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pedro mendes

“assumo-me como
 o candidato da 
continuidade” PÁG.6

inácio costa

eu sou candidato 
à comissão 
polÍtica PÁG.5

JoaQuim neves

“é a hora de criar 
um novo ciclo 
polÍtico” PÁG.7

oe para 2016 
permite às 
freguesias terem 
mais eleitos 
a tempo inteiro
Autarquias. Em Paredes 14 freguesias 
passam a ter o presidente de junta a 
tempo inteiro. Na freguesia sede do 
concelho (17080 eleitores), passam a 
ser dois os elementos a tempo inteiro. 
PÁG.8

inauguração. 
Nuno Serra quer 
também ajuda 
do ex-primeiro 
ministro para 
que a STCP opere 
na freguesia “que 
está muito mal 
servida de trans-
portes públicos”. 
Passos “estreou” 
o Centro Escolar 
de Lordelo. PÁG.4

Serra pede ajuda
a Passos para resolver 
problema ambiental

candidatos à presidência da comissão politica concelhia de paredes do psd
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editorial/indiscreto

Já é fétiche de Paxos Coelho-
ne iniciar as suas campa-
nhas para o Pêéssedê nacio-

nal em Wallsburgo/Paredes. Já 
acontece pela terceira vez e se 
seguir as pisadas do camarada 
Paulinho das Feiras acontecerá 
por muitos e bons anos, embora 
tenha que aprender a dançar o 
tango com a Assunción Cristás.

O Indiscreto sabe como é que 
a coisa voltou a acontecer.

Estava o Paxos em Sanbento, 
sem mais nada que fazer do que 
olhar invejoso para a cadeira em 
que o Escurinho Costa estava 
sentado refastelado, sonhando 
com o regresso ao poleiro, quan-
do se lembrou que estava na ho-
ra de telefonar ao Excelso.

- Olha lá – disse ao grande lí-
der Wallsburguense – já puseste 
o mastro em pé para eu o inau-
gurar? Quero lançar a minha 
campanha com uma coisa em 
grande!

- Ainda não Paxos, mas tam-
bém é coisa rápida, em Walls-
burgo bastam 2 legislaturas pa-
ra as coisas cá se fazerem, ou 
pelo menos começarem.

- Isso não era o prazo da cida-
de desportiva?

- Era por aí, mas meteu-se a 
meio a cidade inteligente… - res-
pondeu embatucado o Excelso.

 - Cidade Inteligente. Gosto 
disso! Posso inaugura-la? Onde 
f i c a ?  –  re t o rq u i u  Pa xo s  j á 
entusiasmado.

- Parada, jogou o Excelso no 
duplo sentido desta palavra, 
certo que Paxos não se atreveria 
a visitar o famoso e irredutível 
último reduto comunista do Dis-
trito do Porto que resiste agora 
e sempre às pressões capitalis-
tas que o tentam corromper.

Sem mais opções, e porque a 
aldeia agrícola do arteonchéres 
ainda só foi inaugurada 5 vezes 
(e não se lembrava se nalguma 
delas tinha sido pelo Paxos), 
após um breve silêncio, o Excel-
so, atirou: “Assim como assim, 
prontinha para inaugurar, só se 
fosse uma escola primária em 
Lordexelo que já está aberta há 
3 anos”.

- Bem, o Crato não vai comi-
go; Serve – Despachou o Paxos.

Paxos Coelhone 
re-inaugura-se em 
Lordexelo, Wallsburgo

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.

EDITORIAL

Temos direito
ao miserabilismo?

like a bird on a wire: i 
saw a beggar leaning on his 
wooden crutch, he said to 
me “you must not ask for all 
that much” but a pretty wo-
man standing in her darke-
ned door, she cried to me 
“ h e y,  w h y  n o t  a s k  f o r 
more?”.

A democracia é, também, o 
direito a resmungar quanto 
às decisões, opções e estraté-
gias do governo que nos foi 
d a d o  o p o r t u n i d a d e  d e 
escolher.

Nós (num todo nacional e 
mesmo que não votando nes-
te partido) escolhemos o PS 
(é tempo de esquecer fúteis 
discussões sobre legitimida-
de democrática, de que só 
c o nvé m  l e m b ra r m o - n o s 
quando tivermos de escolher 
de novo) e o PS escolheu o ca-
minho; O seu e o de todos nós.

Se temos direito a resmun-
gar contra esse caminho, e até 
de, intimamente, não confiar 
inteiramente nele; Não temos 
direito a não o percorrer.

Não temos direito a sabotá
-lo (se tal fosse eventualmen-
te possível) e temos a obriga-
ção de remar em tal direcção 
com todas as forças que nos 
for possível.

Evidentemente, enquanto 
remamos, temos direito a 
olhar para o céu e tentar ler 
nas estrelas se o rumo e o ca-
m i n h o  é  o  c e r t o  e  o 
pretendido.

Mas, em nome de um na-
cional e comum propósito, 
temos obrigação de acreditar 
que este é o caminho certo 
(mesmo que não fosse o nos-
so se nos tivesse sido dada a 
r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  o 
escolher).

Obrigação duplicada ac-
tualmente pelo facto de sa-
bermos que este caminho se 
baseia muito na confiança: 
Quer na confiança dos outros, 
mas, sobretudo, na confiança 
em nós próprios.

Ler-se-á deste editorial 
que desisti de morder nas ca-
nelas do António Costa? Creio 
que não. Mas não posso dei-
xar de admitir que me desa-
gradou ouvir dizer a Passos 
Coelho que no seu tempo o 
Banif estava bem.

Não estava e se é certo que 
agora poderemos não estar 
melhor, a verdade é que não 
foi o Velho do Restelo que 
chegou à India.

como um pássaro num 
f i o :  e u  v i  u m  m e n d i g o 
apoiado numa muleta de 
madeira,  que me disse: 
“não podes pedir tanto”; 
mas uma linda mulher jun-
to à sua porta escura implo-
rou-me “hey, porque não 
pedir mais?

Por
vasco
riBeiro
Diretor

vasco
riBeiro
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pontosDEvista
daltonismo – parte ii

Co m o  v i m o s ,  n a 
edição anterior, 
as cores primá-

rias são o azul, o verde e 
o vermelho e a junção 
d e s t a s  t rê s  c o re s  n a 
mesma proporção dá a 
cor branca, e todas as 
outras cores ou tonali-
dades são o somatório 
destas três cores em di-
ferentes proporções. Vi-
mos também que na re-
t ina humana existem 
três tipos de células (co-
nes) responsáveis pela 
perceção de cada uma 
das cores primárias. Por 
este facto, uma anomalia 
num determinado tipo 
d e  c o n e  p ro d u z  u m a 
anomalia na perceção 
não só nessa cor,  mas 
também na perceção de 
todas as outras cores se-
cundárias compostas a 
partir dessa cor.

A severidade do dal-
tonismo é variável, po-
dendo ser um defeito 
ex t re m a m e n te  g rave 
com ausência total da vi-
são cromática nos casos 
em que praticamente 
não existem células fo-
torrecetoras (acroma-
topsia, visão a preto e 
branco). Nestes casos 
existe também uma re-
d u ç ã o  a c e n t u a d a  d a 
acuidade visual e nistag-
mo. Felizmente esta for-
ma de daltonismo é ex-
tremamente  rara .  As 
formas mais frequentes 
de daltonismo são as le-
ves e moderadas onde 
existe  uma menor ou 
maior dificuldade em 
perceber as cores pri-
márias e secundárias.

O daltonismo congéni-

to total, em que se verifica 
a ausência total de um de-
terminado tipo de cones, 
pode ser de 3 tipos: prota-
nopia (ausência dos cones 
vermelhos), deuteranopia 
(ausência dos cones ver-
des) e tritanopia (ausên-
c i a  d o s  c o n e s  a z u i s ) . 
Quando o defeito é parcial 
dá-se o nome de protano-
malia, deuteranomalia e 
tritanomalia, quando a 
anomalia é no vermelho, 
verde ou azul, respetiva-
mente.

A maioria dos casos 
de daltonismo são défi-
ces parciais no verde, ou 
seja, a maioria dos daltó-
nicos são deuteranoma-
los (cerca de 5% da po-
pulação).  Este tipo de 
anomalia permite muitas 
vezes distinguir as cores 
para as quais tem defeito 
embora as vejam menos 
saturadas. A própria lu-
minosidade pode alterar 
a perceção cromática do 
daltónico. 

A região central da fó-
vea é mais sensível ao ver-
melho-verde e a região 
mais periférica da fóvea é 
mais sensível ao eixo cro-
mático azul-amarelo. Ba-
seado neste facto existe 
algumas curiosidades re-
lacionadas com a visão 
das cores que certamente 
nunca reparou. Por exem-
plo, nos carros a luz de re-
serva de combustível é 
amarela pois assim a sua 
perceção é mais fácil sem 
ser necessário olhar dire-
tamente para ela. É tam-
bém por este motivo que 
em Portugal se usam nas 
estradas placas com setas 
amarelas e pretas para in-
dicar a lateralidade nas 
portagens ou das curvas. 
A cor das ambulâncias do 
INEM estão pintadas de 
azul e amarelo para que 
sejam mais facilmente 
percebidas pelos condu-
tores sem ter que olhar 
diretamente para elas.

Por
Jorge
Jorge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

Jorge
Jorge

O Ministério da Segu-
rança Social vai re-
forçar as verifica-

ções de baixa por doença. O 
objetivo é que todas as pes-
soas que ultrapassem os 30 
dias de baixa sejam sujeitas 
a uma junta médica.

Esta é uma das medidas 
com que o Governo conta 
para baixar a despesa na Se-
gurança Social (as poupan-
ças estão avaliadas em 60 
milhões de euros) e que 
avançará com a entrada em 
vigor do Orçamento do 
Estado.

Entre 2013 e 2015, os 
gastos com subsídios de 
doença aumentaram cerca 
de 65 milhões de euros.

Outra das áreas de atua-
ção do Governo está nas re-
formas antecipadas, pre-
vendo-se que, em meados 
de março, entre em vigor 
um novo regime, que limita 
as saídas da vida ativa a 
quem tem pelo menos 60 
a n o s  d e  i d a d e  e  4 0  d e 
descontos.

Desde que o acesso às re-
formas antecipadas ficou 
totalmente descongelado, 
chegaram ao Centro Nacio-
nal de Pensões “alguns mi-

Trabalho. As reformas antecipadas vão estar sujeitas, a partir de março, a um novo regime que 
limita as saídas da vida ativa a quem tem pelo menos 60 anos de idade e 40 de descontos

Baixas médicas acima dos 
30 dias vão ser fiscalizadas

lhares de requerimentos”. 
Mas um estudo realizado 
pelo ministério tutelado por 
Vieira da Silva, a uma amos-
tra de 294 destes pedidos 
feitos por pessoas com 55 
anos de idade e pelo menos 
30 de carreira contributiva, 
revela que a pensão média 
que cada um irá receber não 
chega aos 176 euros.

Entre os pedidos de pes-
soas com 57 e  59 anos, 
aquele valor médio mensal 
é de 213 euros e de 398 eu-
ros, respetivamente. Estes 
cortes não são eliminados 
quando a pessoa atinge a 
idade legal da reforma.

Perante este cenário, o 
Governo decidiu atuar em 
duas frentes: criar um di-
ploma que só vai permitir as 
saídas para a reforma a 
quem tenha mais de 60 anos 
(que entrará em vigor em 
meados de março) e estudar 
um modelo que valorize as 
carreiras mais longas.

Outra das áreas de com-
bate à fraude e evasão con-
tributivas em que o Governo 
quer apostar, e que permiti-
rá um encaixe adicional de 
50 milhões de euros, é a de-
claração mensal de remune-

rações (DMR). As alterações 
não vão chegar a todas as 
empresas ao mesmo tempo 
- serão realizadas de forma 
faseada nos próximos me-
ses -, mas o modelo que está 
a ser desenhado vai obrigar 
as firmas a justificar as flu-
tuações da base contributi-
va, seja pelo número de tra-
balhadores declarados, seja 
p e l o  v a l o r  d a s 
remunerações.

Sempre que o sistema 
detete uma divergência en-
tre a informação de que dis-
põe e a DMR, esta deixa de 
ser automaticamente acei-
te, como agora sucede.

Em relação às pensões 
mínimas - que absorvem 
cerca de 411 milhões de 

euros por mês -, Vieira da 
Silva assegurou não estar 
em cima da mesa a criação 
de uma condição de recur-
sos para este tipo de refor-
mas. Salientou, no entanto, 
que a opção tomada pelo 
Governo de aumentar este 
ano todas as pensões até 
aos 628 euros mensais, em 
vez de reforçar apenas as 
de mais baixo valor, teve a 
ver com a reposição (subi-
da) dos valores mínimos 
de referência do Comple-
mento Solidário para Ido-
sos e com o facto de vários 
dados evidenciarem que 
“as pensões mínimas não 
serem aquelas que estão 
associadas a pessoas de 
menores rendimentos”.

Depois de receber pela 
segunda vez o prémio de 
Melhor Micro-Festival em 
Portugal e estar entre os fi-
nalistas da primeira edição 
dos Iberian Festival Awards, 
o Indie Music Fest está de 
volta para a sua 4ª edição, 
n o s  d i a s  1 , 2  e  3  d e 
setembro. 

No final do verão, o bos-
que mágico de Baltar vol-

tará a acolher os festivalei-
ros mais ‘indie’ do país e 
p ro m e te  o fe re c e r - l h e s 
muita arte, performances, 
diversão e, o mais impor-
tante: a melhor música al-
ternativa portuguesa da 
atualidade, em concertos 
ora intimistas, ora mais 
festivos. 

Manter-se-á, assim, a tra-
dição de um lineup nacional 

de excelência, eclético e 
composto por artistas con-
sagrados, mas também por 
muitos projetos em ascen-
são que despertam a curio-
sidade de muitos.

Antes de divulgar qual-
quer novidade, esta cele-
bração artística indepen-
dente vem com a novidade 
de uma promoção. A mesma 
oferece a possibilidade da 

compra de passe-geral (com 
direito a campismo) por 
apenas 20€ com a oferta de 
uma t-shirt oficial do Indie 
Music Fest, que poderá ser 
levantada aquando da troca 
do bilhete pela respetiva 
pulseira.

Esta promoção está limi-
tada aos primeiros 100 pas-
ses-gerais, que  poderão ser 
comprados em www.bol.pt.

O Indie Music Fest
está de volta e traz uma promoção
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Pedro Passos Coelho, em 
campanha para as eleições 
internas do PSD que o deve-
rão reconfirmar como presi-
dente do PSD, visitou Pare-
des com todo o tempo do 
mundo. 

Pontual. Às 17 horas, ho-
ra prevista, estava a entrar 
no parque da Woodone, fá-
brica de mobiliário Escolar, 
Bibliotecas e Escritório em 
Lordelo. 

