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EDITORIAL/INDISCRETO

PUB

A expressão “O POVO É QUEM 
MAIS ORDENA” é tida como o su-
mo significante do potencial de-

mocrático da nossa sociedade atual, 
pretensamente querendo dizer que To-
dos temos o Direito de escolher.

Mas escolher o quê? Escolher entre 
quem? E poderemos ser escolhidos?

Porventura escolhemos as nossas 
escolhas?

Lembro-me de na Faculdade na úni-
ca vez que me meti em listas de estudan-
tes ter tido uma proposta subversiva: Os 
cabeças de lista seriam escolhidos por 
sorteio de entre todos os participantes. 
Mas todos aqueles que visavam, por po-
sicionamento estratégico e carreiristico, 
ocupar tais lugares cimeiros, não 
aceitaram.

Sendo menos enigmático: Quando 
somos chamados a escolher, as opções 
que temos à nossa frente são aquelas que 
desejamos ou são imposições em que a 
opção de não escolha (a abstenção) pare-
ce que é a que mais nos satisfaria?

O Povo não ordena; O Povo não 
escolhe.

Ao Povo são impingidas certas possi-
bilidades, muito limitadas, de escolha, 
vindas de um núcleo muito restrito, mui-
to cacicado e em que a Demofilia (para já 
não dizer a Democracia) pouco importa.

E a lógica da escolha maioritária, pa-
ra o Bem de todos, esvai-se neste pespe-

gar de candidatos, neste pulular de auto-
-promoções, neste marcar posição atra-
vés do método de se levantar mais cedo 
que os outros e assim mais depressa ser 
visto, e, tapando os outros, retirando-
-lhes a iniciativa, ocupa-se todo esse 
espaço.

É a lógica do empurrão para caber no 
elevador: Depois até se pode ceder o lu-
gar, desde que se ganhe algo com isso, 
com os pontos que entretanto se amea-
lhou pelo simples posicionamento 
prematuro.

Já vimos este filme na Luta e vitória 
de Pedro Mendes pela Comissão Política 
Concelhia do PSD: Ganhou quem mais 
prometeu.

Mas não deve o Dr. Pedro Mendes ler 
aqui uma censura à sua vitória: Limitou-
-se a obedecer à lógica política atual. E 
essa lógica não foi Pedro Mendes que a 
inventou, nem é culpado dela.

Todo o pântano político atual resulta 
de que aquilo que devia ser uma saudá-
vel  procura de legitimidade para condu-
zir os nossos Destinos comuns de acordo 
com a vontade da maioria, passou a ser 
um jogo, muitas vezes um simpes jogo 
individual. 

Com bluff; Com contagem de espin-
gardas; Com caça às bruxas; Com ocupa-
ção de posição para retirar margem de 
manobra a outros, porventura mais 
merecedores.

Por isso, Pedro Mendes será, porven-
tura, quando todos menos o esperavam, 
uma vítima inevitavelmente condenada 
do jogo político que substituiu a legitimi-
dade da escolha.

Assenta-lhe bem tal papel? Ou terá 
um golpe de génio que lhe permita esca-
par a tal fatal Destino? O futuro o dirá.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

A legitimidade democrática 
e o jogo político

São inúmeras as reações de incredulidade, desagrado e até protesto dos políticos Paredenses 
de todos os quadrantes, à recente investida de uma, pasme-se, fêmea, a SãoBexa Ruona, no 
combate à tradicional hegemonia machista, como candidata a líder da capoeira e respetivos 

poleiros de Paredes/Wallsburgo.
O primeiro a reagir foi Pedrito Mendez, que nos confidenciou que tinha adivinhado, o outro era 

o perdigueiro, e agora temos a perdiz; mas que a sabedoria popular é muito sabedora, e, por isso, 
em poleiro em que canta o galo, não cantará a galinha.

E até teve a aprovação do Alex, o Al-mêda que nisto da paridade, foi muito sibilino, dizendo, 
esperançadamente, que onde dois galos brigam, a galinha é que leva vantagem.

O Passado-Ex-futuro Fonseca, na apresentação da mais recente tradução do livro de T.H. White 
“The once and future King” apenas comentou que de capoeiras percebia pouco. Ainda se fosse 
Granjas …

Ruié Mourtinho é que não se ficou perante a ameaça, e divulgou o seu novo hino de camanha e 
lema de candidatura, à falta de pior: O galo é que é dono dos Ovos!

E diz a lírica: O galo é o dono da casa //a galinha, da cozinha 
ou se porta direitinha // ou apanha com a asa 
porque o galo é que é o dono dos ovos! 
O ExCelso, achando graça à canção, continuou traulitando esta famosa canção de Bob Dylan 

traduzida por Sérgio Godinho:
Por mais que cante de galo // o (…ilegível…) está a dar o berro
é que nem com mão de ferro //faz do Pinto seu vassalo 
por mais que cante de galo
Vai ser o seu canto do cisne.
Foi então que, irrompendo das profundezas vermelhas de Todeia, se ouviu uma voz, Parada,  

tronituante que dizia, cheirando a Alvarinho: “Mas que desgraceira é esta? Batemos no fundo? 
Galinhas ao poleiro!!! Qualquer dia ainda temos um comunista qualquer na Câmara ou um qual-
quer Pinto a candidatar-se!!!

Veja no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4NAjNXaALGM

LUTA DOS GALOS corre o risco de 
colapso por culpa de uma galinha!

ADVERTÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários ape-
nas 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.

Quinta da Quebrada
Mouriz  | Loja 13
4580-590  | PAREDES

965 402 795

O primeiro 
milho costuma 
ser dos pardais!

Eu fui 
o primeiro!

Eu sou
mulher!

Isso passa!  
É só vitamina “C” 

e puleiro

O seu jornal



3Sexta-feira 21 de Outubro de 2016  oprogressodePAREDES

Se no primeiro caso tudo 
aponta para suicídio, no se-
gundo as informações re-

colhidas apontam para um trági-
co acidente. 

Na ordem cronológica, o pri-
meiro “achado macabro” ocor-
reu no dia 13 de outubro, no rio 
Sousa. Ao passarem a pé na 
ponte das Coutinhas, duas jo-
vens depararam-se com o corpo 
de um homem a boiar no rio 
Sousa, junto à antiga ETAR de 
Paredes. O corpo já se encontra-
va em avançado estado de de-
composição. Na ocasião as au-
toridades a admitiram que o 
homem teria cerca de 60 anos. 
Na roupa da vítima não foi en-
contrado qualquer documento 
de identificação pessoal. 

Retirado da água pelos bom-
beiros de Paredes, o cadáver foi, 
posteriormente, levado para a 
delegação do Instituto de Medici-
na Legal, em Penafiel. Aí o corpo 

foi identificado como sendo de 
Manuel Joaquim Ribeiro 45 anos, 
de Lordelo. A vítima sofria de 
perturbações mentais e estaria a 
ser acompanhado pela unidade 
de psiquiatria do Hospital Padre 
Américo. 

A curiosidade da ocorrência 
nas imediações da EN15  levou 
dezenas de pessoas ao local obri-
gando a GNR a ter que intervir na 
circulação automóvel de modo a 
reduzir o congestionamento de 
tráfego que se instalou na estrada 
que liga Paredes a Penafiel. 

Três dias depois, em Lordelo, 
um homem de 44 anos foi encon-
trado morto, junto à margem do 
rio Ferreira.

Joaquim Dias Moreira, soltei-
ro, morador na rua da Maiata, foi 
encontrado por populares, cerca 

das 7.50h de sábado dia 15. O ho-
mem estaria de regresso a casa, 
depois de ter ido a um café próxi-
mo do local do acidente, quando 
se deu a queda de uma altura de 
cerca de cinco, ao que tudo indica, 
de forma acidental.

O suposto acidente terá ocor-
rido depois da 1.30 horas da ma-
nhã, hora em que a vítima saiu do 
referido café, supostamente, em-
briagado. Na queda, Joaquim Mo-
reira “caiu desamparado, estate-
lando-se de costas em cima de um 
tronco de madeira e terá fratura-
do a coluna. Quando os populares 
avistaram o homem caído junto 
ao rio, alertaram os bombeiros, 
mas o corpo já se encontrava em 
rigidez cadavérica”, explicou, ao 
Progresso de Paredes, Pedro Al-
ves, comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo.

No local estiveram os Bom-
beiros Voluntários de Lordelo, 
com quatro viaturas e nove ho-
mens, a VMER do Vale do Sousa e 
uma equipa do Núcleo de Investi-
gação Criminal da GNR. 

SOCIEDADE

Sobre o leite e a saúde 
há muitos mitos:

1) Beber leite só tem 
benefícios

O benefício da ingestão 
de leite na idade adulta é 
controverso. Alguns de-
fendem que os adultos de-
vem moderar o consumo 
de leite e que há malefícios 
que são proporcionais à 
quantidade de leite ingeri-
da: acne, doença coroná-
ria, cancro da próstata e do 
ovário. O seu efeito cance-
rígeno é mais baixo quan-
do ingerido sob a forma de 
iogurtes, leites fermenta-
dos ou magros. Se consu-
mido desta forma até 3 
porções diárias pode até 
ter um efeito protetor no 
cancro da bexiga, mama e 
cólon. Uma quantidade 
superior pode aumentar o 
r i s c o  d e  m o r t e 
prematura.

2) O alimento conhe-
cido mais rico em cálcio 
é o leite

Existem outros ali-
mentos igualmente ricos 
em cálcio como os bróco-
los, as ameixas, os espina-
fres cozidos, as sementes 
de chia (atualmente o 
mais rico em cálcio) ou a 
sardinha.    

3) Ingestão de leite 
na idade adulta é trans-
v e r s a l  a  t o d o s  o s 
mamíferos

Não: o homem é o úni-
co mamífero que ingere 
leite na idade adulta. O 
abandono da sua ingestão 
na infância, pela maior 
parte dos mamíferos, de-
ve-se ao facto das necessi-

dades nutricionais das 
crias não serem mais su-
pridas pelo consumo ex-
clusivo de leite e não por 
este ser inadequado. 

