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JORNAL FUNDADO EM 1931

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

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

PÁGS.12 E 13

CANCELADA GALA DO DESPORTO  
DA CÂMARA DE PAREDES  PÁG.3

OBRAS  NA CONSULTA EXTERNA 
DO HOSPITAL PADRE AMÉRICO    PÁG.8

RALICROSS DE 
VOLTA A BALTAR    
PÁG.9

CÂNDIDO BARBOSA  
NA TOPONÍMIA  
DE PAREDES   PÁG.4
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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Ninguém pode negar utilidade à Estra-
da da Estrebuela. O único defeito que se 
lhe pode notar é ela não estar acabada.
Bom seria a Camara, logo que pudesse, 
terminasse obra tão útil como necessá-
ria. Demais a obra é rápida e portanto 
barata, pois calcetaria antiga serve mui-
to bem para britar a estrada. A Estrada 
prestaria grande serviço se a Camara 

de Penafiel a ligasse após a ponte da Ce-
peda à Estrada da Aveleda. Porque em 
caso de impedimento da passagem na 
Estação os carros teriam aquela via. Co-
mo a obra é barata e rápida e de grande 
utilidade pode-se a permissão de lem-
brar à ex.ma Camara para se entender 
com a de Penafiel afim desta fazer a sua 
parte, que também é pequena e barata. 

Estrada da Estrebuela
(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de Paredes de 12 de Março de 1938)

Esta noite morrerás.
Quando a lua vier tocar-me o rosto
Terás partido do meu leito
E aquele que procurar a marca dos teus passos
Encontra urtigas crescendo
Por sobre o teu nome.
Esta noite morrerás.
Quando a lua vier tocar-me o rosto
Terás partido do meu leito
E uma gota de sangue ressequido
É a marca dos teus passos.
No coração do tempo pulsa um maquinismo ínscio
e na casa do tempo é adorno.
Quando a lua vier tocar-me o rosto a tua sombra extinta marca o fim de 
um eclipse horário de uma partida iminente e o tempo apaga a 
marca dos teus passos sobre o meu nome.
Constante.
O mar é isso.
A lua vir tocar-me o rosto e encontrar urtigas crescendo por sobre o teu nome.
O mar é tu morreste.
O mar é ser noite e vir a lua tocar-me o rosto quando tu
 partiste e no meu leito crescem folhas de sangue
A febre é uma pira incompreensível como a aparição da lua e a opacidade do mar.
No meu leito a lua vai tocar-me o rosto e a tua ausência é um
 prisma, um girassol em panóplia.
Agora a lua chega devagar e o mar é o leito de tu teres partido,
 uma infrutescência de eu procurar a marca dos teus passos
 por sobre o meu rosto.
A noite é eu procurar a marca dos teus passos.
Esta noite a lua terá um halo de concêntricas florações de  gotas do teu 
sangue e a irisada sombra do meu leito é o teu rosto iminente.
A lua é uma seta.
Tu partiste é o silêncio em forma de lança.
Esta noite vou erguer-me do meu leito e quando a lua vier
 tocar-me o rosto vou uivar como um lobo.
Vou clamar pelo teu sangue extinto.
Vou desejar a tua carne viva, os teus membros esparsos, a  tua língua solta.
O teu ventre, lua.
Vou gritar e enterrar as unhas nos teus olhos até que o mar
 se abra e a lua possa vir tocar-me o rosto.
Esta noite vou arrancar um cabelo e com a tua ausência faço um pêndulo para interrogar 
a lua por tu teres partido e a marca dos teus passos ser a razão mágica de a lua 
poder surgir de noite e urtigas crescerem no meu leito.
E se encontrar a marca dos teus passos vou crivar-lhe o 
coração de alfinetes para que tu partiste seja a razão
mágica de tu poderes morrer-te.
Quando a lua vier em forma de lança vai trespassar
um pássaro para lhe ler nas entranhas a direcção em que tu
partiste e a marca dos teus passos consiste nos olhos
abertos de um pássaro esventrado.
Ah, mas o luar é uma pluma do meu leito e a lua é o colo de
tu morreste para poderes enfim tocar-me o rosto.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

Quando a Lua vier tocar-me o rosto

Foto atual da  
rua da Estrebuela
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A dor é das queixas mais frequentes. É também 
das que mais afeta o dia-a-dia das pessoas quer a 
nível pessoal quer a nível profissional. O tipo de 
dor mais frequente é a osteoarticular (ossos e 
músculos) sendo a “lombalgia” (dor de costas) a 
mais prevalente. Ter dor é uma limitação que pode 
ser ligeira ou grave, desde não conseguir carregar 
pesos a não conseguir lavar a loiça. Pode afetar 
qualquer idade e pode ser temporária (após uma 
queda ou esforço)  ou crónica (artroses , 
hérnias...).

O que deve então fazer se tiver dor osteoarticu-
lar? Deve recorrer ao seu médico de família se a 
dor persistir por mais de 3 semanas, se não melho-
rar com paracetamol (ex: Ben-u-Ron®) ou se for 
muito intensa. O médico poderá esclarecê-lo 
quanto ao tipo de dor que tem. Não é obrigatório 
fazer exames, por exemplo um raio-x, já que os 
mesmos não tratam a dor e nem sempre dão infor-
mação importante para além da radiação a que se 
está sujeito. Ser-lhe-á recomendado o tipo de me-
dicamento a tomar e as medidas a implementar.

O que não deve fazer? À exceção do paraceta-
mol, não deve tomar outros medicamentos sem 
indicação médica. Os anti-inflamatórios, como por 
exemplo o ibuprofeno (ex: Brufen®) ou diclofenac 
(ex: Voltaren®), devem ser tomados com precau-
ção já que se forem tomados em excesso ou por 
muito tempo podem trazer graves problemas nos 
rins e no estômago como também aumentar a sua 
tensão arterial. 

Outros medicamentos para as dores, como o 
tramadol e a morfina, podem ser introduzidos se 
necessário e apenas sob a orientação do seu médi-
co, mas sempre de forma lenta e gradual uma vez 
que os seus efeitos secundários podem ser evita-
dos se cumprir com as indicações. Não se admire 
se a sua dor não passar depois do primeiro medi-
camento. Por vezes são necessárias várias consul-
tas e alguma paciência até que lhe seja encontrado 
o medicamento e dose certos.

Evitar grandes esforços e manter uma postura 
correta são outras atitudes muito importantes.

Se a sua dor persistir mesmo cumprindo as in-
dicações do seu médico de família, pode ser neces-
sária uma consulta de especialidade hospitalar.

Não sofra, recorra ao seu médico de família se-
guindo as indicações antes e depois da consulta.

“Sr. Doutor tenho 
sempre tantas dores!”

OPINIÃO CLÍNICA

JONATHAN DOS SANTOS
Interno de Medicina Geral  e Familiar da USF 
Terras de Souza (Paredes)

A Gala do Desporto da 
Câmara de Paredes 
fo i  re c e n te m e n te 

cancelada por decisão de 
Cândido Barbosa, apurou o 
Progresso de Paredes. A Gala 
ainda chegou a ser publicita-
da em mupinis pelo conce-
lho, como iniciativa para o 
dia 24 de março no pavilhão 
R o t a  d o s  M ó v e i s ,  e m 
Lordelo. 

O vereador com o Pelouro 
do Desporto na Câmara Mu-
nicipal que há seis anos criou 
a Gala do Desporto contacta-
do pela redação do Progres-
so de Paredes confirmou o 
cancelamento. “a lista de 
candidaturas não reunia a 
qualidade exigível a uma ini-
ciativa desta envergadura”. 

O processo que, Gala a pós 
Gala tem levado à atribuição 
de prémios em diferentes ca-
tegorias está sujeito a candi-
daturas prévias dos candida-

tos. Para a edição deste ano 
as candidaturas ocorreram 
entre 10 de janeiro e 15 de 
fevereiro. “Os clubes inscre-
veram-se todos, mas o certo 
é que tem-se registado, ano 
após ano, um desinteresse 
nomeadamente dos atletas 
que sendo de Paredes mili-
tam em clubes e associações 
de outros concelhos”. A se-

quência anual do prémio “foi 
um erro que tenho de admi-
tir. Se calhar uma Gala Bia-
nual fazia mais sentido. Dava 
mais tempo ao crescimento 
do mérito de cada um dos po-
t e n c i a i s  c a n d i d a t o s ”, 
acrescenta. 

Cândido Barbosa ao inter-
romper, agora a Gala, diz que 
até está a fazer um favor a 

quem lhe suceder no cargo. 
Tem  hipóteses de retomar a 
Gala neste ou noutro modelo 
ou de esquecer a iniciativa”, 
concluiu. 

Em 2016 os que mais se 
destacaram no desporto no 
concelho foram homenagea-
dos, nas categorias de me-
lhor clube, melhor equipa 
jovem e sénior, melhor diri-
gente, melhor treinador e 
melhores atletas em várias 
faixas etárias. Os nomes fo-
ram propostos pelas juntas 
de freguesia, clubes, associa-
ções e população, sendo a 
seleção dos nomeados da 
responsabilidade de uma Co-
missão Independente de 
Avaliação, composta por Ar-
ménio Santos, Albino Perei-
ra, Pedro Vasconcelos, João 
Ferreira e Ricardo Dias.

Já as categorias Desporto 
Escolar, Reconhecimento do 
Município e Alto Prestígio fo-
ram da responsabilidade da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes.

Anulada. Iniciativa camarária que premeia anualmente os melhores do desporto no conce-
lho estava marcada para o dia 24 de março. Vereador do Desporto assume a 
responsabilidade 

Cancelada Gala do Desporto 
da Câmara de Paredes

António Orlando | texto

Cândido Barbosa passou a 
ser nome de Avenida na cidade 
de Rebordosa. A proposta foi 
aprovada em reunião do Exe-
cutivo Municipal de Paredes, 
exceto pelo próprio Cândido 
Barbosa que enquanto verea-
dor achou por bem não partici-
par na votação. 

A proposta de autoria de 
Celso Ferreira foi aprovada por 
unanimidade e reconhece os 
feitos de Cândido Barbosa en-
quanto ciclista profissional. A 
distinção não deixou indiferen-
te aquele que hoje é vereador e 
que em tempos era conhecido 
no ciclismo como “o foguete de 
Rebordosa”. “Queiramos ou 

não, a passagem pela autarquia 
é um ciclo da minha vida que 
não apaga nada do que está pa-
ra trás nem traz nada de acrés-
cimo ao Cândido Barbosa ex-
-atleta”, disse ao Progresso de 
Paredes o antigo rei dos sprin-
tes a quem só lhe faltou uma 
vitória na Volta a Portugal. 
“Gostaria de ter ganho a Volta, 
não escondo isso a ninguém, 
mas não vivo frustrado com is-
so porque estou bem comigo”, 
acrescenta. 

Hoje em dia a bicicleta para 
Cândido Barbosa é objeto de 
lazer e de manutenção física, 
até porque “os joelhos já não 
deixam fazer mais. Tudo tem 

um tempo”, explica.  O tempo, 
dentro de dias, será tempo para 
descerrar a placa da Avenida 
Cândido Oliveira, arruamento 
que dá acesso ao Centro Esco-

lar.  A Avenida Cândido Barbo-
sa começa na Rua da Secundá-
ria e termina na Avenida Enge-
nheiro Adelino Amaro da 
Costa.

Avenida Cândido Barbosa 

José Mota homenageado com 
prémio Alto Prestígio 2016
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Conheça as causas, sintomas e como tratar o 
problema.

O astigmatismo é uma doença ocular que impe-
de as crianças de verem corretamente.

O astigmatismo resulta de uma alteração da 
configuração do olho que afeta a forma como as 
imagens são formadas e transmitidas ao cérebro. 
Isto é, a córnea apresenta uma superfície irregular 
com zonas mais elevadas e outras mais planas, fa-
zendo com que sejam produzidos vários pontos de 
focagem na retina. O astigmata tem uma visão im-
perfeita, quer ao perto, quer ao longe, porque não 
tem a perceção nítida dos contrastes entre linhas 
horizontais, verticais e oblíquas. 

Não se conhece a causa exata do astigamtismo. 
Em grande parte dos casos, está presente desde do 
nascimento, podendo estar, também, associado a 
outros problemas oculares como a miopia ou 
hipermetropia.

Quando não é hereditário, o astigamtismo po-
de surgir após uma lesão ocular, como um trauma-
tismo, ou cirurgia ocular.

Os sintomas do astigmatismo infantil podem 
não ser fáceis de identificar porque a criança não 
conhece outra forma de ver; ou se o astigmatismo 
afeta apenas um dos olhos. Por isso não refere 
sintomas.