Depois seguiu-se uma vi-
sita à unidade fabril e à pri-
meira paragem, no caso, au-
ditório da empresa. À solici-
tação para umas palavras de 
circunstância, após o dono 
da Woodone ter mostrado a 
sua preocupação pela políti-
ca no setor empresarial do 
governo de esquerda, Pedro 
Passos Coelho respondeu 
com uma espécie de confe-
rência, onde notou que as 

“experiências do governo” 
de António Costa, “são ad-
versas ao investimento”.

 “Quanto mais experiên-
cias andarmos a fazer que 
possam, em muitos casos, 
parecer e noutros ser mes-
mo adversas ao investimen-
to, a um bom clima de negó-
cios, à atração da confiança 
dos investidores, mais nós 
nos sentiremos penalizados 
e prejudicados”, afirmou. 

 Depois seguiu-se a inau-
guração de um dos 14 Cen-
tros Escolares da Carta Edu-
cativa. Coelho seguiu os 
“passos” de outros ex-gover-
nantes, como José Sócrates, 
Mário Soares, António Gu-
terres ou Pinto Balsemão. 

Já a noite tinha caído, há 
horas, e como uma ida a Lor-
delo deve ter paragem obri-
gatória em Rebordosa, e vi-
ce-versa, o relógio da igreja 

rebordosense assinalava as 
20.30h, quando o recandida-
to a presidente do PSD, dava 
entrada no auditório d´A 
Celer. 

À plateia de autarcas e 
militantes do PSD, entre os 
quais, Inácio Costa, Pedro 
Mendes e Joaquim Neves, os 
três candidatos ao PSD/Pa-
redes, Passos Coelho, falan-
do de política nacional disse 
estar preocupado com a re-

versão de determinadas re-
formas, muitas estruturais, 
que “eram pensadas para 
atacar a causa dos proble-
mas que levaram o país à ro-
tura de 2011. Não acredito 
que o país esteja disponível 
para fazer estas regressões e 
para as validar”, disse, espe-
rançado em voltar ao gover-
no, não numa lógica de bom-
beiro, mas para governar 
sem garrote financeiro.

Socialdemocratas contam espingardas para eleições locais e nacionais do partido

O presidente da Junta 
de freguesia de Lor-
delo pediu a Pedro 

Passos Coelho para que 
enquanto líder da Oposi-
ção na Assembleia da Re-
pública, exija ao atual Pri-
meiro-ministro, António 
Costa, “a resolução do pro-
blema das descargas po-
luentes no rio Ferreira pro-
vocadas por uma ETAR no 
município de Paços de Fer-
reira” e por outro, para que 
a Sociedade de Transpor-
tes Coletivos do Porto (ST-
CP) passe a operar na fre-
guesia visto que o conce-
lho de Paredes é membro 
efetivo da Área Metropoli-
tana do Porto. 

“Já que o Dr. António Costa 
incitou os portugueses a usa-
rem os transportes públicos, 
seria importante que a STCP 
faça circular os seus autocar-
ros na nossa freguesia que es-
tá muito mal servida de trans-
portes públicos”, disse, Nuno 
Serra, na cerimónia oficial de 
inauguração do Centro Esco-
lar de Lordelo 1. 

O Centro Escolar de Lor-
delo agora inaugurado foi 

António Orlando | texto

inauguração. Nuno Serra quer também ajuda do ex-primeiro ministro para que a STCP opere na freguesia “que está muito mal servida 
de transportes públicos”. Passos “estreou” o Centro Escolar de Lordelo.

Autarca de Lordelo pede ajuda a Passos 
Coelho para resolver problema ambiental

um dos 14 criados na carta 
educativa. Está em funciona-
mento desde o ano letivo de 
2013/2014, onde 321 alu-
nos do pré-escolar e do ensi-
no básico aprendem o bê-a
-bá. A escola tem 15 salas, 
uma biblioteca, refeitórios 
separados para o pré-esco-
lar e 1º ciclo, três salas de 
expressões e ainda um pavi-
lhão gimnodesportivo. 

Passos Coelho e Celso 
Ferreira descerram a placa 
de inauguração do edifício 
benzido pelo pároco da 
freguesia.  

O presidente do PSD, Pe-
dro Passos Coelho, que veio a 
Lordelo descerrar a placa 
que assinala a inauguração 
do Centro Escolar de Lorde-
lo, e em campanha para a li-
derança do PSD (ler texto à 
parte), aproveitou o momen-
to para fazer notar aos pais e 
professores que as políticas 
educativas implementadas 
pelo governo que liderou, 
entre as quais os exames no 
ensino básico e ensino voca-
cional tiveram excelentes 
resultados e que agora estão 
a ser revertidas pela atual 
maioria de esquerda. 

“A taxa de abandono esco-
lar precoce desceu, entre 

2010 e 2015, de 28,3% para 
13,7%”. 

A generalização dos 12 
anos de escolaridade obriga-
tória em Portugal, a introdu-
ção do inglês em sete anos de 
escolaridade e os 400 víncu-
los extraordinários de pro-
fessores foram também real-
çadas por Passos Coelho.

Em Paredes a evolução es-

colar, no dizer do presidente 
de câmara, é superior à média 
nacional e que para tal foi de-
cisiva a aposta sem preceden-
tes do município na educação. 
“Eramos o nono pior territó-
rio do país e agora estamos 
entre os 30 melhores municí-
pios de Portugal. A redução de 
negativas foi de 17%. As co-
munidades conseguiram 

aproveitar estes Centros Es-
colares e transformá-los em 
ferramentas de cidadania”, 
disse, Celso Ferreira. 

No regresso a casa, Pedro 
Passos Coelho levou a mala 
do carro bem composta de 
recordações de gratidão ofe-
recidas em Lordelo: pela Câ-
mara Municipal que lhe atri-
buiu a chave do concelho; da 

Comunidade Educativa e da 
Junta de Freguesia através 
de Rosa Costa Reis “a única 
cidadã do país que anda com 
uma fotografia de Passos 
Coelho no carro”, no dizer de 
Nuno Serra. A fã de Passos 
passou das mãos do Presi-
dente de Junta para as de 
Passos Coelho uma simbóli-
ca miniatura de mobiliário. 
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especial eleições psd/paredes

entrevista a inácio costa, candidato à presidência da comissão politica concelhia de paredes do psd

“O caminho faz-se caminhando”

Progresso de Paredes 
(pp) - o que leva iná-
cio costa a candidatar-

se à presidência da comissão 
politica concelhia (cpc) de 
Paredes do PSD?

inácio costa (ic) Quero 
prestar um serviço ao partido. 
Sendo o PSD um partido livre, 
em que cada um pode ser o que 
quiser desde que seja eleito e 
n e s s a  p e r s p e t i v a 
candidatei-me. 

pp - Quer unir o partido. 
as eleições vão ter três candi-
daturas. o senhor é membro 
da cpc, órgão que não conse-
guiu evitar esta desunião. 
sendo co-responsável, como 
é que vai unir o que permitiu 
desintegrar?

ic - Não. Esta comissão polí-
tica uniu o partido. De tal forma 
que conseguiu que a distância 
entre a Câmara e as juntas de 
freguesia fosse cada vez menor. 
Conseguiu que as pessoas do 
partido falassem mais. O parti-
do não está desunido. Quando 
digo que quero unir o partido é 
que, depois deste ato eleitoral, 
mesmo que eu o perca eu quero 
que o partido fique unido. Com 
galhardia, dignidade, honradez

Jp - diz que vai prestar um 
serviço ao partido. o que é 
que lhe falta fazer que não te-
nha feito nas diferentes cpc? 
Ser Presidente?

ic - O caminho faz-se cami-
nhando. Nós só atingimos a per-
feição quando encontrarmos 
pelo caminho as mais diversas 
vicissitudes. Alegrias e triste-
zas, quereres e não quereres. A 
vida em constante mutação. 
Nós se não tivermos a capacida-
de de lutar consoante as cir-
cunstâncias poderemos regre-
dir no tempo. Estou sempre na 
linha da frente, enquanto tiver 
força serei útil ao partido. Não 
só por mim, mas também pelos 
meus filhos, por todas as pes-
soas, por Portugal. O país não 
pode soçobrar consoante o aca-
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lentar ou o não acalentar do in-
teresse das pessoas. O país não 
pode cair só porque as pessoas 
vão tendo idade. O país tem que 
aproveitar todos os saberes e 
sobretudo os saberes daqueles 
que ao longo do caminho vão 
aprendendo sempre mais e 
mais. 

Jp – Que ideia de projeto 
tem para a cpc? Quais as li-
nhas gerais para 2017?

ic - Quando me predispus a 
concorrer ao partido não foi 
com o sentido de utilizar o PSD 
para atingir um fim. Quero ser-

vir o partido. Quanto a projetos. 
Eu sou adepto de um projeto de 
vários líderes e vários saberes. 
Só depois de reunir a minha Co-
missão Política é que poderei 
dizer os projetos. Tenho muitas 
ideias mas eu não as quero pôr a 
lume sem ouvir os outros mem-
bros, o que só acontecerá esta 
semana. Um homem só não é 
senhor de todos os saberes. Po-
de ter ideias mas pode ser con-
frontado com outras ideias e da 
discussão é que nasce a luz. 

pp - se ganhar a cpc vai 
ser candidato do PSD à presi-

d ê n c i a  d a  c â m a r a  d e 
Paredes?

ic - Eu sou candidato à Co-
missão Politica. Cada coisa a seu 
tempo. Temos que distinguir as 
coisas. Só podemos fazer bem 
as coisas trabalhando-as cada 
uma per si. O futuro a Deus per-
tence. Depois o caminho faz-se 
caminhando. O assunto será 
colocado à Comissão Politica e é 
aí que poderá ser encontrado 
um candidato a sério para ga-
nhar a Câmara. Eu não posso 
estar a restringir o PSD à minha 
vontade. O PSD tem bons ativos, 
alguns inclusivé nem aparecem 

nas Assembleias nem nos Ple-
nários mas são membros do 
partido e estão ativos quando é 
necessário. Já fiz parte de várias 
Comissões Politicas que tive-
ram o desprendimento neces-
sário para arranjar um candida-
to adequado ao momento. Nós 
não podemos ver a política co-
mo um território exíguo onde 
meia dúzia de indivíduos está 
para atingir um fim. A Comissão 
Politica não se pode restringir a 
Paredes. Tem de pensar mais 
largo, no país, na Europa, para 
difundir a social-democracia.

pp- se não ganhar a cpc 
admite apoiar um dos outros 
dois candidatos? Entre Pedro 
mendes e Joaquim neves que 
é que apoia para presidente 
de câmara?

ic - Eu não vou entrar neste 
dilema. Sou amigo dos dois, o 
voto é secreto. Enquanto hou-
ver um espirito social-demo-
crata e de obediência ao partido 
penso que nenhum deles vai 
entrar em dislates, como tal, o 
candidato que surgir depois 
apoiarei com todas as minhas 
forças seja ele qual for. 

pp - de tudo o que foi dito, 
o que falta dizer para que o 
anónimo militante do psd 
lhe possa dar o voto? 

ic - O meu passado, dentro e 
fora do partido, o meu querer a 
minha força, a minha dinâmica, 
o meu saber. A minha empatia 
com as pessoas que ficou bem 
vincada no tempo em que fui 
vereador.

inácio costa, pedro mendes e JoaQuim neves anunciaram candidaturas em plenário de militantes do psd 

PSD de Paredes faz escolha para as autárquicas de 2017
Os militantes do PSD/Pa-

redes são, no dia cinco de 
março, chamados a eleger 
uma nova Comissão Politica 
Concelho de Paredes de PSD 
que sucede à atual liderada 

por Adriano Campos. 
Joaquim Neves, o empre-

sário que já foi vereador, já ti-
nha publicamente assumido 
a candidatura. Agora, em Ple-
nário de militantes de Pare-

des do PSD, realizado na pas-
sada semana, Inácio Costa, 
ex-vereador de Granja da Fon-
seca e Pedro Mendes, o vice
-presidente de Celso Ferreira, 
anunciaram que eram candi-

datos. Raquel Coelho que na 
imprensa regional tinha dito 
que era candidata, desistiu e 
com estrondo. Ao bater em 
retirada, Raquel Moreira terá 
acusado destacados militan-

tes de protagonizarem uma 
trama de pessoas sem escrú-
pulos. O jornal Progresso de 
Paredes, ciente da importân-
cia da eleição, ainda que parti-
dária, abre as suas páginas 

aos três anunciados candida-
tos para, na primeira pessoa, 
explicarem o que pretendem 
para Paredes e para o PSD. O 
prazo de entrega de listas ter-
mina a 2 de Março
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entrevista a pedro mendes, candidato à presidência da comissão politica concelhia de paredes do psd 

“Eu assumo-me como o candidato 
da continuidade do sucesso do PSD/Paredes”

Progresso de Paredes 
(pp) – o que leva pe-
dro mendes a candi-

datar-se à presidência da co-
missão politica concelhia de 
Paredes do PSD?

pedro mendes (pm) - É so-
bretudo uma candidatura que 
pretende buscar o melhor que o 
PSD tem no nosso concelho que 
é a união. Sempre fomos um 
partido unido e a minha candi-
datura tem esse grande objeti-
vo e é por isso que me candida-
to, porque sinto que estou mais 
preparado para conseguir unir 
todos os social-democratas à 
volta de um objetivo que é con-
tinuar a trabalhar pelo conce-
lho de Paredes e sobretudo pe-
las pessoas. 

pp- Qual a estratégia que 
defende para o psd/2017?

pm - Sendo um mandato 
marcado pelas eleições autár-
quicas de 2017, é um mandato 
que tem, na minha opinião, a 
partir da Comissão Politica que 
ser marcado pela união, pela 
partilha das ideias, por envolver 
e englobar todos aqueles que se 
sentem social-democratas na 
discussão, na construção de um 
projeto que deve ser comum 
para ser vitorioso em 2017. É 
esse o meu grande objetivo e é 
essa a grande diferença da mi-
nha candidatura relativamente 
à s  r e s t a n t e s  q u e  j á  s e 
apresentaram. 

pp – assume-se como o 
candidato da continuidade?

pm- Eu assumo-me como o 
candidato da continuidade do 
sucesso do PSD/Paredes. No 
nosso concelho o PSD é um par-
tido de vitórias. E nessa perspe-
tiva é com orgulho que afirmo: 
sou o candidato da continuida-
de, da continuidade da história 
vitoriosa, da história de um par-

tido que sempre esteve ao ser-
viço das pessoas, sempre soube 
encontrar as melhores soluções 
para defender uma terra que 
ama, uma terra que lhe diz mui-
to e não um partido que viva de 
costas voltadas para a sua terra; 
serei o candidato que represen-
ta o profundo sentir dos 
paredenses.

pp- …a continuidade tem 
dito que o PSD pode estar à 
b e i r a  d e  p e r d e r  a s 
autárquicas…

pm- Essa é uma leitura que 
interessa fazer sobretudo àque-
les que não gostam do PSD e 
que não gostam de olhar para a 
verdade das coisas. Referem-se 
ao resultado de 2013, que foi 
um resultado muito, muito, es-
pecial. O próprio povo portu-
guês mais tarde veio a dar conta 
que penalizou um partido por 
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via de uma conjuntura nacional 
e internacional que era muito 
gravosa. Olhe-se ao panorama 
nacional. No Distrito do Porto 
apenas três câmaras já lidera-
das pelo PSD se mantiveram no 
poder. As outras desaparece-
ram. E não foi pelo trabalho dos 
autarcas. Foi por uma conjuntu-
ra muito especial que o país vi-
veu e que efetivamente pelo es-
forço do PSD que coloca o país à 
frente de tudo, hoje os portu-
gueses já vivem alguma espe-
rança. Tenho a certeza que os 
paredenses são inteligentes e 
saberão fazer essa destrinça. 