4) A intolerância à 
lactose proíbe a inges-
tão de qualquer tipo de 
leite

O consumo de leite es-
tá desaconselhado a quem 
tem alergia às proteínas 
do leite de vaca e intole-
rância à lactose. As primei-
ras desenvolvem uma 
alergia à fração proteica 
do leite, sendo mais fre-
quente nos lactentes, mas 
transitória. As segundas 
têm uma deficiência ou 
ausência da enzima “lacta-
se” responsável pela di-
gestão do leite e é para to-
da a vida. Estas pessoas 
podem substituir o leite de 
vaca por leite de soja ou 
bebidas de arroz/aveia, 
cuja opção deve ser cons-
ciente e informada. Não 
consumir nenhum tipo de 
leite é uma alternativa 
igualmente válida.

5) Uma grande inges-
tão de leite previne a 
osteoporose

Falso: a partir de uma 
certa idade o osso deixa de 
absorver cálcio, por mais 
que o consuma. O desen-
volvimento de osteoporo-
se é tanto mais tardio 
quanto maior for a quanti-
dade de cálcio ingerida, a 
prática de exercício físico 
com treino de força, a ex-
posição solar ou a suple-
mentação com vitamina D 
até ao início da idade 
adulta. 

Concluindo, o leite não 
é um alimento essencial 
nem é um veneno. Por is-
so, se tolera bem o leite de 
vaca e o bebe moderada-
mente continue. Há mui-
tas outras coisas que pode 
mudar na sua alimentação 
e estilo de vida para me-
lhorar a sua saúde.

Por
ANA 
GABRIELA 
OLIVEIRA

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

Ingestão de leite na idade 
adulta: sim ou não?

   OPINIÃO CLÍNICA  

Vidas. No espaço de três dias, dois cadáveres foram encontrados por populares em zonas ribeiri-
nhas do concelho. Primeiro foi junto à ponte das Coutinhas, na cidade de Paredes e depois junto 
ao rio Ferreira, em Lordelo. 

Cadáveres encontrados por  
populares causam alarme social

António Orlando | texto
Jovens avistaram  

corpo a flutuar no rio Sousa

Manuel  
Joaquim Ribeiro, 

45 anos

Joaquim  
Dias Moreira,  

44 anos
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Um  h o m e m  d e  4 7 
anos que tem recla-
mado uma habita-

ção na Segurança Social e 
na  Câmara de  Paredes , 
montou uma barraca em 
frente ao edifício da Segu-
rança Social. A tenda está 
em terrenos da Brisa, a es-
cassos metros da portagem 
de Paredes Sul, da A4.  

Acácio Ferreira da Silva, 
natural de Lordelo, está de-
sempregado há mais de 10 
anos e vive na rua há sete. No 
início do ano, o sem-abrigo 
instalou-se num recanto à 
porta da Segurança Social de 
Paredes, onde dormia. Ex-
pulso do espaço, o indivíduo 
socorrendo-se de plásticos, 
paus, papelão e uma porta 
de metal, montou uma bar-
raca com vista para a Segu-
rança Social para incómodo 
dos moradores do prédio.

Acácio Silva em tempos 
recebeu apoio de várias ins-
tituições, a última foi da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Lisboa. No início do ano re-
gressou a Paredes, esperava 
ajuda para que ficasse des-
bloqueado o Rendimento 
Social de Inserção. 

Alimenta-se da caridade, 
mas recusa um lugar por ca-
ridade numa qualquer insti-
tuição de acolhimento. Quer 
uma casa. Porém, não reúne 
os requisitos necessários pa-
ra a adquirir. Não tem di-
nheiro para a pagar. “A câma-
ra até podia ajudá-lo a pagar 
a renda”, através do progra-
ma Paredes Ajuda +, mas 
Acácio Ferreira da Silva teria 
que alugar primeiro a casa, 
pagar uma renda para de-
pois apresentar o contrato 
aos serviços de Ação Social. 
“Só assim com base nisso é 

que nós procedemos na aju-
da da renda mensal. Mas ele 
também não se enquadra”, 
explica ao Progresso de Pa-
redes, Hermínia Moreira, 
vereadora com o pelouro de 
Ação Social na Câmara de 
Paredes. 

Um outro obstáculo à 
pretensão do sem-abrigo pa-
ra o aluguer de casa tem a 
ver com as garantias que os 
proprietários lhe exigem. 
Acácio Silva não as pode dar 
porque não as tem.   

“Ele só aceita que lhe en-
tregue a chave de uma casa. 
Nós não temos essa possibi-
lidade. Como se resolve? Não 

sei. A Segurança Social tem a 
responsabilidade de tentar 
ajudar, mas ele terá que se 
sujeitar a uma solução que 
passe por um abrigo de 
emergência, como já lhe terá 
sido oferecido. Mas ele não 
quer. Prefere estar ali para 
pressionar as autoridades. 
Acha que pressionando vai 
conseguir. Nós, Câmara Mu-
nicipal, temos apenas o re-
gisto do pedido de habita-
ção. Não podemos fazer mui-
to mais que isto”, justifica a 
vereadora.   

Hermínia Moreira diz, 
também, que de momento a 
Câmara não tem habitação 

social disponível para ceder. 
“Ele não se enquadra nas si-
tuações prioritárias na habi-
tação social municipal. O re-
gulamento dá prioridade a 
agregados familiares com fi-
lhos menores. As casas são 
de grande dimensão. Não 
temos, por exemplo, T0”. 

A vereadora admite o in-
cómodo da situação. “Não é 
agradável vermos uma situa-
ção daquelas no centro da 
cidade. Houve uma aborda-
gem da polícia municipal 
porque não faz sentido aque-
le acampamento ali, mas na 
verdade ele está num terre-
no que tem um proprietário, 
a Brisa. Esta instituição já 
terá falado com a GNR e já es-
tará a fazer alguma diligên-
cia para forçar a saída”, reve-
la Hermínia Moreira.

Até ao fecho desta edição 
não foi possível chegar à fala 
com o responsável pela Se-
gurança Social.

Pobreza. Vereadora da Ação Social Municipal reconhece que “não é agradável vermos uma situação daquelas no centro da cidade”. Polícia 
Municipal já intimou o sem-abrigo a abandonar o local. Terreno ocupado é propriedade da Brisa.

Sem-abrigo que reclama casa  
montou barraca na cidade de Paredes

António Orlando | texto

Acácio, o sem-abrigo, 
reclama casa

Barraca com 
porta de metal
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AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 919 983 139 EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM
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Há cada vez mais por-
tugueses com mais 
de 100 anos de ida-

de. De acordo com as estima-
tivas, haverá mais de 3 mil 
casos. Alguns destes idosos 
mantêm-se saudáveis, autó-

nomos e com vontade de 
continuar a viver.

É o caso de Helena Morei-
ra, que no passado dia 1 de 
outubro, celebrou o seu cen-
tenário. Esta mulher nascida 
em 1916, em Louredo, Pare-
des, teve o aniversário cele-
brado pela família numa 
quinta de eventos num espa-

ço rural de Marecos, Pena-
fiel. O cantor Emanuel foi 
uma das personalidades que 
cantou os parabéns à cente-
nária.  O presidente de Junta 
de Freguesia de Beire, Fer-
nando Santos, foi outra das 
presenças notadas na festa. 

Antes, a família Moreira 
participou de uma missa on-

Centenário. Helena Moreira, tal como a rainha de Inglaterra, após as 
refeições, não dispensa um cálice de vinho do Porto. Simpática, ale-
gre e muito brincalhona, esta mulher centenária, a residir em Beire, 
ouviu os parabéns a você pela voz do músico Emanuel. 

Mulher de Beire 
fez 100 anos 

António Orlando | texto

de a aniversariante Helena 
foi agraciada com flores. 

Simpática, alegre e muito 
brincalhona, Helena Morei-
ra, relembra os momentos 
de infância e adolescência 
quando vivia numa quinta 
de lavradores abastados, a 
denominada Quinta de Bai-
xo, em Louredo. Ali se fez 
menina e moça e cresceu pa-
ra a vida. Trabalhou no culti-
vo de milho e do feijão, entre 

outros produtos agrícolas, 
porque o campo, diz, dá-lhe 
vida e relembra as mudan-
ças que ocorreram no mun-
do. “É diferente, porque os 
mais novos não respeitam 
mais os mais velhos. Mas 
ainda assim os meus filhos 
são muito meus amigos”. 

Com emoção, além dos 11 
filhos que deu à luz, contabi-
liza 26 netos e muitos bisne-
tos aos quais já perdeu a con-

ta. “Sempre gostou muito 
dos filhos. Adora que a va-
mos visitar”, conta o filho 
Reinaldo Dias.

Com boa memória e luci-
dez “a fazer inveja a muito 
boa gente mais nova”, Hele-
na Moreira, não dispensa 
um cálice de vinho do Porto 
no final das refeições de al-
moço e jantar. “É como a 
rainha de Inglaterra”, gra-
ceja, Reinaldo Dias.

Presidente de junta de Beire,  
Fernando Santos, parabenizou a sua freguesa

Cantor Emanuel juntou-se  
à festa da dona Helena

Família de aniversariante  
esgotou restaurante

Sorriso centenário

Filhos vivos brindaram  
aos anos da mãe
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Entrevista a Conceição Bessa Ruão, ex- deputada do PSD e candidata a candidata às autárquicas

“Sou a mulher certa para o lugar certo para este  concelho que precisa de muita humanidade”

Já são dois, os candidatos a 
candidatos do PSD à Câ-
mara de Paredes para as 

próximas eleições autárqui-
cas. Depois de Rui Moutinho, 
chega-se à frente Conceição 
Bessa Ruão. A ex-deputada à 
Assembleia da República diz 
que se sente apoiada pela po-
pulação com quem se cruza e 
que o apoio do partido e dos 
militantes tem que ser con-
quistado. Se o partido esco-
lher outro militante, o eleito 
terá de ser melhor que ela, ca-
so contrário, Conceição Ruão, 
garante que avançará com 
uma candidatura indepen-
dente. “Granja da Fonseca é 
passado”, considera a social-
-democrata em entrevista ao 
Progresso de Paredes. Concei-
ção Bessa Ruão não entende 
porque é que Pedro Mendes, 
presidente da Concelhia não 
se assume como candidato.

