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EDITORIAL

E agora, 
Pedro Mendes?

no âmbito da política local a 
passada quinzena clarifi-
cou (?) o caminho escolhi-

do pelo partido da situação, o PSD, 
que preferiu a continuidade à 
mudança.

Pedro Mendes venceu a batalha, 
para si, mais fácil, com números 
que desiludiram. As próximas bata-
lhas, contam todos e conta o pró-
prio, serão muito mais difíceis.

E se as perder, a vitória do dia 2 
de março será uma autêntica vitó-
ria de Pirro.

De facto, cabe-lhe, desde logo, 
ganhar os 45% que no interior do 
PSD não votaram em si. É um nú-
mero demasiado grande para o ig-
norar ou para ter confiança que se 
estende à sua frente um caminho 
sem espinhos.

Para transformar essa via dolo-
rosa em via gloriosa, como Presi-
dente da comissão política, tem de 
tomar as decisões certas que, no 
pressuposto de que consegue re-
conquistar estes 45%, lhe permi-
tam, depois, garantir para o PSD a 
manutenção do poder na Câmara 
Municipal.

A hipótese mais segura de su-
cesso seria escolher como candida-
to à Câmara o seu último adversá-
rio, Joaquim Neves. Garantiria, pelo 
menos, o seu futuro no partido, 
quer o PSD vencesse a Câmara, 
quer a perdesse. Sendo que, neste 
caso, eliminaria um futuro adversá-
rio interno.

Mas este cenário exigiria mui-
to de Pedro Mendes, e não é segu-
ro, sequer, que Joaquim Neves 

aceitasse ser o pião das nicas. Há 
outro caminho, que ainda segura 
o futuro pessoal para Pedro Men-
des: Escolher como candidato 
uma personalidade, Paredense, 
com experiência, que, de prefe-
rência, nunca tivesse tido activi-
dade política e até agora traba-
lhasse no exterior, de méritos re-
conhecidos, se possível, mulher, e 
que aceitasse o desafio de regres-
sar a Paredes para capitalizar a 
notoriedade que ao longo dos úl-
timos mandatos se conseguiu pa-
ra o Concelho de Paredes.

Esta personalidade ideal não 
será fácil de encontrar, e algumas 
das possibilidades têm o defeito, 
óbvio, de não serem mulheres.

Finalmente, pode Pedro Men-
des escolher o caminho mais áspe-
ro: Ser ele próprio o candidato.

Porém, se não tiver garantidos, 
atrás de si, não só o PSD dos seus 
55%, mas também o outro PSD dos 
45%; Se não tiver uma boa contra
-argumentação para as inevitáveis 
acusações de ser uma simples som-
bra de Celso Ferreira; Se não conse-
guir uma equipa qualificada, com 
méritos comprovados (e não ape-
nas uma lista de cedências aos com-
promissos exigidos pela vitória in-
terna) arrisca-se que a vitória de 
02/03/2016, como se disse, seja 
uma vitória de Pirro, o general ro-
mano que vencendo, perdeu.

É que uma derrota de Pedro 
Mendes como candidato do PSD à 
Câmara de Paredes, significará a 
sua morte política também no pró-
prio partido.

Porque o partido não lhe per-
doará o preço de tal derrota: A pos-
sibilidade de ficar, pelo menos, 12 
anos, afastado do Poder autárquico 
em Paredes, com a inevitável de-
bandada de muitos dos 1200 mili-
tantes que agora votaram nas “pri-
márias” do PSD.

Por
vasco
riBeiro
Diretor

vasco
riBeiro

o Indiscreto está em condições 
de anunciar que a escolha do 
dia 1 de abril para realizar a 

5ª e última gala do desporto de Pare-
d e s  n ã o  fo i  u m a  s i m p l e s  d e 
coincidência.

A organização explicou-nos que a 
única alternativa viável para uma ini-
ciativa deste tipo tendo como tema o 
desporto em Paredes a realizar-se 
numa 6ª feira, só se fosse numa 6ª fei-
ra, 13. Ora dá-se o caso que em 2016 
destas 6ªs feiras, só há a de 13 de 
Maio, mas de certeza que Nossa Se-
nhora de Fátima se recusaria a apare-
cer, mesmo que convidada.

E entre dizer mentiras ou esperar 
milagres, venha o Diabo e escolha.

Assim só restou, como apropria-
da, 6ª feira, 1 de abril, uma vez que o 
espírito que este dia em si contém, 
permitirá, com alegria e sem qual-
quer pudor, exaltar os inomináveis 
feitos que todos os desportistas pare-
denses têm conseguido realizar com 
o insubstituível apoio do peoloueiro 
respectivo.

Sendo assim, podemos já indicar 
os homenageados na área do 
Futebol:

O Uallsburgo United Club de Pare-
des (USCP) receberá o merecido pré-
mio pela vitória na Liga de Honra e 

consequente subida à 1ª Divisão na-
cional na época anterior.

O A.S.G. (Alliance Sportive de Gan-
dra – Afrancesamento do nome para 
substituir o PSG) vai, com o apoio da 
Câmbra, levantar uma estátua ao 
Ibrahimobicho maior que a Torre Ei-
ffel e assim será o próximo campeão 
nacional de França..

O R.A.C. (Royal Reborodosa A. 
Club) vai ser distinguido por numa só 
época, ter ganho a Taça de Portugal, a 
taça da Liga, a super-taça, a Tour de 
France e o Giro de Itália, estas últimas 
graças a ter contratado o Cansado 
Barbarosa para avançado centro.

Finalmente, para o Aliados de 
Lordexelo, vai ser entregue o mereci-
do premio pelo título de Campeão 
Nacional de arbitragem, graças aos 
dois grandes árbitros vindos de lá, o 
Gorje de Souxa e o Excelso (sendo 
certo que o primeiro vislumbra que o 
segundo tem cotovelos maiores que 
os do Selimanio).

Reserve-se que a responsabilida-
de pela veracidade destas nomea-
ções é exclusivamente das fontes do 
indiscreto. Sendo certo que se não 
forem estas as verdades escolhidas, 
serão outras de igual jaez e qualidade 
no que diz respeito ao mérito de 
quem faz as escolhas.

Gala do Desporto 
Paredense no 
dia das verdades

advertência: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários 
apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não 
tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

01 DE ABRIL DE 201601 DE ABRIL DE 2016
5.ª GALA5.ª GALA
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Centenas de pessoas 
e n t r e  c i d a d ã o s 
anónimos e figuras 

públicas, no passado dia 
seis de março, não quiseram 
deixar de marcar presença 
na festa de inauguração do 
Centro Social e Paroquial de 
Recarei. Um longo tapete de 
flores, estendido pela rua de 
acesso ao Centro Paroquial, 
d e u  a s  b o a s - v i n d a s  a o 
Bispo.

O Centro Social e Paro-
quial de Recarei (CSPR), é 
uma obra construída de 
raiz na Quinta de Santa 
Águeda, numa parcela de 
terreno com cerca de dois 
hectares de área, adquiri-
da pela paróquia em maio 
de 2005. A Unidade permi-
te que hoje a população lo-
cal tenha ao seu dispôr na 
paróquia as valências de 
Creche,  Lar de Idosos e 
Centro de Dia.  

O edifício começou a ser 
construído em julho de 2009, 
numa obra inicialmente or-
çamentada em 1,2 milhões 
de euros, mas cujo custo total 
foi superior a 2 milhões de 
euros. 60 % da verba foi com-
participada pelo Programa 
de Alargamento da Rede de 
Equipamentos Sociais (PA-
RES), enquanto a Câmara de 
Paredes investiu cerca de 
350 mil euros. A população 
local com a realização de pe-
ditórios e oferendas também 
contribuíram para a liquida-
ção da fatura. O CSPR tem ca-
pacidade para acolher 48 
utentes.

Nas respostas sociais do 
Centro de Convívio e Serviço 
de Apoio Domiciliário, a Ins-
tituição responde aos que 
procuram atividades de con-
vívio e animação bem como o 

Festa. A freguesia de Recarei engalanou-se para inaugurar as novas instalações do Centro Social 
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Recarei já tem o seu 
Centro Social e Paroquial 

suporte para as suas ativida-
des básicas da vida diária.

No âmbito da contratua-
lização de serviços presta-
dos a cada utente, o CSPR 
desenvolve diversas ativi-
dades: socioculturais; for-
necimento e apoio nas refei-
ções; cuidados de imagem; 
higiene e conforto pessoal; 
tratamento da roupa de uso 
pessoal do utente; higiene 
habitacional no apoio domi-
ciliário; apoio psicossocial; 
s e r v i ç o  d e  t ra n s p o r te ; 
acompanhamento a consul-
tas e/ou acesso a exames 
complementares de diag-
nóstico e acompanhamento 
a  o u t r o s  s e r v i ç o s  d a 
comunidade. 

historia do centro 
social e paroquial 
de recarei

A instituição recebeu luz 
verde para avançar para a 
construção do Centro Social e 
Paroquial, pela mão do então 
Bispo do Porto, D. Armindo 
Lopes Coelho, no dia 18 de 
Junho de 2001. Em março de 
2003 passou a usufruir do es-
tatuto de Instituição Particu-
lar de Solidariedade Social. 

Na prática, o Centro deu 
início à sua atividade social 
em 2004. Nesse ano, após as 
necessárias obras de adapta-
ção do salão paroquial, foi 

criado o Centro de Convívio 
para idosos, a primeira valên-
cia prestada pela instituição 
na localidade de Recarei. 

A partir de 1 de outubro 
de 2005, o CSPR passou a 
contar com uma segunda va-
lência: o Serviço de Apoio Do-
miciliário; este serviço inclui 
confeção de alimentos e dis-
tribuição de refeições, trata-

mento de roupas, higiene ha-
bitacional, cuidados de higie-
ne pessoal, apoio social e 
transporte de utentes em 
carrinhas devidamente 
adaptadas.

No dia 6 de março de 2016 
foi inaugurada a obra que 
permite o funcionamento das 
valências de Creche, Lar de 
Idosos e Centro de Dia.

António Orlando | texto

 pontos   de   vista
Síndrome de Deficiência Postural. 
Sabe o que é?

mantendo estas 
crónicas num 
e s p a ç o  a p a -

rentemente fora da vi-
são e dos olhos, hoje es-
crevo sobre um proble-
m a  c a d a  v e z  m a i s 
frequente na nossa so-
ciedade, a Síndrome de 
d e f i c i ê n c i a  Po s t u ra l 
(SDP).

A SDP caracteriza-se 
por apresentar um con-
junto de sintomas pouco 
ou nada relacionáveis 
entre si e que na maior 
parte das vezes são con-
sideradas como o pro-
blema em si e não como 
parte de um problema 
mais geral. Nos adultos, 
os sintomas mais carac-
terísticos são: depres-
são, insónias, enxaque-
cas, agorafobia (sensa-
ção de medo ao estar em 
espaços com muita gen-
te) dores de costas, ton-
turas, perturbações na 
leitura, romper os sapa-
tos mais de um lado que 
de outro e dificuldade a 
calcular distâncias ao 
conduzir. Nas crianças 
os  s intomas mais  co-
muns são a falta de con-
centração, memoria e 
atenção, hiperatividade, 
b a i x a  a u t o e s t i m a  e 
dislexia.

Uma das primeiras 
pessoas a estudar este 
fenómeno foi o médico 
f i s i a t r a  M a r t i n s  d a 
Cunha tendo introduzi-
do várias formas de ava-
liação e de tratamento 
desta síndrome.

Esta síndroma é de 
origem funcional pelo 
que pode não existir ne-

nhuma causa orgânica 
que a origine, por outras 
palavras, o que existe é 
uma desregulação do sis-
tema propriocetivo.  O 
sistema propriocetivo é 
o sentido que informa o 
cérebro sobre o estado 
d e  c a d a  s e g m e n to  d o 
corpo humano e a sua re-
lação com o espaço que o 
rodeia. O sistema pro-
priocetivo permite, por 
exemplo, mantermo-nos 
de pé, indica se estamos 
a subir ou a descer ou se 
estamos longe ou perto 
de um objeto. O sistema 
propriocetivo recebe in-
formação de muitos ór-
gãos, por exemplo os pés, 
as articulações têmporo
-mandibulares os olhos e 
o  s i s te m a  ve s t i b u l a r. 
Quando a informação re-
cebida dos diferentes ór-
gãos é contraditória sur-
ge a SDP.

O tratamento, consis-
te em colocar o sistema 
propriocetivo a captar 
corretamente e de forma 
funcional os estímulos 
provenientes do meio 
ambiente. Uma das for-
mas para resolver este 
problema é através de 
óculos com lentes pris-
máticas, conhecidas co-
mo lentes prismáticas 
posturais. Estas lentes 
produzem um relaxa-
m e n t o  d o s  m ú s c u l o s 
oculares, e desta forma 
esse relaxamento trans-
mite-se a todos os mús-
culos do corpo a eles as-
sociados levando numa 
grande maioria dos ca-
sos a eliminação dos sin-
tomas e redução da SDP.

Caso tenha os sinto-
mas atrás referidos pro-
cure um especialista e 
veja se não é portador 
desta síndrome. 

Como vê os olhos tem 
uma importância para o 
ser humano que vai mui-
to além do ato de ver.

Por
Jorge
Jorge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

Jorge
Jorge



4 Sexta-feira 18 de Março de 2016  oprogressodePAREDES

política

Pedro Mendes é o novo Pre-
sidente da Comissão Política 
Concelhia do PSD Paredes, 
depois de a Lista A, por ele 
liderada, vencer as eleições 
para os órgãos locais, dispu-
tadas no sábado, 5 de março. 
Estas as eleições foram as 
mais concorridas de sempre 
na historia da CPC do PSD/
Paredes. Dos cerca de 1200 
militantes aptos a votar, 929 
descarregaram o voto.