PP – Atualmente o Pedro 
mendes é o vice-presidente 
da cmp, esta candidatura à 
cpc é para garantir que nas 
próximas autárquicas será o 
senhor o candidato à presi-
dência da câmara?

pm- Neste momento estou 
concentrado em unir as pes-
soas à volta de um projeto e à 
volta do PSD em Paredes. Isso é 
o mais importante. Estou inte-
ressado em defender aquilo 
que é uma candidatura da união 
por contraponto a outras candi-
daturas que querem utilizar o 
partido para fazer precisamen-
te o contrário: fazer descarate-
rizar o PSD e a história que o 
partido construiu no concelho; 
essa é a minha grande preocu-
pação. Depois envolvendo as 
pessoas na discussão e a partir 
da esperança que o PSD já criou 
no país, aí sim vamos pensar o 
concelho vamos pensar o futu-
ro de Paredes

pp – raquel moreira reti-
rou-se da corrida à cpc anun-
ciando ter sido vítima de uma 
trama de pessoas sem escrú-

pulos. sentiu-se visado? o 
processo eleitoral tem sido 
transparente? 

pm- O processo eleitoral es-
tá a começar. Ninguém o pode 
acusar de transparente ou de 
falta de transparência. Não gos-
taria de me pronunciar. Não me 
revejo naquilo que acaba de di-
zer. Eu acho que o importante é 
estarmos disponíveis para os 
desafios. Que nos sentimos pre-
parados para os assumir. E estar 
disponíveis sobretudo para fa-
zer a reflexão nos momentos 
certos e saber se estamos dis-
poníveis e preparados para en-
quadrar esses desafios e res-
ponsabilidades que os militan-
tes do PSD nos incubem. Essa é 
que deve ser a grande linha 
orientadora. No PSD Paredes 
ninguém deve estar de fora. E é 
por isso também que sou candi-
dato ao PSD Paredes. 

pp – de tudo o que foi di-
to, o que falta dizer para que 
o anónimo militante do psd 
lhe possa dar o voto?

pm- Falta dizer que nós 
vamos continuar a cons-
truir uma ideia que Paredes 
merece. A partir desta espe-
rança, desta almofada que 
hoje existe e que efetiva-
mente não foi o PSD que 
prejudicou o país, muito 
pelo contrário, vamos cons-
truir uma ideia de um con-
celho que à frente de tudo 
coloca as pessoas. Tem sido 
esse o mandato que assumi-
mos na Câmara. Temos da-
do boa conta de responder 
àquilo que são as necessida-
des das famílias mais caren-
ciadas no concelho. E essa é 
a tónica. O PSD é o partido 
que acima de tudo coloca as 
pessoas à frente de tudo.
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entrevista a JoaQuim neves, candidato à presidência da comissão politica concelhia de paredes do psd  

“É a hora de se fechar este ciclo político 
e de construir um novo”

Progresso Paredes (PP) 
- o que o leva a candi-
datar-se à presidência 

da comissão política do 
psd-paredes?

Joaquim neves (Jn) - Ao 
longo destes últimos anos, e an-
tevendo o fim de um ciclo, eu e 
alguns militantes e simpatizan-
tes do PSD temos reunido para 
discutir o futuro do PSD-Pare-
des e principalmente, de Pare-
des. No decorrer desse período, 
foi possível construir um pro-
grama que será capaz de criar 
uma nova identidade, forte e 
inovadora, ao PSD-Paredes para 
que seja possível renovar a es-
perança nos militantes e simpa-
tizantes e crie nos paredenses 
em geral, um Horizonte de Futu-
ro para o Concelho de Paredes e 
para o PSD.

Sendo eu parte integrante 
deste núcleo e como tive sem-
pre na minha vida o sentido de 
servir e o gosto de ajudar, aceitei 
o desafio que me foi proposto 
para liderar este projecto. 

pp - Qual é a estratégia que 
defende para o psd em 2017?

Jn - A estratégia que a minha 
equipa desenhou para este de-
safio é a de colocar a concelhia 
do PSD de Paredes no centro da 
decisão democrática necessária 
para o processo autárquico, 
criando uma grande dinâmica 
no partido para que as escolhas 
e os projetos políticos das fre-
guesias e da Câmara sejam am-
pla e democraticamente discuti-
dos no seio da social-democra-
cia. Concretizando esta ideia, 
quero que os Plenários do PSD, 
as Comissões Politicas alarga-
das, as reuniões dos núcleos, as 
formações autárquicas e as reu-
niões de Comissão Política sir-
vam para ouvir todos e discutir 
projetos e ideias para as fregue-
sias e para o concelho, a fim de 

concretizarmos as melhores 
soluções para os Paredenses.

pp - assume-se como o 
candidato da ruptura?

Jn - Não. Assumo-me como 
um candidato que é reflexo de 
uma evolução natural e positiva 
do PSD de Paredes. Até porque o 
PSD pode e deve sentir orgulho 
do que fez na nossa terra duran-
te os últimos 25 anos. A vitória 
de Granja da Fonseca deveu-se 
ao sacrifício e ao trabalho ante-
rior de muitos militantes e sim-
patizantes que durante anos 
deram muito de si ao Partido, 
como é o caso de Camilo Mota, 
por exemplo. Granja da Fonseca 
fez um óptimo trabalho, mas em 
2005 decidiu-se fechar um ciclo 
e abrir um novo para Paredes e 
para o PSD com Celso Ferreira. 
Agora, acho que, é a hora de se 
fechar este ciclo político e de 
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construir um novo. Foram até 
aqui 10 anos e até ao final de 
mandato farão doze anos de 
uma liderança de Celso Ferreira 
onde se fizeram coisas boas e 
coisas menos boas, e quem o 
acompanhou teve tempo e  
oportunidade de fazer tudo o 
que quis. Por isso chegou a hora 
de viramos a página para um 
Novo Rumo para Paredes e para 
o PSD.

pp - o Joaquim neves foi 
eleito em 2005 na equipa de 
celso ferreira e no decorrer 
do mandato entrou em rota 
de colisão. passado este tem-
po, considera que tomou a 
decisão correcta? o tempo 
deu-lhe razão?

Jn - Não foi fácil tomar a deci-
são que tomei. É sempre mais 
confortável mantêmo-nos no 
poder. Foram momentos difí-

ceis mas dos quais nunca me 
arrependi. Senti, como sentiram 
muitos militantes e simpatizan-
tes do PSD nas últimas eleições, 
que este não deveria ser o cami-
nho seguido. Houve um desvir-
tuar daquilo que foram as pro-
messas feitas à população em 
2005, e eu não o poderia 
aceitar.

O tempo pode ter-me dado 
razão, mas o caminho já foi per-
corrido, agora está na hora de 
rectificar aquilo que de menos 
bom se fez e isso só poderá ser 
feito com renovação e um rumo 
novo para o PSD-Paredes e para 
Paredes.

pp - considera que o psd 
tem as eleições autárquicas 
perdidas em paredes…

Jn - Não, de maneira nenhu-
ma, antes pelo contrário. Pare-
des é social-democrata. Que 

ninguém tenha duvidas. Nas úl-
timas eleições legislativas em 
Paredes, o PSD teve uma vitória 
estrondosa e isso deveu-se es-
sencialmente pela prossecução 
de uma política da verdade. Em 
Paredes o PSD tem que ser ca-
paz de apresentar um programa 
que não venda ilusões e que fale 
a verdade. Que seja capaz de pôr 
em prática políticas de proximi-
dade para desse modo reaproxi-
mar-se da vida real dos Pare-
denses. Que perceba os seus 
problemas e as suas ambições. 
Só desse modo é que se põe em 
prática a social-democracia de 
um partido humanista como o 
nosso. A Comissão Política tem 
que estar muito mais próxima 
de quem diariamente dá a cara 
pelo PSD e sabe dos anseios das 
populações, que são os presi-
dentes de Junta. Assim, através 
dos nossos presidentes de junta 

e eleitos podemos apresentar 
aos Paredenses um programam 
sério e honesto que vá de encon-
tro aos seus anseios e necessi-
dades. Ao sermos capazes de 
fazer isto, não tenho dúvidas 
que os Paredenses continuarão 
a confiar no PSD.    

pp - considera-se um bom 
candidato á camara munici-
pal em 2017?

Jn - Considero-me um bom 
candidato à Comissão Política 
do PSD de Paredes, sobretudo 
porque acredito na mais-valia 
da equipa que me acompanha. 
Considero também que o futuro 
presidente da Comissão Política 
tem o dever de conduzir o pro-
cesso autárquico de forma 
abrangente e democrática. Por 
isso farei de tudo para escolher 
a melhor pessoa para o projecto 
autárquico, mas farei muito 
mais para preparar o projecto 
do PSD para o concelho de Pare-
des de forma exemplar. O parti-
do deve servir o concelho e por 
isso terá que escolher entre os 
melhores, os mais capazes e li-
bertos de vícios. 

pp - de tudo o que foi dito, 
o que falta dizer para que o 
militante do PSD lhe deva dar 
o seu voto?

Jn - Que acreditamos que o 
partido deve ser o galvanizador 
dos projectos autárquicos e o 
garante da união leal da futura 
equipa autárquica de Paredes, 
ou seja, represento um projeto 
para a Comissão Política que vai 
dar instrumentos aos elemen-
tos das Assembleias de Fregue-
sia, das Juntas de Freguesia e 
Assembleia Municipal, para que 
democraticamente possam de-
bater soluções que permitam 
uma enorme proximidade e 
apoio social às famílias e aos Pa-
redenses em geral. Em suma, 
um PSD Paredes aberto à dis-
cussão com todos e com uma 
m a t r i z  p r o f u n d a m e n t e 
social-democrata.
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autarQuias

OE para 2016 permite às freguesias terem 
mais eleitos a tempo inteiro

A proposta de Orça-
mento do Estado 
(OE) para 2016 dá 

resposta àquela que era 
uma velha reivindicação de 
muitos autarcas do país, 
pela qual a Associação Na-
cional de Freguesias (ANA-
FRE) se vinha batendo nos 
últimos anos: abre a porta a 
que freguesias com deter-
minadas dimensões pos-
sam passar a ter um ou dois 
eleitos, além do presidente 
da junta, a exercer o seu 
mandato em regime de 
tempo inteiro.

Atualmente a lei que es-
tabelece o regime jurídico 
do funcionamento das fre-
guesias define que naque-
las que têm entre cinco mil 
e dez mil eleitores o presi-
dente da junta (ou o vogal 
em quem ele delegue) pode 
exercer o seu mandato em 
regime de meio tempo e 
com meia remuneração. Já 
nas freguesias com mais de 
dez mil eleitores esse man-
dato pode ser exercido a 
tempo inteiro, com o venci-
mento previsto na lei. Em 
2015, os vencimentos dos 
eleitos das freguesias a de-
sempenhar funções a tem-
po inteiro oscilavam entre 
1220 euros mensais, mais 
355 para despesas de re-
presentação, e 1907 euros, 
mais 555 para despesas de 
representação, consoante o 
número de eleitores. Isto 
no caso de as funções se-
rem exercidas em exclusivi-
dade. Em caso contrário, os 
abonos eram reduzidos pa-
ra metade.  

Ora, a proposta de OE 
para este ano prevê que as 
freguesias com um número 
de eleitores até 1500 pos-

sam ter um eleito a meio 
tempo e que as que têm um 
número de eleitores supe-
rior a esse e inferior a dez 
mil possam ter um a tempo 
inteiro.

Mas há mais: as fregue-
sias com mais de dez mil 
eleitores passarão a poder 
ter dois eleitos em regime 
de tempo inteiro e as que 
têm mais de 20 mil eleito-
res passarão a poder ter 
três.

Em Paredes 14 fregue-
sias passam a ter o presi-
dente de junta a tempo in-
teiro. Em Aguiar de Sousa, 
Astromil e Louredo o autar-
ca assumirá a meio tempo. 
Na freguesia sede do conce-
lho, passam a ser dois os 
elementos a tempo inteiro.   

Autarquias. Em Paredes 14 freguesias passam a ter o presidente de junta a tempo inteiro. Na freguesia sede do concelho,  Paredes onde há 
17080 eleitores, passam a ser dois os elementos a tempo inteiro.
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Presidente da ANAFRE

pedro cegonho 
(Autarca socialista na junta de Campo de Ourique, Lisboa)

“A proposta do Orçamento de Estado é 
´ipsis verbis` aquilo que a associação pro-
punha e que tinha já proposto ao anterior 
Governo e aos diferentes grupos parla-
mentares. As alterações em cima da mesa 

não têm impacto no défice do Estado, uma vez que está es-
tabelecido que os encargos anuais delas decorrentes serão 
suportados pelos orçamentos das freguesias. Houve o bom 
senso de não aumentar a despesa pública.” 

Presidente da Junta de Freguesia da Sobreira

João gonçalves (ps)

“Aceito a medida porque não sou contra, 
mas o que os presidentes de junta e as fre-
guesias precisam é de mais meios. Que im-
porta ter um presidente da tempo inteiro 
se ele não tem meios para exercer a sua ati-

vidade? Para que serve? Tempo, nós encontramo-lo. Falta-
nos capacidade de intervir. O presidente da junta, no último 
patamar do Poder está sujeito às condicionantes quer dos 
baixos recursos que dispõe do Orçamento de Estado, quer 
à posição de dependência da Câmara.”

Presidente da Junta de Gandra

paulo ranito (psd)
(Autarca socialista na junta de Campo de Ourique, Lisboa)

“Desconheço o Orçamento de Estado, mas 
se essa medida se vier a concretizar enten-
do que é uma medida que só peca por tar-
dia. Já devia estar em vigor há muito tempo. 
Uma Junta de Freguesia como Gandra, com 

milhares de habitantes carece de um presidente a tempo 
inteiro. Há trabalho diário e cada vez temos mais atribui-
ções e competências por lei e atribuição das câmaras muni-
cipais e necessariamente os presidentes têm que estar 
disponíveis.”  