Progresso de Paredes (PP) 
- A Conceição Bessa Ruão 
fez saber que, à semelhança 
de Rui Moutinho, também é 
candidata à presidência da 
Câmara pelo PSD. O que é 
que a faz correr?
Conceição Bessa Ruão 
(CBR) - É sentir que Paredes 
precisa de alguém que olhe 
para o concelho, para as suas 
pessoas, para os seus empre-
sários e seja capaz de respon-
der às necessidades de uns e 

de outros. Esta dimensão ne-
cessita de alguém que olhe 
com humanidade e sensibili-
dade para estas pessoas. Esta 
sensibilidade e a diferença di-
z-me que sou a mulher certa 
para o lugar certo para este 
concelho que precisa de muita 
humanidade. 

PP - A candidatura é para 
levar até ao fim?
CBR – Sim, claro.

PP - Para ir a votos nas 
autárquicas?
CBR – Sim para ir a votos. Já o 
assumi. Não tenho dinheiro 
para gastar em campanhas. 
Não há problema nenhum. A 
minha campanha há-de ser 
feita com três pares de sapati-
lhas. Dois já tenho. Falta com-
prar um par que aguente a re-
ta final. 

PP – É candidatura Inde-
pendente…pelo PSD…?
CBR – O PSD vai ter que se ar-
rumar e vai ter que, de uma 
vez por todas, dizer o que é 
que quer porque são vários os 
candidatos. Eu entendo que 
Paredes deve ter um candida-
to com o meu perfil. Toda a vi-
da coordenei pessoas…

PP – …e se o PSD não a 
apoiar?
CBR – Estou convencida que 
sou a opção apoiada pelo PSD. 
Mas se não for, aquele que for 
candidato do PSD tem que ser 
uma mais-valia sobre mim, 

tem que ser capaz de salva-
guardar os interesses dos 
mais vulneráveis que eu iden-
tifico e responder às suas 
questões. Se isso não aconte-
cer, vou ponderar todas as si-
tuações no momento em que 
tiver de decidir, se calhar com 
outra alternativa. 

PP- Como é que sustenta 
tanta certeza segundo a 
qual está convencida que 
vai ser a candidata do PSD?
CBR – Eu sou uma mulher que 
cumpriu 44 anos de trabalho. 
Do ponto de vista de apetre-
chamento técnico, reúno um 
perfil que a câmara necessita 
para consolidar as suas con-

tas. Do ponto de vista huma-
no, sinto que sou uma mulher 
de acesso fácil que vai aos sí-
tios das pessoas normais e 
que não foge delas. Do ponto 
de vista político, eu não afasto 
as pessoas nem as deixo 
esquecidas. 

PP - Já falou com o Presiden-

te da Concelhia?
CBR - Tentei fazê-lo antes da 
notícia que saiu no JN que 
anunciava a minha candidatu-
ra. Mas não consegui. Aliás, o 
timing da publicação da notí-
cia foi antecipado em oito dias 
sem eu saber. No dia 5 de ou-
tubro ainda lhe enviei uma 
mensagem dizendo-lhe que 

António Orlando | texto Conceição Bessa Ruão  
esteve na apresentação de  
Rui Moutinho para o questionar
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PUB

“Sou a mulher certa para o lugar certo para este  concelho que precisa de muita humanidade”

´temos que nos sentar, temos 
de falar porque não queria co-
meter nenhuma falha institu-
cional e o senhor tem direito à 
lealdade institucional´.    

PP – As primárias seriam 
uma solução?
CBR - Eu acho que sim. Por is-
so é que eu estou disposta a ir 

já para o terreno e depois 
quem tiver que decidir, 
decida. 

PP - Na sessão de apresenta-
ção da candidatura de Rui 
Moutinho a Conceição Bes-
sa Ruão, confrontou-o com 
o facto de ele ser um ho-
mem de gabinete. A senho-
ra não sabia para o que ia?
CBR - Eu não fui convidada 
para lá estar. Soube à última 
hora que ele ia apresentar a 
candidatura e eu disse: então 
eu tenho que lá estar…se vão 
jornalistas é uma cerimónia 
pública...e fui.   

PP - Como é que interpreta 
esta atuação?
CBR - O Rui Moutinho está no 
direito dele como eu tenho o 
meu. Ele quis mostrar que ti-
nha o apoio dos presidentes 

de junta. Mas no tempo em 
que vivemos ninguém e dono 
do voto de ninguém. 

PP – Partilha da opinião de 
Pedro Mendes, segundo a 
qual, “Celso Ferreira está a 
prejudicar o PSD”?
CBR – Prejuízo, não. Cada um 
tem direito a apoiar quem 
quer que seja. Agora se quer 
que lhe diga quem era o candi-
dato natural? Era o presidente 
da Concelhia. Não sei porque é 
que ele não se apresentou co-
mo candidato. 

PP - Esta fragmentação do 
PSD não está a conduzir o 
Partido para o abismo?
CBR – Estamos a um ano de 
eleições. Somos todos capazes 
de fazer um exercício de so-
mar e não subtrair. Eu consi-
dero que sou a pessoa melhor 

preparada para juntar as vá-
rias sensibilidades. 

PP – Quem é que pode pôr 
mão nisto? A Distrital? 
CBR – A Distrital tem que ter 
noção do momento em que 
tem de atuar. Com tanta gente 
à mistura, alguém com com-
petência tem de chamar a si o 
poder e decidir.

PP – A Distrital devia avocar 
já o processo?
CBR – Não. Acho que a Distri-
tal, com a concelhia, devia de-
finir o perfil do candidato. Po-
rém este exercício não foi fei-
to. Mas também acho que já é 
tarde. Com dois candidatos já 
no terreno a que se junta o 
candidato natural do presi-
dente da concelhia acaba por 
perder o sentido útil. Fazer 
um perfil nestas circunstân-
cias é fazer um fato para um 
marreco. Têm é que decidir 
em face dos potenciais 
candidatos. 

PP - Se a decisão fosse da Co-
missão Política Nacional do 
PSD, a Dr.ª Conceição estava 
na sua quinta…, diria. Aliás, 
a Conceição Bessa Ruão re-
vela grande à vontade nos 
corredores do poder, no en-
tanto por cá, na sua terra 
natal, não é uma pessoa pa-
cífica entre a classe politica. 
Como explica isto?  
CBR – Em 1983 quando o Se-
nhor Ganja da Fonseca foi a 
minha casa perguntar se eu 

queria ser candidata, eu dis-
se que não, naquele momen-
to que não. Mas eu ando na 
política em Paredes ainda 
antes do 25 de Abril. Fui eu 
que fui pedir o voto para as 
mulheres nas últimas elei-
ções no âmbito das eleições 
para a Assembleia Nacional. 
Num mundo dominado por 
homens e sobretudo nos pe-
quenos ambientes, uma mu-
lher que tem voz própria, 
que consegue pensar e – des-
culpe o autoelogio – que tem 
competências técnicas e foi 
reconhecida, percebo que 
isto incomode. Eu cheguei a 
ser preterida por excesso de 
competências. Alguns dos 
meus pares quando chega-
ram eu já cá andava. 

PP – A política em Paredes 
ainda vive de complexos?
CBR – Não sei. Mas que era um 
mito, até agora, haver uma 
mulher presidente de Câmara 
acho que sim. Eu vou quebrar 
esse mito. 

PP - Imaginemos este cená-
rio: a Distrital avoca o pro-
cesso autárquico em Pare-
des e candidata Granja da 
Fonseca – esta solução hipo-
tética como saberá é muito 
falada em Paredes – Granja 
da Fonseca tinha o seu 
apoio? Desistia da sua 
candidatura?
CBR - Eu nunca desistirei da 
minha candidatura a favor 
de inevitabilidades. Aten-

ção! Se o senhor Ganja da 
Fonseca tiver que se candi-
datar a presidente é porque 
alguém pensa que é inevitá-
vel, porque não há compe-
tências instaladas no terre-
no nem com perfil para ser 
presidente. A minha candi-
datura é contra as inevitabi-
lidades. Não aceito. 

PP – Granja da Fonseca é um 
político do passado?
CBR – Granja da Fonseca fez o 
tempo dele. Fez do melhor 
modo como pôde e soube. 
Mas na vida há um tempo para 
tudo. E o tempo do senhor 
Granja da Fonseca para mim é 
passado. Não me venham com 
inevitabilidades!... 

PP - O PSD nas últimas elei-
ções autárquicas ganhou a 
câmara por uma unha ne-
gra. Pela reação de Pedro 
Mendes, na entrevista ao 
Progresso de Paredes, o 
clima na governação da 
autarquia estará a roçar o 
impossível. Há condições 
para que os intervenientes 
terminem o mandato com 
dignidade?
CBR – Eu espero que haja. E é 
isso que desejo. A expressão 
não é minha mas: ́ não custa 
nada jogar bem com bom jo-
go; custa é jogar bem com 
mau jogo´; o povo de Paredes 
é isso que espera. Ponham 
de lado aquilo que os divide 
para, em nome da dignidade, 
terminarem o mandato.
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES
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geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

Em Gandra está tudo 
pronto para receber a 6.ª 
e última jornada do 

Campeonato Nacional de Trial 
4x4. Há vários anos que o con-
celho de Paredes decide os cam-
peões nacionais de trial 4x4 e 

este ano não será diferente. Em 
2016 é a vez de Gandra receber 
a grande festa do trial, numa 
pista perto do Complexo 
desportivo. 

A cidade de Rebordosa nos 
últimos anos recebeu a prova 
nas imediações do estádio de 
futebol, perdeu a competição 
para os vizinhos. A mudança de 
local criou algum mau estar jun-

to dos adeptos rebordosenses, 
apurou o Progresso de Paredes. 
Contatada a Federação Portu-
guesa do Todo-o-Terreno Turís-
tico, foi-nos dito que a mudança 
de local, é decisão do Clube TT 
Paredes. “São decisões que o 
clube entendeu tomar e que 
nós, FPTT, respeitamos inteira-
mente”, pode ler-se no email 
assinado por Sandra Amorim.

