

Cuidado, pois.

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de Paredes de 19 de Fevereiro de 1938)

Falso Agente de Fiscalisação
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Atualmente, quando se 
fala na área da saúde, 
muitas vezes, o pri-

meiro elemento que surge 
nas nossas mentes é o médi-
co, e, certamente, quando fa-
lamos em tratamento de uma 
doença pensamos, classica-
mente, em medicamentos. De 
facto, a componente curativa 
é sem dúvida um dos pilares 
da Medicina, contudo, em 
pleno século XXI, altura em 
que as doenças crónicas se 
tornam cada vez mais pre-
ponderantes, a medicina vai 
muito para além da resolução 
imediata da doença aguda, 
debruçando-se cada vez mais 
em medidas de base popula-
cional que visam a manuten-
ção da saúde da população e a 
prevenção da doença.

A medicina preventiva 
surgiu com a introdução da 
vacinação e, hoje em dia, tor-
nou-se um conceito muito 
mais abrangente que engloba 
diferentes níveis de interven-
ção, desde a prevenção pri-
mordial até à prevenção 
quaternária.  

A prevenção primordial 
tem como finalidade evitar 
que determinados estilos de 
vida potencialmente nefastos 
para a saúde se enraízem 
num individuo ou população. 
A realização de exercício físi-
co, a evicção tabágica e alcoó-
lica e a instituição de uma 
alimentação adequada são 
parte deste nível de preven-
ção, diminuindo a ocorrência 
de processos patológicos, 
c o m  g a n h o s  e m  S a ú d e 
Pública.

A prevenção primária pre-
tende reduzir o aparecimen-
to de doença através da dimi-
nuição ou eliminação da ex-
posição a um fator de risco, 
que aumente a probabilidade 

de causar uma determinada 
doença. Nela estão engloba-
das as campanhas de educa-
ção para a saúde que alertam 
para múltiplos fatores de ris-
co. Visam consciencializar o 
individuo ou população para 
o risco acrescido de adoecer 
com a manutenção de deter-
minados estilos de vida e com 
a exposição a agentes nocivos 
para a saúde. A vacinação é 
um exemplo, onde a imuniza-
ção adquirida permite evitar 
algumas doenças infeciosas, 
contribuindo para a manu-
tenção da saúde.

O diagnóstico precoce da 
doença, permite que seja 
possível intervir e tratar nu-
ma fase inicial, evitando com-
plicações irreversíveis, en-
trando no campo da preven-
ção secundária.  Os rastreios 
para o cancro do colo do úte-
ro, da mama, do cólon e oral 
são exemplos deste nível de 
prevenção, tal como o despis-
te de lesões nos olhos e rins 
nos diabéticos. 

A prevenção terciária con-
siste na gestão adequada da 
doença instalada através da 
implementação do melhor 
tratamento e de programas 
de reabilitação quando possí-
vel. O seguimento e monitori-
zação do doente com patolo-
gia aguda ou crónica, assim 
como a sua reintegração e 
capacitação são o exemplo de 
uma intervenção terciária.

A deteção de indivíduos 
sob tratamentos excessivos, 
cujos benefícios são duvido-
sos e a suspensão dos mes-
mos, entra no âmbito da pre-
venção quaternária. Estas 
medidas visam minimizar o 
sofrimento do doente, prote-
gendo-o da realização de exa-
mes ou tratamentos desne-
cessários, e que, lhe podem 
causar mais sofrimento do 
que beneficio, evitando as-
sim o excesso de cuidados. 

A medicina preventiva faz 
parte do dia a dia do seu mé-
dico de família. Procure-o e 
associa-se a ele na promoção 
da sua saúde e na prevenção 
da doença.

Por
JOSE  
DIOGO  
SILVA

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

Prevenção em Saúde
   OPINIÃO CLÍNICA  

A televisão, sem me-
diação, é um perigo 
para os idosos. A 

ideia foi deixada por Maria 
Alexandra Salvador, licen-
ciada em audiologia, nas II 
Jornadas de Saúde de Pare-
des que decorreram nos 
dias 3 e 4 de fevereiro no 
A u d i t ó r i o  d a  C a s a  d a 
Cultura. 

A responsável chegou a 
dizer que às vezes apetecia-
-lhe perguntar a Fátima Lo-
pes, a rainha das tardes te-
levisivas, “se sabe o que está 
a fazer? Não sabe o que está 
a fazer. Está a enganar as 
pessoas. Não faça isso”, dis-
se a propósito das promo-
ções que são transmitidas 
em massa, sobretudo nos 
programas cujo público-al-
vo são os idosos indefesos 
que estão sozinhos em casa. 
No caso, a audiologista refe-
ria-se à promoção de apare-
lhos de audição. 

“Uma vez chegou-me um 
senhor à clinica e disse: 
Doutora mandaram-me o 
aparelho para casa. Já viu? 
Meta-me aqui uma pilha pa-
ra eu colocar já no ouvido”, 
relata. 

“O aparelho logicamente 
era uma amostra” explicou 

à plateia das Jornadas de 
Saúde de Paredes. 

Prosseguindo o relato 
que teve com o homem, Ma-
ria Alexandra Salvador, ter-
-lhe-á dito, que quem lhe 
enviou a amostra pretendia 
que ele, agora, fosse a uma 
consulta para lhe vender 
um aparelho. “O senhor de-
satou num pranto, chorou 
imenso, dizendo e é verda-
de [não se brinca com pes-
soas da nossa (daquela) 
idade]”. 

Maria Alexandra Salva-
dor, licenciada pela Escola 
Superior de Saúde do Insti-

tuto Politécnico do Porto, 
aconselha a quem tiver pro-
blemas de audição a procu-
rar um audiologista (técni-
co que se dedica ao estudo e 
investigação do ouvido) de 
confiança. “O que passa na 
televisão é um marketing 
muito assustador, muito 
agressivo”, concluiu. 

A edição deste ano das 
Jornadas de Saúde de Pare-
des foi direcionada para as 
temáticas da Educação para 
a Saúde com caráter credi-
tado para professores pelo 
Centro de Formação da As-
sociação de Escolas de Pa-

ços de Ferreira, Paredes e 
Penafiel.

A Saúde Adulta foi o te-
ma principal dos cinco pai-
néis no primeiro dia das 
Jornadas da Saúde (Cuida-
dos na Família, Alterações 
Motoras no Adulto, Disfun-
ções na Vida Sexual, Reabi-
litação da Comunicação e 
Abordagem Multidiscipli-
nar nas Doenças Oncológi-
cas). O segundo dia foi dire-
cionado para a Saúde Infan-
til (Bullyng, Avaliação do 
Dano Psicológico na Crian-
ça, Terapias Alternativas 
para Crianças, Perturba-
ções no Desenvolvimento 
na Infância e Intervenção 
no Neurodesenvolvimento 
Infantil).

Ao todo, foram mais de 
25 profissionais da Saúde 
das mais variadas áreas de 
intervenção que proporcio-
naram a todos os que assis-
tiram às Jornadas da Saúde 
um melhor e mais aprofun-
dado conhecimento da Saú-
de Infantil e Adulta.

De entre os oradores 
convidados, um sublinhado 
para a “estrela” deste tipo 
de jornadas que é sempre 
José Pinto da Costa. A confe-
rência do mediático clínico 
versou sobre a avaliação do 
dano psicológico na criança 
e no adolescente. 

Saúde. “Apetecia-me perguntar à Fátima Lopes se sabe o que está a fazer? Não sabe o que 
está a fazer” desabafou licenciada em audiologia nas II Jornadas de Saúde de Paredes.

“Promoções de aparelhos  
auditivos, na televisão, enganam 
os idosos”, diz audiologista

António Orlando | texto

Um homem de 57 anos 
morreu, no dia 6 de fevereiro, 
depois de ter sido atropelado 
por um autocarro que circula-

va fora de serviço, em Vando-
ma, Paredes. A vítima, Rodrigo 
da Rocha Ferreira, de Astro-
mil, ainda foi assistida pelos 
Bombeiros Voluntários de 
Baltar mas o óbito foi declara-
do no local. O homem circula-

va a pé ao longo da berma da 
EN15, trajeto que faria diaria-
mente junto ao restaurante 
Chalé, quando foi colhido pelo 
autocarro da Valpi cerca das 
8.30 horas.    O acidente, que 
não terá sido testemunhado 

por ninguém, está a ser inves-
tigado pelo Núcleo de Investi-
gação de Acidentes de Viação 
da GNR, tendo no próprio dia e 
no local do acidente interroga-
do o motorista do autocarro, 
vizinho da vítima. 

Homem de Astromil morre atropelado por autocarro
António Orlando | texto
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A Câmara de Paredes 
em parceria com o CLDS3G 
– Horizontes de inclusão 
organizou, no dia 8 de feve-
reiro, a segunda edição da 
Feira da Saúde – A arte de 
Envelhecer, no pavilhão Ro-
ta dos Móveis em Lordelo.

A Feira da Saúde é uma 
iniciativa anual, vocaciona-
da para a população sénior 
com o principal objetivo de 
disponibilizar informação 
sobre prevenção de doen-
ças e promoção da saúde. 
Para o efeito, a autarquia 
conta com a colaboração de 
diversas entidades ligadas 
à área da saúde, capacita-
das para fornecer e esclare-
cer as dúvidas à população 
sénior.

Os visitantes tiveram a 
oportunidade de realizar 
diversos rastreios gratui-
tos e em simultâneo pude-
ram assistir a palestras so-
bre a temática dos proble-
mas de visão, saúde oral, 
prevenção de quedas, rea-
bilitação do pavimento 

pélvico e AVC e demonstra-
ções de atividade física. A 
feira contou ainda com 
uma palestra para técnicos 
sobre os cuidados a ter na 
alimentação da 3ª idade. 

E porque o bem-estar 
não é só saúde, a feira con-
tou com uma área dedica-
da à beleza, onde escolas 
de formação profissional e 
empresas da área da cos-
mética proporcionaram 
momentos de manicura, 
estética e cabeleireiro. 

Paralelamente a esta 
iniciativa, decorreu um 
festival de sopas, onde os 
idosos tiveram possibili-
dade de almoçar, experi-
mentando a canja, caldo-
-verde, papas de sarrabu-
lho, sopa da pedra, sopa de 
legumes, caldo de nabos e 
sopa de feijão, oferecidas 
por restaurantes do conce-
lho. Duas das sopas foram 
ainda confecionadas por 
alunos do curso de turis-
m o  d a  S e c u n d á r i a  d e 
Vilela.

Arte de envelhecer  
na feira da saúde 

O Gabinete de Apoio ao 
Emigrante (GAE) da Câmara 
Municipal de Paredes abriu 
ao público no dia 9 de feve-
reiro, passando a funcionar 
todas as terças e quintas-
-feiras,  entre as 9h e as 
12.30h, no posto de atendi-
mento n.º 12 do Balcão Úni-
co da Autarquia. O GAE de 
Paredes resulta de um acor-
do de cooperação entre a 
Direção Geral dos Assuntos 

Consulares e das Comuni-
dades Portuguesas e a Câ-
mara de Paredes assinado 
em finais de junho de 2016 
no Salão Nobre da Autar-
quia Paredense.

Os GAE são uma porta de 
entrada para uma rede com 
127 postos consulares e 
mais 245 postos honorários 
espalhados pelo mundo. 
Pretendem ajudar no re-
gresso temporário ou defi-

nitivo dos nossos emigran-
tes a Portugal, mas também 
no processo de reinserção 
no país de acolhimento: aju-
dam a resolver questões 
com a Segurança Social, dão 
aconselhamento jurídico e 
apoiam na procura de opor-
tunidades de emprego ou de 
investimento, no reconheci-
mento de equivalências, de 
cursos e de cartas de condu-
ção, entre outros.

Gabinete de Apoio ao emigrante já abriu

O Cento Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CH-
TS) entra esta sema-

na em testes para introdução 
de novo sistema de registo 
de visitas na unidade Hospi-
t a l  Pa d re  A m é r i c o ,  e m 
Penafiel.
 A entrada para visita no Hos-
pital Padre Américo vai conti-
nuar a ser feita com a apresen-
tação de cartões que devem 
ser levantados e registados no 
Posto de Visitas, mas a gestão 
destes cartões passa a ser da 
responsabilidade da pessoa 
que ficar registada como sen-
do o Acompanhante do doen-
te internado.
O Acompanhante só precisa 
de ir ao Balcão de Visitas 
uma vez, recebe dois cartões, 
um de Acompanhante e ou-
tro de Visitante, mediante a 
apresentação de documento 
de identificação com foto-
grafia para ser feito o registo 
de quem recebeu os cartões.
Será o acompanhante a gerir 
os cartões de visita que lhe 
são entregues, à semelhança 
do que já acontece com ou-
tras unidades hospitalares, 
entre os vários familiares e 

a m i g o s  d o  d o e n t e 
internado.
 O cartão de Acompanhante 
deve ser apenas utilizado pe-
lo familiar direto, ou pessoa 
significativa, indicada pelo 
doente e que o acompanha 
durante o internamento.
O cartão de Visitante pode 
ser trocado entre as pessoas, 
que não o Acompanhante, 
que pretendam contactar e 
visitar o doente internado.

O CHTS tem como objetivo 
melhorar continuamente o 
serviço que presta à comuni-
dade e promover a ligação 
entre familiares e amigos 
sem comprometer a segu-
rança dos doentes é uma das 
prioridades.
Em termos práticos, este no-
vo sistema evita a perma-
nência diária em filas para 
levantar os cartões de Acom-
panhante ou Visitante, per-

mite ao doente saber quem o 
vai visitar e permite ao Visi-
tante, através do Acompa-
nhante, saber se a visita é 
oportuna ou se o cartão de 
V i s i t a n t e  e s t á  a  s e r 
utilizado.
Este procedimento garante 
ainda ao doente e aos seus 
familiares e amigos que os 
cartões vão ser apenas utili-
zados por eles e não para vi-
sitas a outros doentes.