Presidente da Junta de Parada de Todeia

agostinho pinto (cdu)

“Concordo plenamente com a alteração 
proposta. Retirados que foram alguns ser-
viços à população, são as juntas de fregue-
sia que fazem o trabalho de proximidade. 
Aliás, uma das coisas que tenho feito sentir 

nas lides autárquicas é que os presidentes de junta, na sua 
maioria, desempenham o ofício nas horas livres mas são 
frequentemente solicitados pela própria câmara a prestar 
serviço a qualquer hora do dia.”

Freguesias com mais de 
1500 e menos de 10 mil 
eleitores passam a ter, no 
Executivo da Freguesia, 
um (1) elemento a tem-
po inteiro: 
Baltar (4111 eleitores); 
Beire (1770); 
Cête (2552); 
Cristelo (1579); 
Duas Igrejas (3125); 
Gandra (5833); 
Lordelo (8472); 
Parada de Todeia (1513); 
Rebordosa (7567); 
Recarei (3882); 
Sobreira (3607); 
Sobrosa (2297); 
Vandoma (1994) 
e Vilela (4206).

Freguesias até 1500 elei-
tores passam a ter no Exe-
cutivo um (1) elemento a 
meio tempo:
Aguiar de Sousa (1383 
eleitores); Astromil 
(848); louredo (1202)
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sociedade

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

Distrital da JSD/Porto quer 
pôr juventudes partidárias 
a discutir a regionalização

A JSD Distrital do Porto 
realizou em Penafiel, 
um jantar comemorati-

vo do 1º ano de mandato dos 
órgãos liderados por Pedro 
Santana Cepeda. A iniciativa 
mobilizou mais de 300 jovens 
de todo o Distrito e contou com 
a presença do Secretário-geral 
do PSD, deputados, autarcas e 
vários dirigentes partidários.

Na sua intervenção, o Presi-
dente da Distrital do Porto afir-
mou que o PSD tem que encon-
trar novos desígnios políticos, 
sugerindo que o partido, e em 
especial o Distrito do Porto, de-
ve ser o impulsionador de uma 

reforma do Estado assente na 
descentralização do Poder Polí-
tico e da Gestão Pública, basea-
da na Regionalização. Pedro 
Santana Cepeda anunciou que 
irá lançar o desafio às restantes 
Juventudes Partidárias do Dis-
trito, para realizarem sessões 
de debate, em conjunto, sobre o 
tema da regionalização, cha-
mando especialistas e persona-
lidades de todos os partidos. 

O líder do PSD/Porto, termi-
nou referindo que “a voz do 
Porto teve sempre eco no país, 
dentro do partido e junto da so-
ciedade civil”, garantindo que 
da parte da JSD “tudo será feito 
p a ra  q u e  t a l  c o n t i n u e  a 
acontecer”.

José Matos Rosa, referiu a 

importância na JSD no rejuve-
nescimento do partido afir-
mando que “a JSD Distrital do 
Porto tem vindo a dar grandes 
quadros políticos ao PSD”. O Se-
cretário Geral do PSD, desafiou 
os jovens presentes a serem in-
terventivos na vida do partido, 
nomeadamente com contribu-

Política. José Matos Rosa, secretário geral do PSD, referiu a importância na JSD no rejuve-
nescimento do partido. O líder nacional da JSD, Simão Ribeiro, realçou o contributo da JSD 
para o sucesso da campanha nas eleições legislativas.

tos temáticos para o próximo 
Congresso Nacional do PSD.

O Presidente da JSD, Simão 
Ribeiro, realçou o trabalho in-
tenso realizado pela estrutura 
do Porto nos últimos 12 meses, 
nomeadamente o seu contribu-
to para o sucesso da campanha 
nas eleições legislativas.

António Orlando | texto

CHTS assinalou os 50 anos do Programa 
Nacional de Vacinação

O Plano Nacional de Vacina-
ção (PNV) arrancou a 4 de ou-
tubro de 1965. Deste plano fa-
ziam parte as vacinas contra a 
Tosse convulsa, Poliomielite, 
Tétano, Varíola e Tuberculose. 
Em 2015 foi introduzida a 14ª 
quarta vacina ao PNV, a Pn13 
(vacina pneumocócica). Portu-
gal não regista casos de Polio-
mielite desde 1987. Em 2002, a 
Europa foi certificada, pela Or-
ganização Mundial de Saúde, 
zona livre de Poliomielite. A 
erradicação mundial da varíola 
em 1980 foi considerada um 
momento histórico a nível glo-
bal. Estas foram algumas das 
estórias contadas no encontro 
“Estórias sobre vacinas - a pro-
pósito dos 50 anos do Progra-
ma Nacional de Vacinação” que 

se realizou, a 5 de fevereiro, no 
a u d i t ó r i o  d o  M u s e u  d e 
Penafiel.

Este encontro, organizado 
pelo Serviço de Pediatria do 
Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS), contou com a 
presença de Ana Leça, Médica 
da Comissão Técnica de Vaci-
nação da Direcção-Geral da 
Saúde (DGS), que falou sobre a 
origem, evolução e as estraté-
gias utilizadas para o sucesso 
do PNV que põe “Portugal à 
frente de outros países da 
União Europeia com mais de 
95% no índice de vacinação”.

 Assunção Frutuoso, Médi-
ca responsável pelo PNV e 
Departamento de Saúde Pú-
blica (DSP) da Administração 
Regional de Saúde do Norte 

(ARS-N), apresentou dados 
sobre a cobertura vacinal da 
área de influência do CHTS 
que classificou como uma 
“cobertura de excelência com 
valores superiores a 96% da 
população”. Em relação à va-
cina do tétano, a responsável 
frisou a importância de não 
se perderem oportunidades 
de vacinação de adultos visto 
que a esta é a única forma 
“100% eficaz de evitar doen-
ça” e relembrou que “o PNV é 

acessível a todos os residen-
tes em território nacional”.  
Apesar da elevada cobertura 
vacinal em Portugal e mesmo 
sendo o sarampo considera-
do, tal como a poliomielite, 
“uma doença possível de eli-
minação”, Margarida Vieira, 
enfermeira responsável pelo 
PNV e DSP da ARS-N, alertou 
para o risco dos casos impor-
tados de sarampo de outros 
países onde a vacinação é re-
duzida ou inexistente.
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Explicar o inexplicável

A privatização da TAP 
foi um inadmissível 
processo de aliena-

ção de bens do erário público e 
dos interesses das populações 
servidas, em favor de interes-
ses particulares. O governo do 
PS não soube ou não pôde 
travá-lo. 

Como o PCP vem denun-
ciando desde Outubro de 2015, 
o processo de privatização do 
Grupo TAP realizado pelo ante-
rior governo era ilegal. E era 
ilegal por vários fundamentos 
como o facto de ter dado garan-
tias bancárias a este negócio 
sem cumprir os requisitos le-
gais, ter processado a venda da 
empresa quando já estava de-
mitido pela Assembleia da Re-
pública, e ainda, pelo facto dos 
supostos «compradores» não 
o poderem ser à luz do direito 
comunitário. Cinicamente Pe-
dro Passos Coelho veio justifi-
car-se dizendo que já não havia 
dinheiro para combustíveis 
para os aviões e dinheiro para 
os salários dos trabalhadores… 
Portanto, o que se exigia do ac-
tual governo era a pura e sim-
ples anulação do que era nulo, 
expulsando da TAP o grupo 
monopolista que tomou conta 
da empresa e que o Governo 
P S D / C D S  l á  m e t e u 
ilegalmente.

Mas o que o Governo do PS 
veio agora anunciar foi, não a 

Por
cristiano
riBeiro
Médico

reversão da privatização, mas a 
salvação da privatização, num 
negócio de contornos pouco 
claros, onde o actual Governo 
do PS assume a manutenção de 
50% do capital nas mãos do 
Estado mas abdica da gestão 
para o grupo económico em 
causa. Esta solução não corres-
ponde às necessidades do país 
nem acautela o futuro da TAP e 
da soberania nacional.

É só aparentemente é ver-
dade que, ao manter a maioria 
do capital em mãos públicas, 
aumenta as possibilidades de 
controlo público das decisões 
tomadas pela Administração 
da TAP, no que o PCP e outras 
forças não deixariam de exer-
cer o mais apertado escrutínio 
à forma como esse controlo 
público é exercido.

Mas não é menos verdade 
que os riscos de destruição da 
TAP advêm exactamente da 
sua gestão privada, na medida 
em que o Grupo TAP tende a 
ser colocado ao serviço de uma 
estratégia que lhe é alheia - a 
que interessa aos accionistas 
da Gateway, que detêm outros 
interesses mais estratégicos 
para eles do que a TAP.

Aliás, os últimos dois meses 
têm sido reveladores dos peri-
gos sérios para os quais o PCP 
alertou: 

- a negociata com os aviões 
da Airbus trocado com a Azul, 
que equivaleram à transferên-
cia de milhões de euros para 
esta;

- a compra pela TAP, através 
de um novo empréstimo de 
400 milhões, de aviões que a 
Azul tinha parados; 

cristianoribeiro@gmail.com

cristiano
riBeiro

- as eliminações de voos e 
carreiras pela TAP a partir do 
Porto; 

- o acordo de code-share 
da TAP com a Azul em único 
benefício desta última;

- o modelo anunciado de 
ponte aérea, numa subcon-
tratação de serviços que indi-
cia até onde se pretende ir na 
degradação da TAP;

- as noticias de entrada de 
capital chinês

A perda das 4 ligações do 
aeroporto do Porto, a Bruxe-
las, Milão, Roma e Barcelona, 
com prejuízo directo de 
190.000 pessoas que fizeram 
essas rotas em 2015, consti-
tuiria uma prova inequivel 
desses perigos. Alega a nova 
administração prejuízos nes-
sas rotas de 8 milhões de eu-
ros anuais, independente-
mente das ligações terem ta-
xas de ocupação de 78 a 85%. 
A propalada necessidade de 
“rentabilizar” recursos da 
empresa não esconde uma 
clara opção politica dos novos 
donos da TAP, a que o governo 
do PS vem dar infelizmente 
a p o i o .  E i s  o s  t r a ç o s 
principais: 

- reduzir o interesse nacio-
nal aos interesses de Lisboa

- reduzir a estratégia da 
TAP a veiculo de ponte entre o 
Brasil e a Europa, com acesso 
por Lisboa 

- esvaziar deliberadamen-
to e desinvestir no Aeroporto 
Sá Carneiro

- afectar o desenvolvimen-
to, a competitividade e dinâ-
mica da exportação da região 
Norte, do têxtil e do calçado 
do Norte 

- afectar interesses do no-
roeste peninsular e da Região 
Centro do País. 

O Expresso dava conta que 
o Governo tinha dado autori-
zação à Atlantic Gateway, dos 
empresários Humberto Pe-
drosa e David Neelman, para 
negociarem com os chineses 
da Hainan Airlines (HNA) a 
entrada no capital da TAP. São 
penosas as intervenções dos 
dois governos, o anterior e o 
actual: tornar verosímil o 
inverosímil.

Em Paredes as inaugurações dos 
Centros Escolares, foram até ago-
ra feitas por Ex. Primeiros-minis-

tros e x. Presidentes da República, mas 
até hoje nenhum deles exercia cargos 
políticos relevantes, a verdade é que 
não existe o costume ou tradição de se 
ver um deputado da oposição, seja ele 
líder ou não desse partido a inaugurar 
um local público seja ele qual for. Se Pas-
sos Coelho, não fosse deputado, e mais 
grave ainda, se Passos Coelho não anda-

A promiscuidade que virou absurdo nacional
se neste momento numa campanha elei-
toral, interna do seu partido eu não per-
deria um minuto a escrever sobre o te-
ma. Outra coisa igualmente grave e 
estranha, é que depois da inauguração, 
Passos Coelho vai para um comício/ses-
são de esclarecimento com os militan-
tes do PSD Paredes.  
Aliás nos últimos tempos tem sido moda a 
Câmara Municipal de Paredes, convidar 
individualidades e no fim as mesmas são 
convidadas pelo Município a participa-
rem em atividades do PSD Paredes…., ain-
da muito recentemente esta situação 
aconteceu com a vinda de Ramos Horta 
em que inaugurou a Torre dos Alcofora-
dos e depois participou, nesse mesmo dia 
num evento do PSD Paredes, assistimos 
assim à promiscuidade no seu melhor….
Curioso é também a falta de memória de 

Por
paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

se neste momento numa campanha elei-
toral, interna do seu partido eu não per-
deria um minuto a escrever sobre o te-
ma. Outra coisa igualmente grave e 
estranha, é que depois da inauguração, 
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Durante as últimas sema-
nas, temos vindo conse-
cutivamente a apresen-

tar aos nossos militantes o plano 
estratégico para a organização da 
concelhia. Como venho dizendo, em 
todos os locais onde me encontro 
com militantes e simpatizantes do 
nosso partido, não vou perder um 
minuto que seja, a discutir nomes, 
cartas abertas ou fechadas, lugares 
ou outras coisas que não entendo 
muito bem o que são. 

Desde o início da nossa candidatu-
ra não deslocamos a nossa coluna ver-
tebral por nada, porque sabemos 
exactamente o que pretendemos para 
Paredes e para o PSD.

Por
JoaQuim
neves
Engenheiro

Intransigentes por um N ovo Rumo

joaquimneves.progresso@gmail.com

Pretendemos uma Comissão Polí-
tica sólida e competente, capaz de 
promover discussões políticas, ca-
paz de formular propostas para os 
congressos, capaz de intervir a nível 
distrital, capaz de analisar a situa-
ção política de cada freguesia, e col-
matar as situações mais penosas 
para o partido, e principalmente ca-
paz de criar um programa que per-
mita ao PSD vencer as eleições em 
2017.

Pretendemos uma Comissão Polí-
tica que trabalhe a comunicação entre 
os militantes e o executivo municipal, 
para que assim se saiba o que se faz de 
bom no concelho.

Pretendemos uma Comissão Polí-
tica que apoie os nossos executivos, 
disponibilizando-lhes formação, 
apoio jurídico e contabilístico, porque 
acho de extrema importância e priori-
tária, a ajuda aos presidentes de junta 
que diariamente nos defendem.