O novo Presidente do PSD 
Paredes venceu com 55,5% 
dos votos (516 dos 929 vo-
tantes), enquanto a Lista B, 
encabeçada por Joaquim Ne-
ves, teve uma votação de 380 
votos (40,9%. Dos 1224 mi-
litantes do PSD Paredes, 295 
não votaram (24,1% de abs-
tenção), 18 votaram em 
branco (2,0%) e houve 15 
votos nulos (1,6%). 

A lista A venceu igual-
mente as eleições para a Me-
sa da Assembleia do PSD Pa-
redes, com Inácio Costa a 

tornar-se o novo Presidente 
do órgão, com 57,8 % dos vo-
tos, contra os 36,2 % de Ca-
milo Mota.

passos coelho 
reeleito com 93 
por cento dos votos 
dos paredenses

Ainda pela Lista A, Gran-
ja da Fonseca elegeu cinco 
dos oito delegados de Pare-
des ao XXXVI Congresso 
Nacional do PSD, com 59,6 
% dos votos, contra os 37,1 
% da Lista B. 

António Orlando | texto

Pedro Mendes 
presidente do PSD/Paredes

A Assembleia Munici-
pal (AM) de Paredes 
deu luz verde à cria-

ção da Associação de Municí-
pios Parque das Serras do 
Porto. Tal como sucedeu em 
reunião de Câmara, em mea-
dos de fevereiro, a AM apro-
vou por unanimidade a pro-
posta que vai desenvolver e 
concretizar o projeto do Pul-
mão Verde. Idêntica posição 
foi subscrita pelas Assem-
bleias Municipais de Gondo-
mar e Valongo.

“A seguir ao Metro do Por-
to, é o maior projeto intermu-
nicipal na Área Metropolita-
na do Porto”, garantiu, Celso 
Ferreira, aquele que será o 
primeiro presidente da nova 
instituição.   

A Associação de Municí-
pios Parque das Serras do 
Porto (AMPSP) tem como fim 
principal a criação e gestão 
do Parque das Serras do Por-
to, bem como a promoção 
ambiental, a valorização da 
natureza e da vida ao ar livre. 

O Parque das Serras pode, 
ainda, promover políticas 
conjuntas de turismo, lazer, 
animação, formação, empre-
go, inclusão, sustentabilida-
de, inovação, competitivida-
de e internacionalização da 
economia.

Em causa está a utilização 
sustentável do território, 
através das suas potenciali-
dades naturais, nas serras de 
Santa Justa, Pias e Castiçal 
onde está incluída a área per-
tencente à Rede Natura 2000 
(partilhadas pelos três muni-
cípios), mas também nas ser-
ras das Flores, Santa Iria e 
Banjas.

Para o Executivo Munici-
pal de Paredes este projeto 
corresponde à execução de 
“vontades de gerações”. “É al-
go de histórico, conseguir 
que os 17 municípios da AMP 
olhem para nós, com esta 
imagem de marca Serras do 
Porto. O que se pretende é de-
fender o que é nosso, as Ser-
ras de Pias e Castiçal na zona 
sul do concelho que será uma 
das portas de entrada no 
grande projeto Serras do Por-

to e, a defesa das nossas dinâ-
micas como por exemplo, o 
Centro de Educação das Mi-
nas de Astromil, Centro de 
Interpretação de Aguiar de 
Sousa” justificou à AM de Pa-
redes, Pedro Mendes, verea-
d o r  c o m  o  P e l o u r o  d o 
Ambiente.

Os únicos reparos subs-
tanciais à criação da AMPSP 
na AM Paredes foram feitos 
pela CDU. “A ausência do mu-

nicípio de Penafiel”, no enten-
der de Cristiano Ribeiro, “re-
duz a área abrangida e dimi-
nui o potencial de afirmação 
a desenvolvimento da Área 
Protegida”, por um lado e por 
outro, “a designação adotada 
merecia um outro nome mais 
i n c l u s i v o ”,  r e f e r i u  o 
comunista.

O nome “Serras do Porto” 
levou também o Presidente 
da Junta de Recarei a questio-

nar se “não seria melhor bati-
zar o projeto de Serras da 
Área Metropolitana do Porto, 
atendendo a que é nesse es-
paço que o projeto se desen-
volve”, questionou o autarca. 

A presidência obedecerá a 
um esquema rotativo. Celso 
Ferreira na qualidade de pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Paredes é o primeiro pre-
sidente da AMPSP. O conce-
lho de Valongo acolhe a sede. 

A Associação de Municípios 
Parque das Serras do Porto, 
agora formalmente aprovada, 
terá recursos próprios, equipa 
e capacidade institucional pa-
ra procurar nos fundos comu-
nitários as verbas necessárias 
para os investimentos que é 
preciso fazer. Há trilhos que é 
preciso marcar, pontos de inte-
resse que é preciso mostrar, 
zonas rurais a reabilitar e sina-
lização para instalar.

António Orlando | texto

cooperação intermunicipal. Assembleias Municipais de Paredes, Valongo e Gondomar aprovaram a criação de uma associação que vai gerir o 
Parque das Serras do Porto. Associação de Municípios Parque das Serras do Porto é o segundo maior projeto intermunicipal na Área Metropolitana

Serras do Porto em Paredes

Paralelamente às elei-
ções para os órgãos da sec-
ção do PSD Paredes, reali-
zou-se igualmente o ato 
eleitoral para a Presidência 
do PSD Nacional, sendo Pe-
dro Passos Coelho o único 
candidato, tendo obtido 
93,0% dos 662 votos.  A 
abstenção foi de 26,7% e 
houve 29 votos em branco e 
21 nulos.

Tratou-se da maior parti-
cipação de sempre em elei-
ções para os órgãos conce-
lhios do PSD Paredes. 

A Escola EB1 de Reiros, em Vandoma, passou a ser 
gerido pela Espaço Amigo - Associação Cultural, 
Recreativa e Social de Vandoma. A transferência da 
gestão da velha escola primária foi protocola no 
passado dia 1e março, pela Câmara de Paredes a 
Espaço Amigo. 

Escola EB1 de Reiros 
tem novo dono
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A Comissão de Pais da 
Creche e Jardim de In-
fância Glória Leão, na 

passada sexta-feira, dia 4 de 
março de 2016, procedeu à 
entrega de equipamentos 
identificados como necessá-

rios para as atividades educa-
tivas, lúdicas e recreativas da 
creche e jardim de infância. 

Os equipamentos foram o 
resultado de um trabalho 
conjunto de angariação de 
fundos da Comissão de Pais 
com a colaboração funda-
mental de todos os encarre-
gados de educação, os quais 

contribuíram com a compra 
de rifas do sorteio dos Reis, 
cujo prémio, um cabaz, foi 
atribuído a uma encarregada 
de educação da instituição. 

O valor angariado foi utili-
zado na compra de um vi-
deoprojetor, uma aparelha-
gem de grande suporte com 
amplificador para as festas, 

um rádio-cd, quadros de cor-
tiça para todas as salas e átrio 
e ainda bolas para as ativida-
des desportivas, material que 
foi sinalizado pela direção da 
instituição como necessário.

Na entrega formal estive-
ram presentes alguns ele-
mentos da comissão de pais, 
bem como todos os elemen-

tos da direção do centro so-
cial e paroquial de Baltar, os 
quais agradeceram os equi-
pamentos e o trabalho da co-
missão de pais. 

Celso Brum, na qualidade 
de representante da Comis-

são de Pais, enalteceu “a ge-
nerosa contribuição dos en-
carregados de educação e o 
trabalho conjunto de toda a 
equipa que compõe a comis-
são de pais, criada este ano 
letivo na instituição”, disse.

António Orlando | texto

Escola. Os equipamentos são resultado de trabalho de angariação de fundos da Comissão de Pais

Creche e Jardim de Infância 
Glória Leão equipado  
com ajuda dos pais
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os nossos empresários

Os Implantes Dentários 
não são só para cele-
bridades. Com o nosso 

Plano Dentist+ tenha o sorriso 
com que sempre sonhou”. É 
desta forma direta que Susana 
Silva, o rosto da Clínica Implan-
tologia e Medicina Dentária 
desafia os paredenses a rasgar 
o sorriso de orelha a orelha. 

A moderna clínica sediada 
no nº 70 da rua Vitorino Leão 
Ramos (junto ao Edifício do 
Elétrico), no centro da cidade 
de Paredes, é uma lufada de ar 
fresco na prestação de cuida-
dos dentários. O espaço aco-
lhedor aliado à simpatia dos 
profissionais que ali traba-
lham, retiram toda a carga ne-
gativa com que a maioria das 
pessoas encara a ida ao dentis-
ta. A mesma Administração 
tem outro consultório e com os 

saúde oral. Susana Silva Clínica, especialistas em Implantologia e Medicina Dentária

mesmos serviços em S. Paio de 
Oleiros, em Santa Maria da 
Feira

Uma das apostas dos Nos-
sos Empresários acontece ao 
nível da Implantologia que dá 
ao utente a garantia de ganhar 
um novo sorriso “mesmo que 
até então lhes tenha sido dito 
que não reúne condições para 
colocar implantes convencio-
nais ou que não tem quantida-
de de osso suficiente”, explica 
Susana Silva. 

A “Susana Silva Clínica - Im-
plantologia e Medicina Dentá-
ria”, com especialistas devida-
mente credenciados, aplica o 
conceito All-on-4. A solução é 
minimamente invasiva com 
restaurações fixas da arcada 
dentária completa “para eleva-
da satisfação do paciente”.  

O conceito de tratamento 

All-on-4 oferece aos pacientes, 
que não têm dentes ou àqueles 
que potencialmente os irão 
perder, uma prótese fixa de ar-
cada completa sobre quatro 
implantes no dia da cirurgia. 
“Isto resulta rapidamente na 
melhoria da satisfação dos pa-
cientes no que diz respeito à 
função, à estética, aos sentidos, 
à fala e à auto-estima”.

Esta solução resulta ainda 
no benefício de períodos de 
tratamento mais reduzidos e 
menos dispendiosa. A inclina-
ção dos implantes posteriores 
evita a necessidade de proce-
dimentos de enxertos ósseos 
demorados, enquanto a carga 
imediata reduz o tempo até à 
colocação dos dentes. O con-
ceito de tratamento All-on-4 é 
uma solução comprovada de 
longo prazo com um acompa-

Susana Silva
            Clínica“colocamos as 

pessoas a sorrir”

nhamento até 10 anos na man-
díbula e 5 anos no maxilar. 

A técnica usada pela Clínica 
Implantologia e Medicina Den-
tária já tem sido requisitada no 
estrangeiro, designadamente, 
no Luxemburgo. A cirurgia 
tem a duração de uma hora à 
qual acresce mais duas horas 
para a colocação dos dentes fi-
xos. “Saem daqui a sorrir, sem 
dores e a comer maçãs”, garan-
te Susana Silva, de sorriso 
rasgado. 

Para um sorriso permanente
Por uma taxa anual de 25 euros, o utente da Susana Silva Clínica Implantologia e Medicina Dentária, 
pode usufruir de todos os serviços desde o primeiro dia de adesão ao Plano Dentist+. 
O Plano não prevê qualquer exclusão por limite de utilização, de idade ou doenças pré-existentes.
Condições de pagamento dos tratamentos dentários com possibilidade de pagamento até 12 meses 
sem juros.
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proteção civil

CDS reclama 
o fim da 
poluição no 
rio Ferreira

Os deputados eleitos pelo cír-
culo do Porto, anunciaram em 
comunicado, que questionaram 
o Ministro do Ambiente para 
perceber quais são as medidas 
que o Ministério está a desenvol-
ver para solucionar os proble-
mas ambientais criados pelas 
descargas da ETAR de Arreiga-
da, “com efeitos devastadores 
para a fauna e flora do local, bem 
como ao longo do curso de água”. 

Os centristas questionam o 
ministro, João Pedro Matos Fer-
nandes, se já foram apuradas as 
responsabilidades por toda a si-
tuação e quais as consequências, 
para as entidades obrigadas ao 
respeito das regras ambientais. 

“Tal situação tem vindo a ser 
denunciada por toda a popula-
ção afetada, nomeadamente pe-
lo presidente da Junta de Fre-
guesia de Lordelo, que afirma 
que as regras têm vindo a ser 
violadas precisamente por 
quem está obrigado a garantir o 
s e u  c u m p r i m e n t o ” , 
argumentam. 

Os deputados do CDS alegam 
que as descargas da ETAR signi-
ficam um “prejuízo socioeconó-
mico avultado”, além de promo-
verem “a instabilidade hidroló-
gica, perda da matéria orgânica 
e perda de diversidade biológi-
ca, com consequente degrada-
ção ambiental do local”, defen-
dem os eleitos do CDS.

Uma interpelação no mesmo 
sentido, segundo o CDS, foi feita 
pelo eurodeputado, Nuno Melo 
junto da Comissão Europeia, in-
quirindo-a sobre quais são as 
consequências, para as entida-
des obrigadas ao respeito de re-
gras ambientais, para cujo cum-
primento são direcionados fun-
dos comunitários, no caso de 
violação das regras ambientais. 

Refira-se que há cerca de um 
mês o presidente da junta de 
Lordelo, Nuno Serra, tal como 
noticiou o jornal Progresso de 
Paredes, pediu ajuda a Pedro 
Passos Coelho para resolver o 
p ro b l e m a  d a s  d e s c a r g a s 
poluentes. 