Sistema de visitas do Hospital 
Padre Américo vai mudar

António Orlando | texto

SNS. O acompanhante só precisa de ir ao Balcão de Visitas uma vez, recebe dois cartões. 
Novo sistema de registo entra em funcionamento a 20 de fevereiro.
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Miopia na infância
   DOUTORA LÚCIA RIOS ALERTA...

O seu filho tem difi-
culdade na escola a ver 
para o quadro?

Conheça os sinais e 
sintomas de miopia em 
crianças.

Poucas coisas são 
tão prejudiciais para o 
desenvolvimento de 
uma criança, e para a 
sua qualidade de vida, 
como os problemas de 
visão. Não ver bem po-
de   provocar proble-
mas sociais, no desen-
volvimento e até no de-
sempenho escolar.

Um dos problemas 
de visão mais comum 
em crianças é a miopia, 
que costuma ter início 
na infância ou começo 
da adolescência.

A miopia é um erro 
refrativo do globo ocu-
lar no qual a imagem 
dos objectos se forma à 
frente da retina, em vez 
de na própria retina.  
Ou seja, é um problema 
ocular em que se con-
segue ver perfeitamen-
te os objectos próxi-
mos, mas os  objectos  
mais afastados apare-
cem desfocados – ver 
mal ao longe.

Ninguém sabe as 
causas exatas da mio-
pia.  Acredita-se que 
seja a combinação de 
fatores genéticos e am-
bientais.  Isto é, se os 
pais são míopes os fi-
lhos apresentam mais 
probabilidade de a vir a 
desenvolver. O excesso 
de utilização da visão 
de perto, como a leitu-
ra, olhar para o ecrã do 
computador muitas 
horas (tudo o que can-
sa os olhos)  e a falta de 
luz solar, são também 
fatores de risco.

Um dos sintomas 
mais evidentes de pro-
blemas de visão na in-
fância é a dificuldade 
que  a  criança tem  em  
aprender na  escola. 
Como têm dificuldade 
em ver ao longe po-
dem, por exemplo, tro-
car letras (d com o b).

Outro sintoma é 
que   a criança está 
sempre a coçar os 
olhos ou com eles irri-
tados e avermelhados 
É normal, também, 
sentirem necessidade 
de semicerrar os olhos 
e franzirem a testa para 
tentar ver melhor, o 
que pode provocar dor 
de cabeça ao fim de al-
gum tempo.

A miopia não tem 
cura!  No entanto , 
quando diagnosticada, 
pode ser corrigida 
através do uso de ócu-
los e lentes de contacto. 
A correção também 
pode ser feita através 
de cirurgia, mas não  é 
indicada para  crianças 
dado  que  a miopia  é 
progressiva e só deve 
ser realizada quando o 
erro refrativo  está 
estabilizado.

As crianças que não 
usam óculos, normal-
mente, são mais tími-
das e  distraídas, e pre-
ferem actividades co-
mo a leitura, pintura  
ou trabalhos manuais.

É importante que 
os pais estejam atentos 
a eventuais sinais e/ou 
sintomas. Se a sua vi-
são ou a do seu filho 
parecer desfocada pro-
cure um profissional 
para realizar um exa-
me visual.

Informe-se mais e 
melhor connosco. En-
contre-nos na Opticá-
lia Paredes, perto da 
rotunda da saída da 
autoestrada na Rua 1º 
de Dezembro nº 66. 
4580-021 Paredes. 
Contacto telefónico: 
224932099.

SOCIEDADE/OPINIÃO

O estudo de impacto econó-
mico do Vodafone Rali de Portu-
gal 2016 revela que o concelho 
de Paredes assegurou cerca de 
1.165.000 euros de retorno eco-
nómico direto, fruto da partici-
pação na organização e acolhi-
mento da prova. As receitas fo-
ram provenientes das despesas 
das equipas e dos milhares de 
adeptos, relacionadas com alo-
jamento, alimentação, transpor-
tes e animação, entre outras, 
realizadas no concelho.

O estudo revela ainda que, 
para além do impacto direto, 
houve retorno económico da 

prova através dos Media – im-
pacto indireto –, segundo o crité-
rio de valor monetário das notí-
cias (AEV) proveniente da expo-
sição nacional e internacional. 
Os principais mercados interna-
cionais atingidos foram França, 
Espanha, Polónia, Finlândia e 
Itália.

Se a nível nacional o retorno 
foi de 129,3 milhões de euros, a 
nível local, os 13 municípios en-
volvidos na organização garanti-
ram no conjunto um impacto 
agregado na ordem dos 49,2 
milhões de euros (72,8% do im-
pacto económico direto total), 

isto é, cada um dos municípios 
terá assegurado um retorno eco-
nómico direto que oscila entre 
os 413 mil e os 10,1 milhões de 
euros, com a inerente variabili-
dade pela dimensão relativa de 
cada município e pelo grau de 
envolvimento na prova. Os efei-
tos económicos são também ex-
tensíveis aos demais municípios 
da Região Norte, que garantiram 
18,4 milhões de euros de impac-
to direto (27,2% do total), numa 
evidente demonstração da im-
portância e dos ganhos propor-
cionados pelo rali na Região 
Norte como um todo.

O relatório do impacto eco-
nómico do Vodafone Rali de Por-
tugal 2016 reúne a síntese dos 
principais resultados do estudo 
de impacto do evento na econo-
mia do turismo e na imagem do 
destino Norte de Portugal. Tem 
como base um estudo da res-
ponsabilidade do Centro Inter-
nacional de Investigação em 
Território e Turismo da Univer-
sidade do Algarve (CIITT-UALG), 
assim como as estimativas do 
promotor do evento, a Federa-
ção Internacional do Automóvel 
(FIA)  e  o  media  partner, 
REPUCOM.

Paredes terá encaixado um milhão com Rali

PP - Como é que vai ser o Car-
naval de Lordelo 2017?
António Silva (AS) - Vai ser 
um evento em que promete-
mos muita alegria e cor numa 
oferta que já habituou os lor-
delenses em particular e os pa-
redenses em geral. Aliás, a nor-
te do rio Douro, será o maior 
Carnaval que se realiza. Já mo-
vimenta muita gente. Na orga-
nização somos cerca de 50 pes-
soas e participantes rondam os 
500. O orçamento ronda os 20 
mil euros. Vivemos de donati-
vos no porta-a-porta e da in-
dústria da freguesia. A popula-
ção habituou-se ao Carnaval e 
gosta contribuindo com o seu 
pequeno donativo.

PP - Há quanto tempo é que 
começaram a trabalhar na 
preparação do Carnaval?
AS - No final do Carnaval de 
2016. Atualmente já existe 
uma estrutura montada. Neste 
momento já temos uma sede 

própria o que nos permite pla-
near as coisas. Ao longo do ano 
vamos realizando atividades 
no sentido da angariar fundos 
e é também uma forma de 
manter oleada a máquina. 

PP - Porquê Ruben da Cruz 
como Rei?
AS - A ideia é intercalar, ano 
após ano, Rei com Rainha. Em 
2016 contratamos uma Rainha 
este ano é a vez de termos um 
Rei. Foi-nos apresentada uma 
lista de possíveis nomes e o Ru-
ben da Cruz foi, entre os candi-
datos, aquele que nos ofereceu 
melhores condições. Ele acei-
tou vir  a  Lordelo de bom 
grado.

PP - A Rainha vai ser eleita 
localmente mediante inscri-
ção é assim? Explique o 
processo? 
AS - As meninas de Lordelo ou 
de outras zonas que queiram 
subir ao trono do Carnaval de 
Lordelo têm de se inscrever. 
Depois têm de elaborar uma 
frase promocional do Carnaval 

onde conste as palavras “Lor-
delo”, “Ruben da Cruz” e “A2L”. 
Depois são selecionadas as 
melhores frases. Por último, as 
candidatas, no domingo ante-
rior ao desfile de Carnaval, vão 
ter de desfilar perante o júri 
para ser eleita a Rainha que irá 
reinar ao lado de Ruben da 
Cruz no Carnaval de Lordelo. O 
modelo de escolha de Rainha é 
habitual. As pessoas gostam, o 
problema é a vergonha. Muitas 
candidatas a candidatas não 
passam disso porque têm ver-
gonha. A quinze dias do desfile 
já temos 12 candidatas. 

PP - Qual é o percurso do cor-
so carnavalesco de Lordelo?
AS - É o habitual. Começa no 
Pavilhão Rota dos Móveis se-
gue em direção à igreja de Lor-
delo, Alameda, segue depois 
em direção à ponte, passa em 
frente aos prédios dos Pintos, 
Junta de Freguesia, Bombeiros 
e finaliza na Escola C+S de 
Lordelo.

PP - Este ano é de eleições 
autárquicas. Há lugar à sáti-
ra à política?
AS - A organização contratou 
seis carros, mas normalmente 
não enveredamos por esse ca-
minho, o caminho da política. 
Isto não quer dizer que no dia 
não possa aparecer alguma sá-
tira política porque muita gen-
te se junta ao corso carnavales-
co. Depois temos atrelados que 
atribuímos a diferentes grupos 
e eles têm a liberdade de esco-
lherem o tema e fantasiar. Mas 
que eu tenha conhecimento 
ninguém está a ir por aí. O tema 
é livre. O nosso Carnaval é um 
Carnaval Trapalhão.

Ruben da Cruz Rei do Carnaval 
Trapalhão de Lordelo

António Orlando | texto

Entrevista. Ruben da Cruz, ex-concorrente da Quinta da TVI, terá a oportunidade de testar a sua popu-
laridade, nomeadamente junto do público feminino. Para já, em Lordelo, há quem dispute o lugar de 
Rainha para fazer companhia ao Rei do Carnaval lordelense. Em entrevista ao Progresso de Paredes, 
António Silva, presidente da A2L levanta a ponta do véu ao “maior carnaval a norte do Douro”. 

Por
LÚCIA
RIOS

Doutora na clínica Opticália

António Silva
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

mistertalho@gmail.com
facebook.com/sergiomistertalho

Rua Drº. Bernardo Pacheco Pereira Leite
Ed. Cruzeiro, Loja 7
Cristelo 4580-352 

Paredes
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São sete as etapas do 
Campeonato Nacional de 
Trial 4x4 em 2017. 

Na apresentação ofi-
cial da época 2017, no Mu-
seu Municipal de Valongo, 
foram lançadas algumas 
novidades da nova época 
e apresentado o calendá-
rio desportivo. Há cinco 
provas que transitam da 
época passada (Valongo, 
Torres Vedras, Mação, 
Bragança e Paredes) e a 
estreia de duas localida-
d e s  ( G o n d o m a r  e 
Ourém).

Além do Campeonato 
Nacional de Trial 4x4, 
2017 será também mar-
cado pelo regresso do 
Campeonato Nacional de 
Navegação 4x4, também a 
cargo do Clube Todo-o-
-Terreno Trilhos do Norte 
em parceria com os clu-
bes associados e, sob a 
égide da Federação Portu-
guesa de Todo Terreno 
Turístico Trial e Navega-
ção 4x4. A ideia da organi-
zação é recuperar o cam-
peonato de navegação 
4x4,mas dar-lhe uma no-
va roupagem, tornando-o 
mais atrativo para os par-
ticipantes, mas também 
para os meios de comuni-
cação social e para o 
público. 

Para esta época de 
2017 o clube Poyares Ro-
tações e o Natur Jipe fo-
ram os primeiros clubes a 
aceitar o desafio de orga-
nizar uma prova. A orga-
nização está ainda a pla-
near uma terceira prova, 
ao que tudo indica para 
outubro, mas ainda sem 
local definido.

Paredes 
encerra 
CNTrial 
4x4/2017

Progresso de Paredes (PP) - 
Que balanço é que faz da sua 
curta passagem por Sobrosa?
Adalto Silva (AS) - Foi uma aven-
tura muita boa num clube que 
muito gostei. Em oito anos de car-
reira foi o clube que mais desafios 
me colocou e estava decidido a ir 
até ao final com a convicção que o 
Sobrosa não ia descer de divisão. 
Encontrei um plantel desequili-
brado, falei logo com o presidente 
que era necessário reforçar a 
equipa. Identifiquei possíveis re-
forços mas a direção disse-me que 
não tinha dinheiro. Então eu pedi 
à direção que arranjasse alterna-
tivas. E a resposta que eu ganhei 
foi que não precisavam mais dos 
meus serviços. Fica a desilusão. 

PP - Pelo que percebo das suas 
palavras esta decisão apanhou-
-o de surpresa…
AS -  Foi uma surpresa, para mim, 
para os capitães, vai apanhar a co-
munidade de Sobrosa de surpresa 
porque estávamos no bom cami-
nho apesar de todas as dificulda-
des. Razões? Custa-me especular. 
Prefiro ficar pela explicação do 
Presidente. Ele disse-me ao tele-
fone que tentou de diversas for-
mas que eu continuasse, mas que 
a direção não queria e cedeu à 
maioria da direção.

P P  -  F o i  d e s p e d i d o  p o r 
telefone?
AS - Sim. Fui despedido com um 
telefonema do Presidente. O trei-
nador depende de resultados. O 
Sobrosa apesar das dificuldades 
do plantel estava em crescendo. 
Acho e era a altura de entrar no-

vos jogadores e não de trocar a 
comissão técnica, mas a direção 
resolveu assim fazer, segundo a 
palavra do Presidente. Eu tenho 
que aceitar.

PP – E agora vai  procurar 
clube?
AS -  Na verdade, já tinha recebido 
outras três propostas de trabalho 
que eram do conhecimento do 
Presidente do Sobrosa. Recusei-
-as. Eu não sou de rasgar contra-
tos verbais. A minha parte eu 
cumpri. 

PP - Algum conselho que deixa 
a quem lhe suceder no cargo? 
AS -  A orientação que dou, pela 
minha experiência, é tentar junto 
da direção contratar jogadores 
para aumentar a competitividade 
interna. O CCD Sobrosa precisa de 
reforços para ontem.