Pretendemos uma Comissão Polí-
tica, que através da reabilitação e 
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A promiscuidade que virou absurdo nacional
parte a parte, todo o PSD Nacional sabe 
que Celso Ferreira era um crítico feroz do 
governo do PSD, Celso era um mal amado 
no PSD (veja o resultado ridículo que ob-
teve quando se candidatou à liderança do 
PSD distrital), mas afinal agora o ex. Pri-
meiro Ministro, passou a ser um ex. bom 
governante e até terá direito à medalha de 
Ouro da Cidade, enfim, qual é o argumen-
to para dar a medalha ao líder de um go-
verno que foi mau para os municípios, 
como e bem tantas vezes referiu Celso 
Ferreira ???
A situação é de tal forma caricata que mais 
uma vez fomos alvo de notícias nada abo-
natórias para a imagem do Concelho, nos 
órgãos de comunicação social nacional.
Mas será que isso importa, para quem nos 
governa???  Estou certo que, importante, 
importante será ver qual dos candidatos 

ao PSD Paredes, terá direito a estar ao la-
do de Passos Coelho e a ser brindado com 
as “selfies” da moda com Passos Coelho.
Estas iniciativas demonstram o desespe-
ro do PSD local em manter o poder em 
Paredes, não olhando a meios para atingir 
os seus fins.
A verdade é que Passo Coelho, é deputa-
do, e líder do maior partido da oposição, e 
a realidade não se muda, por isso quem 
vem inaugurar a Centro escolar de Lorde-
lo é o Sr. deputado Pedro Passos Coelho, o 
que torna esta iniciativa caricata e lhe deu 
um mediatismo negativo, só comparado 
com a promessa de construção do famoso 
mastro…só espero que o autor das letras e 
músicas da banda Deolinda, não leia estas 
notícias, pois corremos o risco de ser 
brindados com uma nova música a ridicu-
larizar esta caricata situação.

Os amigos são
para as ocasiões

Em Paredes, como certa-
mente um pouco por 
todo o País, os partidos 

políticos começam a preparar 
as eleições autárquicas de 
2017. Muitas das estruturaras 
partidárias locais vão a votos 
em 2016, escolhendo ou con-
firmando lideranças e dando 
desde já indicações dos seus 
candidatos e estratégias para 
o acto eleitoral do próximo 
ano. O PSD de Paredes não fo-
ge à regra e terá brevemente 
eleições para os seus órgãos 
locais. A procissão ainda vai 
no adro e já abundam candi-
datos, uns reais outros vir-
tuais, e até desistentes. Nada 
de extraordinário em qual-
quer partido com uma vida 
interna intensa e sobretudo 
quando esse partido ocupa o 
poder, neste caso autárquico, 
e o seu actual líder não pode, 
por razões legais, ser nova-
mente candidato.

Em condições normais, até 
pelas funções políticas que de-
sempenho, o assunto não seria 
tema desta coluna.

No entanto fui surpreendi-
do pelo teor de uma alegada 
“Carta Aberta”, com o timbre do 
PSD, cuja autoria é atribuída a 
um funcionário superior da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
militante do PSD e dirigida ao 
seu “Caríssimo companheiro, 
Mui Ilustre Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, Dr. 
Celso Ferreira”. Para além dos 
trechos laudatórios, que sem-
pre são de esperar na fase das 
despedidas do Chefe, do facto 
de a carta ser aberta, com o ob-
jectivo óbvio de intervir publi-
camente no processo eleitoral 
em curso, do facto de o autor 
afirmar “pensei seriamente, 
digo mesmo muito seriamen-
te” antes de escrever a dita car-

ta, mas apesar disso se ter es-
quecido de colocar a data (!), o 
que efectivamente merece des-
taque são as gravíssimas acusa-
ções que aí se fazem a uma ex-
vereadora do PSD e apontada 
como candidata à sucessão de 
Celso Ferreira. E estas, sem pre-
tender intervir no debate inter-
no de outro partido político, 
porque se tornaram públicas e 
dizem respeito ao exercício de 
funções públicas, não devo dei-
xar passar em claro.

Diz, entre outras pérolas, o 
“companheiro” funcionário ao 
“companheiro” Mui Ilustre 
Presidente:

- “A senhora (…), que o se-
nhor agora pretende impor co-
mo candidata, quer à comissão 
política, quer à Câmara Munici-
pal, não é a mesma que o se-
nhor afastou no anterior man-
dato por razões que todos 
sabemos?” 

- “Queremos alguém que lu-
ta contra a desmaterialização, 
celeridade e transparência na 
decisão (muito embora esteja 
por explicar o que aconteceu 
com o IPad e portátil de uso 
pessoais que lhe tinham sido 
distribuídos pela Câmara e que, 
num passe de mágica, no preci-
so dia em que os vinha devolver 
foram furtados do seu carro). 
Isto é público dentro da Câmara 
e por todos comentado, assim 
como o é o uso e abuso dos ser-
viços da viatura e do motorista 
que lhe estavam afetos.”

E continua o “companheiro”, 
acusando a mesma pessoa de 
fechar os olhos a furtos de gasó-
leo nas oficinas da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, ter resistido 
à tomada de medidas de forma 
a controlar circuitos, quilóme-
tros e consumos, de ter entre-
gue “a uma empresa de Valon-
go (o facto de haver familiarida-
de com a senhora (…) e o 
proprietário deve ser apenas 
um mero acaso) os serviços de 
fornecimento de pneus e servi-
ços associados,” constatando-
se que “uma mesma viatura fa-
zia alinhamentos à direção 
mais do que uma vez por sema-

na, ou pelo menos tal serviço 
era cobrado” e recusando “que 
previamente à requisição de 
serviço, fosse avaliado o preço 
de mercado, o que, em muitas 
das situações aferidas levou a 
que os preços cobrados fossem, 
em muito, superiores ao preço 
médio corrente”, e por aí 
adiante…

Os actos, preto no branco, 
imputados à ex-vereadora são 
graves, terão causado sérios 
prejuízos aos cofres do municí-
pio, e são passíveis de respon-
sabilidade criminal. 

A confirmação da autoria da 
carta não deve ser difícil de es-
tabelecer, até porque a mesma 
circula por e-mails, de origem 
perfeitamente identificada.

Agora, das duas uma: ou as 
afirmações são falsas, o que é 
grave, e espera-se que a visa-
da rapidamente apresente 
queixa no Ministério Público 
porque está em causa da sua 
honra e o seu bom nome, a 
que todos temos direito e com 
o qual, mesmo a coberto de 
obscuras estratégias políti-
cas, não se pode brincar, ou 
são verdadeiras e públicas, 
como o autor afirma, o que 
igualmente grave, e Celso Fer-
reira nada fez para defender a 
Câmara Municipal de Pare-
des, não agindo criminal e ci-
vilmente contra a pessoa em 
causa. 

O “companheiro” acaba as-
sim por conseguir com uma 
cajadada atingir dois coelhos: o 
primeiro alvo, a putativa candi-
data à sucessão do Mui Ilustre 
Presidente, que vê o nome enla-
meado por acusações que cor-
rem o risco de ficar por esclare-
cer se não forem levadas para o 
domínio da Justiça, e o próprio 
Mui Ilustre Presidente, atolado 
na suspeita de que procurou 
encobrir as actividades even-
tualmente ilícitas da pretensa 
sucessora, apenas afastando-a 
“pelas razões que todos sabe-
mos”, ou melhor dizendo, que 
eles bem sabem.

Alguma coisa, séria, tem que 
acontecer nos próximos dias. 

Quem não tiver nada a te-
mer deverá dar o único passo 
possível no ponto a que chega-
mos: à Justiça o que é da 
Justiça!

Estou curioso para ver o que 
fará o Mui Ilustre Presidente…

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário
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Intransigentes por um N ovo Rumo
reorganização dos núcleos nas fre-
guesias, seja capaz de se tornar mais 
próxima e mais interventiva com os 
militantes e com a população.

Queremos realizar em cada núcleo, 
depois da sua reabilitação, eventos de 
homenagem de quem dá ou deu a cara 
pelo PSD, e mais importante do que 
isso, demonstrar à população o traba-
lho realizado nos últimos 22 anos de 
poder do PSD, que permitiu a evolu-
ção e transformação de Paredes.

Juntos temos que demonstrar a to-
dos que só nós é que temos a capaci-
dade de continuar a transformar Pare-
des. No entanto, e como já tinha referi-
do no último plenário,  existem 
algumas medidas adoptadas pelo 
executivo municipal que influenciam 
negativamente a imagem do PSD.

Por exemplo, nas diversas reu-
niões de militantes na cidade de Pare-
des, foi-me transmitido o desagrado 
que a população e os próprios comer-
ciantes têm em relação à forma como 
a Feira Franca é realizada.

Todos comungam desta opinião 
- Feira Franca sim, mas com mais 
regras.

Por isso, deixo aqui a minha su-
gestão ao executivo municipal, que 
encontre uma maneira de melhorar 
a qualidade do evento e potenciar a 
valia que é a Feira Franca em Pare-
des, para que,  não se corra o risco 
de continuar a afectar negativamen-
te a imagem de todos nós.

Pretendo e quero uma comissão 
política que seja capaz de promover 
discussões e fóruns, que consigam 
envolver os militantes e a própria 
sociedade civil nas decisões.

Tudo isto é um firme sonho de 
um Novo Rumo a implementar na 
concelhia de Paredes, de um futuro 
que depende das opções de cada 
um.

O partido é de todos e estou aqui 
para todos.

Por isso, este novo Rumo que vos 
proponho, precisa de todos e vós.

Juntem-se a nós!
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a nossa energia,
o seu Bem-estar

posto de aBastecimento

PUB

Carnaval desafiou 
o mau tempo

este ano os foliões saíram à rua 
de lordelo para o tradicional 
cortejo de carnaval, no dia 7 de 
fevereiro. aproveitando uma 
trégua do mau tempo, o corso 
carnavalesco percorreu as 

festa. Chuva anulou vários desfiles previstos para o dia 
de Carnaval

António Orlando | texto principais ruas da cidade. Quem 
também apostou (e ganhou) no 
domingo gordo para realizar o 
corso foi o carnaval de mouriz. 
pior sorte tiveram as outras lo-
calidades que agendaram idên-
ticos desfiles para a terça-feira 
de carnaval. o mau tempo não 
permitiu qualquer folia.

O samba brasileiro e a 
Fanfarra dos Bombeiros 
pontuaram o desfile do Car-
naval de Lordelo que teve em 
Emanuel Delgado (a estrela 
de Lordelo do The Voice da 
RTP), o Rei e em Joana Alva-
renga (a atriz de Morangos 
com Açúcar), a Rainha. 

A sátira politica e social 
foi notada no Carnaval orga-
nizado pela A2L - Associação 
Lordelo Lazer. 

Foram vários os exemplos: 
a recriação da construção da 
ponte do Rio Ferreira num 
“projeto de em fase de apre-
ciação de operação urbanísti-

ca não se encontra licenciada 
que deu entrada na camara de 
Paredes em Lordelo”; no voto 
(in)útil das eleições legislati-
vas; no “incentivo” ao “Nuni-
nho para que faça alguma coi-
sa em Lordelo”. Factos que le-
varam Cavaco a concluir que 
“é só à pedrada que eles se en-

direitam”, ou não fosse o calce-
teiro Tino um dos mais vota-
dos, também em Lordelo, nas 
presidenciais. 

Nos passeios das ruas de 
Lordelo eram às centenas os 
espectadores que fizeram juz 
ao Carnaval mais concorrido 
da região.

Lordelo voltou a confirmar que é,
de facto, a capital do Carnaval da região

lordelo

lordelo

lordelolordelo
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No dia 7 de fevereiro, a fo-
lia e a animação, regressaram 
à freguesia, onde uma assina-
lável presença de populares 
se juntou para assistir a mais 
corso de Carnaval, organiza-
do pela Associação para o De-

senvolvimento de Mouriz. O 
desfile de Carnaval, inseriu-
se na estratégia da Associa-
ção, para a promoção das tra-
dições, uma manifestação 
cultural que, ao longo dos 
anos, tem vindo a ganhar 

maior expressão, sobretudo 
junto dos mais novos e isto fi-
cou patente com a participa-
ção das crianças do Jardim de 
Infância do Monte.

Apesar do frio; o S. Pedro 
deu uma trégua, permitindo 

que este evento se realizasse.
Percorrendo as ruas limí-

trofes da sede, os foliões es-
palharam cor e alegria, lutan-
do, também, pelos vários 
prémios em disputa, quer in-
dividual, quer em grupo.

O Desfile deste ano apesar 
da chuva que se fez sentir, de-
correu no dia 14 de fevereiro 
pelas 15 horas, na Freguesia 
de Louredo com enorme su-
cesso tendo, tendo mantido a 
intenção de descentralizar a 
organização dos eventos Cul-
turais e Recreativos às zonas 
mais distantes do Centro da 
Freguesia

Este ano o desfile voltou a 
ter como ponto de partida a 

zona de Carreiras Verdes, e 
com passagem pelas princi-
pais ruas de Louredo, chegou 
ao parque urbano junto à 
igreja.

Os temas salientes no des-
file deste ano, foram A nova lei 
que obriga, a que quase toda a 
população, porque somos 
uma freguesia Rural tenha de 
adquirir o curso para aplica-
ção de produtos fitofarmacêu-
ticos, O Ambiente, sendo Lou-

redo uma terra de belos arran-
jos urbanos e Jardins, o que de 
bom e de mau se faz o que se 
faz e não se faz e deveria ser 
feito, e a divulgação da agenda 
Cultural e recreativa da terra.

O desfile deste ano, trouxe 
a Louredo apesar do mau tem-
po,  muita gente para assistir à 
passagem do cortejo, termi-
nando no Auditório Paroquial 
com a eleição dos novos sím-
bolos do Carnaval 2017:  Rei, a 

Rainha, o Princípe e a Prince-
sa, os quais se responsabiliza-
rão pela apresentação do Car-
ro Real do Desfile do Carnaval 
Louredo 2017.

REBORDOSA
A cidade de Rebordosa as-

sinalou o Carnaval com uma 
festa no Pavilhão dos Bom-
beiros. A organização esteve 
a cargo da Comissão de Fes-
tas 2016.

Desfile em Mouriz espalhou cor e alegria

Cortejo de Carnaval de Louredo
este ano foi mais tarde mas ainda a tempo

lordelo

mouriz

lordelo

lordelo

rebordosa

mouriz
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Depois de uma primeira 
experiência fantástica que 
elevou o nome de Aguiar de 
Sousa e a capacidade de orga-
nização e mobilização das 
suas gentes, será realizada 

uma nova edição em 2016. Tal 
evento está perspectivado pa-
ra o mês de Setembro, mais 
propriamente no fim-de-se-
mana de 17/18, segundo a 
organização este ano aguar-

dasse um repetir da excelên-
cia da última edição mas am-
bicionando sempre uma me-
lhoria quer em termos de 
organização e logística, quer 
na alteração de percursos por 

forma a levar os participantes 
a outros pontos importantes e 
de beleza natural existentes 
da freguesia de Aguiar de Sou-
sa. A organização, espera no-
vamente este ano contar com 

o apoio da população em ge-
ral, bem como das instituições 
públicas e colectividades lo-
cais, mobilizando-se também 
uma maior participação das 
empresas da região.