Automobilismo. A última jornada do Campeonato Nacional de Trial 
4x4 acontece junto ao Complexo Desportivo de Gandra em Gandra, 
nos dias 22 e 23 de outubro. Rebordosa que nos últimos anos recebia 
a prova perdeu a competição para os vizinhos.

Campeonato Nacional de Trial 
muda-se de Rebordosa para Gandra 

António Orlando c/ Paulo Pinheiro 
texto

Até ao fecho desta edição os 
responsáveis do Clube TT Pare-
des estiveram incontatáveis. 

 Polémicas à parte, o Clube 
TT Paredes Rota dos Móveis, 
optou por construir em Gandra 
“uma pista mais larga e criar ex-
celentes condições para que os 
milhares de pessoas que que-
rem assistir a esta grande final o 
possam fazer nas melhores 
condições”, explica a organiza-
ção em comunicado de promo-
ção da prova.  Filipe Guimarães, 
vencedor do King em 2015, Ale-
xandre Lemos, vencedor da 
classe Diesel do King 2016 e 
Emanuel Costa, grande cam-
peão do King em 2016 são pre-
senças garantidas. Eles são 
campeões europeus e vão pres-

tigiar a última jornada do cam-
peonato nacional entrando em 
pista, e aumentando a competi-
tividade.  Quanto aos campeões 
portugueses, à chegada a Gan-
dra está quase tudo por decidir. 

Nas contas do CNTrial 4x4 
2016 Absoluto, António Henri-
ques (Mister Reboques) lidera 
com 70 pontos. Rui Querido (Ti-
bus offroad/ladricolor/STS) é 
segundo com 64 pontos e Rui 
Rocha (Team Rj 4x4) terceiro 
com 58 pontos.  Quando falta 
uma jornada para terminar o 
campeonato Pedro Costa (Pre-
parações Badinho 4x4) segue 
na frente da Classe Extreme 
com 88 pontos, seguido de Pe-
dro Alves (MonsTTer/Cistus) 
com 80 pontos. António Silva 

(Canelas Pneus) é terceiro com 
76 pontos. 

Depois de cinco provas An-
tónio Henriques (Mister Rebo-
ques) continua a ser o líder da 
classe Proto, agora com 83 pon-
tos. Rui Querido (Tibus of-
froad/ladricolor/STS) segue 
em segundo com 80 pontos. Rui 
Rocha (Team Rj 4x4) completa 
o pódio com 79 pontos. 

Nas contas gerais da classe 
Super Proto, Luís Jorge (peças-
landrover.com) é agora líder 
isolado, com 87 pontos. Bruno 
Nunes (Npower 78) continua 
na segunda posição com 78 
pontos. Claudio Amarilio (Bar 
Amarilio/Preparações Badi-
nho) segue no terceiro lugar 
com 64 pontos.  Na classificação 
geral da promoção João Fernan-
des lidera com 87 pontos. Ma-
nuel Morgado (Jot4x/Trial 
cars) é segundo com 79 pontos, 
mais 1 do que Hugo Tenreiro 
(Mister Reboques 2). 

Com 4 vitórias em 5 provas 
João Lopes (JL Racing/Polaris/
GRO/RPA & Filhos) é, em teoria, 
o campeão nacional da classe 
UTV/Buggy. Para se sagrar 
campeão tem apenas de pon-
tuar nesta última etapa, em 
Gandra.

PROGRAMA
SÁBADO, 22 DE OUTUBRO 2016

16h00 / 20h00 - Secretariado, verificações técnicas e administrativas

16h00 / 20h00 - Parque fechado (Rua Central da Gandra)

20h30 - Briefing c/ os pilotos no Auditório da Cespu

DOMINGO, 23 DE OUTUBRO 2016

08h00 / 09h00 - Abertura parque fechado

08h00 / 10h00 - Secretariado, verificações técnicas e administrativas

09h00 - Deslocação até local da prova

10h00 / 12h00 - Prologo para qualificações pré-grelha

12h15 - Publicação de tempos

12h00 / 13h30 - Pausa para almoço

13h30 / 13h45 - Entrada em Parque Fechado / Grelha de Partida

13h45 - Neutralização/Briefing

14h00 / 17h00 - Inicio prova Resistência Campeonato Nacional Trial 4x4 (3 horas)

15h00 / 17h00 - Inicio prova de Resistência Classe Promoção e TT UTV/buggy (2 horas)

17h05 - Divulgação das classificações Oficiais Provisórias

17h35 - Divulgação das classificações Finais Oficiosas

17h40 - Cerimónia de entrega dos prémios
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A Vila de Baltar volta a 
ter o privilégio de ver 
primeiro os bólides 

do Rali de Portugal 2017. A 
prova volta a acelerar no nor-
te do país entre 18 e 21 de 
Maio e promete ser ainda 
“mais apelativa para os pilo-
tos e o público”, contando 
com um conjunto de novida-

des no traçado, garante a 
organização.

O rali volta assim a contar 
para o Mundial de Ralis e es-
colhe Paredes para o derra-
deiro teste dos motores em 
contexto de classificativa. 

No ano em que celebra os 
50 anos de existência, o Rali 
de Portugal, que passa ainda 
por Guimarães, tem em Viana 
do Castelo o primeiro troço 
competitivo. Seguem-se Ca-

minha, Ponte de Lima, Vieira 
do Minho, Cabeceiras de Bas-
to e Amarante. Pelo meio, 
uma das novidades, Braga 
recebe uma Street Stage no 
centro da cidade, à seme-
lhança do que aconteceu, es-
te ano, no Porto. A prova ter-
mina em Fafe. O  Shakedown 
de Baltar, agendado para o 
dia 18, terá uma extensão de 
4,6 quilómetros, com as últi-
mas centenas de metros a 

realizarem-se numa zona de 
grande espetacularidade, 
dentro das instalações do 
Kartódromo. Depois, na re-
gião, o rali pode ser visto em 
Lousada que volta a receber a 
única Super Especial da pro-
va portuguesa, sendo a pri-
meira oportunidade para os 
espetadores poderem ver em 
competição os pilotos. Tal co-
mo nos anos anteriores, o 
programa inclui uma prova 

de clássicos desportivos. De-
pois o local mais próximo pa-
ra ver o rali é na zona de Ama-
rante no decurso da segunda 
etapa agendada para o dia 20 
de maio. A etapa que abre em 
Vieira do Minho termina com 
o tradicional troço de Ama-
rante que, com os seus 37,5 
km, continua a ser a classifi-
cativa mais longa do Rali. À 
elevada extensão da classifi-
cativa junta-se a variedade de 

pisos e de tipos de estrada 
utilizados, constituindo este 
troço, no seu conjunto, um 
dos maiores desafios da pro-
va. As duas passagens pelas 
três classificativas desta Eta-
pa representam 164,6 km 
competitivos, uma distância 
em linha com o verificado nas 
duas últimas edições. A serra 
da Aboboreira, em Baião, dei-
xa de fazer parte do Rali de 
Portugal 2017.

Automobilismo. No ano em que celebra os 50 anos de existência, o Rali de Portugal, passa ainda por Lousada e Amarante. Pelo meio, uma 
das novidades, Braga recebe uma Street Stage no centro da cidade, à semelhança do que aconteceu, este ano, no Porto. 

Baltar volta a ver primeiro  
o Rali de Portugal 2017

António Orlando | texto

FO
TO
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Mário Rocha
Treinador da Aliança de Gandra

A última jornada dos 
campeonatos de 
futebol teve 

u m a  p r i m e i r a 
amostra do fute-
b o l  d e  i nve r n o 
com a chegada da 
chuva. Nos terre-

nos encharcados de água a 
força física, por norma, faz a 
diferença. O Aliança de Gan-
dra já eliminado da Taça de 

Portugal, escapou da 
chuva. O Campeo-

nato de Portugal 
esteve parado e 
os pupilos de 
M á r i o  Ro c h a 
terão passado o 

fim de semana a pensar co-
mo é que na sexta jornada 
foram goleados, em casa, 
pelo Amarante. A experiên-
cia ditou a diferença entre 
ambas as formações. 
Na Divisão de Elite da AFP, 
realizou-se o primeiro der-
by concelhio. Foi entre o Re-
bordosa e USC Paredes. A 
vitória sorriu à equipa da 
casa orientada por Pedro 
Barroso por 2/1 que assim 

levou a melhor no confronto 
da equipa do seu amigo pes-
soal, Eurico Couto. Na ronda 
anterior o Rebordosa tinha 
empatado a dois golos e o 
Paredes tinha vencido em 
casa o Gondomar B pela 
margem mínima.  
Já  o Aliados de Lordelo 
reencontrou-se com as vitó-
rias. Despachou o Alpendo-
rada por 5/1 e foi a Gondo-
mar vencer por 2/0. Na pró-

xima jornada o Aliados de 
Juvenal Brandão defronta o 
Rebordosa, naquele que é o 
reencontro de vizinhos e 
rivais.
Na Divisão de Honra da AFP, 
o Nun´Álvares lá vai fazendo 
pela vida, amealhando inte-
ressantes pontos neste iní-
cio de época que mais tarde 
podem dar muito jeito às 
ambições da equipa de Re-
carei. O Nun´Álvares empa-

tou em S. Mamede de Infesta 
a um golo e derrotou o Vila 
FC (a nova designação do 
Vilanovense) por 1/0. A 
equipa de José António está 
no grupo dos 2ºs classifica-
dos a dois pontos do primei-
ro lugar. 
Na I Divisão da AFP, os jogos 
do CCD Sobrosa têm tido 
muitos golos. Marcados mas 
também sofridos. A equipa 
de César Marques goleou na 

Começou o futebol de inverno
António Orlando | texto

As paragens do campeonato nunca são benéficas, ain-
da por cima quando se vem de uma derrota. Quanto 
mais depressa se jogar, melhor. Com o Amarante, co-
meçamos o jogo a perder logo aos 30 segundos quando 
o adversário fez um golo fortuito. Depois tomamos 
conta do jogo, demos a volta ao marcador. Chegamos 
ao 2/1, mas, sem estar a desculpar-me, a partir dos 50 
minutos de jogo, o encontro terminou com a expulsão 
de um jogador meu e uma sucessão de erros do árbitro 
em prejuízo da Aliança de Gandra. Os meus jogadores 
tiveram uma entrega fantástica. 