Progresso de Paredes (PP) - Por-
que decidiu aceitar o convite 
para regressar ao Aliados de 
Lordelo?
José Augusto (JA) Porque tenho 
um passado neste clube. Não fazia 
parte dos meus planos regressar 
nesta fase, mas as coisas precipita-
ram-se: o Juvenal Brandão saiu e 
convidaram-me então resolvi acei-
tar. É uma situação completamen-
te normal no futebol. Entendo que 
o clube agora tem uma boa estru-
tura e que existem condições para 
desenvolver um bom trabalho e foi 
por isso que vim. 

PP - Espera ser tão feliz como na 
primeira passagem pelo clube?
JA - Não é fácil! Da última vez con-
seguimos algumas coisas impor-
tantes para o clube, o Aliados con-
seguiu atingir os oitavos de final da 
Taça de Portugal, só fomos elimi-
nados por equipas da primeira di-
visão. Subimos de divisão, na 2ª 
divisão B fomos à fase dos primei-
ros, o que era uma coisa muito difí-
cil, porque tínhamos o orçamento 
mais baixo e o único plantel ama-
dor. Portanto, é uma situação difícil 
de igualar, mas de qualquer das 
formas o objetivo é fazer o melhor 

e se possível até melhor do que na 
minha anterior passagem, perce-
bendo que é muito difícil.  

PP - O que é que o presidente lhe 
pediu? Qual são os objetivos pa-
ra o que resta da época?
JA - O grande objetivo do presiden-
te é a manutenção, penso que está 
preocupado com o problema de 
ser despromovido. Naturalmente, 
atendendo a que o objetivo de su-
bida não é possível até matemati-
camente, temos de lutar pela per-
manência, como é óbvio. O meu 
objetivo é treinar bem para melho-
rar a equipa jogo a jogo e a pôr a 
ganhar. É também dar-lhe um bo-
cadinho de sorte, porque sei que é 
uma equipa que tem qualidade e 
que lhe tem faltado uma pontinha 
de sorte em alguns jogos e eu espe-
ro também contribuir para encon-
trar essa sorte. 

PP - Do que já viu do plantel acha 
que tem os ingredientes neces-
sários para alcançar as metas 
que referiu? 
JA – O plantel é reduzido em núme-
ro, mas em qualidade penso que 
está minimamente bem construí-
do. Nota-se uma ou outra lacuna, 
mas que eu terei de ter mais tempo 
para perceber exatamente se se 
confirmam essas suspeitas. Não 
posso dizer que seja um mau plan-
tel porque não é. Agora, por exem-
plo para o jogo com o Barrosas só 
tivemos 16 jogadores disponíveis, 
o que é pouco em termos de solu-
ções. De qualquer das formas é a 
nossa realidade e não adianta ten-
tar arranjar desculpas, temos é de 
procurar soluções.

Aliados FC Lordelo  
e CCD Sobrosa despedem treinadores 
Juvenal Brandão já não é trei-
nador do Aliados FC de Lor-
delo. O mesmo sucedeu com 
Adalto Silva no CCD Sobrosa. 
Os dois técnicos foram convi-
dados a rescindirem os res-
petivos contratos. Se no Alia-

dos, Juvenal e direção do Clu-
be de Lordelo emitiram um 
comunicado a anunciar o fim 
a ligação contratual com os 
recíprocos agradecimentos, 
em Sobrosa a decisão apa-
nhou de surpresa Adalto Sil-

va. O treinador brasileiro 
contratado há cerca de três 
meses para suceder a César 
Marques, mal teve tempo de 
aquecer o lugar. O telefone 
tocou e do outro lado, o Presi-
dente do Clube comunicou-

-lhe que estava despedido 
por decisão da direção, alega-
damente, “porque o treina-
dor tem falta de condições 
com os jogadores”.  O Presi-
dente do CCD Sobrosa, Fer-
nando Timofte, em declara-

ções ao Progresso de Paredes 
disse que a mudança de trei-
nador teve a ver “com o peri-
go de descida de divisão logo 
numa altura que estão a ser 
feitos investimentos no par-
que de jogos do clube”. 

MINI ENTREVISTA A ADALTO SILVA
ex-treinador do CCD Sobrosa

MINI ENTREVISTA A JOSÉ AUGUSTO
novo treinador do Aliados de Lordelo
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MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Foi uma estreia negativa aborda-
mos mal o jogo, cometemos dois er-
ros na parte inicial para os quais 
não estávamos preparados. Sofre-
mos dois golos nos primeiros dez 
minutos. O adversário ficou con-

fortável e nós intranquilos. Na segunda parte, até à 
2ª grande penalidade da partida, podíamos ter re-
duzido o marcador e reentrar na discussão do re-
sultado mas não conseguimos. O adversário fez 
3/0 e fomos abaixo psicologicamente. Passamos 
um mau bocado. Contratamos dois jogadores mas 
continuamos ainda com problemas no lado esquer-
do da defesa.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

Até que enfim…voltamos a ganhar. 
Desta vez tive 15 jogadores disponí-
veis e já pude fazer escolhas. Tenho 
dito repetidamente. Quando joga-
mos ao sábado, o que volta a aconte-
cer na próxima jornada, os jogadores 

que não são profissionais, têm os seus empregos e 
nós temos dificuldades em arranjar 11 jogadores pa-
ra o jogo. O único suplente, como tenho dito, tem sido 
o guarda-redes. Desta vez jogamos ao domingo e foi 
diferente. Não quero com isto dizer que vamos ga-
nhar sempre que jogarmos ao domingo. Mas é outra 
coisa. Esta vitória dá mais alento e a rapaziada já 
merecia.  

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

 Com o S. Pedro da Cova fomos su-
periores ao longo do jogo, mas não 
conseguimos marcar cedo. Ao in-
tervalo o jogo estava empatado. Na 
segunda parte conseguimos che-
gar ao golo. O adversário ainda foi 

ao empate mas nos últimos 25 minutos sufocamos 
o S. Pedro da Cova. Vencemos por 2/1. Com o Vila-
rinho ainda houve algum equilíbrio na 1ª parte. De-
pois do intervalo o jogo só teve um sentido: o do 
ataque do Rebordosa; falhamos um penalty, des-
perdiçamos inúmeras oportunidades flagrantes de 
golo. Há jogos assim. O empate acaba por ser pena-
lizante para nós. 

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

 O encontro com o F C Parada foi um jo-
go emotivo. No 1° tempo, o nosso ad-
versário esteve melhor no jogo, ficamos 
cedo reduzidos a 10 elementos e o FC 
Parada saiu para o intervalo com uma 
vantagem de 2 golos. Ao intervalo fize-

mos algumas retificações, tendo a minha equipa uma en-
trada no 2° tempo personalizada, o que nos permitiu al-
cançar o empate.  O encontro com o Raimonda não teve o 
desfecho esperado. O resultado refletiu a falta de intensi-
dade da minha equipa no meio campo, quer na pressão, 
quer na circulação da bola, bem como a falta de velocidade 
no ataque, aspetos que foram preponderantes.  

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Campo pesado e difícil. O Aliados en-
trou bem a pressionar e a jogar rápi-
do, conseguiu criar 2 ou 3 oportuni-
dades que não concretizou. O Barro-
sas depois equilibrou e conseguiu 
chegar ao 0-1. Na segunda parte vol-

tamos a entrar bem, a dominar e a criar várias oportu-
nidades numa das quais chegamos ao golo do empate. 
Aconteceu uma expulsão no Barrosas e na jogada se-
guinte marcamos o 2-1. Até ao final as duas equipas 
desperdiçaram oportunidades para marcar. Vitória 
justa com boa réplica do Barrosas.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Conseguimos quebrar o ciclo de 
quatro jogos em casa sem vencer e 
diante do Infesta um clube com his-
tória. Ganhar no terreno do Vila [ex-
-Vilanovense] reencontrámos uma 
realidade que não acontecia desde 

o início do campeonato que eram duas vitórias con-
secutivas. Assim conseguimos fixar a equipa no lote 
das melhores classificadas da Divisão de Honra, 
sendo que o campeonato é muito disputado e a dife-
rença pontual entre clubes é muito pequena. Um 
deslize atira a equipa cá para baixo.  Também não 
deixa de ser verdade que renovamos o nosso alento 
para abraçar o último terço do campeonato. 

Por ANTÓNIO ORLANDO

O Baltar 
ganhou!!!

P
ois é. A notícia da quinzena 
futebolística é que o U. Bal-
tar ganhou. Um triunfo com 

sabor a ginjas para jogadores e 
treinadores da coletividade da vi-
la de Baltar que fim-de-semana 
após fim-de-semana dão a cara 
pelo clube no mar de derrotas. 
Desta vez foi diferente. O Baltar 
venceu, por 1/0, o Airães, equipa 
classificada a meio da tabela da sé-
rie 3 da II Divisão da AFP.  
Quem também respira melhor é Jo-
sé António e o seu Nun´Álvares, na 
Divisão de Honra. Depois de uma 
sucessão de maus resultados, so-
bretudo nos jogos em casa, o “Nuno” 
quebrou o enguiço caseiro. Mas fez 
mais: voltou a ganhar dois jogos 
consecutivos no campeonato, algo 
que não acontecia há meia época. 
A norte do concelho as coisas estão 
mais complicadas. O chicote esta-
lou em Lordelo e em Sobrosa. Tudo 
porque as direções de Aliados FC 
Lordelo e CCD Sobrosa estão com 
medo que os seus clubes desçam 
de divisão. Se em Lordelo a mudan-
ça até era esperada pelo sucessivo 
adiamento dos bons resultados – 
Juvenal Brandão andava com o pé 
frio - em Sobrosa a mudança acaba 
por ser mais surpreendente por ser 
a segunda vez na presente época 
que à mudança de treinador. 
Na quinzena registo para o empa-
te a dois golos no derby FC Parada 
– ISC Sobreirense, com a equipa 
forasteira a recuperar de uma des-
vantagem de dois golos e com o jo-
gador a menos. Não é por acaso 
que David Barbosa, treinador da 
equipa da casa, afirmasse ao Pro-
gresso de Paredes que foi mau de 
mais para ser verdade.  No arran-
que da fase de manutenção/desci-
da do Campeonato Nacional, a 
Aliança de Gandra experimentou 
sérias dificuldades na Trofa.
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DESPORTO

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Apesar de resultados opostos, uma 

derrota em Barrosas e uma vitória 

em casa com o Lixa, foram dois 

jogos muito bem conseguidos pelo 

USC Paredes. Em ambas partidas 

merecíamos a vitória, mas a forma 

displicente como abordamos as situações de fina-

lização e erros graves da 3ª equipa [arbitragem] di-

taram a nossa derrota em Barrosas. Vamos tentar 

o máximo de pontos até ao fim do campeonato.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Tivemos dois empates consecuti-
vos, sendo que um deles foi no derby 
com o Sobreirense. Neste jogo, en-
tramos bem. Ao intervalo ganháva-
mos por 2/0 e o adversário estava 
reduzido a dez jogadores. Na segun-

da parte os meus jogadores ficaram no balneário. Só 
voltaram as camisolas …e as camisolas não ganham 
jogos. Foi mau de mais para ser verdade. Tenho que 
aceitar o resultado porque é justo. Sabemos que não 
podemos ganhar sempre mas aquilo que fizemos na 
segunda com o Sobreirense é inaceitável. No Zebrei-
rense o resultado é aceitável. 

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

Gostei deste primeiro jogo e devo 
dizer que equipa teve um comporta-
mento muito bom, se calhar acima 
daquilo que eu estava à espera. Ape-
sar de termos estado sempre a per-
der, sempre atrás do prejuízo mas 
acabamos por empatar justamente. 

Pedira-me a manutenção. O plantel é curto. Neste 
jogo tínhamos apenas 13 jogadores disponíveis mas 
de qualquer forma, a não ser que surja alguma anor-
malidade, julgo que o plantel é suficiente para sair da 
situação em que se encontra. Neste momento passa 
por melhorar algumas coisas para que a equipa con-
siga a manutenção. 

CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 1 DISPUTADA EM 12 DE FEVEREIRO

Trofense ..............................3  Aliança de Gandra  ........ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 1 

FC Felgueiras 1932 ........................................................................ 12 Pontos

4º Aliança de Gandra ..................................................................... 8 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 2 A DISPUTAR EM 19 DE FEVEREIRO

Aliança de Gandra -   Mirandela

JORNADA 3 A DISPUTAR EM 26 DE FEVEREIRO

Limianos – Aliança de Gandra 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

JORNADA 22 DISPUTADA EM 5 DE FEVEREIRO

Barrosas ..............................2 USC Paredes .................... 0

Rebordosa AC ...................2  S. Pedro da Cova ............. 1

Vila Meã ..............................0 Aliados FC Lordelo ........ 0

JORNADA 23 DISPUTADA EM 12 DE FEVEREIRO

USC Paredes ......................2  Lixa ...................................... 0

Vilarinho .............................0 Rebordosa AC ................. 0

Aliados FC Lordelo ..........2  Barrosas ............................ 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 23

1º - Desp. Aves B .............................................................................. 49 pontos

2º -  Rebordosa AC .......................................................................... 47 p

7º - USC Paredes ............................................................................. 36 p

8º - Aliados FC Lordelo ................................................................. 29 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 24 A DISPUTAR EM 19 DE FEVEREIRO

USC Paredes - Tirsense 

Rebordosa AC – Desp. Aves B

Lixa  – Aliados FC Lordelo

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 26 DE FEVEREIRO

Aliados FC Lordelo – USC Paredes

Alpendorada - Rebordosa AC

DIVISÃO HONRA AFP

JORNADA 17 DISPUTADA EM 5 DE FEVEREIRO

SC Nun´Álvares ................3  FC Infesta  ........................ 1

JORNADA 18 DISPUTADA EM 12 DE FEVEREIRO

Vila ........................................1 SC Nun´Álvares .............. 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 18

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 42 Pontos

3º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 31 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 19 A DISPUTAR EM 19 DE FEVEREIRO

SC Nun´Álvares – Leverense 

JORNADA 20 A DISPUTAR EM 26 DE FEVEREIRO

Canidelo- SC Nun´Álvares

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 16 DISPUTADA EM 5 DE FEVEREIRO

Valonguense ......................2 CCD Sobrosa ................... 2

JORNADA 17 A DISPUTADA EM 12 FEVEREIRO

CCD Sobrosa .....................2 FC Felgueiras1932B .... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 17

1º Citânia Sanfins............................................................................ 41 Pontos

15º CCD Sobrosa ............................................................................ 16 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 18 A DISPUTAR EM 19 DE FEVEREIRO

Águias de Eiriz – CCD Sobrosa

JORNADA 19 A DISPUTAR EM 26 FEVEREIRO

CCD Sobrosa – Tirsense B

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 16 DISPUTADA EM 5 FEVEREIRO

FC Parada ...........................2  ISC Sobreirense ............. 2

JORNADA 17 DISPUTADA EM 12 FEVEREIRO

Zebreirense .......................0 FC Parada.......................... 0 

ISC Sobreirense ...............1 Raimonda .......................... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 17

1º Mocidade S. Gemil .................................................................... 35 pontos

3º  FC Parada  .................................................................................... 31 p

9º ISC Sobreirense ......................................................................... 20 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 18 A DISPUTAR EM 19 FEVEREIRO

FC Parada – Mocidade S. Gemil 

ISC Sobreirense – Codessos

JORNADA 19 A DISPUTAR EM 26 FEVEREIRO

Zebreirense – ISC Sobreirense

Penamaior – FC Parada

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 16 DISPUTADA EM 4 DE FEVEREIRO

Torrados ..............................7 USC Baltar  ....................... 0

JORNADA 17 DISPUTADA EM 12 DE FEVEREIRO

USC Baltar ..........................1 Airães ................................. 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 17

1º Torrados ........................................................................................ 35 pontos

11º USC Baltar ................................................................................. 9 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 18 A DISPUTAR EM 19 DE FEVEREIRO

FC Lagares - USC Baltar

 

JORNADA 19 A DISPUTAR EM 26 DE FEVEREIRO

USC Baltar  - Macieira
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OPINIÃO/SOCIEDADE

Como sabem os 
meus artigos ver-
sam sobre temas 

de economia. Assim sendo, 
devem estar a achar estra-
nho a escolha deste título. 
Devo dizer que também não 
escolhi este tema por estar a 
escrever este artigo no dia 
14, apesar da passagem dos 
anos, também eu ainda con-
servo uma certa dose de ro-
mantismo e também vejo 
este dia como tendo algo de 
especial.

De qualquer forma, esta 
data como muitas outras às 
quais foram associadas de-
terminadas efemérides têm 
muito a ver com a economia 
e com o desempenho desta.

Datas como o dia dos na-
morados, o carnaval, dia do 
pai, dia da mãe, já para não 
falar em datas associadas a 
efemérides religiosas, como 
o Natal, a Páscoa ou até as co-
munhões, são datas que para 
além do grande significado 
que têm para as pessoas são 
muito importantes para a 
economia.

Uma das importantes ru-
bricas do PIB de um país é o 
consumo das famílias. E este 
consumo é tanto mais im-
portante, quanto mais os 
produtos que são consumi-
dos sejam produzidos no 
país. Este acaba por ser o 
grande problema de países 
como Portugal, uma vez que 
muito do consumo é canali-
zado para produtos que não 
são produzidos internamen-
te, como é o caso dos eletro-
domésticos ou viaturas.

De qualquer forma, estas 
datas, pelo apelo que fazem 
ao consumo alimentam 
sempre muito o comércio, a 

restauração e a hotelaria. Ve-
ja-se o caso do dia dos namo-
rados. Mesmo que os produ-
tos que estejam à venda em 
determinada loja, não sejam 
os mais indicados para um 
presente do dia dos namora-
dos, estas datas permitem 
tornar o comércio tradicio-
nal mais bonito, mais acolhe-
dor e atrai sempre mais po-
tenciais consumidores.

Veja-se o caso de Paredes, 
quem visita-se o comércio 
tradicional por estes dias via 
que as montras tinham algo 
de especial, estavam cheias 
de corações, estavam mais 
decoradas, e isso tornava o 
comércio tradicional mais 
apelativo. Passado o dia dos 
namorados, de certeza que 
vamos passar já de seguida a 
ver as montras com decora-
ções alusivas ao carnaval, 
com mascaras e “confettis”. 
Passado o dia de carnaval, eis 
que temos o dia do pai, e uma 
vez mais as lojas revestirão 
uma decoração alusiva a esta 
data.

Quem dera ao comercio 
tradicional que houvesse 
uma data especial todos os 
meses, e não havendo uma 
dessas datas de reconheci-
mento nacional e internacio-
nal, há que criar um evento 
mais micro, a nível munici-
pal que volte a dar esta boni-
ta dinâmica ao comércio 
tradicional.

Quanto à industria do 
mobiliário que tanto diz ao 
nosso concelho, o dia dos na-
morados de certeza que 
também lhe deu o seu contri-
buto. De certeza que muitos 
namorados trocaram neste 
dia votos de passarem a ter 
uma vida em conjunto e, co-
mo tal, lá terão de comprar 
uns moveis para a sua nova 
casa.

Já para não falar da noite 
do dia dos namorados que 
poderá ser um pouco mais 
agitada e como tal poderá 
haver algum mobiliário de 
quarto para substituir.

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

14 de fevereiro de 2017- 
dia dos namorados

   OPINIÃO FISCAL

A Câmara Municipal de 
Paredes melhorou a 
sua classificação no 

Índice de Transparência Mu-
nicipal (ITM), subindo 10 
posições e passando do 146º 
para o 136º lugar entre to-
dos os municípios portugue-
ses. Paredes obteve 50,54 
pontos (numa escala de 0 a 
100) e classificou-se como o 
pior município entre vizi-
nhos e o 10º do distrito do 
Porto. A Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé foi pelo 
segundo ano consecutivo a 
melhor classificada do estu-
do apresentado a 8 de feve-
reiro na Universidade de 
Aveiro.

O ITM é desenvolvido pe-
la Associação Cívica Trans-
parência e Integridade, com 
o apoio de várias universida-
des e leva em linha de conta a 

informação disponibilizada 
pelas câmaras municipais 
aos cidadãos através da 
internet. 

São analisados 76 indica-
dores em sete dimensões: 1) 
informação sobre a Organi-
zação, Composição Social e 
Funcionamento do Municí-
pio; 2) Planos e Relatórios; 
3) Impostos, Taxas, Tarifas, 
Preços e Regulamentos; 4) 
Relação com a Sociedade; 5) 
Contratação Pública; 6) 
Transparência Económico-
-Financeira; 7) Transparên-
cia na área do Urbanismo.

Paredes alcançou a pon-
tuação máxima (92 pontos) 
na dimensão “Transparência 
Económico-Financeira”, e 
nas “Taxas e Regulamentos” 
e a mínima 0 (zero) pontos 
na contratação pública. Aliás 
a última informação que a 
câmara deu das suas contra-
tações públicas é relativa a 
2014. 

A “Relação com a Socieda-
de” mantém-se há três anos 
nos 50 pontos ao passo que o 
índice de transparência com 
o “Urbanismo” baixou dois 
pontos fixando-se em 2016 
nos 43 pontos.

O endividamento líquido 
d o  m u n i c í p i o  é  d e 
53.724.018,00 euros e o pas-

s i v o  e x i g í v e l  d e 
63.013.050,00 euros

O poder de compra per 
capita em Paredes situa-se 
nos 57%. A taxa de desem-
prego em 2016 atingiu o pico 
dos 14% e a taxa de envelhe-
cimento é de 69,8%, segun-
do dados do Índice de Trans-
parência Municipal. 

Índice de Transparência. Apesar de ter subido dez posições Paredes está a meio da ta-
bela dos 308 municípios do país e no 10º lugar do distrito do Porto. Câmara de Paredes é 
a menos transparente entre a vizinhança.  

Câmara paredense não  
dá informação aos munícipes 
sobre a contratação pública

Índice de Transparência Municipal (ITM)

1º Alfândega da Fé 100 pontos

8º Valongo 96,29

11º Lousada 93,82

13º Paços de Ferreira 92,86

48º Baião 75,14

66º Amarante 68,41

82º Marco de Canaveses 65,11

96º Penafiel 60,99

136º Paredes 47,80

154º Felgueiras 47,80

222º Castelo de Paiva 38,73

308º Penela 16,21

António Orlando | texto
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DESTAQUE

A Comissão de Coordena-
ção de Desenvolvimen-
to Regional do Norte 

(CCDRN) cortou 3 milhões de 
euros de apoios comunitários 
aos Centros Escolares de Pare-
des. Este corte de fundos pode-
rá estar relacionado com a in-
vestigação levada a cabo pelo 
Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF). Ontem, dia 
16 de fevereiro, em Paredes, pe-
ritos da CCDRN terão iniciado 
uma auditoria aos procedimen-
tos administrativos de constru-
ção dos 11 centros escolares 
que não foram investigados pe-
lo OLAF. Recorde-se, o Organis-
mo Europeu de Luta Antifraude 
propôs a devolução de 8,389 
milhões de euros de ajudas co-
munitárias por suspeitas de vi-
ciação na contratação de em-
preitadas em quatro centros 
escolares (ler textos nas pági-
nas centrais). 

Na Assembleia Municipal 
(AM) de Paredes, realizada no 
dia 13 de fevereiro, no Salão No-
bre, o presidente da Câmara, 
Celso Ferreira, mostrou-se in-
dignado com o denominado 
processo OLAF “que para al-
guns é um boneco de neve, para 
mim é uma bola que começou 
agora a rolar e em breve sabere-
mos quem vai apanhar pelo ca-
minho, porque quem não deve 
não teme”, disse o autarca em 
tom grave e sério. 

O presidente da Câmara 

afirmou na AM que o relatório 
da OLAF “socorre-se de uma 
queixa anónima para formular 
as suas conclusões”. O autarca 
diz que o assunto “é meramente 
administrativo porque um or-
ganismo da União Europeia e 
emitiu uma decisão que revela 
uma discordância com a legisla-
ção portuguesa”, designada-
mente “considera inválidos os 
concursos públicos visados pe-
lo Tribunal de Contas, não acei-
ta o Dec. Lei 44/2009 sobre os 
ajustes diretos e não reconhece 
os procedimentos ordenados 
p o r  p a r t e  d a  C C D R N ”, 
observou. 

Na intervenção que teria por 
objetivo esvaziar a polémica 
que lhe está a manchar a ponta 
final do mandato, Celso Ferrei-
ra, não explicou porque fez sigi-
lo da investigação, quer perante 
o Executivo Municipal quer pe-
rante a Assembleia Municipal, o 
que para o PS “viola o direito de 
Oposição”. Na entrevista dada 
ao JN, de 29 de janeiro, o Presi-
dente de Câmara disse ter to-
mado conhecimento das irre-
gularidades há ano e meio. Na 
Assembleia Municipal deu uso 
à semântica e em vez de “inves-
tigação” falou em “relatório” 
para dizer que só tomou conhe-

cimento (do relatório) “ há cer-
ca de mês e meio”.  

Ora, como se pode ler nas 
páginas centrais deste jornal, 
um dos investigadores da 
OLAF passou a última semana 

de fevereiro de 2013 na Câma-
ra de Paredes em trabalho pa-
ra o relatório que agora é notí-
cia e em julho de 2016 foi diri-
gida uma carta ao mesmo 
Celso Ferreira com as obser-

vações apuradas pela investi-
gação. Cerca de um mês de-
pois, a Câmara apresentou as 
suas observações de defesa, 
mas estas não alteraram a 
conclusões do OLAF.

Polémica. A Comissão de Coordenação já tinha ordenado a devolução de 2,9 milhões de euros por causa da “investigação OLAF”. As sus-
peitas de fraude com fundos comunitários aqueceram reunião da Assembleia Municipal. PS e CDS desancaram em Celso Ferreira. A irri-
tação do PS com a CDU levou a nova interrupção da reunião.

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

António Orlando | texto

PUB

DISCUSSÃO

PAULO SILVA
deputado do PS 

“Passaram quase duas semanas sobre a publicação 

da primeira notícia e nós estamos sem saber o que é 

que diz o relatório do OLAF. Vem aqui falar de um 

problema administrativo? Isto é um problema políti-

co que pode condicionar o futuro de Paredes! Aliás o 

Senhor Presidente disse-nos que há fundos para no-

vas obras que já foram cancelados. Não é por acaso 

que no relatório do Índice Transparência Municipal 

a Câmara de Paredes alcançou a pontuação mínima 

- zero pontos - na contratação pública. 

RUI SILVA
deputado do CDS

Aconteceu o mesmo com a famosa carta aberta 

em tentaram abafar as coisas. Neste caso do OLAF, 

o Senhor quando recebeu o relatório inicial o de-

veria ter convocado uma conferência de imprensa, 

explicar o problema às pessoas. Sr. Presidente pelo 

menos agora, que isto explodiu nas suas mãos, gos-

taria que desse uma cópia do relatório a cada gru-

po político aqui representado porque, isso sim, se-

ria dar conhecimento aos paredenses dos factos 

ali relatados e cada um poderia dar-lhe, ou não, ra-

zão naquilo que veio aqui afirmar. 

LUCIANO GOMES
deputado do PSD

É apenas um relatório administrativo e que é 

inconclusivo. Retiram-se frases para uma notí-

cia de jornal, que não é notícia, quanto a mim. 

Mas seja como for. O nome das pessoas está já 

afetado. Há todo um procedimento político 

cujo objetivo é atingir o presidente de Câmara 

e o Candidato à Câmara Municipal  que nada 

tem a ver com esse assunto, nem sequer cá 

estava. 