Cadastro Predial de Paredes está concluído em mais de 70%
A Direção Regional do Território 

apresentou no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho, os primeiros re-
sultados do Cadastro Predial do 
Concelho de Paredes, resultantes 
do trabalho de aquisição de dados 
iniciado em junho de 2014 e execu-
tado até junho do ano passado pela 
Direção Geral do Território (DGT).

De julho a setembro de 2015, 
uma Equipa de Apoio Técnico pro-
cedeu à consulta pública sobre a 
caracterização dos prédios abran-
gidos, num trabalho de colabora-
ção entre a DGT, a Autoridade Tri-
butária e Aduaneira, o Instituto dos 
Registos e do Notariado e a Câmara 
Municipal de Paredes.

A execução do Cadastro Predial 
de Paredes continua em curso com 

a Equipa de Apoio Técnico no terre-
no para a resolução das reclama-
ções apresentadas pelos proprietá-
rios relativas à caracterização pro-
v i s ó r i a  d o s  p r é d i o s  e  à 
comunicação das suas alterações 
jurídicas, garantindo assim a arti-
culação entre todas as entidades 
envolvidas no processo até que o 
cadastro entre em vigor.

“A nossa Câmara é pioneira nes-
te processo, sendo que mais de 70 
por cento do Cadastro Predial do 
Concelho de Paredes está concluí-
do. É de realçar o empenho das Jun-
tas de Freguesia para a obtenção 
destes importantes resultados”, 
realçou Pedro Mendes.

Entretanto, o Vice-Presidente 
da Câmara de Paredes obteve a ga-

rantia junto do Diretor Geral do 
Território de que todas as situações 
marcadas e declaradas dentro do 
prazo e ainda sem levantamento 

serão regularizadas brevemente. A 
autarquia solicitou igualmente o 
prolongamento do prazo para a 
conclusão do projeto.

Os bombeiros de Paredes, 12 
anos depois, voltam a ter 
uma autoescada que permi-

tirá à corporação uma maior eficácia 
no combate a incêndios urbanos. 

O equipamento, um Volvo F12 
com a plataforma da marca sueca 
Bronto (considerada a melhor neste 
tipo de equipamento), chegará ao 
quartel ainda este mês de março. A 
aquisição, com custos na ordem dos 
150 mil euros, é feita pela Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes (AHBVP) à cus-
ta de financiamento subsidiado,  em 
prestações pela câmara de Paredes.   
50 mil  euros (25 mil+ 25 mil)duran-
te 2016 e os restantes 100 mil em 
duodécimos ao longo de 2017.

O protocolo de financiamento foi 
rubricado pelas partes, no passado 
dia 11 de março, em cerimónia que 
decorreu no salão nobre dos volun-
tários de Paredes. Desta forma, com 
a aquisição da autoescada, uma pla-
taforma mecânica giratória para 

combate a incêndios que atinge uma 
altura máxima de 34 metros, preen-
che-se uma lacuna nos meios de 
combate a incêndio no concelho. Re-
corde-se que, só na cidade de Pare-
des, há 184 edifícios com quatro ou 
mais pisos. 

O Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes, José Luís 
Morais, fala em “missão cumprida. 
Ao fim de 12 anos, temos novamente 
uma autoescada”, exclamou. “Só há 

outra com estas características em 
todo o distrito do Porto. Tem certifi-
cado de garantia do fabricante e ma-
nutenção anual feita pelo represen-
tante da marca. Em maio próximo, 
vai ser ministrada uma formação na 
nossa corporação por um técnico in-
glês da empresa fabricante. Substi-
tuímo-nos, uma vez mais, à respon-
sabilidade do Estado no superior in-
teresse da segurança dos cidadãos”, 
acrescentou José Luís Morais”.

Já o presidente da AHBVP, Mário 
Sousa, enalteceu o facto histórico 
por, “em 132 anos dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes, a câmara 
ter dado a maior tranche de dinhei-
ro de uma só vez. Esta é uma casa 
de homens e mulheres de bem, que 
sabem reconhecer o que por eles 
fazem. De certeza que os Bombei-
ros Voluntários de Paredes não vão 
deixar que o mandato termine sem 
um reconhecimento público”, pro-
meteu Mário Sousa, ao presidente 
de Câmara Celso Ferreira e ao ve-
reador da Proteção Civil, Fernando 
Rocha. 

O edil por sua vez falou em “dia de 
grande felicidade”. “Cumpri, a 18 me-
ses do final do meu último mandato 
à frente da Câmara de Paredes, todas 
as promessas que fiz à Proteção Civil 
quando, em 2005, me candidatei ao 
primeiro mandato. A Câmara substi-
tuiu-se à responsabilidade da Admi-
nistração Central e estamos a viver 
um dia muito importante na história 
dos Bombeiros Voluntários de Pare-
des e da Proteção Civil no concelho”, 
disse, Celso Ferreira.

António Orlando | texto

proteção civil. Protocolo de financiamento assinado no quartel da corporação. Autoescada chegará a Paredes 
ainda este mês. Equipamento atinge uma altura máxima de 34 metros. 

Bombeiros de Paredes compram  
autoescada com subsídio municipal

Presidentes de Junta  
assistiram as explicações 
dadas pela Direcção  
Regional do Território
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saúde/energia

DECO lança 
3º leilão  
de energia 

A falta de energia do merca-
do liberalizado leva a DECO – 
Associação de Defesa do Con-
sumidor a organizar um novo 
leilão, sob o pretexto de “tarifá-
rios claros, atrativos e com con-
dições que não prejudiquem os 
consumidores”. Assim os inte-
ressados têm que, até 15 de 
abril de 2016, inscrever-se em 
www.paguemenosenergia.pt

Desta vez, a DECO procura 
todos os tipos de tarifários: ele-
tricidade (simples e bi-horá-
ria), gás natural ou a oferta con-
junta. “No final, o consumidor 
pode mudar, apenas, uma das 
energias ou ambas”, explica a 
A s s o c i a ç ã o  d e  D e fe s a  d o 
Consumidor.

Para poderem participar no 
leilão que se realizará a 21 de 
abril, “os comercializadores 
têm de aceitar que a DECO reve-
ja as condições gerais e particu-
lares dos seus contratos, garan-
tindo que respeitam os direitos 
dos consumidores”, explica a 
DECO em comunicado.

Os operadores “comprome-
tem-se, ainda, a assegurar ní-
veis de serviço de apoio a clien-
tes e tratamento de reclama-
ções adequados às melhores 
práticas do mercado”.

“Será ainda assegurado”, que 
o valor da tarifa “só poderá mu-
dar na sequência da atualiza-
ção global e obrigatória das ta-
rifas de acesso às redes”, como 
ocorreu em janeiro deste ano, 
ou devido a alterações legislati-
vas, como a mudança da taxa de 
IVA, que sejam repercutidas no 
p r e ç o  f i n a l  p a g o  p e l o 
consumidor.

Para aumentar o nível de 
concorrência, a DECO abre a 
possibilidade a leilões regio-
nais, para que fornecedores de 
menor dimensão participem de 
acordo com o seu posiciona-
mento no mercado.

Outra novidade é o leilão pa-
ralelo para os condomínios. 
“Verificámos uma menor oferta 
dirigidas a estes espaços. Por 
isso, iremos procurar propos-
tas mais interessantes e adap-
tadas”, acrescenta a DECO.

O Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) orga-
nizou o Curso Prático de Pé, 

no Hospital Padre Américo em Pe-
nafiel. Esta formação de cariz teóri-
co-prático, acreditada e recomen-
dada pela Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia, foi preparada pelo Serviço 
de Cirurgia através da equipa res-
ponsável pela Consulta do Pé 
Diabético.

 Os problemas do pé são uma 
complicação comum da diabetes, 
resultando em importantes con-
sequências médicas, sociais e 
económicas para os doentes, fa-
mília e sociedade. São a principal 
causa de ocupação das camas 
hospitalares pelos diabéticos, 
consumindo uma quantidade im-
portante de recursos de saúde e 
responsáveis por mais de 60% 
das amputações dos membros 
inferiores.

 “A infeção do pé diabético é a 
causa principal de internamento e 
amputação na diabetes. Perante o 
aumento da incidência do pé diabé-
tico, maiores serão os gastos. Com a 
infeção, surge um outro problema: 
o uso excessivo de antibióticos, que 
poderá resultar na resistência ao 
antibiótico tornando-o ineficaz no 
tratamento”, referiu Vitor Lopes, 
Interno de Especialidade do Servi-

ço de Cirurgia Geral do CHTS, na 
apresentação sobre o tema “Infe-
ção do pé diabético”.

 Gilberto Guimarães, Interno de 
Medicina Geral e Familiar do Cen-
tro de Saúde de Lousada, em rela-
ção ao Pé Diabético, respondeu às 
questões frequentes em medicina 
geral e familiar, designadamente, 
“quando fazer a referenciação”, “co-
mo fazer a estratificação do risco 
do Pé Diabético”, “como podem aju-

dar os Cuidados de Saúde Primá-
rios”, “como referenciar”, “como 
classificar” e “como realizar a ava-
liação do pé diabético”. O clínico 
referiu ainda a necessidade de “Po-
dologistas nos Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES) como for-
ma de prevenir e evitar o encami-
nhamento para as  consultas 
hospitalares”.

 Organizado em dois dias, o pro-
grama abordou ainda outros temas 

como Factos e números no pé dia-
bético (Epidemiologia), Pé Neuro-
pático, Tratamento da dor neuro-
pática, Organização de Cuidados ao 
Pé Diabético em Portugal, Cuidados 
de Podologia e Calçado, Cuidados 
Gerais e de Penso e Terapia de Pres-
são Negativa. Do programa fizeram 
também parte blocos práticos com 
apresentações de casos clínicos e 
para uma melhor retenção dos con-
ceitos teóricos transmitidos.

António Orlando | texto

Diabetes. Clínicos defendem necessidade de existirem médicos especialistas em podologia nos centros de Saúde. 
A ideia é de prevenir e evitar o encaminhamento para as consultas hospitalares.

CHTS desenvolveu curso prático 
sobre pé diabético

Trail, mini-trail e caminhada solidária em Gandra 
espera 1000 pessoas

A 9ª edição do trail, mini-trail e 
caminhada do “Coração” tem cariz 
solidário e realiza-se no dia 8 de 
Maio a partir das  nove horas, na ci-
dade de Gandra, em Paredes. O 
evento desportivo tem duas provas 
na vertente de competição e uma 
caminhada sem caracter competiti-
vo. A organização é assegurada pe-
la Junta de Freguesia de Gandra em 

parceria com um ginásio privado e 
o clube de futebol Aliança de 
Gandra.

A organização espera este ano 
juntar cerca de mil participantes no 
trail de 23 km e nos percursos de 
12 km de mini-trail e 7 km de 
caminhada.  

O Trail do Coração tem início às 
nove horas, percorre caminhos e 

trilhos da freguesia de Gandra e en-
volventes tem início e fim no Com-
plexo  Desport ivo  Cidade de 
Gandra- Paredes.

O modelo portuense Ruben Rua 
é o padrinho desta 9ª edição que 
tem já garantida também a presen-
ça de Ana Viriato, professora de 
educação física e apresentadora de 
televisão. 

O evento “Trail do Coração” tem 
como objetivo contribuir para pro-
mover a prática desportiva ativa, 
chamar a atenção para a saúde e 
prevenir doenças cardiovasculares 
e auxiliar uma causa social. A recei-
ta do evento reverte para as insti-
tuições que promovam ações de 
solidariedade social desenvolvidas 
em Gandra.
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O orçamento
de estado e Paredes

Alguns procurarão 
não lhe dar notícia 
o u  i m p o r t â n c i a , 

provavelmente reféns que 
estão de uma concepção da 
política (mesmo local) re-
duzida a uma encenação ou 
conflito de personalidades. 
Já é habitual. Mas a subs-
tância real das coisas, a es-
sência da política, assenta 
em programas, princípios e 
va l o r e s .  E  n ã o  e m  f a i t 
divers. 

A aprovação de uma Mo-
ção apresentada pela CDU na 
última Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal de Pa-
redes relativa ao Orçamento 
de Estado para 2016, tem a 
meu ver profundo significa-
do.  Para além do conteúdo 
da própria moção, o sentido 
da votação tem uma inter-
pretação que se regista (vo-
tos a favor da CDU e do PS, 
abstenção do PSD e CDS, e 
voto contra de Granja da 
Fonseca).

Divulgo o conteúdo: 

MOÇÃO

O Orçamento do Estado 
para 2016 e as autarquias 
locais

Por
cristiano
riBeiro
Médico

Considerando que a pro-
posta de OE para 2016:

• Elimina alguns constran-
gimentos à gestão autónoma 
dos recursos próprios das 
autarquias locais, designada-
mente no domínio da gestão 
do pessoal ao seu serviço, e 
minimiza outros, como as-
pectos relacionados com a 
execução da lei dos compro-
missos ou com a consignação 
forçada de algumas receitas; 
mantém um quadro geral de 
deveres de informação e um 
regime sancionatório pró-
prios do exercício de tutelas 
de mérito e integrativa que a 
Constituição da República ex-
pressamente veda;

• Persiste no crónico in-
cumprimento da Lei das Fi-
nanças Locais, avaliado em 
cerca de 300 milhões de eu-
ros às autarquias, tão mais 
incompreensível quanto a 
abrupta redução das recei-
tas a que foram sujeitas, quer 
com a imposição da nova Lei 
de Finanças Locais, quer 
com os cortes impostos des-
de 2011.