Porém, é de extrema importância que os pais 
estejam atentos a determinados sinais. As crian-
ças podem queixar-se de algumas dores de cabeça, 
cansaço, assim como tendem aproximar-se de al-
guns objectos semicerram os olhos, problemas de 
concentração nas aulas, podendo, mesmo, afetar o 
seu rendimento escolar.

O astigamtismo infantil não detetado e corrigi-
do, atempadamente, pode ter consequências gra-
ves na visão da criança. Por essa razão é importan-
te realizar rastreio visual aos três anos de idade 
para despistar a presença de astigamtismo entre 
outros erros refractivos. O astigamatismo é corri-
gido com óculos ou lentes de contacto. 

O cuidado da visão é muito importante. A dete-
ção e tratamento precoce de problemas de visão 
nas crianças é fundamental, não só para evitar 
possíveis ambliopias, como também, evitar pro-
blemas no seu desenvolvimento.

Informe-se mais e melhor  com profissionais, 
devidamente, qualificados, na sua Opticalia de Pa-
redes. Telefone: 224932099

Astigmatismo Infantil

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

LÚCIA RIOS

Em cima da mesa da 
reunião do Executivo 
Municipal, realizada 

no passado dia 13 de março, 
estava um contrato tão com-
plexo como o seu nome: con-
trato de cedência gratuita e 
de compra e venda e contra-
to de promessa de cedência 
gratuita de bem futuro a ce-
lebrar entre o município de 
Paredes e Manuel José Ma-
t o s  L e m o s  d a  Ve i g a  G i l 
Carneiro. 

P e r c e b e u ?  T i n h a 
avisado. 

Simplificando o que está 
em causa, no primeiro caso 
(contrato), trata-se da ce-
dência gratuita ao municí-
pio de dois prédios rústicos 
num total de 83.970 metros 
quadrados de terreno na 
margem direita do rio para 
ampliação do parque urba-
no, em Lordelo e em contra-
partida a Câmara permite ao 
empresário Matos Gil a pos-
sibilidade de concentrar a 
construção de edifícios de 
habitação e comércio, no-
meadamente, em terrenos 
contíguos ao quartel dos 
bombeiros de Lordelo. Aliás, 
no Contrato agora aprovado 
pela maioria PSD está pre-
vista a demolição da torre 
dos bombeiros por estar 
edificada em terrenos que, 
alegadamente, não são pro-
priedade dos bombeiros, 
mas sim de Matos Gil. A de-
molição da torre “terá que 
ocorrer no prazo máximo de 
dois meses a contar da data 
da emissão do alvará de li-
cença de construção que li-
c e n c i e  a  e d i f i c a ç ã o  a l i 
preconizada”. 

À luz do contrato de com-
pra e venda a Câmara vai de-

sembolsar 20 mil euros para 
adquirir ao mesmo prorietá-
rio quatro prédios urbanos, 
destinados a moínhos, loca-
lizados na margem direita 
do rio Ferreira. 

Quanto ao Contrato de 
Cedência Gratuita de Bem 
Futuro diz respeito a uma 
parcela de terreno de 600 
metros quadrados que a Câ-

mara promete aceitar gra-
tuitamente. O bem futuro 
destina-se à construção de 
uma Biblioteca. 

O Presidente de Câmara 
fez contas por alto com a 
ajuda dos vereadores do 
PSD e pragmatizou os inves-
timentos no domínio das 
acessibilidades. “Mais dia, 
menos dia a Câmara teria 
que fazer estas acessibilida-
des: o acesso à futura ponte 
sobre o rio Ferreira vai ter 
que ser construído pela Câ-
mara. O acesso que vai dar 
ao futuro supermercado é 
um acesso –  que já está no 
nosso plano de atividades 
há muitos anos – de ligação 
ao lugar do Cosme e ao lugar 
de Ronfe e à Cooperativa A 
Lord que, mais ano menos 
ano, a autarquia vai ter que o 
fazer; tem custos para a Câ-
mara? Tem. Mas acho que é 
um magnífico negócio com 

custos muito inferiores a 
uma expropriação que an-
dariam na casa dos 2,5 mi-
lhões de euros. O investi-
mento que a Câmara conta 
ter nestas contrapartidas 
não superará os 550 mil eu-
ros”, argumentou Celso Fer-
r e i r a  c o m  c o n t a s  d e 
algibeira.

Os vereadores do PS in-
sistiram na necessidade de a 
proposta ser acompanhada 
de informação técnica sobre 
o custo total com as obras 
assumidas pelo município 
como contrapartida da ce-
dência dos terrenos em cau-
sa. Foi também pedido um 
estudo económico, para ten-
tar ver se esse custo global é 
inferior ao custo que a Câ-
mara teria de assumir caso 
optasse pela expropriação 
dos terrenos, assim como foi 
solicitada a evidência de um 
acordo com os Bombeiros 

PS recusou votar contrato 
entre a Câmara e proprietário

António Orlando | texto

Negócio. Socialistas queixam-se de falta de informação do negócio e pediram a retirada 
do ponto da ordem do dia para posterior agendamento. Presidente disse que não. Tudo 
porque Celso Ferreira, antes de abandonar a presidência, quer inaugurar o alargamento 
do Parque do Rio Ferreira.

|“E quanto custa 
ao erário público 
as benfeitorias a 
expensas da câ-
mara?”, a pergun-
ta de Alexandre 
Almeida, verea-
dor do PS, não te-
ve uma resposta 
concreta do Pre-
sidente da 
Câmara. 
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para a demolição.  Apesar da 
documentação pedida pelos 
socialistas não existir o pre-
sidente da Câmara insistiu 
na votação do ponto: “este é 
um processo que ando a ne-
gocia-lo, há 20 anos, desde 
que iniciei na Câmara fun-
ções como vereador. Pode-
mos fazer a escritura dentro 
de uma semana e inaugurar 
o parque da cidade até ao ve-
rão, acho que mereço isso, já 
falta pouco tempo para ir 
embora”, apelou sorridente 
ao PS para que acedesse vo-
tar o ponto.

 “Sem a quantificação 
desses custos não consegui-
mos avaliar até que ponto 
estamos em condição de 
respeitar a lei dos compro-
missos”, contrapôs o verea-
dor socialista. Ou seja, preci-
sou Alexandre Almeida, “até 

que ponto temos receitas 
nos três meses seguintes pa-
ra afetar a esses compromis-
sos?  Nada temos a  opor 
quanto à mais-valia para o 
Concelho de Paredes da 
compra desses terrenos pa-
ra o alargamento do parque 
do Rio Ferreira, mas temos 
de saber qual o custo das 

obras que vamos assumir, 
p a ra  n ã o  c o r re r  o  r i s c o  
de incorrer nos incumpri-
mentos previstos no contra-
to que são muitos,  e que  
vão desde a reversão da ce-
dência dos terrenos perden-
do todas as obras entretanto 
feitas,  até ao pagamento  
de indemnizações. Não con-

seguimos perceber como se 
faz uma gestão financeira  
d o  M u n i c í p i o  s e  n ã o  s e 
quantificam esses custos e 
se comparam com alternati-
vas, como é o caso da expro-
priação. É no mínimo falta 
de competência. Dessa for-
ma e perante a recusa em 
nos fornecer essa informa-
ção não podemos votar o 
ponto”, disse Alexandre Al-
meida. O PS, cujo vereador é 
candidato às autárquicas, 
vai agora pedir informações 
por escrito.

O contrato, isto é, o ponto 
da ordem do dia da reunião 
do Executivo que suscitou 
aturada discussão, acabaria 
por ser aprovado por unani-
midade, mas só com os votos 
dos vereadores do PSD. Os 
socialistas não participaram 
na votação.

Pedro Mendes, detentor da pasta do 
ambiente, também entrou na discus-
são para dizer que “o importante 
nesta matéria é ressalvar que a câ-
mara está a fazer um negócio com um 
particular, mas a salvaguardar para o 
futuro a defesa das populações. Com 
esta operação vamos mais que dupli-
car o Parque do rio Ferreira em Lor-
delo e ao mesmo tempo salvaguarda-
mos vias estruturantes”. 
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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

mistertalho@gmail.com
facebook.com/sergiomistertalho

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

Paredes

FUMEIROS CASEIROS

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
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AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 917 457 007
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CACHORRINHO

PRIMADONA

SAMSONITE

JETLAG

Desvelo” em vez de “ca-
rinho”, “ósculo” em 
substituição de “bei-

jo”, “adejar” em vez de voar ou 
“gesto de genuflexão” em al-
ternativa ao “ajoelhar-se” são 
exemplos de palavras erudi-
tas a que o escritor deita mão 
para “lavrar com as mãos” o 
novo romance que “junta te-
máticas atuais e fraturantes 
que não irão deixar ninguém 
indiferente”, garante.

A violência doméstica, o 
cancro, a solidão nos idosos, o 
rapto de um filho são algumas 
das temáticas abordadas por 
Tiago Seixas em “Os Pássaros 
também choram”.

As mãos cruzadas que se 
veem na foto que ilustra esta 
notícia, segundo Tiago Seixas, 
“podiam ser as mãos dos per-
sonagens - Guilherme e de 
Dona Leonilde, uma imagem 
que sintetiza todo o meu livro. 
Um amor que nasceu de um 
ato de compaixão. Não eram 
nada um ao outro, Guilherme 
apenas queria mitigar com 
desvelo”, explica o escritor.

“A culpa da idosa, no rapto 
do neto ao assumir o seu pa-
pel. Encontraram-se nas pala-
vras cruas e duras de Maria 
Rita, vítima de violência do-
méstica e filha de Leonilde. O 
cancro levou Rita, mas deixou 
o seu espólio de palavras. Elas 
ecoam na nossa consciência, 
emocionam-nos e deixam-
-nos os olhos marejados de 
lágrimas”. 

A meio da história, conta 
Tiago Seixas, Leonilde e o pu-
tativo neto libertam o pássa-
ro que não cantava após a 
morte de Rita... “Guilherme 
vê-o adejar e a pousar no seu 
ombro quando visita a cam-
pa da mulher. Ele relembra 
as palavras da idosa «Volta-
mos sempre ao lugar onde 
fomos felizes». Dona Leonil-

de renega a verdade, quando 
Guilherme revela-lhe que 
não é Bruno, o seu neto e 
apenas assumiu o seu papel, 
para ajudá-la a morrer em 
paz. Mas será que Dona Leo-
nilde sempre soube a verda-
de? Será que é mais fácil vi-
vermos com uma mentira 
piedosa? Será que o amor 
não está onde o encontra-

mos? “Num último ósculo, no 
apogeu do romance, Guilher-
me cai aos pés da senhora, 
num gesto de genuflexão, pe-
dindo perdão. O vento sibila-
va nas cortinas, a velhinha 
soltou um último espasmo e 
naquele momento, antes de 
ela ir beijar os pés do Senhor, 
Guilherme e Leonilde, foram 
avó e neto!...”

Livro. "Os Pássaros também choram" é o novo romance de Tiago Seixas. Nas palavras do 
jovem escritor de Rebordosa trata-se de um romance que une diferentes gerações, que que-
bra paradigmas, um hino ao amor e à vida. 

Os Pássaros também choram

António Orlando | texto
Transgressora
O primeiro livro de Tia-
go Seixas" deu pelo no-
me de “A transgressora". 
Um livro em que a per-
sonagem principal é, Re-
gina, uma transexual.

PUB

A Associação Patu-
dos de Paredes (APP) 
celebra no próximo 
dia 25 de Março o seu 
primeiro aniversário 
com um jantar conví-
vio num restaurante 
de Vandoma. O valor 
angariado reverterá 
para a associação. 

A APP é uma asso-
ciação sem fins lucra-
tivos, do Concelho de 
Paredes, cuja missão 
é a recolha, o bem-es-
tar e a promoção da 
adoção responsável 
de animais abando-
nados ou entregues 
no canil municipal. 

Este trabalho é desen-
volvido em estreita 
colaboração com a 
Câmara Municipal de 
Paredes via Canil Mu-
nicipal. É de destacar 
que, no momento, é a 
única associação, 
dentro do concelho, a 
dar esta resposta.

Um acidente de trabalho, 
no dia 3 de março, na empre-
sa Cácio – Indústria de Mobi-
liário, em Vandoma, tirou a 
vida a Albano Pinto Rodri-
gues. A vítima, de 53 anos, 
morreu ao ser atingido por 
uma palete de madeiras na 

fábrica onde trabalhava há 
largos anos.

Apesar de assistido no lo-
cal pelos Bombeiros de Bal-
tar, Albano Pinto Rodrigues, 
natural e residente em Re-
bordosa, acabaria por não 
resistir aos ferimentos.