CRISTIANO RIBEIRO
deputado da CDU

O alarme soou, já que a ser verdade haveria lu-

gar à restituição de milhões de euros, para além 

da péssima imagem da administração local. E 

não se invoque a possível instrumentalização 

política. A questão da responsabilidade por 

atos administrativos irregulares é sempre polí-

tica e no final, sempre personalizada. Só a ver-

dade exposta qualificará a atuação passada. O 

resto são lérias.

CELSO FERREIRA
Presidente da Câmara (PSD)

Para quem não leu o que lá está e sabe tanto, se 

calhar leram a queixa. De facto, só fala dessa 

forma quem sabe o que anda a fazer e qual é o 

objetivo que pretende atingir. E o objetivo é po-

lítico. Estamos em ano de eleições autárquicas. 

O único problema é que passamos da escala e 

passamos para outro patamar do combate polí-

tico ao qual eu e qualquer um tem o direito de 

fazer o mesmo. E se fizermos o mesmo, prova-

velmente, vamos ter aqui um banzé até às elei-

ções. E se calhar vou fazer (…) Vou reagir de for-

ma particularmente violenta.
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Uma investigação do 
Organismo Europeu 
de Luta Antifraude 

(OLAF) descobriu indícios 
de fraude com fundos da 
União Europeia (UE) atri-
buídos à Câmara de Paredes 
para a construção de esco-
las. Suspeitas de viciação na 
contratação de empreitadas 
levaram o OLAF a propor a 
devolução de 8,389 milhões 
de euros de ajudas comuni-
tárias. A Câmara de Paredes 
já disse que a entidade ges-
tora dos fundos da UE em 
Portugal reduziu, entretan-
to, o valor para 2,9 milhões, 
mas que, mesmo assim, vai 
contestar a decisão.

A notícia foi avançada 
pelo JN de 29 de janeiro e 
desde então a base da notí-
cia – o relatório OLAF – tem 
suscitado enorme curiosi-
dade no meio local. Os ve-

readores do PS, em plena 
reunião do Executivo Muni-
cipal, pediram a divulgação 
do documento ao Presiden-
te da Câmara, mas Celso 
Ferreira recusou. Disse que 
“não entregava relatório ne-
nhum”,  até  porque já  o 
tinham. 

O documento gerador 
desta polémica que aponta 
para graves conclusões na 
gestão dos dinheiros públi-
cos merece para esclareci-
mento público, sempre ne-
cessário à transparência, 
que a Direção de O Jornal 
Progresso de Paredes en-
tenda como útil, para não 
haver interpretações injus-
tas e duvidosas, que se pu-
blique o essencial das 25 
páginas do relatório do 
OLAF. 

O relatório final da inves-
tigação foi assinado pelo 
italiano Giovanni Kessler, 
diretor do OLAF,terá sido 
enviado, em outubro de 

2016, às autoridades nacio-
nais portuguesas apelando 
a que mais procedimentos 
sejam feitos de acordo com 
o quadro normativo nacio-
nal, inclusivé penal. 

A investigação teve como 
ponto de partida uma quei-
xa apresentada, em 22 de 
agosto de 2011, por um ci-
dadão português, cujo no-
me não é divulgado, onde a 
Câmara de Paredes é acusa-
da da prática de Irregulari-
dades, e até de corrupção, 
abuso de poder, falsificação 
de documentos e pagamen-
tos ilícitos alegadamente 
para financiar uma campa-
nha eleitoral. 

Segundo o relato do de-
nunciante e os documentos 
anexados, a Câmara de Pa-
redes teria adjudicado “nu-
merosos” contratos a em-
presas sem os submeter a 
um concurso público obri-
gatório. O município contra-
taria empresas da «confian-

ça» do Presidente da Câma-
r a  e  r e c o r r e r i a  a o 
procedimento de «ajustes 
diretos», para evitar lançar 
um concurso publico vio-
lando o código dos contra-
tos públicos. As obras refe-
ridas na denúncia diriam 
respeito, nomeadamente, 
aos anos 2009 e 2010. 

São várias as empresas 
referidas na denúncia, tais 
como: Caridades – Acácio da 
Caridade Ferreira & Irmão, 
Lda., JAMO – Construção Ci-
vil, Lda., M. dos Santos & 
Companhia, SA., Higino Pi-
nheiro & Irmão, Lda., e Ir-
mãos Moreira, SA. 

A investigação em face 
dos elementos apurados 
durante o inquérito e após a 
realização de controlo local 
presencial, verificou que, de 
facto, várias irregularida-
des/infrações foram come-
tidas pelo Município de Pa-
redes no decurso dos pro-
cessos de adjudicação de 

contratos públicos das em-
preitadas de construção e 
apetrechamento dos Cen-
tros Escolares e Jardins de 
Infância de Recarei, Duas 
Igrejas, Vilela e Sobreira. 

Inicialmente a investiga-
ção era para ser estendida 
igualmente às unidades de 
Cête e Sobrosa, “mas equipa 
do OLAF tem na sua posse 
apenas alguns documentos 
recebidos da autoridade de 
gestão do Programa”, que 
foram entendidos como 
insuficientes.

A investigação foi inten-
sa e profunda e foi pedida 
informação complementar 
às autoridades portuguesas 
por duas vezes. Em 20 de 
novembro de 2013 e 28 de 
janeiro de 2014.  

Em Portugal foi a investi-
gadora Cláudia Rodrigues, 
sob as ordens de Ernesto 
Bianchi e James Sweeney, 
que passou a última semana 
de fevereiro de 2013 na Câ-

mara de Paredes a fazer “um 
controlo no local”.

Em julho de 2016 pelo 
OLAF terá sido dirigida uma 
carta ao Presidente da Câ-
mara de Paredes com as ob-
servações apuradas pela in-
vestigação e cerca de um 
mês depois, a Câmara apre-
sentou as suas observações 
de defesa, mas, aparente-
mente, estas não alteraram 
as conclusões do OLAF.

Foi deste modo que o Or-
ganismo Europeu de Luta 
Antifraude concluiu pela 
existência de várias irregula-
ridades/Infrações cometi-
das pelo Município de Pare-
des no decurso de adjudica-
ção de contratos públicos. 

Indicando como Conse-
quências: “deve-se ponde-
rar uma revogação das aju-
das concedidas ao Municí-
pio de Paredes em relação 
aos projetos analisados pe-
lo OLAF cujo montante total 
FEDER declarado à Comis-

Transparência. A Investigação do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) deslinda uma teia de alegada promiscuidade entre ges-
tão pública da CM Paredes e várias empresas. 

Suspeitas de utilização indevida de fundos   da UE

António Orlando | texto
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Suspeitas de utilização indevida de fundos   da UE

Segundo o OLAF, o Mu-
nicípio de Paredes lançou 
concursos para a constru-
ção das escolas quando não 
estavam reunidas todas as 
condições. Os terrenos, ini-
cialmente previstos para os 
projetos eram inadequa-
dos, implicando uma mu-
dança de localização da 
construção ou, o Município 
ainda não estava na sua 
posse. 

Por outro lado, durante o 
período de vigência dos con-
tratos, o Município reduziu o 
volume de trabalhos a con-
tratar fazendo-as passar pa-
ra ajustes diretos, o que não 
aconteceria se não fossem 
divididos.

Diz o OLAF: “A Câmara de 
Paredes é suspeita de ter po-
dido visar o fracionamento 
abusivo de determinados 
concursos no quadro da le-
gislação em vigor (aplicação 
do Dec-Lei 34/2009) para 
evitar os limiares de adjudi-
cação, limitando assim a con-
corrência, canalizando mais 
facilmente as adjudicações 
dos contratos às empresas 
da sua escolha/seu interes-
se. Foram assim concedidas 
vantagens infringindo a li-
berdade de acesso e a igual-
dade dos candidatos na adju-
dicação dos contratos públi-
cos. O OLAF admite: “poderá 
estar-se perante a presença 
de propostas irregulares ou 
mesmo fraudulentas”.

Foi detetada a viciação da 
concorrência no concurso 
para aquisição de serviços de 
supervisão dos trabalhos e 
para a execução dos projetos 
de arquitetura, através da si-
mulação ficticia dessa mes-

ma concorrência e o capital 
das empresas ser detido pe-
las mesmas pessoas ou por 
haver pessoas representa-
das em idênticas posições 
dentro dessas empresas apa-
rentemente concorrentes.

Como os elementos jurí-
dicos das sociedades em cau-
sa até constam dos dossiers 
processuais dos concursos 
da CM Paredes o OLAF afir-
ma que “os funcionários do 
município não podiam igno-
rar estes elementos” o que 
pode até envolver responsa-
bilidade criminal.

O OLAF vai mais longe 
pois até admite como possí-
vel a existência da prática de 
atos de corrupção ativa. Po-
dem ter sido distribuídas in-
formações sobre o concurso 
aos candidatos (uma vez que 
se trata sempre das mesmas 
empresas convidadas) para 
que estas apresentem as res-
petivas propostas antes da 
abertura dos envelopes. O 
OLAF realça, igualmente, o 
facto de o júri/comité de ava-
liação das propostas “é sem-
pre composto pelos mesmos 
membros do pessoal do 
município”. 

 O OLAF acrescenta que 
“Parece intencional” que a 
adjudicação dos contratos 
para a supervisão e para a 
aquisição de projetos de ar-
quitetura seja feito às mes-
mas empresas.  A suspeita 
mais grave do OLAF é que “o 
Município tinha a intenção 
de adjudicar tais contratos a 
duas pessoas precisas que 
representam a maioria das 
empresas convidadas/con-
s u l t a d a s  a  a p re s e n t a r 
propostas”. 

Um dos exemplos de 
contratos “considerados 
simulados/fraudulen-
tos” focados pelo relató-
rio tem que ver com a 
adjudicação à empresa 
BBFORM – Consulting 
Braga, Lda, por “ajuste 
direto com consulta” da 
prestação de serviços de 
supervisão do Centro Es-
colar de Recarei, num 
montante de 39. 080,00 
euros. 

Neste caso a Câmara 
de Paredes convidou, 
além da empresa vence-
dora, - BBFORM – mais 
4 empresas a apresen-
tar propostas: a GUAR-
DATOPO – Topografia e 
Engenharia Lda.; a DSE- 
Desenvolvimento de 
Soluções de Engenharia 
para Edifícios, Lda.; M5- 
Consultores de Enge-
nharia, Lda.; e a BER-
NARDO & BERNARDO – 
Consultores 
Associados, Lda..   

Sucede que as empre-
sas GUARDATOPO – To-
pografia e Engenharia 
Lda, e a DSE- Desenvolvi-
mento de Soluções de 
Engenharia para Edifí-
cios, Lda, apesar de con-
vidadas não vieram a 
apresentar propostas 
“por indisponibilidade”.

São várias as similitu-
des entre as empresas 
convidadas, o que se po-
de verificar do site ht-
tps://publicacoes.mj.pt, 
e das consultas do orga-
nismo Europeu, desde 
logo se verfica que são/
foram geridas/adminis-
tradas/detidas, grosso 
modo, pelas mesmas 
pessoas.  

Outros factos: Três das 
empresas convidadas a 
apresentar propostas, 
DSE- Desenvolvimento de 
Soluções de Engenharia 
para Edif ícios ,  Lda. , 
GUARDATOPO- Topogra-
fia e Engenharia, Lda., e 

BERNARDO & - BERNAR-
DO – Consultores Associa-
dos, Lda. têm sede na 
Guarda.

O mais estranho é que 
a vencedora do concur-
so, a empresa BBFORM 
– Consulting Braga, Lda. 
Era detida, entre outros, 
pela empresa BBFORM 
– Consulting, Lda … com 
sede na Guarda.

Esta empresa BB-
FORM – Consulting, Lda, 
por sua vez, entre outros, 
era detida pela empresa 
M5 – Consultores Imobi-
liários, SA … a 5ª concor-
rente. Cuja sede é na ci-
dade da Guarda.

Também a coincidên-
cia de apelidos e nomes 
dos gerentes de várias 
destas sociedades foram 
exaustivamente analisa-
das pela OLAF.

E se não há coincidên-
cias, estas saltaram aos 
olhos dos investigadores 
da OLAF.

O OLAF é incisivo 
e aponta situações concretas

O que está  
verdadeiramente  
em causa?

são Europeia eleva-se aos 
8,389 milhões de euros; por 
outro lado os factos apura-
dos podem constituir infra-
ções penais; é igualmente 
oportuno levar o relatório 
do OLAF ao Tribunal de 
Contas para análise da pos-
sível aplicação de sanções 
financeiras, nos mesmos 
termos das decorrentes do 
projeto “Construção e ape-
trechamento do Centro Es-
colar EB1/JI de Mouriz”. 

O OLAF justifica-se di-
zendo que o Tribunal de 
Contas julgou ilegais os 
«trabalhos a mais» no caso 
de Mouriz, relacionadas 
com supostas movimenta-
ção de terras, realizados pe-
la Câmara de Paredes no 
Centro Escolar. As ilegalida-
des apreciadas pelo Tribu-
nal de Contas consubstan-
ciam infrações financeiras 
geradoras de responsabili-
dade financeira sancionató-
ria. Similarmente, os inves-
tigadores do OLAF julgam, 
por isso, oportuno a trans-
missão do relatório ao Tri-
bunal de Contas nacional. 

OLAF
O papel Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) consiste em proteger os interesses financeiros 

da União Europeia, sendo responsável pela luta contra 

a fraude em relação aos fundos da EU em todas as insti-

tuições e pela coordenação dos organismos competen-

tes dos Estados- Membros.
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A oposição do CDS 
à gestão Municipal do PSD

Na passada segunda-
-feira, 13 de Feverei-
ro, realizou-se mais 

uma Assembleia Municipal 
de Paredes. No período “an-
tes da ordem do dia" como é 
da praxe, todas as forças par-
tidárias representadas na As-
sembleia, podem usar da pa-
lavra, por um período de tem-
po previamente definido. 
Nesta assembleia era previsí-
vel que fossem pedidos escla-
recimentos ao executivo mu-
nicipal sobre a mais recente 
polémica onde o nome de Pa-
redes se viu envolvido, a da 
devolução de 2,9 milhões de 
euros de fundos europeus 
destinados aos centros esco-
lares como resultado de uma 
investigação do organismo 
europeu de luta anti-fraude, 
cujo relatório terá também 
dado origem a um processo-
-crime por suspeitas de falsi-
ficação e corrupção nas adju-
dicações das empreitadas 
das novas escolas, isto segun-
do se leu no Jornal de Notícias 
do dia 29 de Janeiro.