Eurico Couto
Treinador do USC Paredes 

Com o Gondomar fomos uma equipa superior mere-
cíamos uma vitória por números mais expressivos. 
Com o Rebordosa, um derby. Na primeira parte o Re-
bordosa foi superior, mas na etapa complementar fo-
mos claramente superiores e merecíamos no mínimo o 
empate. O Rebordosa é uma equipa candidata, com ou-
tros argumentos, mas durante o jogo não o evidenciou. 
Talvez a falta de eficácia tenha sido aquilo que impediu 
o nosso empate. Embora o árbitro tenha estado bem, o 
primeiro golo é demasiado irregular com duas faltas na 
mesma jogada. 

Pedro Barroso
Treinador do Rebordosa AC 

Nos últimos dois jogos, e apesar do empate na Lixa, no-
tou-se claramente o crescimento da nossa equipa. Aca-
bamos por não ser felizes na Lixa. Aos 90 minutos num 
remate do meio da rua, num grande golo, o adversário 
empatou o jogo.  No outro encontro da quinzena, o Re-
bordosa diante do Paredes, uma boa equipa e bem 
orientada, acabamos por realizar um bom jogo. Na pri-
meira parte fomos claramente superiores. A segunda 
foi mais equilibrada, mas é uma vitória justa sem con-
testação. Ficamos satisfeitos com o resultado. 

Juvenal Brandão
Treinador do Aliados FC Lordelo

Conseguimos mais duas vitórias e estamos muito satis-
feitos. É a primeira vez que conseguimos duas seguidas 
e a primeira vez fora de casa. São registos importantes. 
Ganhar 4 em 6 também é agradável embora ache que 
devíamos ter pelo menos mais 2 pontos. Estou muito 
satisfeito com o empenho e rendimento dos jogadores.
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CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
     JORNADA 6 DISPUTADA EM 9 DE OUTUBRO

Aliança Gandra ............................................. 2 Amarante .......................................................4
Classificação após Jornada 6

1º FC Felgueiras 1932 .........................................................................................................12 Pontos
5º Aliança Gandra ............................................................................................................... 7 p
Próximas jornadas

     JORNADA 7 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

Camacha – Aliança de Gandra 
     JORNADA 8 A DISPUTAR EM 30 DE OUTUBRO

Aliança de Gandra - Caniçal

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 

     JORNADA  5 DISPUTADA EM 9 DE OUTUBRO

Aliados FC Lordelo ...................................... 5 Alpendorada .................................................1
Lixa .................................................................... 2 Rebordosa ..............................................AC 2
USC Paredes .................................................. 1 Gondomar .....................................................0
     JORNADA 6 DISPUTADA EM 16 DE OUTUBRO

Gondomar ...................................................... 0 Aliados FC Lordelo .....................................2
Rebordosa AC  .............................................. 2 USC Paredes .................................................1
Classificação após Jornada 6

1º Tirsense............................................................................................................................... 18 pontos
3º Rebordosa AC ...............................................................................................................13 p
4º Aliados FC Lordelo ......................................................................................................12 p
6º USC Paredes..................................................................................................................10 p
Próximas jornadas

     JORNADA 7 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

Aliados FC Lordelo – Rebordosa AC
USC Paredes – Baião
     JORNADA 8 A DISPUTAR EM 29 OUTUBRO

Rebordosa AC -Sobrado
Vila Meã - USC Paredes 

DIVISÃO HONRA AFP 
     JORNADA 2 DISPUTADA EM 9 DE OUTUBRO

FC Infesta ....................................................... 1 SC Nun´Álvares ...........................................1
     JORNADA 3 DISPUTADA EM 16 DE OUTUBRO

SC  Nun´Álvares  ........................................... 1 Vila FC .............................................................0
Classificação 

1º Canidelo .................................................................................................................................9 Pontos
2º  Nun´Álvares ....................................................................................................................7 p
Próximas jornadas

     JORNADA 4 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

Leverense    SC Nun´Álvares 
     JORNADA 5 A DISPUTAR EM 30 DE OUTUBRO

SC  Nun´Álvares –  Sport Canidelo 

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
     JORNADA 1 DISPUTADA EM 9 DE OUTUBRO

CCD Sobrosa ................................................. 3 Valonguense .................................................1 
     JORNADA 2 DISPUTADA EM 16 DE OUTUBRO

FC Felgueiras 1932b .................................. 4 CCD Sobrosa ................................................1
Classificação 

1º Tirsense B ..............................................................................................................................6 Pontos
5º CCD Sobrosa  .................................................................................................................... 3 p
Próximas jornadas

     JORNADA 3 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

CCD Sobrosa – Águias de Eiriz 
     JORNADA 4 A DISPUTAR EM 30 DE OUTUBRO

Tirsense B – CCD Sobrosa 

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 1 DISPUTADA EM 9 DE OUTUBRO

ISC Sobreirense ........................................... 2 Monte Córdova ...........................................1
Codessos  ........................................................ 1 FC Parada .......................................................0 

JORNADA 2 DISPUTADA EM 16 DE OUTUBRO

FC Parada ....................................................... 2 Raimonda .......................................................1
Ferreira ............................................................ 4 ISC Sobreirense ...........................................4
Classificação 

1º Mocidade S. Gemil .............................................................................................................6 pontos
3º ISC Sobreirense .................................................................................................................4 p
5º – FC Parada  .........................................................................................................................3 p
Próximas jornadas

     JORNADA 3 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

ISC Sobreirense – FC Parada
Jornada 4 a disputar em 30 de outubro
Raimonda - ISC Sobreirense 
FC Parada – Zebreirense
 
CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
     JORNADA 1 DISPUTADA EM 9 DE OUTUBRO

USC Baltar ...................................................... 0 Várzea de Felgueiras  .................................1
     JORNADA 2 DISPUTADA EM 16 DE OUTUBRO

USC Baltar *Folgou
Classificação 

1º Torrados 6 pontos
8º USC Baltar 0 p
Próximas jornadas

     JORNADA 3 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

USC Baltar – Torrados 
Jornada 4 a disputar em 30 de outubro
Airães - USC Baltar

José António
Treinador do SC Nun´Álvares 

Começou o futebol de inverno
primeira jornada o Valon-
guense e foi goleado na se-
g u n d a  r o n d a  e m 
Felgueiras. 
Por último, na II Divisão da 
AFP, o campeonato também 
só se iniciou há 15 dias. Na 
Série 2 O Sobreirense ar-
rancou com uma vitória em 
casa diante do Monte Cór-
dova e empatou em Ferreira 
a 4 golos. Um fartote, por-
tanto. Já o FC Parada come-

çou o campeonato a perder 
em Codessos pela margem 
mínima mas na segunda 
jornada já equilibrou a ba-
lança ao vencer em casa o 
Raimonda. 
Na série 3, o Baltar come-
çou o campeonato com 
uma derrota caseira e fol-
gou na segunda jornada em 
virtude da desistência do 
Ancede. Têm a palavra os 
treinadores. 

Dois encontros que consolidam a conquista de quatro 
pontos que poderiam ter sido seis. Na minha opinião 
diante do Infesta fizemos um jogo muito bem consegui-
do quando produzimos o suficiente para ganhar. Dian-
te do Vila, ganhamos por uma bola a zero num erro cari-
cato do adversário mas tivemos mais três ou quatro 
oportunidades onde poderíamos ter ampliado o mar-
cador. Está a ser um bom início de campeonato mas es-
tamos com os pés bem assentes na terra. A abordagem 
à nova realidade felizmente está a correr bem. Sete 
pontos em 9 já cá estão e isso ninguém nos tira.

David Barbosa
Treinador FC Parada 

Caló
Treinador USC Baltar 

A minha equipa entrou mal no campeonato. No primeiro 
jogo o empate já era enganador. O Codessos marcou um 
golo baixou as linhas e nós não conseguimos marcar. Dian-
te do Raimonda, voltamos a entrar nervosos. O Raimonda 
fez um golo de penalti, na segunda parte a equipa soltou-se 
e conseguimos dar a volta ao marcador. O resultado é justo. 
Tenho se salvaguardar o espírito de grupo da equipa quan-
do a competência não ajudou. Nós a jogar fora vamos ter 
dificuldades porque não conhecemos os adversários mas 
vamos entrar sempre para ganhar. 

No primeiro jogo do campeonato demos 45 minutos de avanço 
ao adversário, o Várzea, uma excelente equipa, surpreendeu-
-nos. Na segunda parte mudamos. Alteramos, fizemos tudo 
por tudo para tentar dar a volta ao jogo não conseguimos. Aos 
92 minutos eles acabaram por marcar o golo da vitória. Na se-
gunda jornada folgamos. Uma folga após uma derrota nunca é 
agradável. A falta de competição deu ao menos para treinar 
mais o que acaba por ser positivo até porque já temos mais um 
jogador.

César Marques 
Treinador CCD Sobrosa 

Os dois jogos da quinzena têm de ser analisados de for-
ma completamente distinta. No primeiro jogo, fomos 
claramente melhores. Começamos por sofrer um golo 
na primeira parte, mas depois, na etapa complementar, 
esmagamos. Quem viu o encontro percebeu que o So-
brosa foi muito melhor que o Valonguense que terá sido 
surpreendido pela nossa qualidade de jogo. Agora em 
Felgueiras até entramos bem no jogo fizemos um 1/0. 
Depois eles em contra corrente empataram. Na segun-
da parte foi um desastre total. A minha equipa foi muito 
macia. Em dez minutos sofremos três golos. 