A AM de Paredes reunida 
a 29 de fevereiro de 2016, 
delibera:

1.º Saudar e valorizar 
as disposições que vi-

sam eliminar ou minimizar 
alguns dos constrangimen-
tos à autonomia do poder 

cristianoribeiro@gmail.com

cristiano
riBeiro

local, designadamente quan-
to à eliminação de consigna-
ções e as restrições à contra-
tação de pessoal;

2.º Condenar o prosse-
guimento da sonega-

ção dos recursos que a Cons-
tituição e a Lei atribuem às 
autarquias locais e reclamar 
o cabal respeito pela Lei das 
Finanças

3.º Reclamar medidas 
urgentes  que  po-

nham fim às mais diversas 
formas de tutela não estrita-
mente inspectiva e repo-
nham um quadro conforme 
ao regime de autonomia 
prescrito pela Constituição 
da República.

Os eleitos da CDU

A meu ver, estão assim 
plasmados nos objectivos e 
pressupostos da Moção os 
interesses da população de 
Paredes, bem como as gran-
des reivindicações de autar-
cas, qualquer que seja a cor 
politica: o respeito pela au-
tonomia e participação das 
comunidades locais, e dota-
ção de recursos próprios na 
solução dos seus problemas. 
Daí a abstenção do PSD e do 
CDS, que, sem argumentos 
contrários á Moção, objecti-
vamente não passou de uma 
“aprovação envergonhada”. 

No Poder Local há muitas 
vezes convergências explica-
das por um interesse comum 
e por soluções consensuais. 
Daí que a leitura crispada da 
vida politica local quase na-
da acrescente. A comunida-
de ganha em ter vozes diver-
sificadas e plurais. É o exercí-
cio da democracia. 

Ficarão de fora, auto-ex-
cluem-se, os que usam e abu-
sam do espirito de seita, da 
intriga, da revanche politica, 
do exercício paroquial. Serão 
capa de jornal, muitas vezes, 
mas deles a História não re-
gistará o nome. 

Do Independente até vice-primeiro-mi-
nistro do Governo, o caminho de Por-
tas teve várias polémicas, mas o seu 

instinto político parecia sobreviver a tudo.
“Irrevogável” foi a palavra usada por Paulo 

Portas em Julho de 2013 para justificar a sua 
demissão do Governo, que acabou por não con-
cretizar, obtendo mesmo uma “promoção” a 
Vice-primeiro-ministro. Este foi mais um episó-
dio na carreira deste político, jornalista e 
advogado.

Paulo fecha (as) Porta(s) à política?
Não se sabe se a genética terá influenciado o 

caminho que Paulo Portas decidiu seguir, mas a 
verdade é que começou a destacar-se ainda 
muito novo, e aos 15 anos já escrevia no jornal O 
Tempo, mas antes tinha já iniciado a sua activi-
dade política, inscrevendo-se na JSD, com uma 
proposta assinada por Sá Carneiro, político que 
sempre admirou. A morte do líder do PSD fez 
com que deixasse o partido e a direcção do jor-
nal partidário.

O jornalismo e a política continuaram a 
fazer parte da sua vida e a primeira activida-
de serviria como um trampolim para a segun-
da. Foram os tempos em que o semanário In-
dependente, aterrorizava com as suas temi-
das manchetes, o Governo de Cavaco Silva, 
tornando as sextas-feiras num dia fértil em 
notícias desconfortáveis para quem estava 
no poder. Com a entrada definitiva na política 
em 1995, quando foi eleito deputado pelo 
CDS-PP, iria iniciar um ciclo, no partido então 

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Para começar, quero dar os para-
béns aos vencedores das eleições 
para a concelhia do PSD.

Da minha parte, quero agradecer aos 
41% dos militantes que tiveram coragem 
e vontade para escolher  um novo rumo 
para Paredes e para o PSD. É certo que a 
não ganhamos as eleições, mas mantive-
mos a nossa verticalidade, a nossa hom-
bridade, as nossas ideias, e este excelente 
resultando só nos trás mais responsabili-
dade e não nos deixará certamente 
esmorecer.

No decorrer da campanha disse sem-
pre, não iria perder um minuto que fosse a 
fazer considerações menos abonatória 
sobre quem quer que fosse. No entanto, 
nem todos somos iguais.

Houve neste processo determinadas 
atitudes e procedimentos que em nada 
abonam a favor dos agora eleitos e que em 
nada dignificam o PSD.

Por
Joaquim
neves
Engenheiro

E agora?

joaquimneves.progresso@gmail.com

Assim, não resisto a citar Thomas 
Sowell, um economista americano que a 
certa altura afirmou:

“O facto de que muitos políticos sejam 
mentirosos não é exclusivamente um re-
flexo da classe política. É também um refle-
xo do eleitorado, pois quando as pessoas 
querem o impossível, somente mentirosos 
podem satisfazê-las”.

Com isto, é claro que, vou certamente 
gostar de ver o aumento das verbas para 
as juntas de freguesias, mais especifica-
mente 40%. Vou gostar de ver mais pro-
moções, vou gostar de ver mais autocar-
ros a circular, vou gostar de ver mais 
concursos de emprego, vou gostar de ver 
mais seguros para….. vou gostar de os 
ver a cumprir.

Sei muito bem que existiram jogadas 
de bastidores, promessas e manifestações 
de interesse, nos quais não me revejo e 
com os quais não pactuo, pois esse não foi 
nem nunca será o meu caminho e de quem 
me acompanha.

E desenganem-se aqueles que acham 
que o que mais me custou foi a eleição de 
Pedro Mendes. 

O que mais me custou foi sentir que 
não houve um interesse legítimo em fazer 
o melhor possível por Paredes e pelo PSD, 
mas sim o interesse em derrubar Joaquim 
Neves. 

E essa agregação de esforços, para me 
impedir de ganhar, só revela que alguns 
tentam a todo o custo manterem-se no po-
der. No meu entender, o PSD tem obrigato-
riamente de mudar e “limpar a casa”, para 
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Funcionário de 
escritório 

com experiência
S F/M envio de Curriculum C/V 

para este Jornal  nº 3392

Carta Aberta

caríssimo e,
 Mui Ilustre diretor 

do Departamento de 
Assuntos Jurídicos, Adminis-
trativos e Financeiros, Dr.º Rui 
Moutinho

Pensei seriamente, digo 
mesmo muito seriamente, an-
tes de escrever esta artigo. Sei 
que continua integrado no 
quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Esposende, sei 
que a vida está difícil e que os 
tempos que correm não são os 
melhores para os funcioná-
rios Públicos, nos últimos 
anos muita coisa mudou, a 
A28 para Esposende passou a 
ter portagens(e caras por si-
nal), a gasolina em Portugal 
não para de aumentar(Espo-
sende não fica assim tão longe 
da fronteira quanto Paredes o 
que pode ser positivo)e sei 
que quando aceitou o convite 
para exercer na Câmara Muni-
cipal de Paredes as funções de 
diretor do Departamento de 
Assuntos Jurídicos, Adminis-
trativos e Financeiros, a sua  
vida pessoal e profissional al-
terou-se e, como é fácil enten-
der, exercendo um cargo de 
confiança política, indepen-
dentemente do mérito que 
possa ou não ser-lhe reconhe-
cido, mas como referiu e bem 
“nunca será boa ideia não dar 
apoio a quem se perfila para 
ser candidato a Presidente da 
Câmara Municipal”. Contudo, 
Vossa Ex.ª lá o fez, pois tam-
bém é militante do PSD, há 
muitos e largos anos.

Confesso que esta sua mili-
tância não foi novidade para 
ninguém, novidade sim foras 
todas as insinuações/afirma-
ções que foi fazendo ao longo 
da restante carta aberta que 
supostamente escreveu, e que 
se supostamente se dignou 
enviar do seu mail de serviço 
d a  C â m a ra  m u n i c i p a l  d e 
Paredes.

Já se passaram umas sema-
nas sobre a divulgação publi-
ca desta carta, e depois de ter 
questionado o seu ilustre ami-
go, companheiro e Presidente 
da câmara municipal de Pare-
des, Dr.º Celso Ferreira,  na úl-
tima Assembleia Municipal(-
juntamente com o deputado 
do CDS/PP Dr.º Rui Silva)so-

bre a veracidade ou não da 
mesma, e quais as consequên-
cias que poderiam existir ten-
do em conta o teor da mesma, 
e como obtivemos um silêncio 
ensurdecedor como resposta, 
tomei a ousadia que lhe per-
guntar publicamente o que 
pensa fazer.

Relembro-lhe que na su-
posta carta aberta cuja auto-
ria é-lhe atribuída faz acusa-
ções graves de mais, não só 
pelo conteúdo das mesmas, 
mas em especial pelo facto de 
na sua qualidade de alto res-
ponsável da gestão deste mu-
nicípio ter, em minha opinião, 
ter “colaborado” com as mes-
mas.( Existe um ditado que 
diz quem cala consente….)

Não duvido tal como o ilus-
tre diretor, que  a falta de ex-
plicação para “o que aconte-
ceu com o IPad e portátil de 
uso pessoais que lhe tinham 
sido distribuídos(falava da ex. 
Vereadora Dr.ª Raquel) pela 
Câmara e que, num passe de 
mágica, no preciso dia em que 
os vinha devolver foram furta-
dos do seu carro). Isto é públi-
co dentro da Câmara e por to-
dos comentado, assim como o 
é o uso e abuso dos serviços 
da viatura e do motorista que 
lhe estavam afetos.”  é grave, 
mas mais grave é isto ser tor-
nado público como se afirma 
na carta apenas  agora quando 
ocorria uma disputa eleitoral 
interna do PSD Paredes, per-
gunto-me se isto é verdade 
não era seu dever ter feito al-
go antes??

Na mesma carta diz-se que 
“Na proteção civil, apenas re-
cordaria que, quando a senho-
ra Prof ª. Raquel Moreira da 
Silva deixou de exercer fun-
ções a tempo inteiro, viemos a 
deparar-nos com um desfibri-
lhador que havia sido adquiri-
do há cerca de 3 anos para en-
tregar a uma corporação de 

bombeiros e ali ficou a apo-
drecer. … No ambiente e ofici-
nas. Bem. Neste tocante as 
coisas são mais graves, desde 
o furto de gasóleo nas viatu-
ras que passava impune e on-
de sempre se resistiu a que 
fossem tomadas medidas de 
forma a controlar circuitos, 
quilómetros e consumos; des-
de o aproveitamento de viatu-
ras abandonadas na via públi-
ca, cujos encargos de repara-
ção foram quase do mesmo 
valor de aquisição em novo e 
que agora estão em pleno es-
tado de degradação; desde a 
entrega a uma empresa de Va-
longo (o facto de haver fami-
liaridade com a senhora Pro-
f ª. Raquel e o proprietário 
deve ser apenas um mero aca-
so) dos serviços de forneci-
mento de pneus e serviços as-
sociados, obrigando a que, 
para a reparação de um sim-
ples furo as viaturas tivessem 
de percorrer quilómetros 
quando o poderiam fazer na 
sede do concelho; desde o fac-
to de, nesse mesmo serviço se 
verificar que uma mesma via-
tura fazia alinhamentos à di-
reção mais do que uma vez 
por semana, ou pelo menos tal 
serviço era cobrado; até à não 
aceitação de que, previamen-
te à requisição de serviço, fos-
se avaliado o preço de merca-
do, o que, em muitas das si-
tuações aferidas levou a que 
os preços cobrados fossem, 
em muito, superiores ao pre-
ço médio corrente no merca-
do. “

Dr.º  Rui Moutinho, acho 
que se tem realmente respeito 
pelo cargo que desempenha e 
pelo Concelho onde habita, já 
deveria ter quebrado o seu si-
lêncio. Paredes precisa de ser 
esclarecido por V. Ex.ª ; é ou 
não verdadeira a carta que 
por aí circula, o mail de onde 
foi enviado é ou não seu. E se 
for permita-me a pergunta, 
porque é que ainda não se 
demitiu???

Por
paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

Por
paulo
silva
Professor

Paulo fecha (as) Porta(s) à política?
liderado por Manuel Monteiro com quem 
acabaria por se incompatibilizar, que só ter-
minaria no Domingo passado.

Chegou à liderança do CDS em 1998 e ao Go-
verno (em coligação com o PSD) em 2002. Foi 
Ministro de Estado e da Defesa mas, com a che-
gada dos socialistas ao poder nas Legislativas 
de 2005 e os fracos resultados obtidos (menos 
de 10% dos votos), fizeram com que sai-se da 
liderança do partido. Regressou em 2007, após 
derrotar Ribeiro e Castro e, quatro anos depois, 
com a coligação entre CDS-PP e PSD, voltaria ao 
Governo com o cargo de Ministro de Estado e 
Ministro dos Negócios Estrangeiros. O CDS-PP 
deixou de ser o “partido do táxi”, conseguira ele-
ger 21 deputados e tornou-se numa força parti-
dária com força suficiente para apoiar ou con-
trariar o próprio parceiro de coligação.

Num período marcado por austeridade e 
pela intervenção da Troika, nunca deixou de ter 
um sentido critico para com algumas politicas 

do Governo, e entrou mesmo em conflito com 
Vítor Gaspar, e Maria Luís Albuquerque. Grande 
admirador de cinema, certamente que veria na 
sua própria vida uma história capaz de inspirar 
um argumento cheio de suspense, altos e baixos 
e com muitos sound bytes.