Naturalmente que, inde-
pendentemente da posição 
política de cada um, notícias 
destas são uma vergonha pa-
ra os Paredenses e, no meu 
caso pessoal, muito mais en-
quanto cidadão com respon-
sabilidades num órgão autár-
quico, a assembleia munici-
pal, que tem como uma das 
suas competências fiscalizar 
a governação do Executivo 
Municipal.

Como é público, o Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal 
não deu conhecimento do re-
latório do OLAF, assim se cha-
ma o organismo seu autor, 
aos Vereadores da Oposição, 
aos membros da Assembleia 
Municipal, e pasme-se, sou-
be-se agora, nem ao seu ad-

junto, que se não fosse a notí-
cia do JN nem sonhava que tal 
relatório existia.

Celso Ferreira, com o to-
que de modernidade com que 
sempre gosta de compor a fi-
gurinha, recorreu a um argu-
mento muito em moda nesta 
época, que dizem ser de “pós-
-verdade”, e colocou as culpas 
do problema na oposição, 
acusando esses malandros de 
terem feito denúncias anóni-
mas, com fins eleitoralistas, 
as quais terão estado na ori-
gem da investigação. É claro 
que o facto do OLAF ter dete-
tado indícios de favorecimen-
to e corrupção no processo 
não será culpa da oposição. 
Mas Celso Ferreira, provavel-
mente inspirando-se em Ho-
mer Simpson, deve ter pensa-
do: “se a culpa é minha eu co-
loco-a em que eu quiser!” 
Brilhante…

No entanto podemos estar 
sossegados. O ainda Presi-
dente da Câmara de Paredes 
garantiu ter pedido três pare-
ceres a três ilustres juristas os 
quais lhe garantiram, por três 
vezes, que podia dormir des-
cansado. Pedro também ne-
gou por três vezes conhecer 
Jesus, mas é verdade que isso 
foi antes dele começar a falar 
espanhol…

Ficamos assim a saber que 
os três pareceres que Celso 
Ferreira, ou seja, a Câmara de 
Paredes, isto é, todos os 
munícipes de Concelho paga-
ram, foram todos favoráveis a 
tese da inocência do Municí-
pio. Mal corria, digo eu.

Ninguém manda fazer, e 
paga, um fato que sabe de an-
temão que não lhe vai servir… 
E, faltando areia, um parecer-
zito é sempre bom para atirar 
aos olhos de eleitor incauto!

E o relatório afinal o que 
diz, perguntará o caro leitor.

Não tem qualquer interes-
se, diz Celso Ferreira. Não 
precisamos de nos dar à can-
seira de o ler, deve ser um tex-
to maçudo, cheio de números, 
artigos de leis avulsas e escri-
to em letra pequenina. Não 

tem nada de grave para a Au-
tarquia, diz o Senhor Presi-
dente. Daí que nem valha a 
pena gastar dinheiro em foto-
cópias para o entregar aos 
Vereadores do contra e à As-
sembleia Municipal. Tanto 
mais que não foi só Paredes a 
meter o pé na argola, há mais 
e também vão ser penaliza-
dos. E nós lá iremos vivendo, 
muito bem, com o mal dos 
outros.

Não me parece que isto se-
ja lema de vida. E que dê gran-
de resultado. Para já estão re-
tidos os fundos europeus 
atribuídos ao Município de 
Paredes, que já estavam atri-
buídos e que não vêm até per-
fazer o montante de 2,9 mi-
lhões de euros ou até que o 
assunto esteja resolvido.

Para além disso, apesar de 
saber desta contingência, no 
orçamento para 2017 não es-
tá qualquer provisão para a 
sua ocorrência. A tática é sim-
ples: esconde-se o relatório, 
omite-se o rombo nos cofres 
municipais e orçamenta-se 
despesa municipal que pode 
não vir a ser realizada por não 
haver dinheiro. Em ano de 
eleições não se esperava ou-
tro malabarismo, pois não?

O Executivo Municipal em 
geral e o seu Presidente em 
particular apresentam-se co-
mo vítimas de um bando de 
malfeitores, de cuja equipa 
fazem parte o CDS e PS, uni-
dos para os tramar numa su-
posta aliança com o OLAF e o 
Ministério Público. Argu-
mento a que adere mais ou 
menos metade do PSD, que 
ainda apoia Celso Ferreira, e a 
CDU, numa geringonça do-
méstica montada sempre que 
dá algum jeitinho.

Aí está o legado de Celso 
Ferreira a quem lhe suceder. 
Será uma pesada herança, 
mas ao contrário da deixada 
pela “outra senhora”, o peso 
não virá das toneladas de bar-
ras de ouro, mas sim de uma 
tesouraria crivada de dívidas. 
Com diria o outro laranjinha, 
“triste”.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

No passado dia 13 de Fevereiro teve lu-
gar a primeira Assembleia Municipal 
de Paredes após a notícia pública so-

bre uma eventual Fraude com Fundos Comuni-
tários, realizada pelos executivos do PSD lide-
rados por Celso Ferreira.

Esperava-se que nesta Assembleia Munici-
pal, finalmente fossem dados a conhecer todos 
os elementos relativos a este assunto de inte-
resse público, mas ao jeito de um reality Show 
tipo Casa dos Segredos, vimos um Presidente 
de Câmara em versão Zé Maria (o coitadinho) e 
um PSD numa versão Susana, encostados ao 
coitadinho, na tentativa de ver se passam pelos 
pingos da Chuva sem se molhar.

Ficamos a saber que grave, não é a suposta 
existência de fraude. Grave foi alguém ter tido a 
ousadia de fazer a denúncia.

O Coitadinho ainda vende
Grave, não é a possibilidade de a autarquia 

ter de devolver 2,9 milhões de Euros, grave é  
existir um ser capaz de tamanha “lata” e ter 
denunciado o que supostamente estava mal.

Infelizmente, continuamos sem conhecer 
o relatório, que afinal não diz nada do que 
aparece na Noticia, ficamos a saber que a no-
tícia resulta da leitura infeliz do jornalista…

Mas, gostávamos de saber um pouco mais, 
e por isso tal como já o tinham feito os Verea-
dores do PS em reunião de Câmara, também 
pedimos para nos ser facultado o dito relató-
rio….mas isso não precisamos de saber, pois 
parece que não somos capazes de o ler, como 
o leu Celso Ferreira (sim parece ser o único 
que o leu, pois pasme-se até o seu chefe de 
gabinete, em jeito de anedota tentou conven-
c e r  a  A s s e m b l e i a  q u e  t a m b é m  o 
desconhecia…).

A verdade é que foi pedido à oposição que 
trata-se este assunto de forma séria e trans-
parente. Mas, como senhor Presidente, se nos 
é negada toda a informação sobre o mesmo.

Segundo bem noticiado e não desmenti-
do, esta investigação já se tinha iniciado à um 
ano e meio. Nunca nos mencionaram tal si-

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

No estudo comportamental que 
podemos analisar de Celso 
Ferreira temos  claramente a 

sensação que se engana a si próprio e 
que  isso lhe serve para enganar os ou-
tros de uma forma mais eficaz.

É com essa sensação que fiquei ao 
ouvir a intervenção inicial antes da or-
dem do dia de Celso Ferreira na última 
assembleia municipal relativamente 
ao relatório apresentado pela OLAF 
( O r g a n i s m o  E u r o p e u  d e  L u t a 
Antifraude).

Será que ele acredita mesmo naquilo 
que disse?

Como Paredense acho que é uma ver-
gonha o que se está a passar e que todos 
juntos, independentemente do partido 
que defendemos, devíamos exigir a ver-
dade dos factos.

Essa é a obrigação de todos nós en-
quanto Paredenses.

É grave que tenhamos todos que pa-
gar erros dos outros, se se confirmar a 
retirada de quase 5 milhões de euros de 
fundos comunitários ao município.

No entanto, existem várias questões 
que não foram ditas ou, se preferirem, 
que foram ocultadas por Celso Ferreira 
que certamente nos iriam ajudar formar 
melhor a nossa opinião.

Houve ou não investigação por parte 
da OLAF na Câmara Municipal de Pare-
des dos processos em causa,  para que os 
investigadores chegassem às ditas irre-
gularidades ou mesmo infracções?

Tenho a certeza que sim… claro que 
todos sabemos que ninguém no seu per-
feito juízo faz um relatório baseado nu-
ma queixa anónima, ao contrário do que 
foi dito por Celso Ferreira na Assembleia 
Municipal. 

A auditoria realizada deve ter, isso 
sim, incidido a sua investigação nos fac-
tos apresentados pela queixa anónima; 
mas deve ser assim, não?

Depois, se algo foi remetido à Câmara 
Municipal de Paredes em Julho de 2016, 
porque é que não se discutiu o assunto 
em reunião de Câmara?

Será que os vereadores da oposição 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

OLAF … ai, ai

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

Notícias das Margens

Recentemente houve si-
nais de progresso assi-
naláveis nesta região 

das margens dos rios Sousa e 
Ferreira. É, como se sabe, um 
território vasto e densamente 
povoado, pleno de afeições e 
proximidades, onde se vive 
com necessidades mas com 
inúmeras potencialidades. 

Acabou a beneficiação da 
EN15, entre a ponte do Rio Sou-
sa e a rotunda de Sernadelas. 
Uns 2,5 km de estrada reabilita-
da, 2,9 milhões de euros inves-
tidos, com rotundas, sinaliza-
ção vertical e horizontal, vias 
com separador central, acesso 
mais fluido e seguro ao Hospi-
tal, a grandes espaços comer-
ciais, á zona industrial, melhor 
ligação Paredes- Penafiel, liga-
ção futura ao IC35, saída da A4. 
E os passeios que permitirão 
uma circulação pedonal com 
segurança, por necessidade e, 
porque não, em lazer. Crítico da 
anarquia das obras, constato 
que com o seu fim a EN15 ad-
quire uma funcionalidade que 
em outros troços, igualmente 
carentes de reabilitação, não 
possui. 

E em Paços de Ferreira 
anuncia-se um acordo da Ca-
mara Municipal com a conces-
sionária das águas e saneamen-
to Águas de Paços de Ferreira. O 
objectivo é reduzir para meta-
de o preço da água, e eliminar a 
taxa de disponibilidade. O pro-
blema remonta ao ano de 2004 
com uma privatização (alguns 
chamam “concessão”) ruinosa 
por parte do PSD, a que havia de 
pôr cobro nas suas consequên-
cias – um dos mais altos preços 
da água consumida pelos seus 
habitantes. Esta capacidade ne-
gocial e a coragem política de 
enfrentar lóbis instalados em 
patamares da Administração 
Central credibilizam o Poder 
Local e a democracia.

Estas realidades são exem-
plares. Assim como será positi-
vo a transferência da comuni-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

dade cigana para o lugar do Pi-
coto, junto á CRIP em Paredes 
num realojamento essencial 
para a imagem da cidade. Não 
julgo ser possível adiar esse 
realojamento, encontrando-se 
solução na desafectação de 
área classificada como reserva 
agrícola como um instrumento 
necessário e a classificação de 
Interesse Público do respetivo 
Projeto. 

Mas não serão estes os te-
mas mais falados nos dias de 
hoje nas margens dos rios Sou-
sa e Ferreira. Outros carecem 
de análise, alguma já produzi-
da, outra ainda sujeita a dialéti-
ca. Quando um Organismo Eu-
ropeu de Luta Antifraude ques-
tiona a Câmara Municipal de 
Paredes com suspeitas de vicia-
ção de regras na contratação de 
empreitadas, apontando para 
falsificação e corrupção, nas 
ajudas comunitárias á constru-
ção de Centros Escolares, só 
podemos esperar que as enti-
dades envolvidas sejam trans-
parentes nas explicações. O JN 

cristianoribeiro@gmail.com

de 29 de janeiro titula “Fraudes 
com milhões de euros na União 
Europeia”. E identifica práticas 
de “cambão” e relações privile-
giadas com empresas de cons-
trução (sempre as mesmas, se-
gundo se diz) e fraccionamento 
abusivo de empreitadas. O alar-
me soou, já que a ser verdade 
haveria lugar à restituição de 
milhões de euros, para além da 
péssima imagem da adminis-
tração local. E não se invoque a 
possível instrumentação politi-
ca. A questão da responsabili-
dade por atos administrativos 
irregulares é sempre politica e 
no final, sempre personalizada. 
Independentemente das dinâ-
micas do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas, da uni-
dade gestora de fundos comu-
nitários da EU em Portugal, de 
auditorias internas, mais ou 
menos apressadas, só a verda-
de exposta qualificará a atua-
ção passada. O resto são lérias.

 Um segundo tema “quente” 
tem a ver com o velho Estádio 
das Laranjeiras, Pavilhão Muni-
cipal e campo de treinos. Em 
ruínas. Mas esse exige tempo e 
espaço aqui.

O Coitadinho ainda vende tuação, tentaram esconder? Se sim com que 
intuito?

O PS gostaria que este assunto fosse trata-
do com toda a transparência, e por isso gosta-
ria de ter acesso a toda a documentação sobre 
o assunto, já a requeremos até por escrito, 
vamos continuar a aguardar. Continuamos 
sem perceber a necessidade de manter este 
assunto enclausurado, quem não deve não 
teme, mas por cá, esta norma não se aplica.

Mais estranho é na narrativa do “coitadi-
nho”, chegar ao cumulo de se afirmar que este 
assunto não tem nada de politico, é um assun-
to meramente administrativo???