Pedro Alves não reno-
vou a comissão de serviço e 
abandonou o comando dos 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo. O agora ex-coman-
dante que chefiou a corpo-
ração nos últimos oito anos, 
continuará a vestir a farda 

de bombeiro, mas apenas 
na prestação de serviço 
voluntário.

Pedro Alves, 42 anos, na 
sexta-feira dia 11 de março 
liderou pela última vez a 
formatura dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo.

Associação Patudos  
de Paredes festeja  
primeiro aniversário

Morre esmagado por palete

Pedro Alves abandona  
comando dos BV Lordelo
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Consulta Externa do 
Hospital Padre Américo em obras 

As obras de reestrutu-
ração da Consulta 
Externa,  segundo 

fonte da administração hos-
pitalar, são efetuadas de for-
ma gradual para minimizar 
aos utentes o incómodo que 
q u a l q u e r  e m p r e i t a d a 
envolve.

É que diariamente são 
realizadas,  em Penafiel , 
1500 consultas e exames es-
peciais, sem contar com o 
número de acompanhantes. 
Estima-se que passam pela 
Consulta Externa mais de 3 
mil pessoas dia. Numa pri-
meira fase, as intervenções 
serão efetuadas com recur-
sos próprios do Serviço de 
Instalações e Equipamentos 
(SIE) que conta com colabo-
radores de construção civil, 
carpintaria, eletricidade, pi-
chelaria e eletromecânica.

A obra tem uma duração 
prevista de 6 meses, sendo 
efetuada em três fases:

Fase 1: Remodelação dos 
interiores com criação de no-
vos espaços de consulta, am-

pliação das salas de espera 
para consulta e exames, adap-

tação e criação de novos bal-
cões de atendimento.

Fase 2: Construção do no-
vo espaço para o Hospital de 

Dia, cujo projeto está em pro-
cesso de melhoramentos.

Fase 3: A obra relativa ao 
espaço exterior da Consulta 
Externa, já aprovado pelo 
Conselho de Administração, 
encontra-se em fase de con-
tratação externa e inclui a 
melhoria dos acessos e a re-
formulação do estaciona-
mento de ambulâncias.

De acordo com o Presidente 
do Conselho de Administração 
do CHTS, Carlos Alberto, “pre-
tendemos não só criar novos e 
melhores espaços públicos e 
de atendimento, bem como in-
troduzir alterações profundas 
que venham a dotar a consulta 
externa de novos circuitos, no-
vos serviços e consultas, tendo 
como fim uma maior humani-
zação deste espaço e dos cuida-
dos prestados. A Consulta Ex-
terna, a par com a Urgência, é 
onde recebemos mais utentes 
e temos de saber receber todos 
os nossos doentes com a maior 
qualidade e eficácia. É essa a 
nossa missão ao serviço do CH-
TS e da população que servi-
mos”, acrescenta.

Saúde. A “Consulta Externa” no Hospital Padre Américo, em Penafiel, está a sofrer obras de remodelação profunda que assentam numa rees-
truturação de serviços e de espaços de espera. A empreitada arrancou no início do mês e vai prolongar-se até setembro.

António Orlando | texto

O Serviço de Urologia 
do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) 
assinalou no dia 14 de 
março, o Dia Mundial da 
Incontinência Urinária 
com a realização de uma 
sessão de esclarecimento 
sobre o tema.

O encontro, decorreu no 
Hospital Padre Américo e 
teve como objetivo sensibi-
lizar para esta patologia, 
alertando para sintomas, 
tratamentos e prevenção.

A incontinência urinária 
é muito frequente entre a 

população portuguesa, afe-
ta 20% da população com 
mais de 40 anos, o que sig-
nifica que 1 em cada 5 por-
tugueses acima dos 40 anos 
sofre da doença.

A incontinência urinária 
tem fortes implicações a ní-
vel pessoal, familiar e labo-
ral na vida dos doentes, sen-
do que são muito poucas as 
pessoas que pedem ajuda. 
Estima-se que apenas 10% 
das pessoas afetadas o fa-
çam. Existem formas de tra-
tamento com taxas de su-
cesso na casa dos 90%.

Empresas, escolas, univer-
sidades, IPSS, Exército ou IEFP, 
abrangendo um vasto leque de 
ofertas educativas, formativas 
e profissionais, deram corpo à 
oitava edição da InVista – Feira 
do Emprego, Formação e Em-
preendedorismo de Paredes. 
Este ano o certame assentou 
arraiais no parque José Gui-
lherme  nos dias 3 e 4 de março 
e  r e u n i u  m a i s  d e  5 0 
expositores.

As escolas concelhias esti-
veram mesmo particularmen-
te envolvidas no evento, com o 
Curso Profissional de Turismo 
da Escola de Rebordosa a parti-

cipar, no primeiro dia, na rece-
ção aos convidados e na distri-
buição do bolo, que foi confe-
cionado pelo chef Fernando do 
Curso de Cozinha da E/B 2.3 de 
Paredes. E o Curso de Anima-
ção da Escola Secundária de 
Vilela voltou a participar com a 
criatividade a que nos habi-
tuou, tanto na cerimónia de 
abertura como através de apre-
sentações de mimos, lançado-
res de fogo e estátuas vivas ao 
longo dos três dias do certame. 

Durante o primeiro dia da 
feira, foram ainda organizadas 
duas atividades na Biblioteca 
Municipal de Paredes, ambas 

em parceria cm o IEFP e aber-
tas a pessoas dos 18 aos 40 
anos, tendo como habilitações 
mínimas o 9.º ano de escolari-
dade: a primeira, designada 
“Kit Emprega-te”, contou com a 
participação de 40 pessoas, nú-
mero idêntico ao das presen-
ças na segunda, que consistiu 
numa sessão de esclarecimen-
to sobre microcrédito promo-
vida pela Associação Nacional 
de Direito ao Crédito e pelo 
Millennium BCP.

Na tarde de sábado e no âm-
bito da Young Business School 
da Casa de Juventude de Pare-
des, foi também dinamizada 

uma sessão sobre finanças pes-
soais com dois especialistas 
para cerca de 40 participantes: 
Luís Baltar, da Caixa Geral de 
Depósitos, falou sobre gestão 
de orçamentos familiares e dos 
jovens; e Luís Silva, do Banco 
Best, falou sobre investimen-
tos. A autarquia, promotora do 
evento em parceria com o 
CLDS Horizontes de Inclusão,  
define a iniciativa como uma 
“referência na região como 
uma janela de oportunidade 
para o futuro de jovens e adul-
tos à procura de emprego ou de 
se lançarem pela primeira vez 
no mercado de trabalho”.

CHTS assinalou Dia Mundial 
da Incontinência Urinária

InVista assentou arraiais no Parque José Guilherme
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Câmara firmou protocolo 
com MP para combater 
violência doméstica 
Colaboração. Cada um dos oito municípios que integram a Comarca 
de Porto Este, entre os quais o de Paredes, tem nomeado um magis-
trado do Ministério Público especializado e responsável pela investi-
gação dos crimes violência doméstica, maus tratos e contra a liberda-
de e autodeterminação sexual de menores. Protocolos idênticos vão 
ser firmados com todos.

A prova vai ser uma opor-
tunidade única para ver os 
camiões de competição em 
ação, já que se juntam tam-
bém ao programa desta jor-
nada extra-campeonato.

António Orlando - Texto
O Circuito de Ralicross de 

Baltar regressa à atividade, 
no próximo domingo, dia 19 
de março, com um programa 
de corridas de Camião Racing, 
Kartcross e Ralicross. Mais do 
que o regresso à atividade 
desta pista com tanta tradição 
no panorama automobilístico 
nacional, esta vai ser uma 
oportunidade única para ver 
os camiões de competição em 
ação, já que se juntam tam-
bém ao programa desta jor-
nada extracampeonato.

“Entendemos que era im-
portante haver um evento 
que precedesse a abertura do 
Campeonato Nacional de Ra-
licross, que permita aos pilo-
tos testarem os carros em 
condições de corrida e com 
custos claramente inferiores 
aos de o aluguer uma pista. 

Além disso, entendemos tam-
bém que era importante reali-
zar a prova em «terreno neu-
tro», sem beneficiar nenhum 
clube ou traçado dos que inte-
gram o Campeonato. Assim, 
encontrámos no Circuito de 
Baltar e no DEMOPORTO os 
parceiros ideais para a reali-
zação desta prova”, revela fon-
te da organização.

Em termos de categorias 
admitidas, o regulamento 
particular da prova é idêntico 
ao regulamento técnico que 
rege a época de 2017, o que 
reforça ainda mais o conceito 

de evento para testar os no-
vos carros.

Paredes RX Series tem da-
ta marcada para o Dia do Pai. 
“Quisemos fazer a prova o su-
ficientemente afastado do ar-
ranque da época, para não in-
terferir com a jornada de Lou-
sada, mas também próxima o 
bastante para que os carros já 
estejam prontos. Além disso, 
ao apostarmos nesta data, 
apostamos também num pro-
grama para as famílias, com 
bilhetes familiares a preços 
muito convidativos”, realça a 
mesma fonte.

Jorge Pereira 
(CBP) Campeão 
Nacional Juvenis 
3000mts Pista 
coberta
O atleta da Casa do 
Benfica em Paredes 
Jorge Pereira, conquis-
tou no dia 5 de fevereiro, 
na Cidade de Pombal, o 
título de Campeão 
Nacional de Juvenis na 
distância de 3000mts.

Ralicross de volta a Baltar 

PUB

A Câmara Municipal de 
Paredes assinalou o 
dia 8 de março, Dia In-

ternacional da Mulher, com a 
celebração de um protocolo 
com o Ministério Público da 
Comarca de Porto Este para a 
prevenção de atos de violên-
cia doméstica, apoio às víti-
mas e capacitação do sistema 
de atores e das organizações 
que operam no concelho no 
âmbito do combate a este fla-
gelo. A cerimónia realizou-se 
no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. 

O protocolo prevê que a 
Rede Social/Conselhos Locais 
de Ação Social (CLAS) de Pare-
des nomeie um interlocutor 
para os contactos com o ma-
gistrado do Ministério Públi-
co responsável pela investiga-
ção dos crimes de violência 
doméstica e maus tratos e 
contra a liberdade e autode-
terminação sexual do DIAP do 
Município de Paredes, para 
que ambos articulem e defi-
nam entre si a intervenção a 
realizar.

Ou seja, o magistrado do 
Ministério Público que, no 
âmbito de um inquérito crimi-
nal, tenha conhecimento de 
um problema contemplado 
no protocolo e entenda ser 
útil a intervenção do CLAS, so-
licita-a. Por seu turno, o inter-
locutor do CLAS avalia a situa-
ção e encaminha-a para o 
membro da rede que melhor 
possa acautelá-la, comuni-
cando o encaminhamento ao 
magistrado, que depois o in-
formará do desfecho do in-

quérito criminal.Hermínia 
Moreira abriu a cerimónia: 
“Hoje, 8 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher, estamos 
aqui para o assinalar da forma 
que consideramos mais ade-
quada, também com o CLAS 
de Paredes, cuja presença 
nesta cerimónia demonstra a 
sua proximidade e o seu com-
promisso. Este é um dia para 
refletirmos sobre a descrimi-
nação da mulher e desejar que 
num futuro próximo já não 
necessitemos de o assinalar”.

“Mas, se olharmos para a 
realidade atual, ainda se justi-
fica assinalar o Dia Interna-
cional da Mulher e, para resol-
ver este problema, temos 
também de combater a vio-
lência doméstica, daí a assina-
tura deste protocolo. Deve-
mos todos empenhar-nos pa-
ra que este dia deixe de fazer 
sentido”, disse ainda a verea-

dora do Pelouro da Ação So-
cial da Câmara Municipal de 
Paredes.

A Procuradora da Repúbli-
ca Coordenadora do Ministé-
rio Público da Comarca do 
Porto Este, Maria José Eleuté-
rio, lembrou que a violência 
doméstica está muitas vezes 
associada a problemas de de-
pendência, como álcool e dro-
gas, e a questões de carência 
financeira. “Este protocolo vi-
sa promover uma maior en-
volvência da sociedade civil e 
da Rede Social na resolução 
do problema. Este é um proto-
colo de colaboração numa 
área muito sensível, pelo que 
agradecemos a disponibilida-
de e o esforço da Câmara Mu-
nicipal de Paredes. O protoco-
lo é celebrado para se dar res-
posta adequada aos casos 
concretos, evitando-se a 
revitimização”.