Politico com estilo muito próprio, visitou 
Paredes várias vezes, participou em várias ini-
ciativas do CDS-Paredes, e também como mem-
bro do Governo, sendo que sua ultima visita 
ocorreu em Maio de 2015, onde inaugurou as 
instalações de uma Empresa, na Zona Indus-
trial de Lordelo, e após esta cerimonia, gentil-
mente acedeu, e como extra agenda, a meu pe-
dido e do Sr. Vice-Presidente da C.M. de Paredes, 
a deslocar-se à sede do Concelho para visitar a 
Exposição Art-on-Chairs, mostrando dessa for-
ma uma gentileza e disponibilidade, digna e 
merecedora de realce.

Nesta hora de despedida, não poderia dei-
xar de efectuar esta breve resenha da sua vida 
politica, e agradecer a sua dedicação e empenho 
que colocou durante os anos em que liderou o 
CDS, com grande sacrifício pessoal, mas de cer-
teza com muito gosto pessoal e sentido de 
missão.

se apresentar credível nas próximas 
eleições.

No entanto, existem algumas coisas 
que se passaram que não podemos deixar 
de falar nelas. Como as famosas cartas, por 
exemplo.

Primeiro foi a do Dr. Rui Moutinho. 
Acho que é uma vergonha, não só para o 
partido, mas para a pessoa em si, porque 
se realmente aquilo que escreveu é verda-
de, já deveria ter dado conta desses factos 
às autoridades competentes, nomeada-
mente ao Ministério Público há muito tem-
po, quanto mais não fosse porque era a sua 
obrigação como cidadão. 

Se não o fez na altura e o utilizou agora 
só revela o seu carácter. 

Restringiu a candidatura de uma com-
panheira de partido, e com este tipo de ar-
gumentação sem se saber se é verdade ou 
não, demonstra claramente que não tem 
sentido democrático e não merece estar 
onde está.

Celso Ferreira deveria ter a coragem de 
o demitir mas não o fez, nem o fará certa-
mente. É que nas costas dos outros vemos 
a nossas…será que está com medo de uma 
carta dele? …

Na seguinte carta, esta anónima, que 
saiu dois dias antes das eleições, atacavam 
Pedro Mendes. Porquê?

O que tenho a dizer sobre isso, é que 
quem mais beneficiou com isso, foi clara-
mente Pedro Mendes pois com isto, anda-
ram a dizer que nós só sabíamos falar mal, 
e que somos estes ou aqueles e que só te-
mos interesses.

Enfim…Eu, assim como as pessoas que 
me acompanham, somos pessoas que 
sempre deram a cara para defender os seus 
ideais e aquilo em que acreditamos, e nun-
ca nos iríamos esconder atrás de ninguém, 
nem muito menos atrás de alguma carta. 

Não dissemos mal de ninguém, não 
porque não tivéssemos argumentos por-
que ele esbordam, mas sim, porque que-
ríamos discutir ideias e não lugares.

Neste caso, dá mesmo para pensar que 
quem escreve uma, escreve duas, escreve 
três e escreve quatro, porque elas conti-
nuam a aparecer e não se entende muito 
bem porquê.

Por isso, eu e quem me acompanha, de-
marcámo-nos completamente deste tipo 
de acções, pois não passam de um reflexo 
claro da “máquina”, da qual eu não faço 
parte, não quero fazer e muito menos 
domino.

Quanto ao Presidente da Câmara, que 
disse que não se metia nestas eleições… 
mentiu como é seu habito, mas a mim não 
me enganou …. meteu a cabeça, o corpo, os 
pés, mas essa foi a sua decisão….

No entanto, no meu entender cometeu 
um erro, pois perdeu o seu espaço político 
para o seu vice-presidente. 

Agora, é quase obrigado a deixar de 
pensar em si, e tem que se mentalizar que 
em breve deixará de ter o carro da Câmara 
para levar os filhos à escola e que se ainda 
tiver alguma responsabilidade e respeito 
pelo partido, deve abandonar imediata-
mente a Câmara, para ver se o PSD ainda se 
pode salvar.
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As redes sociais são tão 
úteis como perigosas. 
Há um mundo muito 

negro”.  A opinião em forma de 
alerta a pais e encarregados 
de educação foi expressa em 
Paredes, por Sara Almeida Gi-
rão, psicóloga do Hospital de 
S. João, durante a conferência 
“Educação Digital, Potenciali-
dades e Desafios”, promovida 
pelo Colégio Casa Mãe, no pas-
sado dia 12 de março, no audi-
tório da Casa da Cultura de 
Paredes. 

Num estudo publicado na 
revista Adolescência e Saúde 
de 2014 sobre os adolescen-
tes e a internet: padrões de 
(ab)uso, desenvolvido num 
universo de 638 adolescen-
tes portugueses entre os 12 
e os 18 anos ficou-se a saber 
pela inexistência de regras 
de utilização dos dispositi-
vos e acesso a redes sociais 
em 28% dos jovens estuda-
dos. 1/3 assumiu comunicar 
com desconhecidos e destes 
85% frequentavam o 2º e 3º 
ciclo. Ainda mais dramático 
é que 51 destes jovens mar-
cou encontro com desconhe-
cidos que conheceram onli-
ne. “Não é ficção, não são os 
americanos são os nossos fi-
lhos. É um estudo pequeni-

no, estatisticamente não é 
nada, mas são nossos. O que 
fazer”, interrogou, Sara Al-
meida Girão. A plateia res-
pondeu com silêncio.

Sara Almeida Girão, foi 
convidada para falar sobre 
“As Redes Sociais e o Impacto 
na Adolescência”. Alertando 
jovens estudantes presentes 
no auditório da Casa da Cul-
tura de Paredes para o facto 

de “provavelmente não 
iriam gostar daquilo que ti-
nha para dizer”, a psicóloga 
do S. João, falou em “mundo 
muito negro” nas redes 
sociais. 

“A internet na adolescência 
é um laboratório de identida-
des, é qualquer coisa de muito 
bom, mas quando assim é, te-
mos que olhar para isto vendo 
o todo, e não apenas uma par-

te ou o somatório das partes”, 
começou por explanar. 

A internet é, assumida-

mente, o meio de comunica-
ção preferido pelos adoles-
centes. Os estudos são claros. 

O próprio instrumento de 
acesso à internet é um dos 
seus atrativos. “O telemóvel, o 
computador, tablet, quer nos 
adultos quer nos jovens dá 
uma sensação de poder a 
quem o tem. Esta sensação de 
ter a última geração do iPhone 
ou da Samsung dá uma sensa-
ção de poder que dependendo 
das características de cada in-
dividuo pode ter maior ou me-
nor impacto. Na adolescência 
tem maior impacto porque faz 
parte das questões de desen-
volvimento nesta idade. Nes-
tas idades tudo o que lhes dá 
poder é mais importante”, co-
meçou por explicar. 

Ora para começar, no dizer 
de Sara Almeida Girão os pais 
têm obrigação de educar-se 
para as novas tecnologias.  “Se 
querem oferecer máquinas e 
acessos extraordinários aos 
filhos, os pais têm obrigação 
de educar-se sobre isso. Senão 
é uma arma mortífera”, avisa. 

Em segundo lugar, há ne-
cessidade de impor limites. 
“Temos que assumir a nossa 
responsabilidade de educa-
dores. Não podemos chutar 
para a escola, para a adoles-
cência a imposição de limites.  
Antes de tudo a imposição dos 
limites é responsabilidades 
d o s  p a i s ”,  f a z  n o t a r,  a 
psicóloga. 

Neste domínio, Sara Leão, 

internet. A Autonomia que estamos a dar aos adolescentes com a redes sociais, segundo Sara Almeida Girão, psicóloga do Hospital de S. João, 
não é compatível com a autonomia que a vida lhes pede nem com a responsabilidade psicológica e legal. Um estudo a cerca de meio milhar de 
adolescentes revelou que meia centena dos inquiridos marcou encontros, via online, com estranhos.

“Os pais têm obrigação de educar-se para as novas  tecnologias.
Há um mundo muito negro nas redes sociais”

António Orlando | texto

coisas boas da internet 
- Melhora a memória visual 
- Ajuda os adolescentes introvertidos a aprender
 e a ser mais sociais através da segurança dos écrans 
- Desempenha papel importante no e-learning
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“Os pais têm obrigação de educar-se para as novas  tecnologias.
Há um mundo muito negro nas redes sociais”

explicou que uma das meto-
dologias que os investigado-
res estão a propor às famílias é 
uma estratégia para a focaliza-
ção: no horário das refeições 
todos os membros da família 
vêm as mensagens antes de 
começar o jantar.  Depois si-
lenciam o telemóvel e viram-
no ao contrário.  15 minutos 
depois da refeição, durante 
dois meses, todos têm o direi-
to a um minuto para ver as 
mensagens. Os tempos vão 
aumentando e eles conse-
guem uma focalização das fa-
mílias de 45 minutos sem ver 
o telemóvel.  

Por ultimo Sara Leão, acen-
tuou a tónica na responsabili-
dade dos pais em educar para 
a cidadania. “Nós estamos a 
deixar cair essa responsabili-
dade individual”, alertou. Para 
sustentar a afirmação a psicó-

loga reproduziu em ecrã gi-
gante o teor de uma conversa 
via WhatsAPP de duas crian-
ças ambas com dez anos, que 
foi confiscada por um colégio 
privado na grande Lisboa. Um 
dos adolescentes tido como 
um aluno integrado e leader 
pressionava o colega tido co-
mo um “miúdo impecável, 
mas assume-se como dema-
siado controlado, com conver-
sas de cariz sexual do mais 
violento e irreproduzível nas 
paginas de um jornal. A pla-
teia do auditório da Casa da 
Cultura leu a mensagem e en-
goliu em seco.  O colégio onde 
o episodio ocorreu atuou e os 
pais do aluno autor da conver-
sa violenta, consideraram a 
atitude da escola exagerada. 
“Os pais não se podem demitir 
de educar para a cidadania”, 
concluiu a psicóloga do S. João.

coisas más da internet

- Utilização excessiva das redes sociais afeta o processo 
de aprendizagem. Os jovens que tem mais dificuldade 
em manter a atenção são os mais prejudicados. Há um 
risco muito grande. 
- Propensão para a ansiedade. Um estudo de utilização 
das redes sociais com adolescentes saudáveis, quis per-
ceber as reações da falta de acesso à internet em utiliza-
dores leves, moderados e excessivos. Durante três dias 
os utilizadores ficaram privados de acederem às redes 
sociais. Verificou-se que os primeiros reagiram com 
tranquilidade, não sentiram grande falta. Os modera-
dos ficavam muito ansiosos, mas depois estabilizavam. 
Os utilizadores excessivos ativaram de tal forma a an-
siedade que alguns tinham critérios clínicos. O mesmo 
estudo foi replicado em adultos e o resultado foi igual.

- Comportamentos antissociais e tendên-
cias narcisistas –  se não houver vigilân-

cia o problema levanta questões mui-
to sérias nos mais frágeis.  Os miúdos 

ficam sozinhos e isolados muito en-
tregues a si e aos seus pensa-

mentos com as redes so-
ciais e com ausência da 
relação.  Depois a fron-
teira entre a doença e o 
crime, às vezes, é muito 
complicada. 

Sara Almeida Girão
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No passado dia 13 de Mar-
ço, a Associação de Pais da 
Escola Feira 1, organizou 
uma caminhada  com partida 
e chegada no Largo Pereira 
Inácio. A organização mos-

trou-se satisfeita com o senti-
mento do dever cumprido ao 
realizar este evento desporti-
vo. agradecem a quem parti-
cipou neste evento em prol 
do apoio escolar e das activi-

dades dos alunos da Escola 
Primária Feira 1, praticando 
desporto.   Os sorrisos nas fa-
ces de todos os participantes 
e as opiniões positivas fize-
ram com que o seu esforço 

valesse a pena. Os organiza-
dores têm a certeza que, ape-
sar da reduzida afluência ao 
evento, o mesmo estava à al-
tura dos melhores eventos 
realizados por grupos com 

mais experiência.     Empresas 
locais, bombeiros de Baltar e 
Junta de Freguesia foram al-
gumas das instituições que 
ajudaram na organização do 
evento.

Faustino
 sousa

Baltar

Caminhada da Associação de Pais
dos Encarregados de Educação Feira 1

Associação Clube Jazz de Baltar

Equipas do Sport Clube 
Nun’Álvares disputam 
subida de divisão

Recarei acolheu estágio 
da Seleção de polo aquático

Ajudar o EMAÚS de Baltar Você Sabia que...

A Associação Clube Jazz 
de Baltar organizou mais 
um grande convívio anual. 
Criada no início dos anos 
90 por um grupo de empre-
sários, a Associação passou 
por uma crise de identida-
de no final da década de 90. 
Nos últimos 18 anos a asso-

ciação que nada tem a ver 
com a música Jazz, implan-
tou-se de uma forma avas-
saladora em Baltar, tendo 
mesmo uma força cultural 
e social muito importante 
no contexto da Vila e do 
Concelho de Paredes. 

O evento decorreu nas 

novas instalações da Es-
cola EB23 de  Baltar. Par-
ticiparam centenas de 
convidados, reforçando 
laços sociais e culturais e 
originando uma dinâmica 
que é difícil de igualar na 
Vila de Baltar.  Da ementa 
do convívio constou um 

farto repasto com rojões, 
papas de sarrabulho e 
febras.

A animação com músi-
ca popular esteve a cargo 
do grupo de cavaquinhos, 
houve também fado e um 
baile, a proporcionar uma 
tarde bem divertida.