A verdade é que este relatório originou já 
uma retenção de fundos comunitários, e fica-
mos a saber que a Câmara teria direito a rece-
ber 3 milhões de euros, mas que os mesmos, 
ficam “congelados” até este assunto estar de-
vidamente esclarecido, segundo parece, no 
terreno está já uma investigação idêntica, mas 
destinada a perceber se as práticas indiciado-
ras de Fraude, também foram praticadas nas 
construções dos restantes centros escolares.

Ou seja,  a procissão ainda agora está a co-
meçar, e o PSD local tenta ocupar a fila da 
frente ostentando um cartaz, “coitadinho de 
nós…somos as vítimas…fraude praticou 
quem denunciou”, e ao velho estilo Zé Maria 
lá vão distribuindo um tímido sorriso e um 

olhar descaído, ansiando pela caridade e sim-
patia, de quem assiste à procissão.

O PSD local continua escondido, o novo 
Presidente da Comissão política do PSD e su-
posto candidato à Câmara pelo PSD, mais de 
15 dias passados sobre esta grave noticia, 
nada diz sobre o assunto (nem sobre este, 
nem sobre nenhum outro).

A verdade é que o PSD, seja pela Voz do Sr. 
Presidente, ou do seu mais direto colabora-
dor e atual presidente do PSD Local, não con-
seguem desmentir, é que existe um descon-
tentamento generalizado sobre as deficiên-
cias notórias dos Centros Escolares, que têm 
levado a protestos públicos de professores, 
alunos e pais. (Escolas fechadas pelos pais, 
aulas ao ar livre etc.) E agora, ficamos a saber 
que as obras nos Centros Escolares levaram o 
Organismo Europeu da Luta Anti Fraude a 
proferir acusações de “fraude”, “falsificação” 
e “corrupção” e a exigir à Câmara Municipal a 
devolução de mais de 8 milhões de euros da 
comparticipação de tais obras. Mais de oito 
milhões que a Câmara em comunicado diz 
serem apenas de dois milhões e novecentos 
mil euros. Nem que fosse um cêntimo a situa-
ção seria sempre inaceitável.

Em Portugal existe tradicionalmente uma 
simpatia pelo “coitadinho”, mas duvido que 
em política essa estratégia ainda vingue.

Precisa-se

Cozinheira/o
para hotel
Contacto:   255 781 521

PUB

OLAF … ai, ai
ou mesmo do próprio executivo tiveram 
conhecimento das alegações da 
Câmara? 

Aposto que não, pelos vistos, alguns 
nem de tal tiveram conhecimento quan-
to mais da resposta……

Porque se havia de ocultar tal assun-
to cuja gravidade pode implicar mais um 
grave descalabro financeiro que certa-
mente influenciará a vida de todos no 
futuro do nosso Concelho e das nossas 
vidas?

Não sei, mas que está mal, está. 
Pelo vistos, e como é normal mais 

uma vez a culpa pode morrer solteira…
Não se tire conclusões deste tipo de 

procedimentos e muito menos existe 
culpados.

Normalmente em Portugal a culpa é 
de quem faz as ditas acusações anóni-
mas, não é?

Mas se realmente pararmos para 
pensar, e nos centrarmos no cidadão ou 
cidadã que fez a denúncia  invocando 
práticas de irregularidades, falsificação 
de documentos e pagamentos ilícitos 
entre outras coisas, conseguimos enten-
der que certamente não deve ser um lei-
go na matéria; ao contrário de 99% dos 

Paredenses, não?
Aliás, em 2014 chegou o OLAF uma 

nova queixa com mais informações do 
anónimo sobre os projetos de arquitec-
tura, fiscalização de obra e outras coisas.

Quem será que tem esta informação?  
Será que tem interesses políticos?

Acho que não e também não sei se 
tem ou não razão, porque isso deve ser 
certamente, o Ministério Público a averi-
guar para o bem de todos.

Quem anda na vida pública sabe que 
é obrigatoriamente vigiado e que é obri-
gação de todos os cidadãos verificar se 
existe ou não ilegalidades e denuncia-las 
se as souber. 

Como diz o  nosso ex-primeiro mi-
nistro José Sócrates, cuja figura era 
idolatrada por Celso Ferreira, “quem 
não deve não teme”, aliás expressão 
utilizada por Celso Ferreira no final da 
sua intervenção na  Assembleia 
Municipal. 

Claro que  este pensamento não é 
linear a todos, pois certamente vivería-
mos muito melhor se tivéssemos uma 
sociedade que se norteasse  pelo prin-
cipio de  “só teme quem deve”, pois aí 
certamente teriamos menos ....
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FREGUESIAS

Na passado dia 10 de Feve-
reiro, a Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar celebrou  o 89.º 
aniversário, numa festa infor-
mal, em que estiveram pre-
sentes os elementos do corpo 
ativo dos bombeiros, bem co-
mo o comandante Delfim 
Cruz; os órgãos sociais e o Ve-
reador Manuel Fernando Ro-
cha e a Presidente da Junta de 
F r e g u e s i a ,  C o n c e i ç ã o 
Rosendo.

Foi no dia de 10 de Feverei-
ro de 1928 que se criou a As-
sociação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Baltar. José Cunha, Fernando 
Silva, João Silva, Ruy Marceli-

no e Bernardo Santos criaram 
os Bombeiros Voluntários de 
Baltar. São 89 anos na defesa 
de pessoas e bens e na presta-
ção de socorro às vítimas de 
acidentes e catástrofes. O en-
tusiasmo dos fundadores, o 
seu sentir humanista, insta-
lou-se nos corações e na ação 
dos Baltarenses e o feito deu 
obra e o sonho concretizou-se. 
Longe vão os tempos das ba-
daladas no sino da Igreja e Ca-
pela de Baltar a alertar para o 
fogo, ou da bomba picota com 
uns escassos lanços de man-
gueiras. Hoje existem outros 
meios, melhores condições, 
mais segurança. Desses 
primórdios os Bombeiros de 
Baltar herdaram as causas, a 
coragem e a dedicação. A cor-
poração foi durante muitos 
anos o principal polo cultural 
e social de Baltar, pois para 
além de desempenhar a fun-

ção para que fora criada, de-
sempenhou, paralelamente, 
uma função cultural e recrea-
tiva muito significativa. Foram 
nas primeiras décadas do sé-
culo passado e até finais dos 
anos setenta os Bombeiros 

Voluntários Baltar mantive-
ram no seu seio um papel mui-
to importante na divulgação 
do teatro popular, realização 
de bailes para a população e 
sala de cinema. A intervenção 
da associação ao longo destes 

oitenta e nove anos, constitui 
um extraordinário exemplo 
de abnegação e entrega ao 
bem comum, de centenas de 
mulheres e homens que pas-
saram pelas fileiras da corpo-
ração durante quase 90 anos 

de vida. Os Bombeiros Volun-
tários de Baltar continuam a 
ser uma referência do conce-
lho e apresentam um nível de 
ação e desenvolvimento que 
só está ao alcance das melho-
res corporações de Portugal.

Baltar

Bombeiros Voluntários  
de Baltar celebraram 89 anos 

FAUSTINO 
 SOUSA

Hoje, Sexta Feira 17 de Fevereiro, realiza-se o 
primeiro jantar solidário do EMAÚS de Baltar 
e Paredes. O evento começa às 19h no salão 
dos B.V.Paredes organizado pelo Emaús- Cen-
tro de Atividades Ocupacionais. O evento tem 
como grande objetivo aproveitar o momento 
de convívio associando-o a uma ação solidária 
de angariação de fundos. Quem quiser e puder 
ainda associar-se a este jantar solidário pode 
fazê-lo utilizando os seguintes contactos:  Pó-
lo de Baltar - 224 151 729 Pólo de Paredes - 
255 783 659 

Quem quiser ajudar o Emaús, sem gastar, po-
de consignar o seu IRS a favor da instituição. 
Aquando do preenchimento dos respectivos 
formulários, basta colocar o NIF : 501744614 
no local respectivo. Esta é também uma forma 
de ajudar uma instituição em que todas as aju-
das são escassas.

Iº Jantar Solidário do Emaús

Consignar o IRS ao EMAÚS

Muitos baltarenses têm 
feito chegar  o seu desagra-
do pela situação da “ Casa 
dos Pereiras”.  Quem passa 
na nacional 15 não pode 
deixar de reparar na degra-
dação de um belo edifício 
que já foi uma das casas da 
família Pereira e já foi a sede 
da Escola Eb23 de Baltar. A 
situação arrasta-se há lon-

gos anos e segundo muitos 
baltarenses o edifício fron-
tal, conjuntamente com os 
edifícios ( que estão em ra-
zoável estado) que lhe estão 
adjacentes, poderiam ser 
um excelente lar de idosos, 
com todas as condições 
quer de espaço quer da área 
envolvente para uma vivên-
cia permanente em condi-

ções de dignidade e saúde 
mental. Para outros, pode-
ria ser uma Escola Superior 
de Ensino Profissional que 
desse continuidade ao tra-
balho que as escolas do con-
celho fazem ao nível dos 
cursos profissionais e care-
cem de uma efetiva conti-
nuidade no concelho. Para 
os baltarenses, a freguesia e 

o concelho não podem per-
der aquelas instalações que 
podem ser uma efetiva mais 
valia para a comunidade. Os 
baltarenses esperam que os 
políticos de Baltar sejam ca-
pazes de mover as suas in-
fluências para que a situa-
ção, que se arrasta há dema-
siados anos, seja finalmente 
resolvida.

O União sport Clube de Bal-
tar continua a treinar em más 
condições. O clube tem várias 
equipas de formação que me-

reciam ter instalações mais 
condignas, à semelhança de 
outras freguesias vizinhas. 
Têm existido negociações com 

o proprietário de um terreno, 
que até à data destas linhas 
ainda não foram desbloquea-
das. O clube está há longos 

anos à espera de novas instala-
ções, que até ao momento não 
deixaram de ser um projeto 
que tarda em nascer.

Antigas instalações da Escola EB23 continuam ao abandono

União de Baltar continua sem o “seu" complexo desportivo
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Os pais  dos alunos da 
EB2,3 de Rebordosa estão 
cansados de esperar pela re-
paração da escola onde os fi-
lhos estudam. O problema ar-
rasta-se há vários anos sem 
que as autoridades competen-
tes exerçam a sua competên-
cia.  Em dias de chuva, tanta é a 
quantidade de água que cai 
nas salas de aulas que por este 
andar, não tarda, os alunos te-
rão que ir para as aulas de bar-
co e impermeável. “Chove 
dentro do edifício como se 
fosse na rua”, denunciam. Os 
recreios mais parecem lagos 
artificiais em dias de chuva. 
Aquecimento nas salas de aula 
não há.

Pelo que o Progresso de Pa-
redes apurou, está a ser prepa-
rado um protesto por alunos e 
grupo de pais que contará com 
o apoio da direção do agrupa-
mento escolar. A ideia é pressio-
nar as entidades competentes a 
resolver o problema. 

Recorde-se que esta escola 
esteve para ser requalificada 
pela Parque Escolar há alguns 
anos, mas foi mais uma entre 
muitas pelo país fora que ficou 
sem obras.

 Além das infiltrações e da 
falta de aquecimento, a EB2,3 
de Rebordosa tem cobertura 
de fibrocimento expondo toda 
a comunidade escolar e vizi-
nhança aos perigos do amian-
to.  A Escola EB 2.3 de Rebor-

dosa, "precisa de uma requali-
ficação urgente, porque, de 
uma forma geral, encontra-se 
num estado de degradação 

avançado e tem vários proble-
mas, do âmbito geral. A Asso-
ciação de Pais "exige uma res-
posta, quanto antes", aos vários 

pedidos com o objetivo de obter 
esclarecimentos sobre o pro-
cesso de reabilitação da Escola 
de Rebordosa. Um outro foco de 
contestação prende-se com a 

ausência de paragens com co-
bertura suficientes para os alu-
nos esperarem pelos autocar-
ros. Em dias de intempéries os 
alunos abrigam-se nas habita-

ções envolventes à escola. No 
dia em que o Progresso de Pare-
des redigia esta notícia, foi ini-
ciada a construção das para-
gens de autocarro.

FREGUESIAS

A Paróquia de Rebordosa, com a contribuição 
de vários voluntários e com a ajuda dos Páro-
cos Mário João e Felisberto conseguiu arreca-
dar cerca de dez toneladas de Roupas e Livros. 
O material encheu um contentor e irá chegar 
brevemente a Huambo em Angola.
Após seleção, todo o material recolhido é des-
tinado a Angola, onde será distribuída a famí-
lias carenciadas no país.
Numa altura em que todos estão preocupados 
com o futuro e com as vidas, há pessoas que 
passam dificuldades económicas e sociais. A 
Paróquia de Rebordosa reuniu pessoas que 
com extraordinário trabalho conseguiram 
juntar varias toneladas de material, para aju-
dar o povo de Angola.
Homens e mulheres que lutam contra a pobre-
za, a discriminação, o isolamento, o preconcei-
to, a exclusão social. Estas são histórias de 
pessoas a quem não hesitamos em tirar o cha-
péu e mostram como ajudar. Com donativos, 
conhecimento ou, simplesmente, tempo.

Angola vai receber roupa e 
livros enviados de Rebordosa

O Grupo de Teatro Ama-
dor de Cristelo foi selecio-
nado para o Concurso Na-

cional de Teatro promovido 
pela Federação Portuguesa 
de Teatro. O evento anual 
que se realiza na Póvoa de 
Lanhoso premeia as melho-
res produções de Teatro 
Amador Portuguesas.

Das 9 Companhias de 
Teatro que compõem a gre-
lha deste ano, o Grupo de 

Teatro Amador de Cristelo 
foi selecionado com a peça 
"O Segundo Espelho" que 
subirá ao palco do Theatro 
Clube de Póvoa de Lanhoso 
no próximo dia 17 de feve-
reiro, pelas 21.45h.