Aguiar de Sousa

Trail Senhora do Salto 2016
victor 
pereira

O Clube de Andebol de 
Baltar (CAB) é um clube da 
Vila de Baltar que nasceu 
de uma forte aposta do 
Agrupamento de escolas 
Daniel Faria em 2010. Hoje 
o clube conta com vários 

escalões, movimentando 
dezenas de atletas nos vá-
rios campeonatos. Atual-
mente, a coletividade parti-
cipa nos regionais do Porto 
nos escalões de: Bâmbis; 
Minis; Infantis; Iniciados; 
Juvenis (5 aos 16 anos). 
Masculinos e Femininos.

O Clube já teve vários 
atletas nas seleções regio-
nais e é um belo exemplo de 
cooperação entre a escola e 

a comunidade envolvente 
em prol dos mais jovens e 
d e  u m a  e d u c a ç ã o  m a i s 
completa.

“A educação deve ser in-
tegral e não apenas basea-
da nos resultados dos exa-
mes nacionais, que escon-
dem todo um processo feito 
de pequenas grandes vitó-
rias sociais, humanas e des-
portivas. É neste âmbito 
que uma escola promove o 

desporto, em particular o 
andebol, abrindo-se à po-
pulação e que é um verda-
deiro sucesso na comuni-
dade. A aposta no Andebol 
surgiu como um verdadeiro 
desafio, alicerçado em ex-
periências anteriores e de-
vidamente estimulado pela 
Direção do Agrupamento, 
que foi a grande impulsio-
nadora do clube”, explica, 
fonte do CAB.

O Grupo de dança do Lu-
pricinio participou no con-

curso de dança realizado 
em Sobrado Valongo, de-
signado “Valongo a Mexer 
2016”, no passado dia 6 de 
fevereiro, onde obteve dois 
prémios. O primeiro lugar 
para a caracterização e o 2º 
lugar no escalão sénior. 

faustino
 sousa

saÚl
ferreira

Baltar

Clube de Andebol de Baltar,
um caso de sucesso

cête

Prémios na dança

Aulas de Guitarra na Associação Clube Jazz de Baltar
A Associação Clube Jazz 

de Baltar tem mais uma 
atividade em que a apren-
dizagem do Guitarra é pro-
porcionada aos associados 
e a todos interessados em 

aprender a tocar aquele 
instrumento. As aulas irão 
ser dadas pelo Professor 
Paulo Teixeira, às Quintas 
Feiras entre as 20h30 e as 
21h30.

O preço por mês é 10 
euros e todos os interessa-
dos deverão efetuar  inscri-
ção através do  email, acja-
zzbaltar@gmail.com  ou 
na secretaria da Junta de 

Freguesia. Os interessados 
podem solicitar por email 
a ficha de inscrição e o re-
gulamento. As aulas terão 
início no principio do mês 
de março.

Você sabia que... António Pereira Ignácio
( 1874- 1951) Cheias em Cête

72ª caminhada pela saúde

Há alguns anos foi aqui no-
ticiado que o famoso poeta 
José Régio tinha a sua infância 
intimamente ligada a Baltar. 
Agora o proprietário Agosti-
nho “ Pombo “ divulgou que o  
edificio onde actualmente 
funciona a empresa “ Electro
-pombo “, pertenceu no passa-
do aos avós paternos de JOSÉ 
RÉGIO. Era nesta casa que que 
passava as férias de verão. Em 
1914, com treze anos de ida-
de, durante as férias nesta ca-
sa, escreveu a revista a REVIS-
TA de BALTAR, um caderno 
manuscrito que que continha 

pequenas histórias de Baltar, 
assim como desenhos e pas-
satempos. Foie em Baltar que 
o famoso escritor e poeta pas-
sou os primeiros anos da sua 
infância e foi nesta freguesia 
que escreveu o seu primeiro 
manuscrito: “ A Revista de 
Baltar “.

No passado dia 10 Feve-
reiro, passaram 66 anos  des-
de que um dos mais ilustres 
baltarenses faleceu. O ho-
mem que dá o nome ao “ Lar-
go Pereira Inácio”, deixou es-
te mundo em 1951 em Sº 
Paulo, Brasil,  a poucas sema-
nas de completar 75 anos.A 
sua vida e a sua evolução foi 
fantástica. Quando o Comen-
dador morreu, deixou uma 
obra social, cultural e empre-
sarial que era quase impossí-
vel de adivinhar num rapazi-

nho pobre que saiu de Baltar 
com apenas 10 anos. Nasceu 
a 29 de Março de 1874, filho 
do sapateiro João Pereira Ig-
nácio e Maria Coelho Pereira. 
Quando morreu, era comen-
dador, homenageado em 
Portugal pelo Presidente da 
República em 1920   era um 
dos maiores empresários de 
sempre do Brasil, fundador 
do Grupo “Votorantim” que é 
hoje um dos maiores grupos 
económicos mundiais na 
área dos cimentos.

À semelhança do que 
se passou com as outras 
freguesias do Concelho, a 
freguesia de Cete tam-
bém foi fustigada com 
cheias, tendo as mesmas 

atingido a zona indus-
trial, onde só a rápida in-
tervenção dos Bombeiros 
Voluntários e da Junta de 
Freguesia evitaram males 
maiores.

O Grupo de Ginástica 
AeroLight do Centro Social 
de Cête realiza e organiza a 
72ª Caminhada pela Saúde, 
no dia 21 de Fevereiro.

A concentração está 

marcada para as 8:30 ho-
ras, no Largo da Senhora do 
Vale.

Mais informações pode-
rão ser obtidas através de 
ginasticaaerolight@iol.pt.
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Realizou-se no primeiro 
domingo de fevereiro, tal 
como manda a tradição, a 
Festa em Honra de Santa 
Águeda. Para além do signi-
ficado religioso, esta festi-
vidade já teve uma grande 
importância económica e 
social para Recarei, para o 
concelho de Paredes e até 

para a região. Em tempos 
idos, milhares de pessoas 
rumavam, por esta altura, a 
Recarei para realizar negó-
cios, sobretudo relaciona-
dos com o setor agrícola.

Porém, esse hábito foi-
se perdendo no tempo e 
atualmente a Festa de San-
ta Águeda conta com cada 
vez menos participantes. 
Este ano, o número de festi-
valeiros foi ainda menor 
devido ao mau tempo que 
se abateu sobre o Norte e 
Centro do país.

amândio
guimarães

recarei

Festividades em 
honra de Santa 
Águeda voltaram 
a realizar-se

Sport Clube Nun’Álvares reforça 
candidatura à subida de Divisão

Chuvas causam estragos e
colocam vidas em risco

O Sport Clube Nun’Álva-
res mantém-se firme na li-
derança da série 2 da I Divi-
são da Associação de Fute-
bol do Porto. Nas duas 
últimas jornadas, a equipa 
de Recarei venceu, como vi-
sitante, o Folgosa da Maia 
por 2 – 1 e bateu, em casa, o 
Rio de Moinhos por 5-1. Foi, 
assim, reforçado o objetivo 

do Sport Clube Nun’Álvares 
em alcançar a subida de Di-
visão. Também as camadas 
jovens estão a fazer uma 
boa época. Com o campeo-
nato a aproximar-se do fim, 
os quatro escalões de for-
mação - Juniores, juvenis, 
Iniciados e Infantis - estão 
em condições de lutar pela 
subida de divisão.

Recarei não escapou à in-
tempérie que se abateu so-
bre o Norte e Centro do país. 
A muita chuva que caiu nos 
últimos dias causou diversas 
dificuldades aos habitantes 
desta freguesia, mas, mais 
grave, provocou desliza-
mentos de terras e inunda-
ções. Também há várias zo-
nas da freguesia em risco de 
derrocada. Zonas essas que 
são locais de passagem de 
peões, o que pode colocar 
em risco as vidas de peões e 
automobilistas. Os casos 

mais preocupantes encon-
tram-se na rua João Paulo II, 
junto à ponte do Cabouco, e 
na rua Padre Bernardino 
Moreira Lopes, junto à para-
gem dos autocarros no lugar 
da Portela.

A família do Dr. José Pin-
to, falecido há precisamente 
um ano, doou à Freguesia de 
Sobrosa todo o seu espólio 
documental relacionado 
com a História da terra.

No passado dia 11 de Ja-
neiro, dezenas de pastas de 

documentos foram entre-
gues à Junta de Freguesia, 
conforme decisão dos filhos 
do ilustre autarca e historia-
dor de Sobrosa.

O acervo é composto por 
variadíssima informação, 
relacionada com as casas 
antigas, personalidades, lu-
gares e com o contexto his-
tórico de Sobrosa.

Toda esta documentação 
serviu de base à elaboração 
dos 177 artigos publicados 

na rubrica “Conheça a sua 
terra”, do Jornal de Sobrosa, 
que deram origem aos dois 
volumes do livro “Sobrosa – 
História e Património”, edi-
tados em 2007 e 2013.

Neste momento, decorre 
a fase de preservação, com a 
remoção de suportes metá-
licos e controlo da humida-
de, seguindo-se a cataloga-
ção de todo o espólio, que é 
composto por escrituras e 
registos diversos, livros, fo-

tografias, entre outros, des-
tacando-se alguns docu-
mentos originais.

A Junta de Freguesia 
agradeceu à família este 
gesto que “enobrece uma 
vez mais a riqueza patri-
monial de Sobrosa e en-
grandece a memória de 
quem tanto pugnou pela 
defesa da memória colecti-
va da nossa identidade”, 
justificou fonte do executi-
vo de Sobrosa .

Sobrosa

Espólio documental de historiador 
José Pinto doado à Freguesia

cristiano
marQues

Cerca de 200 foliões des-
filaram pelas ruas de Rebor-
dosa no passado dia, 6 de 
Fevereiro, no tradicional 
cortejo carnavalesco organi-

zado pela comissão de Pais e 
Encarregados de Educação 
d o  C e n t r o  E s c o l a r  d e 
Rebordosa.

Alunos e pais fazem ques-
tão de manter esta tradição 
viva. Foi um cortejo animado 
com muita população a as-
sistir. O S. Pedro acabou por 
ajudar.

rebordosa

O cortejo de Carnaval saiu à rua
para cumprir a tradição

paulo 
pinheiro

Escola da Serrinha também fez festa carnavalesca
com a “Queima do Velho”

Professores e alunos 
e pais da Escola da Ser-
r inha organizaram a 
“Queima do Velho”. Tra-
tou-se de um convívio e 

confraternização entre 
a comunidade escolar, 
que as crianças abri-
lhantaram com alegria e 
satisfação. A “Queima 

do Velho” reduziu a cin-
zas um espantalho sim-
bolizando aquilo que é 
velho que nos queremos 
libertar, num processo 

individual e comunitá-
r i o  a  q u e  n ã o  s e r á 
alheia, na cultura oci-
d e n t a l ,  a  d i n â m i c a 
carnaval-quaresma.

Mau tempo provocou 
estragos em vários locais 
na freguesia de Rebordosa

Resultados do Departamento 
Juvenil do  Rebordosa Atlético Clube

As chuvas constantes e o 
vento forte verificado no fim-
de-semana, provocaram estra-
gos em vários locais, o que mo-
tivou a atuação dos Serviços 
Municipais de Proteção Civil e 
dos Bombeiros. Estas entida-

des intervieram na sinalização 
de abatimento e aluimento de 
terras ocorridos Na rua de 
Santa Luzia e na Rua dos Ca-
lões em Rebordosa na drena-
gem de águas em alguns esta-
belecimentos comerciais. 

Júniores: Valonguense 1 – RAC 3; RAC 2 
– Cabeça Santa 1; Figueiró 0 – RAC 0; RAC 0 – Lousada 0.
Juvenis: A. Gandra 1 – RAC 6; Baltar 1 – RAC 5; RAC 5 – Castelo da Maia 1.
Iniciados A: RAC 3 – Ermesinde 0; S. Martinho 5 – RAC 1; RAC 1 – D. Aves1.
Iniciados B: Sobreirense 8 – RAC 0; RAC 0 – Salgueiros 3.
Escolas: Freamunde 3 – RAC 0; RAC 1 Guilhufe 7; Lixa 4 – RAC 0.
Infantis A: RAC 1 – Citânia de Sanfins 1; Sobrosa 2 – RAC 1.
Infantis B: Felgueiras 1932 8 – Rac 0; RAC 1 – Alpendurada 9.
RAC Feminino: Marcos 1 – RAC 0; RAC 1 
– Lustosa 4; ADF Guilhufe Urrô 2 – RAC 3.
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desporto

divisão de elite 

campeonato i divisão Série 2

campeonato da ii divisão Série 3

campeonatos distritais da afp

Jornada 23 disputada em 07-02-16
Barrosas ................................................. 0 União Paredes  .........................................3
Pedrouços ............................................. 3 Aliados FC Lordelo .................................0
Aliança de Gandra ..............................2 Valadares ...................................................2
Rebordosa AC ...................................... 2 Lixa ...............................................................2
 ——————————-
Jornada 24 disputada no dia 14-02-16
Valadares ............................................... 1 Aliados FC Lordelo .................................0 
SC Rio Tinto .......................................... 0 Aliança de Gandra ..................................1
União de Paredes ................................ 1 Rebordosa AC ..........................................1

Classificação após a jornada 24
1º Aliança de Gandra ....................................................................................... 51 pontos
3º União Paredes ................................................................................................46 p
4º Rebordosa AC .................................................................................................44 p
8º Aliados FC Lordelo .......................................................................................33 p

    Jornadas da próxima Quinzena
Jornada 25  - Dia 21 de Fevereiro
Aliados FC Lordelo – SC Rio Tinto
Aliança de Gandra – Vila Meã
S. Pedro da Cova – União de Paredes
Rebordosa AC – Padroense

Jornada 19 disputada em 07-02-16
CCD Sobrosa ......................................... 1 Ataense .......................................................0
Aparecida .............................................. 2 USC Baltar..................................................0
Folgosa ................................................... 1 SC Nun´Alvares  .......................................2

Jornada 20 disputada em 14-02-16
USC Baltar ............................................. 1 Ataense .......................................................3
SC Nun´Alvares .................................... 5 Rio Moinhos..............................................1
Citânia S. Fins ....................................... 2 CCD Sobrosa .............................................0 

Classificação após jornada 20
1º SC Nun´Alvares ................................................................................. 40 pontos
11º CCD Sobrosa 25 p
16º USC Baltar 10 p

Jornadas da próxima Quinzena

Jornada 21 – dia 21 de fevereiro
CCD Sobrosa – USC Baltar
Aparecida – CS Nun´Alvares

Jornada 19 disputada em 07-02-16
Airães ...................................................... 1 ISC Sobreirense .......................................2
UD Torrados ......................................... 2 FC Parada  ..................................................0

Jornada 20 disputada em 14-02-16
ISC Sobreirense ...................................2 FC Felgueiras 1932 B ............................2
FC Parada ............................................... 0 FC Vila Boa de Quires ............................2

Classificação após a jornada 20
5º ISC Sobreirense ............................................................................... 33 pontos
11º FC Parada .........................................................................................20

Jornadas da próxima Quinzena 

Jornada 21 – Dia 20 fevereiro
AD Marco09 – FC Parada
ISC Sobreirense descansa

PUB

renato guimarães
ISC Sobreirense

Incontactável.