A equipa de junio-
res do Sport Clube 
Nun’Álvares sagrou-se 
campeã de série da 2ª 
Divisão da Associação 
de Futebol do Porto. O 
empate sem golos fren-
te ao SC Rio Tinto foi 
suficiente para os jo-
vens jogadores faze-
rem a festa e ainda para 
disputarem, na fase 
que se segue, a subida 

de divisão.Também a 
formação de juvenis 
vai tentar o feito de su-
bir de divisão, após fi-
car na segunda posição 
da sua série.

É a primeira vez no 
historial do Sport Clu-
be Nun’Álvares que 
duas das suas equipas 
disputam, na mesma 
época,  a subida de 
divisão.

Recarei acolheu, na sexta-
feira da semana passada, uma 
ação de formação para treina-
dores de polo aquático. A inicia-
tiva decorreu no Salão Paro-
quial local e trouxe a Recarei 
vários técnicos da modalidade.

Foi também em Recarei, 
mas agora na Piscina Rota dos 
Móveis, que muitas atletas 
prestaram provas para a Sele-
ção Nacional sub 13. Este está-
gio serviu de preparação para 
um torneio que se vai realizar 
em Madrid, no mês de julho.

Nas provas marcaram pre-
sença três atletas de Paredes: 
Leonardo Pinto, Afonso Guima-
rães e Beatriz Ferraz. Rui Diogo 

Ferraz e Ricardo Sousa, jogado-
res do Paredes/Halcon/ Rota 
dos Móveis, também marcaram 
presença, mas no papel de trei-
nadores. Com as bancadas re-
pletas de pais de atletas, esta 
ação só foi possível devido à boa 
vontade da Câmara Municipal 
de Paredes, da Escola EB 2,3 da 
Sobreira e Centro Social e Paro-
quial de Recarei. A autarquia 
cedeu a piscina, a escola dispo-
nibilizou as instalações para as 
refeições e estadia de atletas 
vindos de todo o país enquanto 
o Centro Social e Paroquial de 
Recarei cedeu as instalações 
para a ação de formação dos 
treinadores na sexta feira.

A EMAÚS, instituição de 
Baltar que faz um trabalho 
excepcional de apoio àque-
les que são especiais, precisa 
de permanente apoio. Assim 
todos aqueles que quiserem 
ajudar, podem consignar o 

seu IRS , usando o NIF da ins-
tituição ( 501744614). Esta 
é uma boa forma de ajudar 
os que precisam de um per-
manente apoio para que 
possam ocupar o seu mere-
cido lugar na sociedade.

A Cooperativa de Ensino Su-
perior Universitário ( CESPU) 
que fica na cidade de Gandra, 
foi fundada pelo baltarense  
Celso Coelho. De facto, o balta-
rense, que também teve um 
papel importante na criação do 

ensino secundário em Baltar, 
fundou em 1982, no Porto, a 
cooperativa CESPU, que nasceu 
sob o desígnio de promover a 
investigação científica e a sua 
extensão universitária. Em 
2016 completa 34 anos de exis-

tência, sendo uma referência 
do ensino superior no Conce-
lho e no Vale do Sousa. Poucos 
sabem que a rua que dá acesso 
à Serra do Muro, tem uma placa 
(coberta pela ervas), junto a 
uma estátua desaparecida, 

com o nome do fundador da 
CESPU.  A memória do ilustre 
baltarense merecia um outro 
cuidado do local onde está inse-
rida a placa e que ao que parece 
(até prova em contrário) não 
pertence a ninguém….

A vila de Recarei tem si-
do palco, ao longo das últi-
mas semanas, de um patru-
lhamento mais intensivo 
por parte dos militares da 
GNR. Em diferentes dias, 
elementos da Guarda têm 
fiscalizado o trânsito nas 
vias com maior tráfego, 
contribuindo para uma 

amÂndio
guimarães

recarei

Mais segurança 
em Recarei

maior fluidez e também pa-
ra que não se verifiquem 
tantas infrações, sobretudo 
no que diz respeito ao esta-
cionamento abusivo.

A presença da GNR em 
Recarei tem, igualmente, 
contribuído para o aumen-
to do sentimento de segu-
rança junto da população. 
Muitas vezes vítimas de pe-
quenos furtos, os habitan-
tes de Recarei sentem, ago-
ra, que têm a quem recorrer 
e m  s i t u a ç õ e s  d e 
emergência.
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A empresa vadp-vincendeau,lda, 
instalada na Zona Industrial de Cete, labora na fabricação de 
peças mecânicas para o desporto automóvel de competição.

precisa-se

encarregado em metalomecÂnica
(1 pessoa)
• Conhecimento em métodos de usinagem
 (torno, fresagem, retificação) e programação FANUC
• Conhecimento em controlo qualidade
• Capacidade a gerir uma equipa de 50 pessoas
• Conhecimento em língua Francês
 (muito boa em leitura -oral – escrita)
• Experiência Profissional 10 anos (mínimo)

técnico de Fresagem
(2 pessoas)
• Conhecimento dos comandos numéricos 
 na linguagem FANUC
• Conhecimento em método usinagem e programação 
 (fresagem)
• Conhecimento do material de controlo
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

técnico de torno
(2 pessoas)
• Conhecimento dos comandos numéricos
 na linguagem FANUC
• Conhecimento em método usinagem e programação
 (torno)
• Conhecimento do material de controlo
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

técnico de programação
(1 pessoa)
• Conhecimento de programação FANUC
• Domínio no software de desenho e programação 
 CADCAM
• Conhecimento em método usinagem (torno e fresagem)
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

técnico de retiFicação
e engrenagens
(1 pessoa)
• Conhecimento dos métodos da retificação 
 (plano, cilíndrico exterior e interior)
    e fabricação dos dentes, engrenagens
• Conhecimento do material de controlo
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

pode enviar o c.v. para a seguinte morada:
VADP, VINCENDEAU- Atelier de Produção,
Usinagem Engrenagem Transmissão Lda
Zona Industrial de Cete – Pav. B
4580 – 315 Cete – Paredes
Ou por e-mail: vadp-escritorio@sapo.pt
Para mais informação, pode ligar para Tel.: 255 750 000

PUB

BTT ProRebordosa apresentou a Equipa para a época 2016

Feira da Saúde em Rebordosa

No passado dia 5 de mar-
ço, a equipa de BTT PróRe-
bordosa/Garrafeira Go-
mes/Oforsep apresentou a 
equipa para a nova tempo-
rada 2016.Foi uma noite 
com a presença de muitos 
convidados entre patrocina-
dores simpatizantes e atle-
tas da equipa, os patrocina-
dores direcionaram todos 

os discursos para os suces-
sos futuros da equipa.

“Tenho um orgulho 
enorme nesta equipa, for-
mada por atletas de muito 
talento e grandes campeões. 
Somos uma das melhores 
formações nacionais de BTT, 
mas não foi fácil chegar aqui, 
pois este projeto nasceu 
praticamente do zero. Ire-

mos tentar dar o nosso me-
lhor pelo desenvolvimento 
da modalidade, que este ano 
deverá estar representada 
por dois elementos nos Jo-
gos Olímpicos do Brasil”, re-
feriu, na circunstância, Pau-
lo Azevedo, presidente da 
coletividade paredense e 
também ele atleta na cate-
goria de masters 40.

plantel para 2016
masculinos: António 

Sousa (POR), Nuno Pedro-
nho (POR), Leonardo Sousa 
(POR), António Moreira 
(POR),  Paulo Azevedo 
(POR), António Silva (POR) e 
Diogo Parente (POR).

Femininos:  Maaris 
Meier (EST), Fátima Vida 
(POR), Cecília Araújo (POR) 
e Lígia Maia (POR).

Já vem sendo um habito or-
ganizar a Feira da Saúde em 
Rebordosa é um evento anual, 
aberto à população, promovi-
do pelo Rebordosa Saúde Cen-
tro Clinico, em parceria com 
ogrupo Starmed, Labmed, 
Raus, Foot Funny, Fitin, Calculo 
& Apólice, Numneros Singula-
res, Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, Comissão de Fes-

tas 2016 de Rebordosa, Quality 
Impact, Via Pública escola de 
condução, Prevent Fire e Refri-
ge. Esta iniciativa tem como 
principal objetivo disponibili-
zar informação sobre preven-
ção de doenças e promoção da 
saúde. Para este efeito, conta 
com a colaboração de diversas 
entidades ligadas a esta área, 
capacitadas para fornecer e es-

c l a r e c e r  a s  d ú v i d a s  à 
população. 

Esta Feira realizou rastreios 
gratuitos, desde medição de 
tensão arterial, colesterol, gli-
cemia, oftalmologia, despiste 
de hipertensão ocular e glauco-
ma, obesidade, aconselhamen-
to dietético personalizado, 
avaliação da condição física, 
entre outros, contando, para 

este efeito, com a colaboração 
de várias entidades.

Em simultâneo com os ras-
treios decorreram no recinto 
da feira demonstrações de ati-
vidade física, animação zumba, 
promovidas pelos ginásios de 
Rebordosa. Os bombeiros fize-
ram várias demonstrações so-
bre primeiros socorros e de 
técnicas na extinção de fogos.

No passado dia 1 de março, 
a Mpclinic situada na Avenida 
Central da Portela, celebrou um 

protocolo com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa 
(AHBVR). 

Este protocolo abrange os 
colaboradores da AHBVR (Di-
reção e Corpo ativo) e os seus 
familiares diretos, os quais pas-
sarão a beneficiar de descontos 

em todos os tratamentos em 
medicina dentária e nutrição 
clínica, tendo em perspetiva a 
inclusão de outras valências.

Na celebração desta parce-
ria estiveram presentes o Presi-
dente da Direção Abel Moreira 
e o Comandante dos Bombei-
ros Voluntários de Rebordosa 

Simão Barbosa em representa-
ção da AHBVR, Mário Pedro 
(Médico Dentista) e Bárbara 
Marques (Nutricionista), em 
representação da Mpclinic.

De referir que esta é uma 
iniciativa pioneira na corpora-
ção dos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa.

rebordosa

Bombeiros de Rebordosa e 
Mpclinic celebram protocolo 
pela saúde da corporação

paulo 
pinheiro

A Junta de Freguesia 
de Sobrosa procedeu 
ao alargamento da Tra-
vessa das Lages, trata-
se de um arruamento 

sem saída, com a exten-
são de cerca de 100 me-
tros lineares, com três 
habitações. O próximo 
passo será a pavimen-

tação deste arruamen-
to, assim que estejam 
reunidas as condições.

Sobrosa

Alargamento da Travessa das Lages

cristiano
marques
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renato guimarães
ISC Sobreirense

Indisponivel para pres-
tar declarações.

david BarBosa
Treinador do FC Parada

Em Várzea o jogo foi 
equilibrado do princi-
pio ao fim. A vitoria do 
adversário foi alcança-
da sobre o minuto 90 ao 

fazer o 3/2. Em relação ao jogo com o 
Ancede, marcamos logo no primeiro 
minuto o que deu para estabilizar emo-
cionalmente a equipa até porque temos 
muitas limitações no plantel. Só tenho 
13 jogadores disponíveis por causa das 
lesões e castigos. Foi uma vitoria sem 
contestação. 

eurico couto
Treinador do União Paredes

Na primeira parte o 
União foi claramente 
superior. Saímos a ven-
cer para o intervalo. Na 
segunda parte o Gandra 

fez quatro golos em 45 minutos o que é 
algo inconcebível. Quem sofre quatro 
golos não pode vencer. Fomos muito in-
competentes na segunda parte. O Gan-
dra pela alma que teve mereceu ganhar. 
No jogo que tivemos em casa com o Gri-
jó, vencemos 2/0, controlamos o en-
contro todo, não há muito a dizer sobre 
esse jogo.

Juvenal Brandão
Treinador do Aliados de Lordelo

Era importante quebrar 
o ciclo de maus resulta-
dos e esta vitória devol-
de confiança e seguran-
ça para o futuro. Temos 

muita coisa para conquistar e estamos 
motivados e certos que vamos 
conseguir.

José antónio
Treinador do Nun´Alvares

Nas duas últimas parti-
das tivemos sentimen-
tos antagónicos.  Em ca-
sa contra o Ataense em-
pamos a três golos, algo 

que não estava nos nossos planos. Tan-
to mais que, ao intervalo, ganhávamos 
por 3/0.  Na segunda parte, sofremos 
três golos, o último dos quais já nos des-
contos. Em Baltar fizemos juz ao nosso 
favoritismo. Em virtude da derrota do 
Caíde temos a maior vantagem para o 
2º classificado que é agora de 5 pontos e 
de oito para o 3º classificado. 

caló
Treinador do USC Baltar

Entramos mal nos jo-
gos. Alguns jogadores 
também já desistiram e 
nós estamos a jogar 
com muitos juniores. 