António Orlando | texto

Campeonato do Norte   
de Corta Mato  
(Porto,  Viana, Braga, 
Bragança, Vila Real)

A Casa do Benfica em Paredes sagrou-se Campeã 
Regional e Campeã do Norte de Corta Mato no es-
calão de Juniores Masculinos. A dupla prova dis-
putou-se no dia 04 de fevereiro na Cidade de 
Felgueiras. Já a nível individual, o atleta Miguel 
Pereira foi 3º classificado no Campeonato 
Regional e 3º classificado no Campeonato do 
Norte.
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MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Contra o S. Martinho até aos 40 mi-
nutos o jogo esteve equilibrado. 
Depois em cinco minutos em três 
contraataques a nossa equipa so-
freu três golos e nunca mais conse-
guimos recuperar animicamente. 

Na segunda parte foi penoso para os nossos joga-
dores. É daqueles jogos que sai tudo bem a uma 
equipa e tudo mal à outra. Durante a semana o tra-
balho foi para  recuperar psicologicamente e em 
Felgueiras, em casa do 1º classificado, o Aliança de 
Gandra nem parecia a mesma equipa. A goleada 
que sofremos com o S. Martinho foi um acidente de 
percurso.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

 

Em Paços de Gaiolo era importante 
vencer porque o adversário era di-
reto. Conseguimos. Foi um jogo em 
que apesar de ter havido duas ex-
pulsões de nossos jogadores e o ru-
mo dos acontecimentos ter-se 
complicado acabamos por vencer 

bem. Em casa diante do Salvadorense, líder do 
campeonato, tinha falado com os meus jogadores 
que era importante dar continuidade às vitórias 
para mostramos o nosso valor. Depois de termos 
chegado ao 1-1 o adversário fez o 2/1 em fora de jo-
go. Há um penalty a nosso favor que o árbitro não 
marca. É complicado tirar pontos ao líder enquanto 
nós estamos cá em baixo é mais fácil.

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Não esperávamos facilidades para 
atingir um dos três primeiros luga-
res. Conseguimos ficar em segun-
do. Há que dar mérito aos jogado-
res e agora há que pensar no futuro. 
A segunda fase é uma competição 

muito curta, com adversários de grande nível mas 
nós vamos jogo a jogo na perspetiva de os vencer. O 
Canelas 2010 é um adversário igual aos outros. A 
única coisa com a qual me preocupo é com os meus 
jogadores e para esses jogos a preparação será fei-
ta de igual modo como se fossem outros jogos 
quaisquer.

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

 As duas últimas jornadas disputadas 
foram muito positivas, pois conquis-
tamos duas vitórias com adversários 
do topo da tabela. Com o Mocidade 
Sangemil o 1º classificado, a minha 
equipa teve uma atitude muito per-

sonalizada, o que foi preponderante para o triunfo no 
jogo, pena foi termos conseguido só um golo. Com o 
Penamaior tivemos uma entrada forte, conseguindo 
uma vantagem de 2 golos, o adversário dispôs de 2 
grandes penalidades o que lhes permitiu sair para o in-
tervalo com o empate, no 2º tempo voltamos a con-
quistar uma nova vantagem de 2 golos, que nos deu o 
controlo do jogo.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Terminamos a 1ª fase uma derrota 
em Santo Tirso num jogo que era de-
cisivo para o Tirsense. A 2ª fase da 
prova é um campeonato curto, que 
será mais competitivo ainda que a 
primeira fase, porque a diferença 
pontual ficou mais reduzida. Todas as 

equipas tem a ilusão de conseguir a manutenção. Es-
tamos a preparar-nos para ultrapassar as dificulda-
des, que serão muitas e entrar em todos os jogos para 
vencer, para rápidamente conseguirmos o objetivo 
desta fase que passa pela manutenção. Um segundo 
objetivo será projetar a próxima época independen-
temente de quem for a Equipa Técnica e pensando 
nesse facto, promovemos e inscrevemos alguns 
juniores.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Disputamos dois jogos em que o 
Nun´Álvares não realizou as exibi-
ções que eram expectáveis. Em am-
bos entramos a perder no primeiro 
quarto de hora, fruto da pouca con-
centração e pouca intensidade. Só 

conseguimos dar a volta num jogo e desse modo des-
perdiçamos uma soberana oportunidade de aproxima-
ção ao 1º lugar. Assim caímos para o 4º lugar. Pressão 
da subida? É evidente que essas coisas provocam algu-
ma mossa nos jogadores, mas temos que fazer a defesa 
do lugar que ocupamos e admitimos também um au-
mento da motivação dos adversários. Mas julgo que é 
tão só a competitividade do campeonato aliada a bai-
xas importantes no nosso plantel. 

Por ANTÓNIO ORLANDO

Novas vidas 

E
ste fim de semana que tem o 
dia de domingo dedicado ao 
pai, ficará igualmente marca-

do pelo início da etapa final do fute-
bol de Elite da Associação de Fute-
bol do Porto. Digo, ficará porque o 
Tirsense interpôs na AFP um recur-
so com efeito suspensivo do cam-
peonato por ter sido relegado para a 
fase de permanência após o Conse-
lho de Disciplina ter transformando 
em derrota a vitoria sobre o Vilari-
nho. O beneficiado do castigo foi o 
Lixa que passou para a pole de 
subida. 
O Rebordosa carimbou o passapor-
te para a fase de apuramento na re-
ta final com uma goleada sobre a 
equipa B do Gondomar. Agora vai 
ter medir forças, nomeadamente, 
com a polémica formação do Cane-
las 2010, capitaneada por Fernando 
Madureira, líder da claque do FC 
Porto Superdragões, cujo apelido 
de guerra é “Macaco”.  A equipa 
gaiense ganhou a maior parte dos 
pontos na primeira fase do campeo-
nato da Série 1 sem jogar por falta 
de comparência dos adversários 
que temiam a dureza e as alegadas 
ameaças dos jogadores do Canelas. 
Veremos se agora o clima normaliza 
a bem de todos os que gostam de fu-
tebol. USC Paredes e Aliados de 
Lordelo vão disputar a manutenção 
na Elite tendo por adversários Tir-
sense, Barrosas, Vilarinho, Alpen-
dorada, Baião, Vila Meã e S. Pedro 
da Cova.  Em Baltar chegou final-
mente um sinal que em breve pode-
rá haver novo parque de jogos, mas 
pelado.  A Câmara de Paredes fez 
saber que já tem, em sua posse, to-
dos os terrenos necessários para a 
construção do Complexo Desporti-
vo de Baltar. O último acordo foi ce-
lebrado no dia 10 de março “e as 
obras relativas ao movimento de 
terras para a construção do comple-
xo arrancam ainda este mês”, garan-
tiu fonte da autarquia.
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DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 4 DISPUTADA EM 5 DE MARÇO

Aliança de Gandra ...........0 S. Martinho ....................... 6

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 12 DE MARÇO

FC Felgueiras1932  .........1 Aliança de Gandra ......... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 4 

1º FC Felgueiras 1932 ................................................................... 20 Pontos

4º Aliança de Gandra ..................................................................... 13 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

Pedras Salgadas - Aliança de Gandra 

JORNADA 7 A DISPUTAR EM 26 DE MARÇO

Aliança de Gandra – Ponte da Barca 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

JORNADA 26 DISPUTADA EM 5 DE MARÇO

USC Paredes ......................0 Sobrado ............................. 4

Rebordosa ..........................5  Gondomar ........................ 2

Tirsense ...............................2  Aliados FC Lordelo ....... 0

CLASSIFICAÇÃO FINAL 1ª FASE, APÓS 26 JORNADAS 

1º - Desp. Aves B .............................................................................. 58 pontos

2º Tirsense......................................................................................... 50 p

3º -  Rebordosa AC .......................................................................... 50 p

7º - USC Paredes ............................................................................. 39 p

9º - Aliados FC Lordelo ................................................................. 32 p

PRÓXIMAS JORNADAS

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 1 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

Rebordosa – Maia Lidador

JORNADA 2 A DISPUTAR EM 26 DE MARÇO

SC Rio Tinto – Rebordosa

Apuramento de Manutenção

JORNADA 1 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

Gondomar b – Aliados FC Lordelo

Baião - USC Paredes

APURAMENTO DE MANUTENÇÃO

JORNADA 2 A DISPUTAR EM 26 DE MARÇO

Aliados FC Lordelo – Vilarinho

USC Paredes – Vila Meã

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 21 DISPUTADA EM 5 DE MARÇO

SC Nun´Álvares ................2 Ataense  ............................. 1

JORNADA 22 DISPUTADA EM 12 DE MARÇO

Alfenense............................2 SC Nun´Álvares  ............. 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 22

1º Avintes ........................................................................................... 44 Pontos

4º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 38 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 23 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

SC Nun´Álvares – Vila Caíz 

JORNADA 24 A DISPUTAR EM 26 DE MARÇO

Perafita- SC Nun´Álvares

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 20 DISPUTADA EM 5 DE MARÇO

Campo ..................................3 CCD Sobrosa ................... 1

JORNADA 21 DISPUTADA EM 12 MARÇO

CCD Sobrosa .....................1 Roriz .................................... 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 21

1º Citânia Sanfins............................................................................ 46 Pontos

14º CCD Sobrosa ............................................................................ 22 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 22 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

Estrela de Fânzeres – CCD Sobrosa

JORNADA 23 A DISPUTAR EM 26 MARÇO

CCD Sobrosa – Rio de Moinhos

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 20 DISPUTADA EM 5 DE MARÇO

FC Parada ...........................0 Frazão ................................. 0

ISC Sobreirense ...............1 Mocidade Sangemil ...... 0

JORNADA 21 DISPUTADA EM 12 DE MARÇO

Penamaior ..........................3  ISC Sobreirense ............. 4

Melres ..................................0  FC Parada.......................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 21

1º  FC Parada ..................................................................................... 41 p

8º ISC Sobreirense ......................................................................... 27 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 22 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

FC Parada – Lamoso

ISC Sobreirense - Frazão

JORNADA 23 A DISPUTAR EM 26 DE MARÇO

Melres– ISC Sobreirense

1º Maio Figueiró – FC Parada

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 20 DISPUTADA EM 5 DE MARÇO

Paços de Gaiolo ................0 USC Baltar  ....................... 2

JORNADA 21 DISPUTADA EM 12 DE MARÇO

USC Baltar ..........................1  Salvadorense .................. 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 21

1º Salvadorense .............................................................................. 48 pontos

10º USC Baltar ................................................................................. 18 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 22 A DISPUTAR EM 19 DE MARÇO

Lagoas - USC Baltar

JORNADA 23 A DISPUTAR EM 26 DE MARÇO

USC Baltar - Baião B

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

A história do último jogo foi mais ou 

menos esta: na primeira parte, nós 

a jogar e o adversário a marcar; na 

segunda parte, a preocupação foi 

gerir a emoção dos nossos jogado-

res para que eles não perdessem 

o controlo emocional. Na segunda fase do cam-

peonato vamos querer, rapidamente, assegurar a 

manutenção que é o nosso grande objetivo. Depois 

a pretensão é colocar o USC Paredes nos lugares ci-

meiros porque temos qualidade para isso. Estamos 

a realizar uma boa época com um dos orçamentos 

mais reduzidos do campeonato. É importante real-

çar também o nosso percurso na Taça.  

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

No jogo contra o Frazão, a semana 
de preparação para esse jogo foi 
muito penosa devido às más condi-
ções do pelado por causa do mau 
tempo. Não conseguimos preparar 
convenientemente o jogo. Ora nu-

ma equipa, como a nossa, que gosta de jogar em pos-
se de bola é fácil perceber a dificuldade. O empate 
foi um mal menor. Em Melres fomos a melhor equipa 
ao longo dos 90 minutos. O Parada é candidatos à su-
bida? O objetivo era ficar nos cinco primeiros classi-
ficados. Agora vamos lutar pelo apuramento para a 
pole de subida. Já que aqui estamos vamos à luta pe-
lo clube e pela massa adepta. O que for será. 