O bilhete para assistir ao 
espetáculo tem o valor sim-
bólico de 2€ para o público 

Cristelo

Grupo de Teatro Amador de Cristelo em concurso nacional
ARLINDO 
LOURENÇO

em geral. Quem desejar re-
servar bilhetes pode diri-
gir-se aos elementos do 
Grupo de Teatro Amador de 
Cristelo (pessoalmente, via 
Facebook, através da Junta 
de Freguesia de Cristelo). A 
Junta de Freguesia de Cris-
telo articulou com a Câma-
ra Municipal de Paredes a 

disponibilização gratuita 
de transporte para assistir 
ao espetáculo (partida 20h, 
Praceta Padre Manuel Pin-
to Preda - Cristelo, regresso 
pelas 23h). Os interessados 
no transporte deverão con-
tactar o Teatro Amador de 
Cristelo, ou a Junta de Fre-
guesia de Cristelo.

Mais se acrescenta que o 
Grupo de Teatro Amador de 
Cristelo já foi laureado re-
centemente neste mesmo 
concurso, sendo portan-
doesta edição a constata-
ção da consolidação do ex-
celente trabalho artístico e 
social desenvolvido por es-
te Grupo de Teatro.

Rebordosa

Escola EB 2,3 de Rebordosa com condições degradantes para os alunos
PAULO 
PINHEIRO

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  FEV'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO
Até 27 de fev 
Exposição Das Letras | Exposição 
de Retratos Literários de Cássio 
Loredano cedida pela Casa de Camilo

Dia 23 fev | 15h 
Teatro | Gil Vicente: do livro para o palco 
Auto da Barca do Inferno

25 Fev | 21.30h
Música | Grupo de Danças e Cantares
Grupo Cultural e Recreativo de Lordelo 
“os Expansivos”

BIBLIOTECA 
Dia 21 fev | 10.30h
Histórias de Encantar
INI | Ana Luísa Carapinheiro

ESCRITOR DO MÊS 
 Ana Margarida Carvalho

O LEITURAS SUGERE...
Temas Infanto Juvenis
Ser rapaz | James Dawson

COOPERAÇÃO
TEATRO 
Dia 22 fev| 14.30h
Elementos Teatrais

PAREDES (CIDADE)
CONCERTO 
18 fev | 21.30h
Auditório da Casa da Cultura
 “Trovas e Cantigas do Poeta da Vida “ 
|Álvaro Manuel Oliveira Maio
Bilhetes a 5 euros

WORKSHOP
25 fev e 4 mar
Casa da Cultura | Ciclo de Workshops
viver com Elegância | preço 5 a 9 euros

HISTÓRIAS
28 fev | 11h
Circontando | preço 4 euros 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
Até 23 fev 
Biblioteca Municipal | “Amora Natura” 
de Bernardo Conde
produção de Milene Matos

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

TEATRO
Dia 18 | 21.30h
Auditório do Grupo de Jovens Nova
Esperança – Sobreira | Histórias de De(s)
encantar 
Grupo de Teatro Girassol - Mouriz

O trabalho “Deporta-
dos portugueses na 
II Guerra Mundial. 

Do internamento em França 
aos campos de concentração 
nazis” esteve exposto no An-
dar Nobre da Assembleia da 
República, entre 26 de janei-
ro e 3 de fevereiro. A exposi-
ção consistiu na reconstitui-
ção histórica da vida de sete 
portugueses (André de Sou-
sa, Domingos da Cunha, Júlio 
Laranjo, Luiz Ferreira, Maria 
d’Azevedo, Michael Fresco e 
Richard Lopes) que foram 
deportados para os campos 
de concentração nazis, e re-
sulta do contato com diver-
sos arquivos europeus e com 
familiares destas vítimas do 
Holocausto Nazi.

O trabalho foi realizado, 
no ano letivo 2015/2016, 
por alunos do Agrupamento 
de Escolas de Vilela, que in-
tegram o Projeto NOMES 
(Nomes e Olhares para a Me-
mória e o Ensino da Shoá), 
esteve patente ao público no 
átrio da Câmara Municipal 
de Paredes, de 9 de setem-
bro a 4 de outubro de 2016, e 
foi depois apresentado, a 25 
de novembro de 2016, na Fa-
culdade de Letras da Univer-

sidade de Lisboa, no âmbito 
do colóquio “Reflexões so-
bre o Holocausto” promovi-
do por aquela instituição de 
Ensino Superior e a APH (As-
sociação de Professores de 
História).

Um momento marcante 
para os autores quer pelo 
contato direto com alguns 
dos mais importantes histo-
riadores portugueses sobre 
a temática (Irene Pimentel, 
Manuel Loff ou João Paulo 
Avelãs Nunes) quer pela 
apresentação do trabalho a 
uma plateia de alunos, pro-
fessores, historiadores e re-

presentantes dos Ministé-
rios da Educação e dos Negó-
cios Estrangeiros.

A exposição na Assem-
bleia da República foi igual-
mente marcante para os alu-
nos, que viram o seu traba-
l h o  a p re s e n t a d o  a  u m 
público muito diverso e 
prestigiado: para além do 
Presidente da Assembleia da 
República e de Deputados 
deste Órgão de Soberania, 
estiveram na inauguração, 
entre outros, vários elemen-
tos do Corpo Diplomático, 
representantes de várias re-
ligiões e familiares de sobre-

viventes do Holocausto. Esta 
exposição, apoiada pela Câ-
mara Municipal de Paredes e 
pela Direção do Agrupamen-
to de Escolas de Vilela, só foi 
possível graças ao empenho 
dos alunos Ana Brito, Beatriz 
Serôdio, Deolinda Ribeiro, 
Diogo Almeida, Inês Bastos, 
Joel Nogueira, José Miguel 
Rocha, Juliana Cardoso, Lu-
cas Pinto, Margarida Barbo-
sa, Maria Santos, Marta Al-
ves e Tiago Ribeiro, do Agru-
pamento de Escolas de 
Vilela, e à professora Sandra 
Costa.

O Projeto NOMES visa o 

ensino e a memória da Shoá 
(Holocausto), através de re-
latos de pessoas, para que a 
humanidade não perca a no-
ção de que não é de números 
que se trata mas de vidas hu-
manas, quando se evoca a 
Solução Final do problema 
judeu, perpetrada pelos na-
zis. Seis milhões de judeus 
foram mortos durante a Se-
gunda Guerra Mundial pelo 
regime nazi de Adolf Hitler.

A exposição vai agora as-
sumir uma itinerância por 
algumas escolas da região de 
Lisboa. Entretanto, os res-
ponsáveis pelo projeto estão 
a envidar esforços para a le-
var a Paris, via Mémorial de 
la Shoah ou Embaixada de 
Portugal na capital francesa, 
para que os familiares das 
vítimas do Holocausto Nazi 
que colaboraram na sua rea-
l i z a ç ã o  a  p o s s a m  v e r 
presencialmente.

Assembleia da República viu trabalho 
de alunos de Vilela sobre Holocausto Nazi
Exposição. Reconstituição histórica da vida de sete portugueses que foram deportados para os campos de 
concentração nazis. A exposição vai agora assumir uma itinerância por algumas escolas da região de Lisboa. 
Responsáveis pelo projeto estão a envidar esforços para a levar a Mostra a Paris.

António Orlando | texto
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FALECEU

JÚLIA ROSA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 10 de fevereiro, com 95 anos. Era natural 
de Cristelo – Paredes e residente na Rua do Areal, n.º 

196, Baltar, Paredes.   Era viúva de José Moreira da Silva. 

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

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

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE DA ROCHA
Faleceu no dia 8 de fevereiro, com 94 anos. Era natural 
de Recarei – Paredes e residente na Rua da Estação, n.º 

35, Sobreira, Paredes. Era viúva de Américo da Rocha Patrício. 

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

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

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

SOBREIRA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ FRANCISCO 
DIAS FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 6 de fevereiro, com 79 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua Central de Mouriz, nº. 607, 
Mouriz, Paredes. Era viúvo de Maria Alzira Moreira de Barros.

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

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

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

MOURIZ / PAREDES

FALECEU

MANUEL ROLANDO 
RAMOS FERREIRA
Faleceu no dia 11 de fevereiro, com 44 anos. Era natu-

ral de Cete – Paredes e residente na Rua Casa da Paróquia, nº. 276, 
Cete, Paredes. Era divorciado de Laura de Fátima Ferreira Monteiro.

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

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

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

CETE / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FREIRE 
DE PINHO
Faleceu no dia 11 de fevereiro, com 72 anos. Era natu-

ral e residente em Beire - Paredes.  Era casado com Maria Madalena 
Vieira da Rocha.

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

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

BEIRE/PAREDES

FALECEU

AUGUSTA  
COELHO MOREIRA
Faleceu no dia 14 de fevereiro, com 97 anos. Era natural 

e residente em Sobrosa - Paredes.  
Era viúva.  

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

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

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO RIBEIRO 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 1 de fevereiro, com 87 anos. Era natural 

e residente em Beire - Paredes. Era casado com Maria da Glória 
Martins Dias.  

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

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

BEIRE/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA DE SOUSA
Faleceu no dia 5 de fevereiro, com 90 anos. Era natural de 
Bitarães – Paredes e residente na Rua do Pinhal, nº. 427, 
Bitarães, Paredes. Era viúva de José Pereira Barbosa.

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

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

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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

SEBASTIÃO  
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 10 de fevereiro, com 84 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua de Febros, nº. 
13, Paredes. Era viúvo de Maria Fernanda Pinto da Silva.

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

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

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

CASTELÕES DE CEPEDA / PAREDES



22 Sexta-feira 17 de Fevereiro de 2017  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

FERNANDO FERREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 5 de fevereiro, com 68 anos. Era natural 

de Lordelo- Paredes e residente na Rua de Beneiras, n.º 151, Lorde-
lo, Paredes.    Era casado com Maria do Carmo Barros de Sousa. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARGARIDA 
MARTINS DE SOUSA
Faleceu no dia 7 de fevereiro, com 94 anos. Era natural 

de Lordelo- Paredes e residente na Rua de São Roque, n.º 91, Lorde-
lo, Paredes.    Era viúva de Valentim Ribeiro de Moura. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA BEATRIZ HENRIQUES 
VIEIRA CAMPOS CANTANTE
Faleceu no dia 3 de fevereiro, com 86 anos. Era natural 

de Santo Ildefonso- Porto e residente na Rua da Estrada Velha, 
n.º 235, Recarei, Paredes. Era casada com Jorge da Cruz Simões 
Cantante. 

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
RECAREI / PAREDES

FALECEU

MARIA HELENA DA SILVA 
CARDOSO CORREIA
Faleceu no dia 9 de fevereiro, com 75 anos. Era natural 

de Santa Maria de Sardoura- Castelo de Paiva e residente no Monte 
da Passagem, Paredes. Era casada com António Correia.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA
Faleceu no dia 8 de fevereiro, com 85 anos. Era natural de 
Lordelo - Paredes e residente na Rua do Padrão, n.º 296, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Virgínia Moreira Leites.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

LORDELO/ PAREDES

FALECEU

FERNANDA FERREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de fevereiro, com 78 anos. Era natu-

ral de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Calçada do Fidalgo, 
n.º 59 (Parteira), Lordelo, Paredes. Era viúva de Albino Moreira da 
Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

ANGELINA ROSA 
NOGUEIRA DIAS
Faleceu no dia 8 de fevereiro, com 56 anos. Era natural 

da Sobreira - Paredes e residente na Rua Nova Além do Rio, n.º 155, 
Baltar, Paredes. Era casada com José da Rocha Monteiro.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhas, genro 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  

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DE OLIVEIRA 
E SOUSA
Faleceu no dia 13 de fevereiro, com 89 anos. Era natural 

de Urrô – Penafiel e residente na Rua do Carreiro, n.º 10 C, Paredes. 
Era viúvo de Maria do Carmo Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.  Comunicam que as missas de 7º dia, 
serão celebradas sábado, dia 18 de fevereiro, pelas 18 horas na igreja 
paroquial da Madalena e às 19 horas na Igreja de Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nestas eucaristias.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ 
CARVALHO DA MOTA
Faleceu no dia 10 de fevereiro, com 55 anos. Era natural 

de Angola  e residente na Urbanização do Soutelo, n.º 46, Rio Tinto, 
Gondomar. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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  

RIO TINTO / GONDOMAR

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

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

FALECEU

SERAFIM DE BARROS
Faleceu no dia 6 de fevereiro, com 92 anos. Era natural 
de Lordelo- Paredes e residente na Rua das Flores, 
n.º 818, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Rosa 

Barbosa Ferreira. 

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO / PAREDES

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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B 4580-873

Paredes

FALECEU

PAULO JORGE 
CARDOSO LEAL
Faleceu no dia 3 de fevereiro, com 45 anos. Era natural 

de Lordelo- Paredes e residente na Rua das Flores, n.º 600, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Gertrudes Susana da Silva Alves Cruz.

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

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

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
LORDELO/PAREDES

FALECEU

ALBINO BARBOSA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 14 de fevereiro com 87 anos. Era natural 

de Castelões de Ceped -Paredes e residente em Duas Igrejas, Pare-
des. Era viúvo de Maria Antónia Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada 
no dia 18 de fevereiro, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de 
Duas Igrejas. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem neste ato religioso.

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes
Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FREIRE
Faleceu no dia 15 de fevereiro, com 94 anos. Era na-
tural de Nevogilde – Lousada e residente em Louredo 

- Paredes. Era casado com Aurora Rosa Pereira.

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

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

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
LOUREDO/PAREDES

PARTICIPAÇÃO DA MISSA DE 5.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

FLÁVIO JOSÉ DE BESSA 
FERREIRA ALVES
Querido e Saudoso Filho.
Faz cinco anos que partiste.
O  S. da palavra “ Saudade” está escrito com letra maiúscula cada vez maior…
Um abraço enorme de todos nós, do tamanho do nosso amor por ti …
Descansa em Paz.
Sua família participa que será celebrada missa pela sua alma, sábado, dia 18 de 
fevereiro, às 19 horas, na igreja de Paredes, agradecendo, desde já a todos os que se 
dignarem participar nesta Eucaristia.

A FAMÍLIA
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