Com o Nun´Alvares ao primeiro minuto 
já estávamos a perder um 1/0 (falhanço 
do guarda redes, são coisas que aconte-
cem). Depois aos cinco minutos já per-
díamos por 2/0. É muito difícil. Vamos 
tentar fazer um resto campeonato dig-
nificando a camisola e trabalhar já a 
equipa para o ano. 

antónio BaBo
Treinador do CCD Sobrosa

Em Campo jogar diante 
do Sporting local é sem-
pre difícil. Fizemos uma 
excelente primeira parte, 
onde apontamos dois go-

los. Na segunda parte matamos o jogo 
com o terceiro golo. Com o Livração, na 
primeira vez que eles foram à nossa bali-
za marcaram. Reagimos, mas voltamos a 
sofrer. Perdíamos por 2/1 ao intervalo. 
Fiz algumas alterações e o Livraçção vol-
tou a marcar o 1/3. Os meus jogadores 
não desistiram, foram bravos, e ainda fo-
mos ao empate a três golos.  

calica
Treinador do Rebordosa

Em Baião alcançamos 
uma vitoria importan-
tíssima para os nossos 
objetivos. O jogo foi difí-
cil, perante um adversá-

rio complicado, mas com os nossos ar-
gumentos vencemos e bem o encontro. 
Em casa, com o Oliveira do Douro, ven-
cemos claramente por 2/0. Podería-
mos ter marcado mais um ou dois golos, 
mas o importante era vencer. O primei-
ro lugar está difícil de alcançar, mas 
continuamos na luta. 

mário rocha
Treinador da Aliança de Gandra

O União aos cinco minu-
tos fez um zero, levamos 
ainda algum tempo a 
reagir. Acabamos por 
chegar ao empate, mas 

ao terminar a primeira parte voltamos 
a sofrer. Ao intervalo a perder por 2/1 
corrigimos algumas situações e nisto 
também é preciso sorte, fiz uma substi-
tuição que resultou em pleno e em 20 
minutos fizemos três golos. Depois, o U. 
Paredes começou a abrir espaços nas 
costas e nós aproveitamos. Belíssimo 
jogo, com muito público. O União está e 
parabéns pela réplica.

sala de imprensa

campeonato i divisão Série 2

divisão de elite 

campeonato da ii divisão Série 3

campeonatos distritais da aFp

Jornada 26 disputada em 06-03-16
Vila Meã ..................................................1 Aliados FC Lordelo ................................ 0 
Lixa ...........................................................1 Aliança de Gandra ................................. 1 
União Paredes......................................2 AD Grijó ..................................................... 0 
Baião ........................................................1 Rebordosa AC ......................................... 2

Jornada 27 disputada em 13-03-16
Aliados FC Lordelo.............................1 Lixa .............................................................. 0
Aliança de Gandra ..............................5 União Paredes ......................................... 3
Rebordosa .............................................2 Oliveira do Douro .................................. 0

Classificação após jornada 27 
1º Aliança de Gandra ........................................................................................ 58 pontos
2º Valadares Gaia ............................................................................................... 56 p
3º Rebordosa AC ................................................................................................. 53 p
4º União Paredes ................................................................................................ 50 p
8º Aliados FC Lordelo ....................................................................................... 36 p

    Jornadas da próxima quinzena
Jornada 28 – dia 20 de março
União Paredes – Aliados FC Lordelo
Padroense – Aliança de Gandra
FC Vilarinho – Rebordosa AC

Jornada 22 disputada em 06-03-16:
Livração ................................................. 4 USC Baltar..................................................1
SC Nun´Alvares .................................... 3 Ataense .......................................................3
SC Campo ............................................... 1 CCD Sobrosa .............................................3

Jornada 23 disputada em 13-03-16:
CCD Sobrosa ......................................... 3 Livração ......................................................3
USC Baltar ............................................. 0 SC Nun´Alvares ........................................4

Classificação após jornada 23
1º SC Nun´Alvares .............................................................................................. 47 pontos
2º Caíde Rei  .......................................................................................................... 42 p
8º CCD Sobrosa ................................................................................................... 32 p
16º USC Baltar ..................................................................................................... 10 p

Jornadas da próxima quinzena
Jornada 24 – dia 20 de março
Nun´Alvares – Livração 
Caíde Rei – USC Baltar 
Bougadense – CCD Sobrosa

Jornada 23 disputada em 06-03-16
ISC Sobreirense ...................................2 Paços Gaiolo ............................................ 0
AD Várzea ..............................................3 FC Parada .................................................. 2

Jornada 24 disputada em 13-03-16
Salvadorense .......................................0 ISC Sobreirense ...................................... 2
FC Parada ...............................................3 Ancede ....................................................... 1

Classificação após a jornada 24
1º Lousada ............................................................................................................ 59 pontos
4º ISC Sobreirense ............................................................................................. 42 p
8º FC Parada ......................................................................................................... 26 p

Jornadas da próxima quinzena 
Jornada 25 – dia 20 de março
Airães – FC Parada
ISC Sobreirense – Lousada

Jornada 29 – dia 3 abril março
Valadares – União Paredes
Aliados FC Lordelo – Padroense
Aliança de Gandra – Baião
Rebordosa AC – Candal 

Jornada 25 – dia 3 de abril
CCD Sobrosa – SC Nun´Alvares 
USC Baltar – Rio Tinto

Jornada 26 – dia 25 março 
S. Lourenço D. – ISC Sobreirense
FC Parada – FC Felgueiras 1932
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Com uma tarde de sol e a banca-
da cheia de adeptos dos dois 
clubes no Complexo Desporti-

vo de Gandra, foi o União de Paredes 
quem se adiantou no marcador, com 
um golo de livre de Joel logo no início 
da partida. A vantagem paredense 
não se manteve durante muito tem-
po. Na resposta, após um canto, o 
Gandra empatava com um golo de 
cabeça de Juninho.

Antes do intervalo ainda houve 
tempo para mais um golo. Os foras-
teiros, por intermédio do seu capitão 
Sousa, adiantavam-se mais uma vez 
no marcador através de um remate 
rasteiro à entrada da área.

Se a 1ª parte sorriu ao União de 
Paredes, a 2ª foi muito mais favorável 
ao Aliança de Gandra. No início do 
segundo tempo, após uma perda de 
bola no meio-campo por Tó Jorge, 
num rápido contra-ataque, o Aliança 

de Gandra restabelecia a igualdade 
no marcador. A equipa da casa, que 
esteve mais inspirada do que o rival, 
voltaria a marcar, pouco tempo de-
pois, dois golos de rajada. O primeiro, 
com dúvidas sobre a legalidade do 
lance, após livre no extremo esquer-
do do campo e um toque de cabeça, 

Zé Tó desviou a bola com o pé para 
dentro da baliza enganando o guarda
-redes paredense. Com o jogo mais 
frio e a disputar-se no meio campo 
ofensivo do Paredes, um rápido con-
tra-ataque da equipa de Gandra per-
mitiu a Zé Tó desmarcar-se dos dois 
centrais do União e praticamente se-

lar o destino da partida. Apesar disso, 
ainda houve tempo para mais dois 
golos, um para cada lado. O Paredes 
reduziu o resultado para 4-3 após 
uma confusão na área e um autogolo 
de Pedro Sousa que poderia ter per-
mitido aos visitantes sonhar pelo 
menos com um empate, não fosse na 
saída de bola o Aliança de Gandra ter 
confirmado o resultado final em 5-3 
depois de um golo em ressalto do 
melhor marcador do campeonato, 
Jorginho. E ainda podia ter havido 
lugar a mais um golo do União de Pa-
redes após um desnecessário florea-
do do Guarda Redes do Aliança de 
Gandra, que deixou vazia a sua baliza, 
não tendo o avançado Madureira a 
frieza suficiente para marcar golo 
com um pontapé do meio campo.

Com este resultado, o Aliança 
confirma cada vez mais o favoritis-
mo para a conquista da Liga, en-
quanto que o Paredes vê cada vez 
mais longe a possibilidade de subi-
da de divisão.

Gonçalo Vasco | texto

Futebol. Gandra, 1º classificado do campeonato de Elite Pro-Nacional da AF Porto, recebeu e venceu por 5-3  
o U. Paredes. A vitoria da Aliança permitiu aos pupilos de Mário Rocha aumentar distâncias em relação ao rival

Derby paredense cheio de golos  
termina com a vitória da A. Gandra André Mouta 

sobe ao pódio 
na estreia

André Mouta ficou no tercei-
ro lugar na prova inaugural do 
Campeonato Nacional de Endu-
ro, realizada no fim de semana 
de 5 e 6 de março em Castelo 
Branco. 

O jovem piloto natural de 
Lordelo, disputou pela primeira 
vez a corrida na classe OPEN. 
Refira-se que, há cerca de um 
ano, André Mouta havia vencido 
a Classe Verdes 1, escalão ime-
diatamente inferior. 

A prova albicastrense reuniu 
221 pilotos em competição nos 
35 quilómetros de percurso, 
q u e  i n c l u í a  3  e s p e c i a i s 
cronometradas.

André Mouta, voltou a fazer 
da regularidade o seu trunfo. 
“Andei regular ao longo do dia 
para não cometer muitos erros, 
conseguindo no final um exce-
lente terceiro lugar nesta com-
petitiva e exigente classe. Tenho 
que dar os parabéns à organiza-
ção pelo excelente evento que 
proporcionou”, disse o jovem 
lordelense no final da prova de 
Castelo Branco. 

Refira-se que o pai do André, 
Albano Mouta, fez também ter-
ceiro lugar na prova de vetera-
nos, em Castelo Branco. Entre-
tanto, André Mouta que é recor-
de o vice-campeão nacional de 
Super Enduro 2015 em titulo, 
no passado domingo, dia 13, fez 
defesa do seu 1º lugar no Troféu 
Luso Galaico (uma outra compe-
tição do Motocross de Enduro), 
no Cross Country, em Valpedre, 
Penafiel. André Mouta foi tercei-
ro classificado na classe PRO. 
“Nesta corrida eu não estava nas 
melhores condições. Arranquei 
nos lugares da frente, mas um 
percalço a meio da prova, onde 
fiquei preso na lama fez com que 
perdesse algum tempo para pi-
lotos da frente”, justificou o jo-
vem piloto de Lordelo.   A próxi-
ma prova do Trofeu Luso Galai-
co decorre apenas em outubro, 
em Vales Longos, em Paredes.  Já 
o Nacional de Enduro tem a pró-
xima etapa agendada para dia 
26 em Vila de Rei.

Paredes Lumberjacks apurados para os playoffs

PróRebordosa coloriu pódio de Vila Franca

FuteBol americano. Os Pa-
redes Lumberjacks receberam e 
venceram ontem os Maia Mustangs 
por 21-0. Com esta vitória a equipa 
garantiu a presença nos playoffs 
que vão determinar o campeão na-

cional de futebol americano. O jogo, 
realizado no passado dia 6 de mar-
ço, foi marcado por uma anormal 
quantidade de faltas, tendo os árbi-
tros assumido, desnecessariamen-
te, o destaque do encontro. Os pon-

tos da equipa foram apontados por 
Diogo Veiga, Vítor Carvalho e Sérgio 
Correia.

Os playoffs têm inicio em abril, 
altura em que os Lumberjacks se 
deslocam a Braga para defrontar os 

Braga Warriors. O vencedor deste 
encontro irá posteriormente deslo-
car-se a Lisboa para defrontar os 
Lisboa Devils, em jogo a contar para 
as meias finais da Liga Portuguesa 
de Futebol Americano (LPFA).

ciclocross. A freguesia de Vila 
Franca, Viana do Castelo, acolheu a 
primeira prova da Taça Cyclin’Por-
tugal de cross country olímpico 
(XCO). Na competição, de classe 2, 
pontuável para o ranking de apura-
mento olímpico, a equipa ProRebor-
dosa/Garrafeira Gomes/Oforsep 
esteve em particular evidência, ten-

do alcançado a 3ª posição na classi-
ficação geral por equipas, colocando 
três dos seus atletas no pódio.

Ao excelente desempenho coleti-
vo, juntou-se o 1º lugar de António 
Silva (masters 50), o 2º lugar de An-
tónio Sousa (masters 40) e o 3º lu-
gar de Maaris Meier (elite femini-
nas), o que traduz bem o empenho 

dos atletas presentes na importante 
competição do calendário nacional.

Paulo Azevedo, presidente da co-
letividade de Paredes, que também 
participou numa das provas, na ca-
tegoria masters 40, revelou-se ex-
tremamente satisfeito. “Creio que as 
expectativas foram alcançadas, pois 
fomos a segunda melhor equipa em 

prova, logo a seguir à Nutrimania 
Sports Nutrition/GDVP, e superados 
nesta prova pela Ucrânia. Os atletas 
estão todos de parabéns e com enor-
me vontade de fazerem mais e me-
lhor”, referiu. A Taça Cyclin’Portugal 
de XCO prossegue no próximo do-
mingo, 20 de março, com a disputa 
do XCO Internacional de Marrazes, 
em Leiria, uma competição de classe 
1 internacional, também pontuável 
para a qualificação olímpica.

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

Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.

Desde 50€/mês-superior e inferior( com todas as consultas incluídas)
Marque já grátis a sua consulta de avaliação.