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

 Na derrota com o Campo foi um jo-
go com um resultado de todo injusto 
e com uma arbitragem influente no 
desfecho final. Entramos bem na 
partida porém o adversário antes 
do intervalo conseguiu dar a volta 
com uma grande penalidade. Nessa 

ocasião, o árbitro expulsou um nosso jogador. A se-
gunda parte ficou mais difícil com dez jogadores mas 
mesmo assim estivemos sempre por cima no jogo. 
No único contraataque do adversário o árbitro re-
solveu matar a partida ao assinalar novo penalti e es-
te sem dúvidas inexistente. Com o Roriz foi um jogo 
tremendamente difícil. Desde que estou aqui foi o 
jogo menos conseguido. Ainda assim ganhamos e 
saímos dos lugares de descida.
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DESTAQUE

A descarga poluente 
ocorreu no passado 
dia 7, quando cerca 

de 250 mil litros de choru-

me, um composto de uma 
mistura de dejetos sólidos 
e líquidos de animais usado 
como fertilizante, chega-
ram ao leito do rio Sousa 
que ficou coberto com uma 
espuma espessa, causando 

maus odores que se esten-
deram ao longo de vários 
quilómetros.
A ocorrência foi registada 
pelo Serviço de Proteção da 
Natureza e do Ambiente 
(SEPNA) da GNR, que iden-

tificou como fonte poluido-
ra uma vacaria situada na 
freguesia de Rans, concelho 
de Penafiel, devido a um 
desabamento de terras que 
provocou a queda de um 
muro de um depósito de 

chorume. No entanto, de 
acordo com o município de 
Penafiel, “a fauna e a flora 
não foram afetadas”.
Em Paredes, os sinais de 
poluição começaram a ser 
visíveis cerca das 12 horas 

na zona de Recarei e, três 
horas depois, o cenário era 
aquele que as fotos docu-
mentam: a água de tonali-
dade escura com vestígios 
de fezes à superfície, nas 
zonas de queda, produzia 

Descarga no rio Sousa 
“chega” à Assembleia da República

António Orlando | texto

Poluição. 250 mil litros de estrume (chorume) de vaca inquinaram o rio Sousa de Penafiel até à foz. Paredes foi quem mais sofreu com o inciden-
te.  Deputados do PS levaram o assunto à AR. A fonte poluidora foi uma vacaria localizada em Rans no concelho vizinho de Penafiel.
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DESTAQUE

Pescador desolado  
por lhe matarem  
o entretenimento  
na reforma
Vitorino Cruz, 77 anos, depois de uma vida 
na Função Pública, “a chatice” da reforma é 
combatida pelo entretenimento na pesca de 
lazer. Algo que se viu impedido de fazer, na 
tarde primaveril do dia 7 de março. A culpa é 
da poluição do rio Sousa.

 “O tempo está bom, mas 
hoje o rio está cheio de 
porcaria”, começa por 
notar, Vitorino Cruz de 
cana de pesca na mão, 
na margem esquerda do 
rio Sousa, junto à Ponte 
d e  A l é m  R i o ,  e m 
Recarei. 
“Normalmente pesco e 
deito os peixes ao rio”, 
deixando, no entanto, 
perceber que quando o 
pescado lhe agrada o le-
va consigo para o repas-
to. Ou não fosse uma 
ajuda na hora de pôr a 
mesa. É que reformas da 
Função Pública, como 
foi fácil perceber na 
abordagem do Progres-
so de Paredes ao septua-
genário, nem sempre 
quer dizer abundância. 
Apesar do esgoto que 
naquele dia corria a céu 
aberto no leito do Sousa, 
Vitorino Cruz ainda lan-
çou o isco na ponta do 
anzol às águas fétidas do 
rio. Como engodo ia ati-
rando, de vez em quan-
do, pedaços de batatas 

cozidas que esmagava 
com as mãos. Porém, os 
peixes não picavam o 
anzol. Andariam entre-
tidos com outros petis-
cos, diga-se, pouco reco-
mendáveis. “Hoje tam-
bém era para atirá-los 
de novo ao rio”, ressal-
vou o “velho” pescador. 
“É uma pena o que fa-
zem a este rio. Antiga-
mente via-se o peixe no 
fundo do rio a passar de 
um lado para o outro”, 
recorda com saudade, o 
senhor Vitorino. Bogas, 
Barbos e Escalos são a 
pesca mais frequente. 
“Há também quem diga 
que faça apanha de ca-
ranguejos. Eu nunca os 
vi”, acrescenta. O que o 
reformado da Função 
Pública já viu, garante, 
foram lontras no rio 
Sousa. “Mas é claro, se 
isto continuar assim, 
morre tudo”, diz desola-
do. No álbum de recor-
dações Vitorino Cruz, 
lembra um barbo de 
1,700 kg que ali, no rio 
Sousa, pescou como o 
seu maior troféu. 

FERNANDO 
RIBEIRO
REFORMADO

“A minha filha que é for-

mada em engenharia 

ambiental se via isto fi-

cava furiosa. Isto é um 

cheiro que nem se pode 

estar aqui. Ali, no açude, 

a espuma até faz 

castelos.”

JOSÉ 
SILVA
PRESTADOR DE SER-

VIÇO SOCIAL

“Era meio dia e isto já es-

tava assim. São quase 

quatro horas da tarde e 

veja esta pouca vergo-

nha. De onde é não sei. 

Há fabricas aí para cima 

assim como vacarias, 

que vezes sem conta su-

jam o rio todo. Mas des-

ta vez foi demais.” 

 

JOÃO 
GONÇALVES
PRESIDENTE DE JUN-

TA DA SOBREIRA

“Já tomei várias posi-
ções sobre a poluição no 
rio Sousa. É preciso tra-
tar do rio, mas se não 
houver controlo das fon-
tes poluidoras a montan-
te, caso das pecuárias, 
das avículas, que siste-
maticamente poluem o 
rio e isso torna pratica-
mente impraticável o 
seu usufruto” in JN.

PRODUÇÃO 

DE CHORUME
Uma vaca adulta, por 

ano, produz chorume 

equivalente a 500 kg de 

Adubo nitro 20,5% 

(Azoto) e 250kg de su-

perfosfato 18% (fósfo-

ro). Estes são valores 

médios, que podem va-

riar com a dieta dos ani-

mais, tipo de instala-

ções, etc.

António Orlando | texto

autênticos castelos de es-
puma. O cheiro pestilento 

e o cenário desolador es-
tenderam-se por quilóme-
tros ao longo de toda a zo-
na ribeirinha ao Sousa e 
provocou a natural indig-
nação de todos aqueles 
que vivem enraizados, de 
facto, no “vale” do Sousa.
A Câmara Municipal de 
Paredes, por intermédio 
do vereador com o Pelou-
ro do Ambiente,  Pedro 
Mendes, explicou que foi 
“informada de que o rio 
Sousa estava poluído e 
que após uma batida no 
terreno por parte da Polí-
cia Municipal ao longo do 
percurso do rio no territó-
rio do concelho, solicitou 
informações ao Serviço de 
Proteção da Natureza e do 
Ambiente  (SEPNA) da 
GNR e este identificou que 
a fonte poluidora foi uma 
vacaria situada em Rans, 
Penafiel. Foi uma descar-
ga brutal. Não sei em que 
condições é que a vacaria 
funcionava”, disse ao Pro-
gresso de Paredes, o vice-

-Presidente da autarquia 
paredense. Os deputados 
do PS na Assembleia da 
Republica eleitos pelo dis-
trito do Porto dizem-se 
preocupados com aquilo 
que definem de “acidente 
de contaminação do rio 
Sousa, que decorreu no 
passado dia 7 de março” e 
requereram explicações 
ao Ministro do Ambiente. 
Os parlamentares socia-
listas, entre eles João Tor-
res, Joana Lima e Renato 
Sampaio, lembram que 
são vários os acidentes de 
contaminação de rios em 
Portugal, quer por causas 
acidentais, quer por inter-
médio de ações de descar-
g a  c o m  c a r á t e r 
intencional.
“Estas ocorrências reque-
rem o desenvolvimento de 
uma política de prevenção 
tão eficaz quanto possível, 
articulada entre as autar-
quias e o Governo”.
Numa pergunta dirigida 
ao Ministério do Ambien-
te, os deputados questio-
nam se a tutela teve co-
nhecimento desta ocor-
rência e quais as medidas 
que está em condições de 
d e s e n v o l v e r  p a r a  a 
resolver.
Perguntam, ainda, que 
propostas pretende o Mi-
n i s té r i o  d o  A m b i e n te 
apresentar tendo em con-
ta a necessidade de evitar 
as descargas e contamina-
ç õ e s  n o s  r i o s 
portugueses.
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OPINIÃO

Precisa-se

Cozinheira/o
para hotel
Contacto:   255 781 521

PRECISA-SE
para a

ÁUSTRIA - URGENTE
Carpinteiros de Cofragem de 1.ª

Gruístas  de Torre
Encarregado(a) de produção  

de blusas e camisas confeção têxtil.

Contacto:   917 433 007

Os enganos

Em plena sessão da As-
sembleia Municipal de 
Paredes, regozijei-me 

de boa fé com a transferência 
do alojamento da comunidade 
cigana do centro da cidade. 
Em anterior reunião da Câma-
ra foi votada por unanimidade 
uma proposta de classificação 
de Interesse Público de pro-
jecto de realojamento para 
sustentar um pedido de desa-
fectação de uma área classifi-
cada como Reserva Agrícola 
Nacional localizada junto á 
CRIP. Este passo foi interpreta-
do por mim (e decerto por 
muitos) como um procedi-
mento regulamentar necessá-
rio para uma solução concreta 
existente, estudada e proposta 
pelo executivo. E sendo esta 
proposta da iniciativa da 
maioria, mais se adivinharia 
como a concretização definiti-
va de um terminar de um pro-
blema. Mas Paredes  prima 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

pela originalidade, com um 
poder maioritário fraco e sem 
coragem  em enfrentar dificul-
dades e oposições, e uma opi-
nião pública tolerante. Passo a 
explicar.  

Afinal, a dita opção, ao que 
consta entrevista pelos verea-
dores no Ipad do senhor Presi-
dente, foi por este logo afirma-
da como passível de não ser 
“viável”. E no decurso da As-
sembleia, Celso Ferreira tra-
tou de puxar a culatra atrás, 
mostrando a importância do 
problema, as suas dimensões 
(saúde pública, ordenamento 
de território, imagem da cida-
de) mas foi afirmando não ter 
nenhuma decisão tomada. A 
montanha tinha parido um ra-
to. A batata quente, a obriga-
ção de decidir, de responder 
ao problema, foi passada em 
abstracto aos autarcas em ge-
ral do concelho, independen-
temente de terem maior ou 
menor representatividade, ter 
maior, menor ou mesmo nula 
responsabilidade no poder 
executivo, como a CDU. Celso 
Ferreira escondeu-se atrás da 
sua incapacidade de gestão. E 
portanto o problema transita 

cristianoribeiro@gmail.com

para o futuro, por negação no 
exercício de responsabilida-
des politicas presentes. Uma 
vergonha. Pergunto: quando 
um eleitor vota, decide maio-
rias, não está a colocar nas 
mãos do eleito a capacidade 
de decidir e agir em seu nome? 
Que PSD é este que por incapa-
cidade (ou cobardia?) não age 
em nome das suas exuberan-
tes maiorias? Que pensa o elei-
tor anterior e atual do PSD so-
bre quem foge a responsabili-
d a d e s ?  S e n t i r - s e - á 
representado ou envergonha-
do? Eu não tenho dúvidas. 

Mas não contente com o 
exemplo anterior, o executivo 
PSD da Câmara de Paredes 
afirma que o futuro das Laran-
jeiras fica adiado para depois 
das eleições autárquicas. De-
pois da compra por 1,6 mi-
lhões de euros, num processo 
de correcção de um negócio 
politico e socialmente ruinoso 
para Paredes, o executivo tem 
para nos dizer que… nada diz 
ou propõe. E aqui, alicerçado 
em algumas verdades indiscu-
tíveis (a cidade desportiva é 
irreversível), a batata quente 
da solução futura do espaço 
das Laranjeiras é passada 
(agora) ás “forças vivas” do 
Concelho (USC Paredes, Esco-
las, Misericórdia, Junta de Fre-
guesia). Quando se pensou 
num Grande Espaço Comer-
cial, quando se retirou a parte 
mais importante da zona des-
portiva de Paredes, ninguém 
do Poder se lembrou das Esco-
las ou da Misericórdia (?), etc. 
Agora é só diálogo… á espera 
do apagamento da memória. 

O novo ciclo político come-
ça com as mesmas perversões. 
Celso Ferreira sucedeu a Gran-
ja da Fonseca, distinguindo-se 
nas personalidades que não 
nos fiascos da governação. Um 
teve o Pias 2000, o outro a Ci-
dade Inteligente, um queria 
levantar um Mastro, o outro já 
não sei se queria um Estádio 
Moderno nas Laranjeiras. Rui 
Moutinho, um técnico /políti-
co vindo do mesmo berço 
ideológico, quer suceder a Cel-
so Ferreira, prometendo que 
nada promete. 

São os enganos de sempre. 
Prometer o que não se vai 
cumprir, executando o que 
não se prometeu.

PUB

Na reunião de Câmara do passado 
dia 13 de Março, assistimos a 
mais um episódio que demonstra 

o total desrespeito pelos direitos da opo-
sição, das regras democráticas e da trans-
parência no desempenho das causas 
públicas.