Renato Guimarães
Treinador ISC Sobreirense

Julgo que entramos bem no campeonato. No primeiro jogo 
conquistamos uma vitória. O triunfo só pecou por escasso. 
Em função daquilo que produzimos durante os 90 minutos 
julgo que deveríamos ter marcado mais golos. No segundo 
jogo, empatamos num jogo muito disputado. Comparati-
vamente este início de época está a ser melhor que o da 
época passada. A equipa está a começar a adquirir conheci-
mentos e com o ritmo de jogo alcançado na Taça o Sobrei-
rense está mais competente. 
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Cecília Leal foi distinguida 
com o prémio de investigado-
ra mais inovadora de 2016, 
atribuído pelo Instituto Na-
cional de Saúde dos estados 
Unidos. 

O valor deste prémio, cer-
ca de 1,5 milhões de dólares, 
será aplicado, por um perío-
do de cinco anos num progra-
ma que se destina a apoiar 
jovens investigadores pelas 
suas ideias criativas e inova-
doras e com potencial impac-
to na ciência na área biomédi-
c a ,  o u  c i ê n c i a 
comportamental. 

Progresso de Paredes (PP) 
- Que significado tem para a 
Cecília Leal ter sido distin-
guida com o prémio de in-
vestigadora mais inovado-
ra de 2016, atribuído pelo 
Instituto Nacional de Saú-
de dos Estados Unidos, aí 
na América?
Cecília Leal (CL) - Este pré-
mio é talvez o marco mais im-
portante da minha carreira 
científica. Eu acredito que o 
sucesso gratuito é raro. É pre-
ciso trabalhar muito para se 
atingir algo importante. Eu, 
como milhares de colegas, 
trabalhei imenso todos os 
dias para desvendar certos 
mistérios científicos. É esta 
curiosidade que me faz levan-
tar de manhã, não a procura 
dos prémios. Mas quando se 
acorda um dia para descobrir 
que a instituição mais impor-
tante dos Estados Unidos re-
conhece este esforço como 
um dos melhores do País, é 
fantástico!

PP – A Cecília Meireles tam-
bém já foi distinguida pelo 
National Science Founda-
tion CAREER award, uma 
das mais altas atribuições 
americanas a cientistas. É 

assim? Fale-nos, também, 
dessa distinção…
CL – Sim, nos Estados Unidos 
há várias unidades que finan-
ciam projetos científicos. A 
National Institutes of Health 
foca o seu interesse na saúde 
e a National Science Founda-
tion está mais envolvida nas 
ciências exatas. O meu traba-
lho localiza-se num plano de 
interseção entre as ciências 
naturais e exatas portanto es-
tou habilitada a ter prémios 
das duas. O CAREER award é 
bastante famoso mas é atri-
buído a mais cientistas por 
ano comparado com este últi-
mo que é bastante mais 
seletivo.

PP –  Desta última vez, o 
que é que inovou para ser 
premiada como a investi-
gadora mais inovadora de 
2016? 
CL – A minha área de investi-
gação é o desenvolvimento 
de partículas que servem de 
cápsulas extremamente pe-
quenas que encapsulam um 
medicamento. Estas partícu-
las são capazes de proteger 
as zonas saudáveis do nosso 
organismo do contacto inde-
sejável com esse medicamen-
to. Quando as partículas atin-
gem as células com proble-
mas (por exemplo uma célula 
cancerosa), são capazes de 
finalmente libertar o medica-
mento, só onde é necessário. 
O que me concedeu o prémio 
foi uma pergunta “simples”, 
quase ingénua, que foi consi-
derada muito inovadora. Já 
sabíamos que o formato e ta-
manho destas partículas afe-
ta a sua eficiência. A minha 
pergunta é: e qual é o efeito 
da organização dos materiais 
dentro da partícula? Por 
exemplo, se a partícula for ti-
po uma cebola em que cada 
camada de medicamento é 
descascada lentamente 
quando chega à célula, será 

diferente de uma partícula 
tipo esponja onde o medica-
mento não precisa de ser 
“descascado”, mas pode sim-
plesmente ser “espremido” 
para dentro da célula?

PP – Julgo, pelo que perce-
bi, que a investigação da 
Cecília Leal  está relaciona-
da com avanços na área da 
nanotecnologia médica. O 
seu trabalho pode influen-
ciar, influencia, de que for-
ma o avanço na prevenção 

de patologias ou não tem 
nada que ver com isso…?
CL – O meu trabalho é muito 
teórico, o meu forte não é a 
biologia. Nem sequer tenho 
muito interesse na parte mé-
dica, mas o meu trabalho po-
de contribuir para o desen-
volvimento de medicamen-
tos mais eficientes.  Um 
exemplo é a quimioterapia 
onde é importante proteger 
as células saudáveis, e a ata-
car apenas as cancerosas. 
Neste contexto a nanotecno-

logia médica promete ofere-
cer soluções para este pro-
blema no futuro.

PP – Explique, ao leitor do 
Progresso de Paredes, o 
seu trabalho…
CL – O meu trabalho é dividi-
do entre dar aulas a estudan-
tes da faculdade de engenha-
ria e orientar os meus estu-
dantes de doutoramento. É 
muito raro eu fazer expe-
riências no laboratório. Ge-
ralmente ensino uma ou 

duas vezes os meus estudan-
tes e eles fazem o resto. As 
experiências em si não são 
difíceis, mas pensar nos pro-
blemas e interpretar os re-
sultados é complicado, e é 
isso que faço diariamente. O 
meu trabalho tem como ob-
jetivo desenvolver novos 
materiais com capacidades 
terapêuticas que se inspiram 
em materiais naturais. A na-
tureza tem táticas fantásti-
cas de conseguir liderar pro-
cessos que o ser humano, 

“Quando se acorda um dia para descobrir que a ins  tituição mais importante dos 
Estados Unidos reconhece este esforço como um  dos melhores do País, é fantástico”

Entrevista a Cecília Leal, investigadora natural de Lordelo, radicada no Illinois, EUA.

António Orlando | texto
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Investigadora de 
Lordelo vence prémio 
nacional dos EUA por 
ideia inovadora
A investigadora da Universidade de Illinois, nos Es-
tado Unidos da América, Cecília Leal foi uma das 48 
vencedoras do prémio do National Institutes of 
Health Director´s New Innovator 2016, que reco-
nhece ideias relevantes e inovadoras a jovens cien-
tistas, do país, com carreiras recentes mas promis-
soras. Cecília Leal, nascida em Lordelo, Paredes, é 
professora assistente em engenharia e ciências dos 
materiais, receberá 1,5 milhões de dólares para de-
senvolver o seu trabalho de investigação nos próxi-
mos cinco anos.
O prémio apoia jovens investigadores que idealiza-
ram linhas de investigação excecionalmente criati-
vas e que potencialmente poderão ter grande im-
p a c to  n a  b i o m e d i c i n a  o u  n a s  c i ê n c i a s 
comportamentais.
A pesquisa da investigadora de Lordelo centra-se 
nos nanomateriais, feitos de pequeníssimas partí-
culas chamadas nanopartículas, que poderão ser 
usados na medicina. (A espessura de uma folha de 
papel tem 100 000 nanómetros. 1 nanómetro= 
0,000000001 metros)
Estes materiais são usados para transportar medi-
camentos que têm como alvo as células cancerosas, 
ou de outras doenças, sem prejudicar os tecidos 
saudáveis.
Cecília Leal estudou engenharia química na Univer-
sidade de Coimbra tendo posteriormente ido para 
a Suécia fazer um Doutoramento em Química – Fí-
sica tendo com orientador um professor do Comité 
Nobel para a Química.
Depois de ter terminado o seu Doutoramento rece-
beu do Governo sueco uma bolsa para estudar onde 
quisesse, tendo escolhido o laboratório de Santa 
Bárbara, na Universidade da Califórnia onde já fa-
ziam um trabalho similar ao seu, antes de ir para a 
faculdade da Universidade de Illinois em 2012.
Cecília Leal é casada com um professor de Física da 
UI, Thomas Faulkner, e tem dois filhos, uma menina 
de 3 anos e um rapaz de 10 meses de idade.

“Quando se acorda um dia para descobrir que a ins  tituição mais importante dos 
Estados Unidos reconhece este esforço como um  dos melhores do País, é fantástico”

por muito que tente, não 
consegue imitar. Por exem-
plo, um vírus não precisa de 
fazer um doutoramento para 
saber exatamente como inje-
tar o seu material genético 
numa célula. O meu objetivo 
é perceber como este pro-
cesso ocorre de modo a po-
der então artificialmente 
capturar esse mecanismo e 
desenvolver materiais bené-
ficos de terapia celulares. 

PP – Como é que foi parar 
aos Estados Unidos da 
América?
CL – Após o meu doutora-
mento na Suécia foi-me con-
cedida uma bolsa que me 
permitia fazer investigação 
onde quisesse. Os Estados 
Unidos é a escolha óbvia no 
que diz respeito ao avanço 
científico.

PP – Está aí, no Illinois, 
nos EUA, há quantos anos? 
Para continuar ou conta 
regressar?
CL – Desde o final de 2007. 
Voltar a Portugal é sempre 
um sonho, mas não sei se vai 
ser possível num futuro 
próximo. 

PP – Portugal não lhe dá 
condições para desenvol-
ver a sua investigação, ou 
a opção América tem mais 
a ver com aquilo que é re-
conhecido como o supras-
sumo da investigação? 
CL – Na verdade, eu não pre-
ciso de estar na “primeira 
fila” em ciência para ser fe-
liz. Ter a oportunidade de 
estar perto da minha afilha-
da, e de toda a minha família 
teria um peso enorme. Con-
tudo, a cultura portuguesa 

associada aos problemas 
graves financeiros simples-
mente não permite ou pro-
move que pessoas como eu 
voltem ao País.  É muito 
difícil. 

PP – A opção de carreira 
na investigação teve a ver 
com algo com que sempre 
desejou fazer ou o seu 
percurso académico “ati-
rou-a” para esse mundo?
CL – Fui um bocado “atirada” 
no início. A única razão pela 
qual eu fiz um doutoramento 
na Suécia foi porque um Ins-
tituto de Investigação no 
Porto fez-me uma proposta 
de emprego depois de eu 
acabar o curso em Coimbra, 
e passado uma semana mu-
dou de ideias e eu fiquei sem 
emprego. Nessa altura tive a 
oportunidade de sair do País 
para me doutorar. Após o 
doutoramento já sabia que a 
minha carreira teria que ser 
em investigação.