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

Av. Central da Portela, 214 | Rebordosa
mpclinic.dentalcare@gmail.com

+351 224 151 102
+351 938 272 191

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

PAREDES | Telef.: 255 781 520

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

PAREDES | Telef.: 255 781 520

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Entregas ao domícilio
Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
carlos.ricardo.c@hotmail.com

910 765 898
255 783 206

Lua Mística

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

Especialidades em produtos esotéricos

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

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas
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alord

agenda
cultural do concelho de paredes  /  mar

lordelo 

Fundação a lord
Ateliês/Férias Escolares Páscoa
de 21 março a 1 abril | Expressão Plástica; Jogos 
Pedagógicos; Leitura

cinema 
Dia 22 | 10.30h| Home

exposição 
até 22 março | De segunda a sexta-feira, das 10 às 
12h e das 14h às 17h | Exposição Coletiva de Ilustra-
ção infantojuvenil “Outro Modo de Escrita” 
até 25 março | Exposição Coletiva de Ilustração In-
fantojuvenil | Outro Modo De Escrita
março| Trajes Tradicionais Portugueses: Beiras, Es-
tremadura e Ribatejo

escritor do mês
Rosa Alice Branco

leituras 
Temas Infantojuvenis | Conversas Com Versos de 
Maria Alberta Menéres e Geninha Melo e Castro
Histórias de Encantar 
dia 31 março | Eu Quero O Meu Papá de Tracey 
Corderoy

teatro Fantoches
dia 24 março | Ungali | Elsa Serra
Paredes (cidade)

exposição
até 31 março| Biblioteca Municipal | “DetalhAR, ex-
posição de Francisco Piqueiro

Música com Bebés & Papás 
dia 26 março | 11 horas| Biblioteca Municipal | su-
jeito a inscrições com entrada paga a 7,50 euros 
(criança mais acompanhante) e 2,50 euros (acom-
panhante extra)

dia do pai
dia 19 março | Dia do Pai nas Piscinas Municipais | 
Entrada gratuita para os pais acompanhados pelos 
filhos

programa Famílias 
dia 20 março | 11 horas | Casa da Cultura Paredes | 
“A fada Oriana na Floresta da menina do mar 2.0 | O 
Som do Algodão

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

soBreira
Visita
dia 19 março| Visita às Minas de Ouro e Centro de 
Interpretação das Minas de Ouro de Castromil e 
Banjas | Inscrições Gabinete de Arqueologia da Câ-
mara de Paredes

Não acatar a ordem do pro-
fessor é mais frequente 
ocorrência disciplinar na 

escola. Pelo menos assim tem si-
do nos últimos três anos letivos 
no Centro Escolar (CE) de Lorde-
lo. A constatação foi revelada pela 
diretora, Beatriz de Castro, na 
conferencia “Violência na Socie-
dade – Debater para Intervir” 
promovida, no dia 12 de março, 
pela Fundação A Lord. 

Este tido de infração é superior 
a 60% das ocorrências disciplina-
res registadas.  Provocar o profes-
sor de forma jocosa e satírica, re-
cusa no cumprimento de qualquer 
medida e uso de linguagem im-
própria/calão são as outras tipifi-
cações das ocorrências disciplina-
res mais frequentes (10%) regis-
tadas pelo CE de Lordelo. 

As medidas disciplinares apli-
cadas pelo CE, pelo histórico, têm 
diminuído. De 42 em 2013/14 
para 38 em 2014/15. No presen-
te ano letivo e já ultrapassada a 
fase critica, que é o 1º período le-
tivo, o CE teve de agir disciplinar-
mente em 18 situações.  As medi-
das sancionatórias (que vão des-
de a suspensão das aulas até à 
expulsão da escola, passando pe-
la transferência de escola), são 
superiores em número às medi-
das disciplinares corretivas (rea-

lização de tarefas e atividades de 
integração na escola ou comuni-
dade, mudança de turma, etc). 

“Para combater a indisciplina 
será necessário o compromisso e 
o empenho de todos os interve-
nientes educativos: ministério, 
escola, alunos, famílias e socieda-
de”, defendeu, Beatriz de Castro. 

Além da docente, participa-
ram nesta conferência moderada 
pelo Jurista Francisco Espinhaço, 
Levi Guerra, Médico, Professor 
Catedrático Jubilado de Medicina, 
Prémio Nacional de Saúde de 
2013, Presidente da Direção do 
Instituto Cultural D. António Fer-
reira Gomes e Sónia Martins, Di-
retora e Psicóloga do Agrupa-
mento de Escolas de Lordelo (Pa-
redes). Francisco Leal, presidente 
de A Lord, também tomou assen-
to na mesa. 

Para Levi Guerra, a violência 
“é um problema de saúde públi-
ca”, tanto mais que “estamos nu-
ma sociedade de confrontações”. 
“Tudo se joga no plano da con-
frontação: é a confrontação pelo 
futebol, pela política, pelo empre-
go, pela competitividade, etc”, 
disse. 

O clínico admite que influên-
cia genética “é importante nos 
comportamentos violentos, mas 
depois há outros fatores”, fez no-
tar. Levi Guerra entende, por 
exemplo, que os pais “devem pôr 
os filhos nas páginas centrais e 
não no rodapé das sua vidas”. De 
igual modo considerou impor-
tante o apoio da escola para pre-
parar os jovens para a vida, onde 
estes “devem escolher o caminho 
mais difícil e não o mais fácil. Por-
que nós temos o poder de querer. 

É o caminho que nos leva mais 
longe. Só a dificuldade traz exi-
gência”, justificou. 

Um outro dado revelado pelo 
Professor Catedrático Jubilado de 
Medicina é que as consultas de 
psiquiatria têm aumentado numa 
relação direta com a prática ex-
cessiva de videojogos. 

António Orlando | texto

Palestra. Conferência “Violência na Sociedade - Debater para Intervir”, expôs no auditório da Fundação A 
Lord debilidades da sociedade. “Vivemos numa sociedade de confrontações”, denunciou, Levi Guerra.

A violência “é um 
problema de saúde pública”

Jorge 
lamas, 

morador de Lordelo

“Os filhos muitas vezes não 
conseguem ser aquilo que 
gostariam de ser devido a 
terem pais demissionários.  
Porque na sociedade atual 
os pais têm tempo para tu-
do, para os filhos dos ou-
tros e não têm tempo para 
os seus filhos. Tenho a ex-
periência de um amigo 
meu, empresário, que teve 
um filho que morreu de 
overdose. Ele tinha tempo 
para os negócios, tempo 
para tudo, e não tinha tem-
po para o filho. Quando 
acordou para a realidade o 
filho estava no fundo do 
poço da droga e nunca 
mais conseguiu de lá sair. 
Apareceu morto num ban-
co de jardim. “
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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 CUNHARUI CUNHA

PUB

Estou a escrever este 
artigo no dia em que 
o Orçamento de Es-

tado para 2016 vai a votos 
no Parlamento. Pelos en-
tendimentos que houve ao 
longo dos últimos dias, a 
sua aprovação é pratica-
mente um dado adquirido.
Uma vez aprovado,  que 
ameaças e desafios encerra 
este orçamento para 2016? 
Como documento previsio-

Por
alexandre 
almeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexandre 

Revisor 
Oficial de Contas

Orçamento de Estado 2016 - Desafios e Ameaças
nal que é, o Orçamento de 
Estado encerra sempre 
uma margem de imprevisi-
bilidade, uma vez que as 
despesas são em grande 
medida determináveis , 
mais não seja pelos valores 
dos anos anteriores, mas já 
as receitas estão muitas ve-
zes dependentes da evolu-
ção da economia e como tal 
da receita que o Estado 
possa ou não arrecadar 
com os impostos.
E é exatamente aqui que re-
side a grande expectativa em 
torno do Orçamento de Esta-
do para 2016. Apesar do Go-
verno manter uma carga fis-
cal elevada, a forma como a 
reparte é diferente da que 
fazia o anterior Governo.

O atual governo vai por 
exemplo antecipar a repo-
sição dos cortes salariais 
que haviam sido feitos na 
função pública e começar a 
e l i m i n a r  a  s o b r e t a x a 
de IRS. O objetivo pretendi-
do com estas medidas é cla-
ro, fomentar o crescimento 
da economia pela via do 
a u m e n t o  d o  c o n s u m o 
interno. Dessa forma, e com 
esse crescimento esperado, 
o Governo calcula arreca-
dar uma maior fat ia  de 
impostos, sobretudo indi-
retos, como é o caso do IVA, 
o u  d o  i m p o s t o  s o b r e 
os combustíveis, para fazer 
face a  esse aumento de 
rendimentos da função pú-
blica.  E também espera 

uma redução de despesas 
c o m  f u n d o s  d e  d e s e m -
prego, por via da criação 
d e  n o v o s  p o s t o s  d e 
trabalho.
Esse crescimento económi-
co via aumento do poder de 
compra interno é então o 
desafio. E qual será então a 
ameaça, o risco?
Os riscos são essencial-
mente dois. Em primeiro 
lugar é importante que os 
particulares canalizem 
parte do aumento dos seus 
rendimentos para a pou-
pança e não desatem uma 
vez mais a endividar-se. Te-
mos ouvido notícias de um 
crescimento dos financia-
mentos bancários às famí-
lias, pois as taxas de juro 

têm vindo a descer, impul-
sionadas pelo Banco Cen-
tral Europeu, e os bancos 
começam também a ter 
mais liquidez para os finan-
ciar. Mas é importante que 
os particulares saibam que 
essas taxas podem subir no 
futuro e têm de estar pre-
p a r a d o s  p a r a  e s s a 
realidade.
O segundo grande risco é o 
desequilíbrio das contas 
externas do país. Nós sabe-
mos que Portugal importa a 
grande maioria dos produ-
tos que consome. Ora, se as 
indústrias portuguesas não 
forem capazes de começar 
a produzir aquilo que o au-
mento da procura interna 
vai consumir, corre-se o ris-

co de o aumento do poder 
de compra, que o fim dos 
cortes nos salários vai ori-
ginar, não resultar no cres-
cimento económico espe-
rado, uma vez que a grande 
maioria desses acréscimos 
de rendimento vai para o 
exterior.
Logo, é importante que em 
conjunto com o estímulo à 
procura, sejamos capazes 
por um lado de continuar a 
estimular as nossas empre-
sas a aumentar as suas ex-
portações, e que sejamos 
capazes de passar a produ-
zir mais daquilo que impor-
tamos. O certo é que isto é 
um desafio de décadas e 
não de um só Orçamento de 
Estado.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ana moreira
Faleceu no dia 2 de Março, com 85 anos. Era natural 
de Beire - Paredes e residente na Rua José Bernardo 
Dias de Castro, nº 218- Besteiros, Paredes. Era Viúva de 

Francisco Moreira Barroso. 

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

a Família
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

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

BESTEIROS

FALECEU

manuel moreira
da silva
Faleceu no dia 13 de Março, com 77 anos. Era natural 

de Mouriz-Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Maria Antonieta da Silva Costa.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES

FALECEU

antónio Ferreira alves
Faleceu no dia 9 de Março, com 84 anos. Era natural 
de Lordelo – Paredes e residente na Trav.do Poeira Nº 

87-Lordelo, Paredes. Era Casado com Maria José Carneiro Barbosa 
Alves.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FALECEU

amélia da silva
Faleceu no dia 10 de Março, com 100 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua Rio Ferreira nº 
575 – Lordelo, Paredes.   Era Viúva de Alfredo Carneiro.

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

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

FALECEU

ana rosa moreira 
de oliveira

Faleceu no dia 4 de Março, com 84 anos. Era natural de Lordelo – 
Paredes e residente na Rua Antero Ferreira Leal nº 3000, Lordelo, 
Paredes. Era Casada com Mário Amadeu Nogueira Santos.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FALECEU

gracinda soares
Faleceu no dia 10 de Março, com 91 anos.
Era natural de Figueira – Penafiel e residente na Rua 
Ferreira Neto, nº 481-Astromil, Paredes. Era Viúva de 

Francisco Ferreira.

agradecimento
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Aproveitam para também 
comunicar que a celebração da eucaristia do 7º dia, será celebrada 
Domingo, dia 20 de Março pelas 9 horas na igreja paroquial de Astro-
mil. Antecipadamente expressam o mais profundo e reconhecimento 
agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
ASTROMIL

FALECEU

maria manuela
celeste teixeira
Faleceu no dia 10 de Março, com 82 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda - Paredes e residente na Rua Elias Moreira 
Neto, nª 11 – 2º Dir.- Castelões de Cepeda, Paredes.   Era Viúva de 
José Casimiro Abreu Dantas.  

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

a Família
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

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

PAREDES

FALECEU

adão moreira machado
Faleceu no dia 14 de Março, com 95 anos. Era natural 
de Vilela – Paredes e residente na Rua de Fontielas,  nº 
162- Vilela, Paredes. Era Viúvo de Piedade Moreira.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
VILELA

FALECEU

armindo
dos santos leal

Faleceu no dia 7 de Março, com 50 anos. Era natural de Duas Igrejas 
– Paredes e residente na Rampa da Sobreira, nº 25 flores – Duas 
Igrejas, Paredes. Era Divorciado.

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

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

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

Joaquim moreira  
de Barros
Faleceu no dia 7 de Março, com 82 anos. Era natural de 

Duas Igrejas – Paredes e residente na Trav. do Vale, nº 168- Duas 
Igrejas, Paredes. Era Viúvo de Glória da Cunha Duarte.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
DUAS IGREJAS

FALECEU

luzia dos 
santos riBeiro

Faleceu no dia 8 de Março, com 57 anos. Era natural de Lordelo – 
Porto e residente na Rua das flores (Parteira)-Lordelo, Paredes. Era 
Solteira.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FALECEU

antónio pereira
Faleceu no dia 15 de Março, com 93 anos. Era natural 
de Freixianda – Vila Nova de Ourem e residente na   Rua 
do Outeirinho, nº 143-Besteiros, Paredes. Era Casado 

com Deolinda Ferreira da Silva.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
BESTEIROS

Conferência Regresso a Casa 
“devolveu” a Paredes Henrique 
Araújo, juiz desembargador

O ciclo de conferências “Regresso a Ca-
sa” promovido pelo Tribunal Judicial da 
Comarca do Porto Este passou por Paredes. 
O auditório da Casa da Cultura, no dia 9 de 
março, acolheu a conferência “O Recurso da 
Matéria de Facto (Processo Civil). 

A conferência foi presidida por Henri-
que Araújo, juiz desembargador no Tribu-

nal da Relação do Porto. Depois de ingres-
sar na magistratura judicial, Henrique 
Araújo, percorreu vários Tribunais do País 
e entre 1989 e 2003 exerceu funções como 
Juíz e, nos últimos anos, como Presidente 
do Tribunal de Círculo no Tribunal de Pare-
des, tendo marcado profundamente todos 
os agentes da Justiça da Comarca.
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