Os Vereadores do Partido Socialista de 
Paredes, não tiveram outra opção que não 
fosse a de não participar na votação do 
ponto 10 da ordem de trabalho por mani-
festa falta de informação em relação ao 
mesmo. Foi solicitado o adiamento da vo-
tação e a entrega da documentação em 
falta, o executivo liderado pelo PSD deci-
diu colocar o ponto à votação, entenden-
do que para tal bastariam as explicações 
dadas verbalmente, mesmo sem grandes 
certezas nem convicções dadas pelo Se-
nhor Presidente de Câmara.

As informações imprescindíveis que 
foram solicitadas e que não nos obtiveram 

Transparência...não faz parte do dicionário da Câmara
re s p o s t a  f u n d a m e n t a d a  fo ra m  a s 
seguintes:

Dado que no ponto em discussão está 
prevista a demolição da torre dos bom-
beiros voluntários de Lordelo, foi solicita-
da a evidência de um acordo com os Bom-
beiros para essa demolição. Como respos-
ta foi  apenas afirmado que tinham 
existido conversas, com a direção dos 
Bombeiros.

Foi igualmente solicitada informação 
técnica sobre o custo total com as obras 
assumidas pelo município como contra-
partida da cedência dos terrenos em cau-
sa, nomeadamente:

Quais os custos estimados com todas 
as obras que a Câmara assumiu em con-
trapartida da cedência das parcelas de 
terrenos em questão, a saber:

Custos com terraplanagens e movi-
mentações de terras;

Custos com elaboração das infraestru-
turas de água, saneamento, eletricidade, 
comunicações, para os loteamentos a 
a p r o va r  p a r a  o  p r o p r i e t á r i o  d o s 
terrenos.

Custo com os arruamentos desses 
mesmos loteamentos do proprietário dos 
terrenos.

Foi ainda pedida a apresentação do es-

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

O nosso “Rei” bem poderia ter 
tirado uns meses de férias e 
pôr na lavandaria o casaco 

para retirar o verdete e descansar das 
alturas. 

Tal como documenta a foto que fiz 
questão de juntar a este artigo, a Está-
tua do Comendador José Guilherme 
está, por estes dias, tapada por uma 
barraca colocada de pé em cima do 
jardim do Parque por ordem da Câ-
mara. Sim, a mesma Instituição que 
foi presidida por José Guilherme e 
que o homenageou em 11 de janeiro 
de 2015 pela passagem dos 125 anos 
da sua morte. 

O Conselheiro José Guilherme dei-
xou, pois, de ter vista para o Palácio da 
Justiça. Mas nem tudo é mau. O seu 
olhar descansa dos ferros velhos e 
ferrugentos do xarafiz que só tem 
água em dias de chuva e dos trambo-
lhões dos transeuntes que caem que 
nem tordos nas pedras soltas da via 
por onde circulam os transportes pú-
blicos …naturalmente, para alguns, o 
defeito encontra-se nas pedras não 
no possível restauro…..

Para ali, também foi anunciado, 
nomeadamente através deste jornal 
em relato de reunião de câmara, a 
c o n s t r u ç ã o  d e  u m  p a r q u e 
subterrâneo. 

Não é certamente por ser subter-
râneo que nada se vê um ano depois 
ou deve ser certamente por ser mais 
uma promessa de Celso Ferreira….

Para pena minha, é também por 
estas, que entendo que a imagem de 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Perdoa-lhes José Guilherme

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.

"Se a culpa é minha eu  
coloco-a em quem eu quiser!"

Chama-se Olaf e gosta de 
abraços. Nascido dos 
poderes mágicos de El-

sa, Olaf é de longe o boneco-de-
-neve mais amigável que se 
passeia pelas montanhas sobre 
Arendelle.”

Foi com esta introdução que 
começou o meu artigo de algu-
mas semanas atrás, no qual 
abordei uma notícia publicada 
do Jornal de Notícias sobre a 
Câmara Municipal de Paredes. 
A edição domingueira daquele 
diário portuense trazia à pri-
meira página um assunto até 
essa data desconhecido da ge-
neralidade dos Paredenses. O 
Organismo Europeu Anti-Frau-
de (OLAF) tinha investigado os 
concursos abertos para a cons-
trução de 4 centros escolares 
no Concelho e concluído que 
existiam indícios de favoreci-
mento e corrupção nos respec-
tivos processos. Paredes estava 
mais uma vez na ribalta e, para 
não variar,  pelos  piores 
motivos. 

Se hoje volto a este assunto é 
porque tive finalmente acesso 
ao teor desse relatório, o qual 
chegou à autarquia em Julho de 
2016. Sendo membro da As-
sembleia Municipal, e tendo o 
tema sido objecto de várias in-
tervenções naquele órgão, o 
mais natural seria que tivesse 
recebido tal documento dos 
serviços da Câmara. Infeliz-
mente, não foi assim. Para Celso 
Ferreira, o segredo parece con-
trariar o Sol: não é para todos…

Da leitura o Relatório do di-
to OLAF ficamos a saber que a 
data da abertura tal inquérito 
foi aberto em Fevereiro de 
2013, data a partir da qual foi 
efectuado o primeiro controlo 
na Camara Municipal, e que a 
versão final foi enviada ao Pre-
sidente da Câmara de Paredes 

em Julho de 2016. A resposta 
do Edil, que data de Agosto do 
mesmo ano, não foi suficiente 
para alterar as conclusões do 
OLAF, que pretendia que as au-
toridades nacionais revogas-
sem todas as ajudas para a 
construção dos quatro centros 
educativos analisados, no valor 
de cerca de oito milhões trezen-
tos e noventa mil euros. Entre-
tanto, esse montante foi reduzi-
do para cerca de dois milhões e 
novecentos mil euros, que se 
encontram a ser já cobrados, 
com o cancelamento das trans-
ferências que deveriam ser en-
viadas do poder central para o 
Município de Paredes.

Apesar de esta obrigação 
ser conhecida desde meados de 
2016, não foi feita qualquer 
previsão, nem sequer constituí-
da uma provisão, para a devolu-
ção do valor em causa no orça-
mento camarário para este ano 
de 2017. Não foram assim 
acauteladas as eventuais res-
ponsabilidades que podem re-
sultar da análise ainda em cur-
so pelas entidades nacionais, 
quer administrativas quer judi-
ciais, sendo que o Ministério 
Público vai tentar esclarecer as 
suspeitas de que as irregulari-
dades detectadas seriam do 
conhecimento dos funcioná-
rios municipais que lideram 
mais de perto com estes 
processos.

O OLAF produziu um relató-
rio com vinte e cinco páginas, 
onde de forma detalhada expli-

ca os erros, ou habilidades, co-
metidas pela Câmara de Pare-
des e fundamenta a penaliza-
ção que já está a ser aplicada. 

O valor a devolver, quase 
três milhões de euros, é mais 
um rombo nos depauperados 
cofres da autarquia, que, co-
mo todos sabem, estão cheios 
de…ar. Ainda assim, Celso Fer-
reira pode puxar do seu me-
lhor sorriso e gabar-se do re-
sultado: podia ser muito pior 
se tivéssemos que pagar os 
oito milhões e quatrocentos 
mil euros! O Marcelinho das 
Selfies está a fazer escola…

Mas isto parece não inte-
ressar nada a um dos candida-
tos ao lugar do autarca Pare-
dense: aí está o concelho peja-
d o  d e  c a r t a z e s  c o m 
mensagens pretensamente 
apelativas para captar os elei-
tores que daqui até Outubro 
há menos do que um fósforo 
para agarrar uns votitos.

O ambiente próprio das 
feiras já está instalado. A ideia 
que o seu Partido "partido" 
quer passar é: “nova corrida, 
nova viagem, desta vez é que 
vai ser bom!!

A julgar pelas últimas expe-
riências, bom é sempre para os 
mesmos. O Povo limitar-se a 
pagar a conta dos desmandos 
de quem nos governa. 

E paga sempre, mesmo 
quando faz de figurante para a 
fotografia da campanha: nem 
o pratito do Porco assado é à 
borla.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Homer Simpson

Transparência...não faz parte do dicionário da Câmara
tudo económico, para tentar ver se esse 
custo global é inferior ao custo que a Câ-
mara teria de assumir caso opta-se pela 
expropriação dos terrenos.

Sem a quantificação destes custos não 
é de todo possível avaliar até que ponto 
estamos em condição ou não de respeitar 
a lei dos compromissos, ou seja, até que 
ponto temos receitas nos três meses se-
guintes à realização das obras, para afetar 
o  p a g a m e n t o  d o s  c o m p r o m i s s o s 
assumidos.

Os Vereadores do Partido Socialista 
pela voz do Vereador Alexandre Almeida, 
tiveram a oportunidade de deixar bem 
claro, que nada tinha a opor quanto à 
mais-valia para o Concelho de Paredes 
com a compra desses terrenos para o alar-
gamento do parque do Rio Ferreira, mas 
infelizmente a falta da documentação téc-
nica relevante não permitiu saber qual o 
custo das obras que se iriam assumir.

Para não correr o risco de incorrer nos 
incumprimentos previstos no contrato e 
que são muitos, passando pela reversão 
da cedência dos terrenos, e pelo paga-
mento de indemnizações em casos de 
atrasos de 30 dias.

Não é fácil entender esta forma de gestão 
do município, não me parece ser possível 

perceber como se faz uma gestão financeira 
do Município quando não se quantificam 
sequer os custos de forma rigorosa e trans-
parente, e se comparam os mesmos com as 
restantes alternativas legais, como é o caso 
da expropriação, ou então se fazem essa 
quantificação, porque não divulgam os va-
lores de forma oficial, tal como prevê a legis-
lação. É no mínimo falta de competência.

Dessa forma e perante a recusa em nos 
fornecer a informação, e depois de verbal-
mente elencar um conjunto valores que 
“rondariam”;…”falamos de valores na ca-
sa dos…” ;“em princípio não fica por mais 
de …”, os Vereadores do PS de Paredes, não 
tiveram alternativas e recusaram partici-
par na votação, e vão agora solicitar estas 
informações por escrito.

Temo que tal como aconteceu com o pe-
dido para que os documentos alusivos à po-
lémica  da devolução de fundos comunitá-
rios e das alusões por parte de um organis-
mo Europeu Anti Fraude a uma eventual 
Fraude com esses mesmos fundos, esses 
documentos nunca sejam facultados.

Por cá a noção de democracia é muito 
parecida com a da ditadura...quem manda 
esquece as leis e faz como quer e bem lhe 
apetece.

São os Donos Disto Tudo.

Perdoa-lhes José Guilherme
Celso Ferreira e dos seus acompa-
nhantes está em maus lençóis para as 
eleições que se avizinham. 

Como vão explicar aos eleitores 
que zelam pelo interesse dos seus 
conterrâneos, quando a realidade 
mostra o contrário? 

Certamente que nem com uma 
central termoelétrica haverá “nova 
energia” para justificar tanta asneira 
ou mesmo incapacidade. 

No entanto algumas noticias que 
vou lendo na imprensa nacional di-
zem-me que o concelho vizinho de 
Penafiel ganhou o prémio de melhor 
programação cultural autárquica 
2016 da Sociedade Portuguesa de 
Autores. 

Pouco me interessa se o prémio é 
merecido ou não. O que me interessa 
é que em Penafiel nos últimos tempos 
tem havido uma dinâmica de envolvi-
mento das instituições e população, 

com a Câmara à cabeça, de causar 
inveja.

Aqui, em Paredes, tudo é artificial 
com iniciativas desgarradas, sem o 
envolvimento a começar por quem 
gere o município. 

De que valem as homenagens de 
pacotilha, se na primeira oportunida-
de damos barraca? 

Dá mesmo para dizer,
Vá perdoa-lhes José Guilherme Pa-

checo eles não sabem o que fazem…
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Ao fim de mais de 20 anos 
de espera, o complexo despor-

tivo de Baltar vai finalmente 
arrancar na área envolvente 
da nova escola EB23  de Baltar. 
Depois de difíceis negociações 
com um proprietário, a Câma-
ra conseguiu reunir os terre-
nos necessários para a cons-
trução de um possível  “ cam-
po pelado “ como aconteceu 

na freguesia vizinha de Van-
doma. Segundo alguns balta-
renses, é esperado que não 
seja necessário o mesmo pe-
ríodo de tempo para a cons-
trução de um campo sintético, 
à semelhança de outras fre-
guesias vizinhas. Outros afir-
mam que o clube merecia já 

um campo sintético, tendo em 
conta o trabalho social e des-
portivo que desenvolve junto 
dos mais jovens. A nova locali-
zação geográfica justifica ins-
talações condignas com a rea-
lidade atual, pois a zona esco-
lar  envolvente  assim o 
justifica.