PP – Costuma vir ao con-
celho de Paredes?
CL – Sim, vou a Lordelo, pelo 
menos uma vez por ano.

PP – O concelho de Pare-
des conhece o seu traba-
lho e méritos. Refiro-me, 
claro, às Instituições?
CL – Não sei se conhece, pa-
ra ser honesta.
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Dois Equívocos

Falarei de dois equí-
vocos. Durante a ce-
rimónia pública que 

comemorou a Implantação 
da República, o 5 de Outu-
bro, no concelho de Pare-
des, foram homenageados, 
pela Câmara Municipal de 
Paredes, 5 ex-deputados 
residentes em Paredes. Ma-
nuel Moreira, Granja da 
Fonseca, Maria João Fonse-
ca, Raquel Coelho e Concei-
ção Bessa Ruão receberam 
a  M e d a l h a  d e  O u r o  d o 
Município.

“A Câmara Municipal de 
Paredes decidiu fazer esta 
homenagem a todos aque-
les que, residindo em Pare-
des, tiveram assento como 
deputados na Assembleia 
da República, precisamente 
um dos pilares em que as-
senta a nossa democracia, 
neste 5 de Outubro, pela sua 
carga simbólica,“ explica 
uma nota de imprensa.

Por coincidência os no-
meados são todos do PSD, o 
que aumenta a longa lista 
dos notáveis PSD’s que em 
P a r e d e s  j á  f o r a m 
condecorados.

Mas quando o Presiden-
te da Câmara fala em “re-
presentantes” do Concelho 
na Assembleia da Repúbli-
ca,  estamos perante um 
equívoco, não só formal co-
mo substancial. O Concelho 
de Paredes,  como outro 
qualquer concelho do País, 
não elege quaisquer depu-
tados. Eles são eleitos em 
listas de partidos e coliga-
ções candidatas á eleição 
de deputados á Assembleia 
da República pelo Circulo 
Eleitoral do Porto. E mes-
mo muitos, senão todos os 
homenageados, só foram 
deputados por substituição 
de deputados, esses sim 
eleitos. Esta é a razão for-
mal do equívoco.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

A razão substancial do 
equívoco reside no facto de 
serem desconhecidas in-
tervenções significativas 
em defesa de interesses es-
pecíficos de Paredes. E ser 
caricato não se lembrar a 
i n a u d i t a  p a s s a g e m  d e 
Granja da Fonseca pelo 
Parlamento.

Aqui chegado, lembro 
(para os distraídos), a pre-
sença na Assembleia da Re-
pública entre 1991 e 1999 
do Dr. José Calçada, como 
deputado do PCP eleito pelo 
Circulo Eleitoral do Porto. 
Conheço as suas interven-
ções, a sua participação em 
comissões parlamentares, a 
sua qualificada presença na 
discussão de problemas 
constitucionais, educação, 
cultura e assuntos sociais. 
Vivia então no Concelho de 
Lousada. Posteriormente 
mudou residência para Pa-
redes, onde foi candidato a 
Presidente da Câmara de 
Paredes pela CDU em dois 
atos eleitorais sucessivos, 
mantendo intervenção as-
sociativa e sindical de rele-
vo de âmbito nacional. Ele 
dispensa esta referência, eu 
não calo a discriminação.

Houve intervenções na 
Sessão da Assembleia Mu-
nicipal de Paredes sobre a 
situação das descargas no 
Rio Ferreira provenientes 
da ETAR da Arreigada, em 
Paços de Ferreira. O ex-pre-
sidente da Junta de Fregue-
sia de Lordelo, em lingua-
gem lamentável, usando o 
termo “me…” para a es-
querda e para a direita, e 
Nuno Serra, o atual presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Lordelo, em tom mais 
civilizado, denunciaram a 
situação.  

C o m  o  p r o p ó s i t o  d e 
amenizar o tom e trazer al-
guma luz e esperança á dis-
cussão de uma solução fu-
tura, argumentei em nome 
da CDU, ter conhecimento 
pela Comunicação Social (o 
que não tinha sido referido 
pelos autarcas locais!) que 
o senhor Ministro do Am-

cristianoribeiro@gmail.com

biente tinha imposto á Ad-
ministração da Região Hi-
drográfica do Norte um 
prazo de uma semana para 
que essa entidade propu-
sesse uma solução técnica 
para as descargas poluen-
tes e um prazo de dois anos 
para “reparar” a ETAR de 
Arreigada (da responsabi-
lidade da empresa conces-
sionária Águas de Paços de 
Ferreira).  Perguntei por 
fim se os autarcas de Lorde-
lo andavam “distraídos” 
desta informação.

Dito isto, soltaram-se os 
demónios, de Mota e Serra, 
atingidos nas suas “compe-
tências” de zeladores da 
causa pública em Lordelo. 
Mota foi igual a si mesmo. 
Serra, mais cordato, acu-
sou-me de divisionista, as-
sumindo-se ambos como os 
“únicos” defensores do am-
biente em Lordelo. O pró-
prio Presidente da Câmara 
lá foi dizendo, a contragos-
to, que tinha tido contactos 
com o Ministério, que já ti-
nha sido excedido em al-
guns dias o prazo para a 
proposta da solução técni-
ca e que não autorizaria a 
passagem das lamas da 
E TA R  p o r  e s t r a d a s  d o 
Concelho.

Parece que para o PSD 
de Paredes a solução defi-
nitiva das descargas do Rio 
Ferreira, atingindo as po-
pulações de Rebordosa e 
Lordelo, pode ser um pro-
blema. Durante a longa ges-
tão do PSD da Câmara de 
Paços de Ferreira não hou-
ve diálogo e acima de tudo 
não houve solução. Durante 
os governos do PSD /CDS /
Cavaco nada se fez de con-
creto para minimizar os 
prejuízos ambientais imen-
sos. A meritória posição 
dos autarcas locais mere-
ceu sempre o desdém de 
quem em Lisboa manda. 
Agora temos Câmara PS em 
Paços de Ferreira e o Gover-
no da “geringonça” traba-
lhando em busca de solu-
ção definitiva e PSD no dis-
curso da “me…”. Irónico…

A taxa máxima de IMI foi reduzida 
este ano de 5% para 4,5%. Por 
isso, mesmo os proprietários de 

imóveis nos municípios que aplicavam 
a taxa máxima, como é o caso de Pare-
des teriam toda uma poupança na taxa 
do imposto a pagar.

 Este governo reintroduziu a cláusu-
la de salvaguarda que protege princi-
palmente os proprietários de casas 
mais antigas a quem as reavaliações 
implicaram brutais aumentos de valor 
patrimonial tributário. A proteção é 
muito evidente e impede em absoluto 

A Verdade Sobre o IMI
aumentos superiores a 75€ do IMI 
anual a pagar por ano. Entre 2012 e 
2013 o então governo da direita obri-
gou à reavaliação de todos os imóveis e 
de seguida acabou com a cláusula de 
salvaguarda, a qual impunha tetos ao 
aumento anual do IMI daí resultante. 

Implementou-se a manutenção da 
isenção de IMI aos idosos quando vão 
para lares. Note-se que estes idosos 
perdiam este benefício fiscal por causa 
da alteração do domicílio.

O Orçamento do Estado para 2016 
(OE 2016), do atual governo, prevê 
também uma redução à taxa de IMI pa-
ra as habitações de famílias com depen-
dentes a cargo (o desconto só não é con-
cedido se a autarquia assim deliberar). 
Valor dos descontos: 1 dependente: 
20€; 2 dependentes: 40€; 3 ou mais de-
pendentes: 70€. Em Paredes o executi-
vo do PSD só atribuiu estes descontos a 

Por
PAULO
SILVA
Professo

psilvaparedes@gmail.com

Na passada semana, aqui 
neste espaço falei aberta-
mente daquilo que acho 

que o PSD precisa mas principal-
mente e antes de tudo Paredes.

No entanto, para meu espanto e 
de todos, assistimos a mais uma in-
tenção de candidatura ao Concelho 
de Paredes pelo PSD, através da 
companheira Conceição Bessa 
Ruão.

Será? 
Não haverá mais? Não sei…mas, 

como se costuma dizer, não há duas 
sem três.

Na política, como na nossa vida, 
nem sempre aquilo que gostáva-
mos de ter, temos. É certo que den-

tro do PSD só haverá lugar para um. 
Alguns ficarão tristes, mas conti-

nuo a dizer que este tipo de apre-
sentações não podem condicionar 
as escolhas que no futuro terão de 
ser feitas.

O próximo candidato que se 
apresentará pelo PSD tem que ser 
escolhido pelo seu perfil e deve ter 
uma equipa à sua medida e de acor-
d o  c o m  a s  n e c e s s i d a d e s  d o 
Concelho.

 Não pode, o candidato ser con-
dicionado por estas apresentações 
que deveriam ser feitas unicamente 
em plenário de militantes do 
partido.

Pode-se discutir ideias e futuro 
para o Concelho, fora ou dentro do 
partido, mas nunca tentar condicio-
nar, através da apresentação de 
candidaturas, as escolhas que o fu-
turo candidato do PSD tem que ofe-
recer aos Paredenses.

O que o PSD precisa neste mo-

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

O que vão fazer sem legitimidade? …. Vamos ver

joaquimneves.progresso@gmail.com
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A Verdade Sobre o IMI quem tem mais do que um filho, deixan-
do de fora os casais com um só filho.

 OE 2016 isentou de IMI os prédios 
rústicos de baixo valor se os proprietá-
rios tiverem baixos rendimentos.

 O OE 2016, equiparou o coeficiente 
de qualidade e conforto relativos à loca-
lização e operacionalidade relativas 
dos prédios destinados à habitação aos 
(aliás) já utilizados nos prédios de co-
mércio, indústria e serviços. O “Coefi-
ciente qualidade e conforto”, foi intro-
duzido em 2007 e não agora. Desde 
2014 que há um Majorativo “localiza-
ção e operacionalidade relativa”, o tal 
ponderador relacionado com o sol.