álvaro pinto
Presidente do FC Parada

Os resultados foram 
inimigos do Valente, até 
à passada jornada o 
nosso treinador. Chega-
mos a acordo para a 

rescisão de contrato. É uma pessoa com 
muito valor e de valores. Vai embora 
contra a nossa vontade. A nós não nos 
interessa ganhar de qualquer jeito. In-
teressa-nos formar com o espirito do 
Parada. O Valente era a pessoa certa, 
porém ele, como nos dizia, estava já em 
sofrimento. Iremos resolver interna-
mente a sucessão.

eurico couto
Treinador do União de Paredes

Em Barrosas vencemos 
por números que espe-
lham bem a clareza do 
nosso triunfo. Em casa 
com Rebordosa, fomos 

superiores em todo o jogo mesmo com 
dez jogadores. Tivemos inúmeras opor-
tunidades de golo, só conseguimos con-
cluir uma, depois, num lance bastante 
duvidoso, o árbitro acaba por marcar 
um penalti de que resultou o empate. 
Fomos muito mais fortes que o Rebor-
dosa. Foi pena não conseguirmos a vitó-
ria que era merecida.

Juvenal Brandão
Treinador do Aliados de Lordelo

Incontactável.

José antónio
Treinador do SC Nun´Alvares

Nas duas últimas jorna-
das demos um impor-
tante passo de encontro 
às nossas expetativas, 
com destaque na vitória 

no Folgosa da Maia. Consolidamos o 1º 
lugar e afastamos, praticamente, um 
candidato. Há um ano foi o Folgosa que, 
na última jornada, nos retirou o acesso 
à subida. Frente ao Rio de Moinhos a 
nossa supremacia foi refletida no avolu-
mar do resultado que até deu para es-
trear o guarda-redes suplente.

caló
Treinador do USC Baltar

O nosso mal é andar 
com a casa às costas, a 
jogar em casa empres-
tada. A primeira vitória 
frente ao Rio de Moi-

nhos julguei que ia ser o ponto de vira-
gem nos maus resultados, mas na Apa-
recida as coisas não correram bem. 
Contra o Ataense, no sintético e debaixo 
de mau tempo, começamos o jogo logo 
a perder aos três minutos. Tudo nos 
corre mal. É muito difícil mas vamos lu-
tar pela manutenção.

antónio BaBo
Treinador do CCD Sobrosa

Com o Ataense fomos a 
melhor equipa e acaba-
mos por vencer justa-
mente. Já a derrota na 
Citânia de Sanfins, um 

candidato à subida, ainda chegamos ao 
empate depois de estarmos a perder e 
quando estávamos por cima no jogo so-
fremos o segundo golo. O último golo, já 
foi nos descontos quando estávamos a 
procurar o 2-2, numa transição rápida 
do Citânia fomos obrigados a fazer 
penalti. 

calica
Treinador do Rebordosa AC

O empate a dois golos, 
em casa, com o Lixa é 
negativo, em casa o Re-
bordosa tem de ganhar, 
os jogos todos. O empa-

te obtido em Paredes não é tanto assim 
negativo. O União de Paredes é uma 
equipa que anda nos lugares cimeiros, 
embora pretendíamos ganhar mas não 
conseguimos. Os objetivos continuam 
possíveis de alcançar embora mais difí-
ceis. Vamos continuar a trabalhar da 
mesma forma para melhorar. 

mário rocha
Treinador do Aliança de Gandra

Sabíamos as dificulda-
des que o Valadares nos 
poderia colocar, mas no 
final do jogo o empate 
tem um sabor amargo. 

Realizamos uma exibição fantástica, fo-
mos apenas infelizes no capítulo da fi-
nalização. Em Rio Tinto, debaixo de 
uma intempérie, acabamos por ser a 
equipa que se adaptou melhor às condi-
ções do relvado e obtivemos uma vitó-
ria saborosa. Continuamos em primei-
ro com dois pontos de avanço.

Jornada 26 – Dia 6 de Março
Vila Meã – Aliados de Lordelo
Lixa – Aliança de Gandra
União de Paredes – Grijó
Baião – Rebordosa AC

Jornada 22 – dia 21 fevereiro
Livração – USC Baltar
SC Nun´Alvares – Ataense
SC Campo- CCD Sobrosa

Jornada 22 – dia 28 fevereiro
FC Frende – ISC Sobreirense
FC Parada – ARD Macieira
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desporto

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

No passado dia sete o 
Paredes/Lumberjacks 
realizou o 5.º jogo na LPFA 
tendo vencido os Porto 
Renegades, no Campo do 
Canelas em Vila Nova de 
Gaia por 8-14, num jogo 
extremamente emotivo e 
apenas resolvido na últi-
ma de 4 partes. Os pontos 
da equipa foram aponta-
dos por Miguel Dias e Vi-

tor Carvalho. O jogo mar-
cou ainda a estreia na de-
fesa do reforço, Kevin 
Turner, atleta americano 
de 27 anos que vem refor-
çar os Lumberjacks até ao 
final da temporada. 

O “outside linebacker” 
tem 27 anos e chega a Pa-
redes oriundo dos Algar-
ve Sharks. “A boa relação 
entre ambos os clubes 

permitiu o acordo de 
transferência e Kevin será 
jogador dos Lumberjacks 
até ao final da temporada”, 
e x p l i c a  f o n t e  d o 
Lumberjacks.

Na jornada seguinte 
realizada no passado do-
mingo dia 14, os Lumber-
jacks venceram os Black 
Knights (Braga) por um 
claro 16/0.

Lumberjacks 
regressaram 
às vitórias

Paredes apura-se 
para a Final 8 de Pólo Aquático

O Paredes/Halcon/Rota 
dos Moveis apurou-se para a 
Final 8 da Taça de Portugal 
masculina de Pólo Aquático. 
A equipa paredense obteve o 
apuramento ao golear fora o 
Gondomar Cultural  por 
31-0. 

Já a equipa de Felgueiras, 
o FOCA perdeu em Oeiras 
por 13-10. 

Equipas apuradas para 
a Final 8 da Taça de Portu-
gal: Paredes/Halcon/Rota 
d o s  M o ve i s ;  S p o r t i n g , 

Sport Algés e Dafundo, Co-
ral, Naval Povoense, Flu-
vial Portuense, AD Oeiras 
e CDUP. 

ficha de Jogo 
Gondomar ......................... 0
Paredes............................ 31
Parciais: 0-9, 0-8, 0-6, 0-8
Marcadores: Paredes - Tia-

go Costa (3), Armando Rodri-
gues (1), Rui Ferraz (4), Tiago 
Cunha (1), Ricardo Sousa 
(11), António Cerqueira (7) e 
Salvador Lopes (4)

motociclismo

André Mouta faz terceiro em Valongo 
e passa a liderar Troféu Luso Galaico

André Mouta foi terceiro 
classificado na 2ª etapa do 
Campeonato Luso Galaico, 
realizada no dia 7 de feve-
reiro em Valongo. O piloto 
de Lordelo, que faz da regu-
laridade a sua principal ar-
ma, voltou a subir ao pódio 
e já lidera o campeonato na 
classe PRO, a mais impor-

tante e difícil. Na primeira 
prova realizada em Gondo-
mar André Mouta foi segun-
do classificado. Somadas as 
pontuações o jovem Mouta 
e s t á  n a  f r e n t e  d o 
campeonato. 

A próxima prova é no dia 
13 de Março, o Cross Country 
de Valpedre, em Penafiel.
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comBustÍvel ao domicÍlio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrifi cantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

PAREDES    |    PAÇOS DE FERREIRA
www.carclub.pt    |    facebook.com/CarClubPT

Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.
Promoção válida até 31 de dezembro 2015.

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

CarClub,
usados sem problemas  

A CarClub é nome de em-
presa de comércio de 
mediação automóvel, 

sediada na cidade de Paredes, 
com filial em Paços de Ferreira 
e que dá resposta credível a 
quem quer comprar ou ven-
der o automóvel. 

Vítor Carneiro, sócio-ge-
rente da CarClub assume que 
transparência e segurança na 
sua empresa não são palavras 
vãs. O atual grande problema 
do ramo automóvel tem que 
ver com os comerciantes que 
se fazem passar por particula-
res na internet. Daí às burlas é 
um pequeno passo. É o que 
nos diz quem se aventura no 
comércio de usados a particu-

lares. A mediação entre ven-
dedor e comprador acredita, 

Vítor Carneiro, é o garante de 
negócio sem problemas.

comércio. A mediação automóvel faz um serviço comercial em tudo idêntico àquele que é 
prestado pelas imobiliárias na compra e venda de casa. Aqui o negócio são automóveis usados. 

PUB

“No nosso caso os clientes 
não correm o risco de serem 
enganados. O cliente sai da-
qui com garantia até 15 anos, 
enquanto se a compra do 
usado foi feita ao particular 
não há garantias nenhumas. 
Se o cliente necessita de fi-
nanciamento, tratamos do 
assunto em meia hora. Se 
houver lugar a retoma, coisa 
que o particular não aceita. 
Nós aceitamos a retoma”, 
explica. 

A falta de legislação no se-
tor é no entender de Vítor Car-
neiro o grande problema do 
mercado automóvel de usa-
dos. Por exemplo, no setor 
imobiliário, as empresas são 
obrigadas a ter licença. “Aqui, 
no ramo automóvel não qual-
quer um pode vender e dizer 
que faz mediação. Mas pelo 
que eu investiguei ninguém 
faz mediação corretamente. 
Fazem uma consignação. Nós 
temos uma comissão fixa para 
o nosso trabalho”. 

Vítor Carneiro garante que 
todas as viaturas usadas pres-
supõem uma certificação téc-
nica automóvel, numa de três 
oficinas protocoladas por re-
lação comercial com a CarClub 
e que permite documentar o 
estado de conservação do veí-
culo usado.
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

PUB

“Imagine que tem um carro 
e deseja vendê-lo a um parti-
cular. Pela internet cada vez há 
mais burlas. Na CarClub todas 
as viaturas usadas pressu-
põem uma certificação técnica 
automóvel que permite docu-
mentar o estado de conserva-
ção do veículo usado. O cliente 
vendedor vem ter connosco, 
traz o carro, nós antes de pro-
movermos a venda fazemos 
um check-up à viatura que ga-
rante ao cliente comprador 
saber o estado do carro. No 
negócio particular-particular 
o que vale é a palavra de um 
para o outro. E não faltam 
exemplos de burlas”.

Este é, pois, no entender do 
“Nosso Empresário” um fator 
que anula, ou reduz de forma 
muito significativa, a assime-
tria de informação entre as 
partes (vendedor e compra-
dor) no que respeita ao estado 
do veículo e, deste modo, é um 
fator decisivo para a confiança 
e transparência na relação 
comercial. 

Vantagens para quem 
compra. 

A pessoa que vende o carro 
“tem uma série de documen-
tos que tem de assinar, para 
não fugir à responsabilidade 
dos quilómetros”, que é outro 
dos problemas do mercado de 
usados, do próprio estado do 
carro. “Imagine que teve um 
acidente há meses. Reparou 
mal o carro e quer vendê-lo 
por causa disso. Pelo nosso 
método não vai conseguir fazê
-lo. Nós vamos detetar, ou na 
pior das hipóteses, o vende-
dor, o dono do carro vai assu-
mir a responsabilidade por 
qualquer problema com o veí-
culo. Jamais será ilibado dessa 
responsabilidade. Além de 
saber que está a comprar um 
carro vistoriado, tem a garan-
tia que o carro não tem penho-
ras nem está registado em no-
me de terceiros. Assumimos a 
retoma e garantimos o finan-
ciamento e garantia desde que 
o carro tenha menos de 15 
anos”, certifica. 

É com esta transparência e 
ética que a CarClub trata os 
clientes e parceiros de forma 
aberta, íntegra e justa, ofere-
cendo soluções sustentáveis 
com uma boa relação qualida-
de/preço.



20 Sexta-feira 19 de Fevereiro de 2016  oprogressodePAREDES

cultura

PUB

alord

agenda
cultural do concelho de paredes  /  fev

lordelo 

exposição 
até 22 março
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12h e das 14h às 
17h | Exposição Coletiva de Ilustração infantojuvenil 
“Outro Modo de Escrita” | Local – Auditório A Lord

fevereiro
Trajes Tradicionais Portugueses Minho, Trás-os-
Montes e Douro Litoral
Escritor do Mês
Pedro Chagas Freitas

leituras 
Temas Infantojuvenis | A rapariga Rebelde: Aventu-
ras na Escola de Enid Blyton
Sábados na Biblioteca

dia 27 fevereiro 
15h | Um sábado por mês – Era Uma Vez | Hora do 
Conto seguida de uma atividade de expressão

histórias de encantar 
dias 3, 17, 31 março
Eu Quero O Meu Papá de Tracey Corderoy

ateliê 
dia 24 fevereiro
14.30h | Artes Manuais | Tela Com Bailarina

dia 25 fevereiro
Ateliê de Olaria pela Mestre Oleira Maria Fernanda 
Braga

sarau
dia 27 fevereiro
21.30h | Sarau pela Associação dos Antigos Orfeo-
nistas da Universidade do Porto | Grupos: Coral; 
Danças; Pauliteiros; Orquestra de Tangos; Tuna Ve-
terana; Jograis e Fado 

visitas à torre dos alcoforados
dia 28
Entre as 15h00 e as 16h00 | Visita guiada por técnico 
da Rota do Românico.

paredes (concelho)
hora do conto 
Dia 23 | Hora 10.30h-11.30h jardins de Infância| 
16h-17h escolas 1º Ciclo | A fada Oriana de Sophia de 
Mello Andresen | necessário pré-inscrição pelo nú-
mero 255 788 976 ou pelo email: biblioteca@cm
-paredes.pt

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

Pedro Chagas Freitas é o Escritor do 
Mês na biblioteca da Fundação A Lord

Na apresentação de 
“Mata-me”, o pri-
meiro livro que 

editou, Pedro Chagas Frei-
tas teve apenas quatro 
pessoas. O penúltimo li-
vro, “Prometo Falhar”, já 
teve 24 edições. Já vendeu 
100 mil  exemplares . 
“Queres Casar Comigo To-
dos os Dias?” é o mais no-
vo livro do jovem escritor 
de Guimarães, lançado em 
2015. Aos 36 anos, Pedro 

Chagas Freitas é um fenó-
meno literário e nas redes 
sociais. Pedro Chagas 
Freitas publicou 22 das 
mais de 150 obras que já 
criou. Pela própria pena, 
Pedro Chagas Freitas diz, 
que “foi, ou ainda é”, jorna-
lista, redator publicitário, 
guionista, operário fabril, 
barman, nadador salva-
dor, jogador de futebol, “e 
muitas outras coisas 
igualmente desinteres-

santes”. Orienta “deso-
rientadas sessões” de es-
crita criativa por todo o 
país “e arredores”. Gosta 
de gatos, de cães e de pes-
soas. Não gosta de eufe-
mismos e de bacalhau as-
s a d o .  Te m  m a i s  d e 
300.000 fãs na sua página 
de Facebook. 