Baltar

Novo Complexo Desportivo 
do União de Baltar vai  arrancar

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo dia 19 de março, as corridas 
“Camião Racing”, Kartcross e Ralicross re-
gressam ao Kartódromo de Baltar.  Este even-
to precede a abertura do campeonato nacio-
nal  de Ralicross, o que vai  permitir aos pilo-
tos testarem os carros em condições de 
corrida e com custos pouco  elevados. Esta 
prova vai acontecer no “Dia do Pai” e aprovei-
tando esta data, a organização aposta  num 
programa para as famílias, com bilhetes fami-
liares a preços muito convidativos. (Ler noti-
cia alargada na página 9).

Para a Direção do Colégio Casa-Mãe, a pala-
vra “solidariedade” tem um significado bem 
conhecido e, a cada dia, tem mais sentido e é 
mais sentida. Assim, no âmbito do “Projeto Va-
lores”  e dando continuidade à parceria com a 
Casa do Caminho/Fundação Vítor Baía, no pró-
ximo dia 20 de Março, na Quinta da Aveleda, 
realizar-se-á um Jantar de Beneficência, que 
contará com a presença dos representantes das 
duas instituições. O objetivo é angariar fundos 
para a fundação que desenvolve um reconheci-
do trabalho social.

Corrida de Camiões 
novamente em Baltar

Parceria entre a Fundação  
Vítor Baía e o Colégio Casa Mãe

Aproximam-se as elei-
ções autárquicas  que irão 
decorrer em Outubro deste 
ano  e é interessante recor-
dar determinados factos  
políticos que fazem parte da 
história de Baltar. Muitos 
baltarenses desconhecem 
que a primeira sede do Par-
tido Socialista no Concelho 
de Paredes foi em Baltar e 
ficava junto  ao conhecido 
restaurante “ Casa dos Fran-
gos “ . Foi inaugurada nos 

anos setenta do século pas-
sado e teve a figura máxima 
do Partido, Mário Soares, na 
inauguração. O partido so-
cialista dirigiu os destinos 
de Baltar nos primeiros 
anos da democracia e teve 
na equipa de 82 a sua última 
vitória  na Freguesia, em 
que tinha como presidente, 
Joaquim Pereira da Silva ; 
secretário, José Manuel Fer-
reira Martins Nogueira e  
como tesoureiro, Carlos 

Coelho Moreira, que já  fale-
ceu há longos anos e curio-
samente é o pai do candida-
to Jorge Coelho que se can-
d i d a t o u  p e l o  m e s m o 
partido nas passadas elei-
ções autárquicas e que de-
senvolveu um trabalho de 
oposição  nos últimos 4 
anos. A partir de 1985, o  
CDS durante mais de uma 
década e o PSD desde o ano 
de 1997,  dirigiram os desti-
nos da freguesia. 

VOCÊ SABIA QUE...

Eleições Autárquicas 82
Escola de Infantes 
Cadetes e Estagiários 
dos B.V.Baltar

Estão abertas as inscri-
ções para a escola dos B.V. 
Baltar. Os interessados de-
verão ter espirito de aven-
tura , gostar de desafios e 
fundamentalmente ter es-
pírito humanitário.  Só se 
podem inscrever jovens en-
tre os 12 e os 25 anos. Os 
interessados poderão con-
tactar directamente a cor-
poração   ou utilizar o tele-
fone 224153434

A Câmara Municipal 
de Paredes doou a antiga 
escola primária de Beire 
à Associação de Apoio à 
Terceira Idade de São Mi-
guel de Beire, para a cons-
trução de um lar de ido-
sos. A cerimónia de doa-
ção foi protocolada no 
sábado, dia 11 de março. 
O projeto a implementar 

foi impresso num out-
door plantado no recreio 
da antiga escola.

Beire
Projeto para  
transformar escola em Lar 

No próximo dia 18 de 
Março, realizar-se-á a festa 
da francesinha na quinta 
D´Além, cujos lucros rever-
terão para os fundos Paro-

quiais. Esta festa terá início 
às 19 horas e haverá músi-
ca e Karaoke. Esperamos 
por si e pelas pessoas que 
gostam de se divertir.

Bitarães
Cortejo de Carnaval 
dos alunos do Pólo Escolar

Festa da Francesinha

No passado dia 24 de 
Fevereiro, Crianças, Pais 
e Professores desta esco-
la organizaram o cortejo 
de carnaval. Este vestiu 

de cores as ruas e o Largo 
dos Chãos fazendo várias 
alusões temáticas onde 
todos deram largas à ima-
ginação. No ar, pairavam 
o s  r i s o s  d a s  c r i a n ç a s 
acompanhados do ribom-
bar dos tambores. Para-
béns aos que estiveram 
e m p e n h a d o s  n e s t a 
iniciativa.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
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O Grupo foi fundado há 7 
anos, com o nome de Grupo 
de Bombos Os Trapalhões 
da Jordânia, em Rebordosa 
onde tem vindo ao longos 
dos anos animando Festas, 
Romarias e Arraiais. Com 
cerca de 18 elementos, 6 fe-
mininos e 12 masculinos, 

onde permanece com a ac-
tual denominação (Grupo 
de Bombos Os Trapalhões 
da Jordânia). Define-se co-
mo um grupo de música po-
pular portuguesa, (tipo Zés-
-Pereiras), muito útil para 
chamar a atenção do públi-
co para qualquer evento 

que se queira publicitar: 
manifestações de carácter 
religioso, profano, político, 
cultural, etc. Instrumentos 
utilizados: Bombos, Caixas, 
Tarolas, Concertinas e, por 
vezes, outros instrumentos 
de percussão. No próximo 
dia 20 de Março este Grupo 

estará de parabéns tendo 
preparado um ato simbólico 
para os festejos nomeada-
mente sendo deitados 7 fo-
guetes e estando a preparar 
uma festa de confraterniza-
ção para os próximos dias 
25 e 26 de Março com um 
programa variado.

Grupo de bombos Os Trapalhões da Jordânia

Com a conclusão da pri-
meira fase da requalificação 
do centro da vila, não termi-
naram as obras em Sobrosa. 
Com efeito, o Município de 
Paredes pavimentou as ruas 
do Facho e dos Sobreiros, 

cuja empreitada tinha sido 
adiada até à conclusão da 
ampliação das instalações 
da Crialme. Estando já repa-
vimentada esta estrada até 
ao cruzamento das Campas, 
foi já anunciada a continua-
ção da intervenção deste 
ponto até à freguesia de 
Louredo.

Ao nível da freguesia, a 
Junta procedeu à pavimenta-
ção da Travessa de Sub-Real, 

uma pequena via de acesso a 
Louredo, que vem beneficiar 
principalmente os residen-
tes daquela freguesia e a  Rua 
de Espeçande, integrada nu-
ma zona habitacional que 
até agora estava servida por 
a c e s s o s  b a s t a n t e 
deficitários.

Quanto ao Complexo Des-
portivo, a construção da no-
va  b a n c a d a  e s t á  m u i to 
adiantada, prevendo-se para 

b r e v e  a  a p l i c a ç ã o  d a 
cobertura.

Ainda em relação às repa-
vimentações, apesar de mui-
to necessárias devido à de-
gradação das vias munici-
pais, é de lamentar que não 
estejam a ser implementa-
das as infra-estruturas de 
água e saneamento básico 
(uma exigência da Câmara 
em obras recentes e idênti-
cas), nem esteja prevista a 

construção de passeios. De-
corrida mais de uma década 
após a requalificação da es-
trada municipal 597 entre 
Bitarães e Louredo, Sobrosa 
continuará com esta estrada 
com uma qualidade muito 
inferior às freguesias vizi-
nhas, mantendo um perfil 
obsoleto e sem as necessá-
rias infra-estruturas que 
conferem qualidade de vida 
à população.

Sobrosa
Obras de pavimentação em marcha

CRISTIANO
MARQUES

O Parque da Cidade de 
Rebordosa foi vandalizado. 
O parque do Rio Ferreira tem 
vindo a ser alvo de alguns 
atos de vandalismo que, ape-
sar de ainda não estar total-
mente concretizado, mas 
começa a ganhar forma os 
Rebordosenses condenam.

São notórios os atos de 
vandalismo. O parque está 
ser intervencionado por par-
te da Câmara Municipal e 
começou o restauro de uns 
antigos moinhos, tendo já 
feito parte da reconstrução. 
Os amigos do alheio e em 

atos de puro vandalismo tem 
partido telhas e arremessa-
do pedras. Partiram mesas e 
cadeiras. 

Danificaram ainda alguns 
dos bancos e papeleiras e 
mandaram para o lago o lixo 
que estava dentro dos reci-
pientes. Estes atos foram 
participados às entidades 
responsáveis para tomarem 
medidas de prevenção des-
tes atos de destruição. 

“O parque é de todos e, 
por isso, alguns dos popula-
res que quase todos os dias 
frequentam aqueles espaços 
em lazer e desporto apelam 
a todos os munícipes para 
que estejam atentos a estes 
atos de vandalismo e que os 
d e n u n c i e m  j u n t o  d a s 
autoridades”.

Rebordosa

Vandalismo no Parque  
da Cidade de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

A Tuna de Rebordosa comemorou, o seu 
41º. Aniversário. Com um Programa diversifi-
cado fazendo já no passado dia 4 do corrente 
mês uma romagem ao cemitério de Rebordo-
sa onde foram homenageados todos os ele-
mentos da Tuna falecidos. Já no dia 11 de Mar-
ço e da forma que a Tuna de Rebordosa já ha-
bituou o público atuou no Salão da Junta de 
Freguesia de Rebordosa tendo uma surpresa 
para os presentes, o orfeão de Paredes tam-
bém se juntou a convite da Tuna para festejar 
o aniversário. Muitas pessoas marcaram pre-
sença de um significativo número de convida-
dos, que se associaram à festa da coletividade 
para festejar a efeméride.

De realçar o trabalho que tem sido desen-
volvido pela coletividade, bem como a sua 
evolução positiva ao longo dos anos, con-
cluindo que se tantos rebordosenses  e ami-
gos se haviam associado, com a sua presença, 
a este aniversário é porque “o trabalho que a 
Tuna tem desenvolvido assim o merece”.

Para informação geral aqui referencio o 
41º. Aniversario porque é uma referência de 
quando foram criados os estatutos da Asso-
ciação mas como referência histórica à evolu-
ção da Tuna, falando do “importante papel” 
que os rebordosenses em geral e em especial 
os “fundadores” a Tuna de Rebordosa tem 
muito mais anos de existência!

Tuna de Rebordosa festejou 
aniversário

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa informa que 
durante o mês de Março os 
Cadernos de Recensea-
mento encontram-se dis-
poníveis para consulta, na 

Secretaria da Junta de Fre-
guesia. Este procedimento 
tem em vista as Eleições 
Autárquicas previstas para 
o  p r ó x i m o  m ê s  d e 
Outubro.

Consulta dos Cadernos de 
Recenseamento em Rebordosa
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Óptica Nova, ver para crer 

Alexandra Bessa, traba-
lha em óptica há vinte 
anos. Em Paredes está 

estabelecida há nove anos com 
a Óptica Nova. O negócio está a 
correr bem. Um dos segredos 
tem que ver com uma relação 
de confiança com os clientes 
que passa de pais para filhos. O 
sucesso alcançado pela Óptica 
Nova levou a que em 2011 
abrisse a segunda loja, na Ave-
nida D. Manuel I, em Baltar. 

Alexandra Bessa fala na éti-
ca profissional como ponto de 
honra da Óptica Nova. “Nós es-

tamos a lidar com saúde ocular. 
E com a saúde não se brinca. 
Temos consultas de optome-
tria, e é política da Ótica Nova, 
só mediante o resultado da 
consulta é que é decidido se há 
lugar ou não à receita de óculo. 
Se o cliente precisar receita-
mos. Se não precisar não o faze-
mos”, garante a Nossa Empre-
sária que dá emprego a quatro 
colaboradores.  

Uma coisa é certa, o  negócio 
oculista vai de vento em popa. 
A explicação é simples: nunca 
como agora tanta gente usou 
óculos; sejam oftálmicos, se-
jam de sol.