Pedro Chagas Freitas 
para ler, este mês, a partir 
da biblioteca da Fundação 
A Lord.

literatura. “Queres Casar Comigo Todos os Dias?”, o novo romance de Pedro Chagas Freitas autor do 
livro Prometo falhar

 “Procura-se em-
p re g o  ( q u e  n ã o  d ê 
muito trabalho)”, é o 
nome da peça que o 
Grupo de Teatro Gru-
po de Jovens Nova Es-
perança da Sobreira 
(GTGJNES), amanhã 
dia 20,  faz subir ao 

palco da Casa de Xiné, 
aqui ao lado, em Laga-
res, Penafiel. 

O espetáculo come-
ça às 21.30h com bi-
lhetes a 2,5 euros que 
podem ser adquiridos 
em pré-venda em La-
gares na Associação 

para o  Desenvolvi-
mento,  na Winebar 
Casa da Viúva ou na 
Casa de Xiné, no pró-
prio dia, 30 minutos 
antes do início do es-
petáculo que tem en-
cenação de Susana 
Paiva.

A Fundação A LORD 
está a  promover um 
Ateliê de Olaria. A ini-
ciativa a cargo da Mes-
tre Oleira Maria Fer-
nanda Braga decorre, 

de novo,  na próxima 
quinta-feira dia 25 de 
fevereiro, pelas 14h30, 
nas instalações da Bi-
blioteca da Fundação A 
LORD.

Os interessados de-
vem dir ig ir -se  à  Bi -
blioteca para fazer ou 
confirmar, obrigato-
r i a m e n t e ,  a  s u a 
inscrição.

teatro

“Procura-se emprego (que não dê muito 
trabalho)”Troféu Luso Galaico

Olaria em Ateliê
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WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

Numa semana em que 
tanto se falou da data 
limite para a confirma-

ção das despesas gerais para 
efeitos de dedução em IRS, re-
solvi falar um pouco nas novas 
regras de IRS que surgiram com 
a lei do Orçamento de Estado 
para 2015, e como tal vão apli-
car-se agora pela primeira vez 
este ano, com a apresentação 
das Declarações de IRS relativas 
a 2015.
E desde logo, começar pela pri-
meira novidade. A regra de 

Por
alexandre 
almeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexandre 

Revisor 
Oficial de Contas

O Novo IRS
apresentação do IRS, mesmo 
para as pessoas que estejam ca-
sadas passou a ser a de apresen-
tação de declarações em sepa-
rado. Se as pessoas casadas 
pretenderem apresentar a de-
claração de IRS em conjunto 
como sempre fizeram, têm de 
fazer essa opção. E aqui fica des-
de logo o meu primeiro alerta- 
Só é possível as pessoas casadas 
apresentarem a Declaração de 
IRS em conjunto se a Declara-
ção de IRS for apresentada den-
tro do prazo legal. Se for apre-
sentada fora do prazo já não é 
possível fazer essa opção. Isto é 
muito importante porque em 
casais em que haja uma grande 
diferença de rendimentos entre 
os cônjuges, ou porque um tem 
um salário mais alto que o ou-
tro, ou até porque um neste mo-
mento está desempregado, a 

opção pela tributação conjunta 
é muito benéfica, pois permite o 
casal ser tributado a uma taxa 
de IRS menor.
Depois, uma outra alteração 
que foi introduzida por esta re-
forma do IRS foi o quociente fa-
miliar. Até 2014, só existia o 
quociente conjugal, ou seja, os 
rendimentos do casal eram so-
mados e depois divididos por 2 
para determinar o valor do ren-
dimento sujeito a IRS e como tal 
determinar taxa a incidir sobre 
esse rendimento, que como sa-
bemos é progressiva. À medida 
que o rendimento vai subindo, 
maior é a taxa média que incide 
sobre o rendimento do agrega-
do. Ora o quociente familiar 
veio introduzir uma novidade 
face a este quociente conjugal, 
isto é, para além de se somar o 
rendimento do casal para de-

pois se dividir por 2, se o casal 
tiver filhos,  ao quociente de 2 
será somado 0,3 por cada filho, 
até um máximo de 3 filhos. Ou 
seja, o rendimento global de um 
casal com um filho será dividido 
por 2,3, com dois filhos por 2,6, 
e com 3 ou mais filhos por 2,9.
 De salientar que o conceito de 
filho, ou melhor de dependente 
também foi alterado pela refor-
ma do IRS para 2015. Assim, 
por dependente passou a consi-
derar-se filhos com idade até 25 
anos, que ainda não tenham 
rendimentos, ou cujos rendi-
mentos não sejam superiores 
ao salário mínimo nacional e 
vivam no agregado familiar dos 
pais. De referir também que os 
ascendentes, isto é, os pais dos 
titulares do rendimento que vi-
vam no mesmo agregado e que 
também não recebam uma re-

“  e aqui fica 
desde logo o meu 
primeiro alerta- 

só é possível as 
pessoas casadas 
apresentarem a 

declaração de 
irs em conjunto 
se a declaração 
de irs for apre-
sentada dentro 
do prazo legal.”

forma superior à reforma míni-
ma, também contam como os 
dependentes para o quociente 
familiar. Assim sendo, um casal 
com 1 filho e um com os pais a 
viver no seu agregado, que aufi-
ram a pensão mínima, o seu 
rendimento vai ser também di-
vidido por um coeficiente fami-
liar de 2,9.
Esta alteração ao IRS tende a 
beneficiar os casais com maio-
res rendimentos, uma vez que a 
redução de rendimento é maior. 
De qualquer forma, para evitar 
esta regressividade de IRS em 
demasia, o legislador impos li-
mites a esta redução de IRS via 
coeficiente familiar. Por esta ra-
zão, a lei do Orçamento de Esta-
do para 2016 prevê o regresso 
ao modelo anterior, através de 
deduções à coleta por cada filho 
em vez do quociente familiar.

Outra grande novidade do IRS 
para 2015 é a possibilidade de 
uma dedução à coleta em fun-
ção de despesas gerais, sejam 
elas de supermercado, restau-
rantes, etc., mas para isso, as fa-
turas terão de ser confirmadas 
no site e-fatura das finanças. O 
prazo inicial para o fazer era até 
15/2/2016 e foi alargado até 
22/2/2016.

Já tomou posse o novo Comandante 
dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa

Decorreu na passada 
sexta-feira, dia 5, pe-
las 21.30 horas, no 

Quartel de Bombeiros de Re-
bordosa, a tomada de posse 
de Simão Barbosa como novo 
Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa.

Numa sessão presenciada 
por algumas centenas de pes-
soas, onde se encontravam os 
representantes da Junta de 
Freguesia de Rebordosa, ór-
gãos sociais da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa li-
derados por Abel Moreira, e 
perante uma formatura do 
corpo ativo, o momento “alto” 
da noite foi a colocação das in-
sígnias a Simão Barbosa, o no-
vo comandante. Sendo o quin-
to comandante da história da 
corporação o novo líder dos 

voluntários apelou ao espírito 
de união entre todos os seus 
objetivos, pois, lembrou que a 
conjuntura económica não 
permite que a vida da corpo-
ração, tal como a de outras, 
esteja facilitada.

Simão Barbosa tem 45 
anos, e é originário de uma fa-
mília de bombeiros. Tios, ir-
mãos, todos fazem ou fizeram 
parte do corpo ativo.

proteção civil. Aos 45 anos e depois de uma vida de bombeiro, Simão Barbosa chega a comandante.  Um caminho intei-
ramente trilhado na corporação de Rebordosa, a cuja vida e causa sempre se dedicou “de corpo e alma”.

Foi há 26 anos que o aspi-
rante a bombeiro Simão ini-
ciou o seu percurso, sempre 
trilhado “de corpo e alma” na 
corporação Rebordosense, 
onde como tudo na vida viveu 
momentos bons, menos bons 
e especiais como este que ago-
ra partilhou com a família e 
amigos. 

Já investido no cargo, o no-
vo comandante dos BVR dei-

xou algumas notas de agrade-
cimento:  “aos meus amigos, 
apenas quero agradecer todo 
o vosso apoio e dizer que con-
to convosco nesta nova mis-
são, lutando pela procura da 
melhoria efetiva deste corpo 
de bombeiros e na missão, 
ainda mais importante, de for-
mar as novas gerações”. 

Aludiu que está certo das 
dificuldades que vai encon-

trar, mas que terá de vencer, 
acredita que “todos juntos” 
vão ser capazes de as ultra-
passar e servir a população, 
com exigência, dedicação e 
responsabilidade. “Essas difi-
culdades, que com todos par-
tilharei permitem-me dizer, 
sem a menor ligeireza, que a 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa e o seu corpo de bom-

beiros são a minha segunda 
família. São-no há muito tem-
po. Uma família de adoção, 
mas uma família inteira, à qual 
me sinto orgulhoso por per-
tencer”, disse emocionado.

A cerimónia terminou com 
o agradecimentos aos supe-
riores hierárquicos, restante 
corporação “o apoio, o respei-
to, a paciência e a compreen-
são que têm tido e que irão ter 
no futuro. À população, espe-
cialmente desta minha Cida-
de, posso apenas prometer 
trabalho e empenho, mas con-
tando sempre com a vossa 
preciosa colaboração espe-
cialmente para dar apoio aos 
nossos homens e mulheres 
nos momentos mais compli-
cados”, concluiu.

Paulo Pinheiro | texto



22 Sexta-feira 19 de Fevereiro de  2016  oprogressodeparedes

necrologia

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

margarida
moreira riBeiro
Faleceu no dia 14 de fevereiro, com 79 anos. Era 

natural de Cristelo-Paredes e residente em Louredo, Pare-
des. Era Viúva de José Maria Lopes de Sousa.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349
LOUREDO

FALECEU

maria celeste
de sousa freire
Faleceu  no dia 14 de fevereiro, com 94 anos. Era 

natural de Beire-Paredes e residente em Paredes. Era viúva 
de José Coelho Neto.

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
 
PAREDES

FALECEU

maria da silva
Faleceu no dia 12 de fevereiro, com 101 anos. Era 
natural de Louredo-Paredes e residente em Beire, 
Paredes. Era Viúva de Serafim Ferreira da Silva.

agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral. Participam também que as missas 
de 7º dia serão  celebradas sábado  dia 20 fevereiro pelas 
18h00 horas na Igreja Paroquial de Louredo, Paredes e 
igualmente no mesmo dia às 20 horas no Mosteiro de Ferrei-
ra, Paços de Ferreira. Antecipadamente a família agradece a 
todas as pessoas a participação nestes atos religiosos.

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

Telf. 255782338 – 919740349
LOUREDO      

FALECEU

telmo
gilBerto antunes
Faleceu no dia 11 de fevereiro, com 74 anos. Era 

natural de Moçambique e residente no Parque José Guilher-
me nº 23-2º Drt.-,Paredes.  Era casado com Maria Arnalda 
Frias Bacelar Peixoto Vilas Boas.
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

teresa
oliveira martins
Faleceu no dia 12 de fevereiro, com 90 anos. Era 

natural Cabanelas-Vila Verde e residente em Lordelo, Pare-
des. Era Viúva de Daniel Avelino Martins.

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

antónio augusto
nunes teixeira
Faleceu no dia 3 de fevereiro, com 82 anos. Era 

natural de Cristelo-Paredes e residente na Rua Eduardo Bes-
sa nº 15 – Cristelo, Paredes. Era casado com Delfina Ferreira 
de Bessa.
agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, netos, bisnetos e demais famí-
lia, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
CRISTELO

FALECEU

maria augusta
freire da rocha
Faleceu no dia 4 de fevereiro, com 85 anos. Era 

natural e residente Beire – Paredes. Era Casada com António 
Moreira Dias.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE

FALECEU

armando
moreira BarBosa
Faleceu no dia 16 de fevereiro, com 77 anos. Era 

natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua dos Correios 
nº 131-Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Oliveira 
Moreira.
agradecimento
Sua esposa, filhas, genro, neta e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e fune-
ral, 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

eduardo de sousa
da silva
Faleceu no dia 9 de fevereiro, com 81 anos. Era 

natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Floresta 
nº 236 - Lordelo, Paredes. Era Viúvo de Maria Rita da Silva 
Barros.
agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais famí-
lia, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO
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FALECEU

José cereJo moreira 
da silva
Faleceu no dia 4 de fevereiro, com 64 anos. Era 

natural de Castelões de Cepeda-Paredes e residente na Trav. 
de Palhais nº 39-Duas Igrejas, Paredes. Era com Maria da 
Conceição Moreira Barbosa.
agradecimento
Sua esposa, filhos, genro, netos, e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimen-
to e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
DUAS IGREJAS

FALECEU

maria emÍlia  
da silva midão
Faleceu no dia 9 de fevereiro, com 81 anos. Era natural 

de Bitarães - Paredes e residente na Rua do Calvário nº 123- Vila 
Cova de Carros, Paredes. Era Viúva de Albino Moreira.

agradecimento
Seus filhos, nora, 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
Vila Cova de Carros

FALECEU

maria antónia BarBosa 
leão garcêz mota
Faleceu no dia 17 de fevereiro, com 49 anos. Era natu-

ral de Castelões de Cepeda-Paredes e residente na Rua Mira Gaia nº 
191- Louredo, Paredes. Era Solteira.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LOUREDO

FALECEU

margarida 
gonçalves de sousa
Faleceu no dia 3 de fevereiro, com 73 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua Dão Antão Almada nº 364, 
3º frente - Rio Tinto, Gondomar. Era Viúva de Joaquim Machado de 
Oliveira.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
RIO TINTO

FALECEU

maria de lurdes 
coelho moreira
Faleceu no dia 11 de fevereiro, com 58 anos. Era natural 

de Beire - Paredes e residente na Rua Eça de Queirós   nº 44 – Pare-
des. Era casada com António Augusto da Silva Barbosa.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
PAREDES

FALECEU

valdemar ferreira 
de Barros
Faleceu no dia 12 de fevereiro, com 50 anos. Era natu-

ral de Lordelo-Paredes e residente em Vila Cova de Carros, 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
VILA COVA DE CARROS

■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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos
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