 Há várias explicações para o 

uso cada vez maior de óculo. “A 
ciência evoluiu e as pessoas vão 
mais ao médico, e a necessida-
de de uso de óculos é detetada 
mais cedo nomeadamente com 
os rastreios aos cinco e dez 
anos de idade indicados pelos 
pediatras”, adianta Alexandra 
Bessa. O uso de novas tecnolo-
gias é outra das razões aponta-
das para uma maior frequência 
de uso de óculos. “Cientifica-
mente não está estabelecida 
uma causa efeito, o que esta es-
talecido na lei sugere que numa 
presença em frente de um 
écran de computador superior 
às cinco horas é recomendado o 
uso de óculos. Mas muito pouca 

Negócios. Se há quem use óculos e não precise há também quem use a 
contragosto porque precisa dos óculos para ver. Cada vez há mais pes-
soas de óculos. A explicação tem dois ângulos: Ciência e Tecnologia.

António Orlando | texto

gente o faz. Quando procura o 
oftalmologista ou um oculista o 
utente já tem outras patologias 
associadas”, acrescenta. 

Uma outra realidade dete-
tada num olhar mais atento 
pela comunidade pré-escolar e 
escolar, percebemos que o nú-
mero de crianças com óculo 
tem aumentado e cada vez 
mais precocemente. A dona da 
Ótica Nova antevê que essa ten-
dência será cada vez será 
maior. “Cremos que o facto de 
as crianças começarem muito 
cedo a ser donos de tabletes, é 
uma das razões. Eu vejo pais de 
bebés de ano e meio que colo-
cam tabletes à frente dos filhos 
para poderem comer descan-
sados. Isso faz com que a visão 
não seja estimulada. Os bebés 
em vez de terem uma visão am-
pla estão ali concentrados, 
sempre na mesma posição. Há 
consequências no futuro. O uso 
de óculos, até é o menos”, alerta 
a técnica ocular.
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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  /  MAR'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO
Até 31 mar |Exposição Das Letras | Retra-
tos Literários de Cássio Loredano cedidos 
pela Casa de Camilo

25 mar | 21.30h | Música |“Tertúlia dos 40” |  
Espetáculo de Música, Humor e Revivalis-
mo | Carlos Daniel, Filipe Fonseca e João Ri-
cardo Pateiro

BIBLIOTECA 
Dias 21 e 28 mar | 10.30h | Histórias de En-
cantar | A Salvação da Velha Macieira | Cole-
ção Biblioteca de Valores 

ESCRITOR DO MÊS 
Bob Dylan – Prémio Nobel da Literatura 
2016

O LEITURAS SUGERE...
Temas Infantojuvenis | Poesia para todo o 
ano | Antologia organizada de acordo com 
temas abordados no 1º Ciclo do Ensino Bá-
sico | Luísa Soares

POESIA 
21 mar | Dia Mundial da Poesia | Poemas 
para os mais pequenos

TEATRO 
Dias 23 e 30 mar | Teatro de Fantoches | Tal 
Pai, Tal Filho | Ana Oom

COOPERAÇÃO
ATELIÊS
Dia 22 mar| 14.30 h | Artes Manuais | Ani-
mais feitos com meias

CINEMA
22 mar | 14.30h | O Leão da Estrela m/18

PAREDES (PARQUE JOSÉ GUILHERME)
19 mar |Concerto da Primavera | Bandas Fi-
larmónicas do Concelho

24 mar a 4 abr | Feira do Livro

25 e 26 mar | “Sabores e Saberes” – Mostra 
Municipal Intergeracional

28 mar |“Sabores e Saberes” | Concurso 
Metropolitano Intergeracional

CURSO 
Dias 20, 27 mar | 10h e 15h | Biblioteca Mu-
nicipal | Massagem Infantil | atividade paga 
– 70 euros por bebé

MÚSICA 
Dia 18 mar |21.30 h | Casa da Cultura | Noite 
de Fados | Cláudia Madeira | Preço 5 euros

BEBETECA
Dia 19 mar | 11h | Biblioteca Municipal | 
Que histórias conta a lua? | Preço 4 euros

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

Uma tertúlia é uma 
reunião de amigos, 
familiares ou sim-

plesmente frequentadores 
de um local, que se reúnem 
de forma mais ou menos re-
gular, para discutir vários te-
mas e assuntos. No caso, um 
espetáculo de memórias on-
de os três artistas Carlos Da-
niel (jornalista/pivot da 
RTP), João Ricardo Pateiro 

(jornalista/relatador da TSF) 
e Filipe Fonseca (músico/
produtor) lançam um olhar 
refrescante sobre os anos 
que mais marcaram as suas 
vidas. 

É como se fosse um carro-
cel em viagem pelo tempo, 
até aos anos 80 através de 
músicas, canções e pequenos 
textos anedóticos. 

Juntos há cerca de três 
anos, a “Tertúlia dos 40” nas-
ceu de um encontro de ami-
gos que gostavam de cantar. 

Mais tarde, transformou-se 
num espetáculo que já sobe 
aos palcos das salas mais em-
blemáticas do país.

Durante quase duas ho-
ras, os três artistas passam 
em revista alguns dos suces-
sos de Rui Veloso, José Cid, 
mas também dos grandes 
êxitos do rock português, 
músicas de desenhos anima-
dos e telenovelas, textos de 
publicidade ou êxitos do fes-
tival da canção que marca-
ram a década dos anos 80.

“Tertúlia dos 40” de três 
amigos que em palco falam, 
cantam e riem, interagindo 
com os espectadores. Um es-

petáculo de puro entreteni-
mento. O espetáculo começa  
às 21.30 horas e a entrada é 
livre. 

Carlos Daniel canta em 
tertúlia com os amigos na 
Fundação A Lord
A “Tertúlia dos 40”. Espetáculo que reúne em palco três amigos, 
Carlos Daniel, João Ricardo e Filipe Fonseca, chega na noite de 25 
de março ao Auditório da Fundação A Lord.

António Orlando | texto

Eleições n´A LORD
Francisco Leal foi ree-

leito presidente da Coope-
rativa e Fundação A Lord. 
O advogado liderou a úni-
ca lista que se submeteu a 
sufrágio sendo reeleita 
com mais de 99% dos vo-
tos expressos em urna. A 
unanimidade falhou por 
um voto em branco, pre-
s u m i v e l m e n t e ,  d o 
candidato. 

A aposta da “nova” di-
reção prevê a continuida-
de da política de proximi-
dade para com os coope-
rantes e em tornar-se 
parte ativa no crescimen-
to económico, cultural e 
educacional da cidade, 
procurando envolver os 
cooperadores na vida da 
instituição.  Em face das 
eleições o Conselho de 

Ad m i n i s t ra ç ã o  d a  A 
LORD é composto por 
Francisco Leal, Manuel 
Ramos, Francisco Pache-
co e Miguel Ferreira. As-
sembleia Geral: António 
Castelo; Luís Vinha; An-
tónio Ferreira e Costa 
Fernandes. O Conselho 
Fiscal fica entregue a Jor-
ge Ferreira, Ilídio Sousa e 
Jorge Torres. 
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FALECEU

FRANCISCO CÂNDIDO 
DE CARVALHO PINTO COELHO 
SOARES DE MOURA

Faleceu no dia 2 de março, com 90 anos. Era natural de Bitarães-Pa-
redes e residente em Foz do Douro, Porto. Era divorciado de Maria 
Cidália Gonçalves da Costa Soares de Moura.

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

FOZ DO DOURO / PORTO

FALECEU

JOAQUIM AUGUSTO  
PINTO BARBOSA
Faleceu no dia 3 de março, com 53 anos. Era natural 

de Louredo-Paredes e residente em Luxemburgo. Era casado com 
Maria Celeste da Costa 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

LUXEMBURGO

FALECEU

JOSÉ NUNES RIBEIRO
Faleceu no dia 28 de fevereiro, com 86 anos. Era natural 
de Beire-Paredes e residente em Lodares, Lousada. Era 

casado com Maria Alice da Cunha Moreira.

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

LODARES / LOUSADA

FALECEU

JOSÉ BARBOSA PEREIRA
Faleceu no dia 5 de março, com 71 anos. Era natural de 
Duas Igrejas-Paredes e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casado com Maria Teresa Moreira Nunes.

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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 4 de março, com 85 anos. Era natural de 

Beire-Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. Era casada com 
Belmiro Nunes 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

NEVOGILDE / LOUSADA

FALECEU

ACÁCIO FERNANDO 
FERREIRA PASSOS
Faleceu no dia 1 de março, com 63 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Trav. José de Lencastre, n.º 43, 2º Dto. 
Paços de Ferreira.  Era viúvo de Alzira da Conceição Gonçalves Pereira 
Passos. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

ALBINO DA SILVA 
(ALBINO CORREIO)
Faleceu no dia 9 de março, com 82 anos. Era natural de 

Besteiros – Paredes e residente na Rua Penedo Pinto, n.º 42, Lorde-
lo, Paredes. Era casado com Maria Hercília de Barros Machado.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, netos 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, 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 JÚLIA MOREIRA
Faleceu no dia 8 de março, com 85 anos.Era natural 
de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua 
Fonte Sagrada, n.º 113, Paredes.   Era viúva de Caetano 

da Silva Rocha. 

AGRADECIMENTO
Seus 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 associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. 
 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FERNANDO 
FERREIRA DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 10 de março, com 40 anos. Era natural 

de Vilela - Paredes e residente na Rua de Talhos, n.º130 r/c, Vilela, 
Paredes. Era casado com Paula Felícia Moreira de Bessa.  
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, 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 do funeral. Participam também que as missa de 7.º 
dia será celebrada na sexta feira, dia 17 de março pelas 12,00 horas 
na Igreja Paroquial de Cristelo.  
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda.

(Gerência de José Paulo Couto - Vilela, Paredes)
Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/ PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

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

A Câmara de Paredes deli-
berou, por unanimidade, o ca-
lendário de feiras para o cor-
rente ano de 2017. O calendá-
rio, segundo a Autarquia, foi 
elaborado com base numa 
proposta apresentada aos 208 
feirantes que marcaram pre-
sença na Feira de Paredes de 
18 de fevereiro. tendo a mesma 
obtido 202 votos a favor dos 
208 feirantes presentes. A As-
sociação de Feirantes do Dis-
trito do Porto, Douro e Minho 
deu igualmente parecer 
favorável.  

Calendário das Feiras de 
Paredes Ano 2017: 

MARÇO: 01 (quarta-feira); 
11 (sábado); 18 (sábado); 24 
(sexta-feira)

ABRIL: 01 (sábado); 12 
(quarta-feira); 18 (terça-feira); 
24 (segunda-feira)

MAIO: 01 (segunda-feira); 
12 (sexta-feira); 18 (quinta-fei-
ra); 24 (quarta-feira)

JUNHO: 01 (quinta-feira); 
12 (segunda-feira); 17 (sába-
do); 24 (sábado)

JULHO: 01 (sábado); 12 

(quarta-feira); 18 (terça-fei-
ra); 24 (segunda-feira)

AGOSTO: 01 (terça-feira); 

06 (domingo/emigrante); 12 
(sábado); 18 (sexta-feira); 23 
(quarta-feira)

SETEMBRO: 01 (sexta-fei-
ra); 12 (terça-feira); 18 (se-
gunda-feira); 23 (sábado), 30 
(sábado)

OUTUBRO: 12 (quinta-
-feira); 18 (quarta-feira); 24 
(terça-feira); 31 (terça-feira)

NOVEMBRO: 11 (sába-
d o ) ;  1 8  ( s á b a d o ) ;  2 4 
(sexta-feira)

DEZEMBRO: 01 (sexta-
-feira); 12 (terça-feira); 18 
(segunda-feira); 24 (domin-
go/natalícia); 30 (sábado)

As feiras de Paredes têm 
uma história plena de curio-
sisades. A Feira dos dezoito é 
contemporânea do nosso 
jornal tendo sido criada por 
volta de 1933/34 pelo Sr Jo-
sé Pinto Júnior – o Pinto da 
Aguieira, de Gondalães, avô 
do nosso assinante Faustino 
Castro Pinto Ribeiro, o qual 
foi imortalizado em versos 
de Monsenhor Moreira das 
Neves.

“E o Pinto da Aguieira
Que em ti nasceu e ficou
Sonhou criar uma feira,
A dos dezoito, e criou”

Feira de Paredes 
com calendário aprovado

A Fundação A LORD co-
memorou o Dia Internacio-
n a l  d a  M u l h e r,  n o  s e u 
Museu.

A efeméride foi celebrada 
com a realização de almofa-
das com pompons, no ateliê 
de artes manuais.

No final, o Presidente da 
Instituição, Francisco Leal, 
entregou uma rosa a 36 par-
ticipantes, evocando-se o 
pensamento do Papa Fran-
cisco: “Um mundo no qual as 
mulheres são marginaliza-

das é um mundo estéril, por-
que as mulheres não só dão a 
vida (...), mas têm a capaci-
dade de entender o mundo 
com outros olhos e de sentir 
as coisas com o coração.”

Dia Internacional da Mulher 
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