 Os proprietários podem fazer simu-
lações e só pedem a reavaliação do imó-
vel se virem que lhes é mais favorável, 
senão deixam estar como está. Assim 
no curto prazo o mais expectável é que 
a receita com IMI até diminua. No en-
tanto, os municípios e juntas de fregue-
sia podem pedir reavaliações e não ape-
nas os proprietários e as repartições de 
finanças. 

Exemplo: Em termos práticos imagi-
nemos um prédio com 5 andares em 
que o R/C seja uma casa com janelas 
pequenas e voltadas para as traseiras 
do prédio e em que o último andar com 
vista para o mar ou o rio e boa exposi-
ção solar, e têm ambos exatamente a 
mesma área. Sabemos que o valor co-
mercial destes 2 imóveis será bem dis-
tinto. Porém, em termos patrimoniais, o 
que sucede é que podemos ter o mesmo 
IMI para pagar mesmo tratando-se de 
famílias com distintos níveis de rendi-
mentos, mas como a área e o valor por 
metro quadrado nessa região são 
iguais, o cálculo do IMI seria injusto. 

O PSD Paredes, tenta criar a Ilusão de 
uma grande descida, algo que em véspera 
de eleições em Paredes acontece sempre 
(infelizmente nos anos seguinte volta a 
subir) e que essa descida só não será 
maior porque o governo decidiu taxar o 
sol…mas a verdade é que uma casa ao sol 
em Paços de Ferreira ou Penafiel vão con-
tinuar a pagar menos do que uma casa à 
sombra em Paredes.

Guardado está o bocado 
para quem o há-de comer 

Depois da líder do 
CDS/PP ter dado o 
pontapé de saída nas 

Autárquicas de 2017, ao apre-
sentar a sua candidatura à 
Presidência da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, no que poderá 
ser considerado como o pri-
meiro candidato com impacto 
a nível nacional, começaram a 
surgir outras apresentações, 
mais de carácter local, que es-
tão a animar todo o Portugal 
de uma forma genérica e tam-
bém Paredes, de maneira 
particular.

Neste capítulo, alguns ain-
da estão na fase das sonda-
gens e contactos, quer dentro 
de “portas”, buscando candi-
datos ou candidatas, alguns já 
fora do período de validade 
politica, ou levantando a “cris-
ta”, para lá do Rio Douro, pro-
pondo-se reabilitar derrota-
dos políticos, que já defende-
ram outras cores partidárias. 
Casos há até em que o deses-
pero começa a tomar conta da 
tripulação, alguns já saltaram 
fora e outros estão prestes a 
seguir o mesmo caminho. En-
fim, como se diz em gíria agrí-
cola, foi colocar jornaleiros a 

feitores. 
Temos até o episódio cari-

cato de alguém que tomou 
posse de um cargo político 
num dia à noite, e no dia se-
guinte pela manhã, gritou alto 
e bom som que é candidato 
por outra força politica. Neste 
período de pré-campanha 
eleitoral antecipado, outros já 
se apresentaram à liça, e aqui 
o PSD Paredes, leva vantagem, 
pois até já tem galos a mais pa-
ra o mesmo poleiro… 

Contra as expectativas da 
Comissão Politica local, dois 
militantes social democratas 
já vierem publicamente mos-
trar a sua disponibilidade pa-
ra serem candidatos à Presi-
dência, sendo que um deles 
inclusive, contou com o apoio 
presencial do próprio Celso 
Ferreira, de um Vereador, e da 
atual maioria dos Presidentes 
de Junta eleitos nas listas la-
ranja. Na prática, como diria o 
Marechal Spínola, uma “maio-
ria silenciosa”, ou quase, já que 
tirando o atual Presidente, 
n i n g u é m  m a i s  p re s to u 
declarações.

Já o outro candidato, neste 
caso candidata, não contou 
com um apoio tão “muscula-
do”, e mesmo daquele que pa-
recia ter como certo, viu a cor-
da ser roída à última da hora, 
ficando aparentemente ape-
nas com o apoio da gente 
anónima, que, segundo a pró-
pria, a incentivam diariamen-

te e de uma forma entusiástica 
a  a p r e s e n t a r  a  s u a 
candidatura.

Perante uma abundância 
tão repentina de voluntários, 
logo o Presidente da Comis-
são Politica do PPD/PSD de 
Paredes, Pedro Mendes, ele 
próprio como candidato a 
candidato a Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
apressou-se a comentar a 
candidatura do seu Vice-Pre-
sidente da Comissão Politica, 
informando que o mesmo 
não era uma escolha sua Co-
missão Política. Isto apesar 
de na referida apresentação, 
se incluírem na “maioria si-
lenciosa”, mas ruidosa nos 
aplausos, a maioria dos 
membros da tal Comissão Po-
lítica a que o candidato a can-
didato dignamente preside… 
E ao que consta, nenhum es-
tava amarrado ou ameaçado 
de morte.

Mas caro leitor, não se con-
vença que a coisa vai ficar por 
aqui. Muitos ainda esperam 
um “D. Sebastião”, vencido em 
outras guerras, que aparece-
rá, não sei se numa manhã de 
nevoeiro, com a auréola de 
salvador, para tentar colocar 
ordem na casa, colar os cacos 
e acenar com uma remota mi-
ragem de vitória, procurando 
unir todas as sensibilidades, 
oferecendo o presente a uns, o 
futuro a outros, e o paraíso a 
alguns anjinhos.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

O que vão fazer sem legitimidade? …. Vamos ver
mento é mostrar aos Paredenses 
que estará forte, com uma equipa 
forte, capaz de continuar a gover-
nar Paredes sem interesses e com 
um único objetivo: o desenvolvi-
mento da nossa Terra, para que sin-
tamos orgulho nela.

Certamente todos têm a opinião 
de quem deve ser ou não ser o pró-
ximo candidato do PSD, mas na mi-
nha opinião, neste momento os úni-
cos que têm legitimamente e direito 
próprio de o ser são Pedro Mendes, 
Joaquim Neves (eu) e Granja da 
Fonseca. 

Eu explico: 
Granja da Fonseca é o único pa-

triarca do PSD/Paredes e com pro-
vas  dadas  de  governação do 
concelho;

Joaquim Neves e Pedro Mendes 
foram os únicos que concorreram à 
Comissão Política e disseram que se 
ganhasse eram candidatos a Cama-
ra Municipal.

 Durante a eleição a Comissão 
Política, alguns elementos que hoje 
fazem parte dessa mesma estrutu-
ra, já diziam que Pedro Mendes não 
iria ser o Candidato.

Dá mesmo para perguntar :
Porque concorreram com Pedro 

Mendes? 
N ã o  p o d i a m  s e g u i r  o u t ro 

caminho….
Podiam, mas sabiam que não ti-

nham essa força.
Certamente pensaram que a 

guerra só se vence no fim….. e era 
preciso vencer aquela batalha…. E 
depois viriam outras, certo?

M a s  c o m o  d i s s e  Ab ra h a m 
Lincoln:

“Pode-se enganar a todos por al-
gum tempo, pode-se enganar al-
guns por todo o tempo, mas não se 
pode enganar a todos todo o 
tempo...” 

E agora, o que vão fazer sem legi-
timidade? …. Vamos ver.
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O Centro Social e Paro-
quial de Baltar, organizou a 
1ª Grande Noite de Fados. O 
evento ocorreu no passado 
dia 8 de Outubro, no salão do 

C.S.P. Baltar e contou com a 
presença do grupo “ Os Ami-
gos do Fado” . Na Guitarra, 
Herculano Jacob e Silvério 
Rocha, na Viola Paulo Teixei-
ra e João Miranda. Fadistas: 
José Emílio; Albino Faria; Cá-
tia Silva; Luciana Silva e Ga-
briela Ferreira. A música foi 
acompanhada pela comida 
tradicional, o que originou 

mais um momento cultural 
na Vila de Baltar, que tem um 
movimento associativo assi-
nalável. A Direção do Centro 
Social e Paroquial de Baltar, 
agradeceu publicamente a 
preciosa colaboração e ge-
nerosidade demonstrada 
pelas seguintes identidades: 
Amigos do Fado;

N.G.B - Negociante Gado 

Baltar ;António Pinto Ribei-
ro Frutas e legumes; Distri-
bui; Mota Reis;

Café Angola; Doces Sabo-
res da D.ª Teresa; A2 Publici-
dade; Café restaurante “Pon-
to de Encontro”; Doces da 
Mansinha; Técnico de Som - 
José Maria; Animadora das 
crianças, Aida Costa; S. Pe-
dro - Centro Social da Sobrei-

ra; Deolinda Rocha Fregue-
sia Madalena; Junta de Fre-
guesia de Baltar; Câmara 
Municipal de Paredes; Clube 
Jazz Baltar e Paróquia de 
Baltar. Segundo a Direção,  a 
colaboração  de todos os 
mencionados permitiu que a 
“I Noite Fados” fosse um 
evento coroado de êxito e 
não menos importante, um 

salutar momento de conví-
vio entre os presentes.  Agra-
deceram também a todos os 
que contribuíram para a or-
ganização e realização deste 
evento assim como a todo o 
público presente. 

Aguardam que num futu-
ro próximo, possam conti-
nuar com a cooperação de 
todos. 

Baltar

Centro Social de Baltar organizou  “ Noite de Fado
FAUSTINO 
 SOUSA

Academia Sénior 
Amigos da Dança  Baltar

Kartódromo de Baltar  tem nova “Cara”

Você sabia que... A Lenda de S. Silvestre

No passado dia 16 de Ou-
tubro a Academia Sénior de  
Dança de Baltar celebrou o 
seu primeiro aniversário. 
Trata-se de mais um projeto 
em que a música é o pretexto 
para uma maior socialização 
e em simultâneo  permitir 
que o corpo esteja mais ati-

vo. A Academia desenvolve a 
sua ação no salão BaltarArte 
e  tem muitos participantes , 
onde a classe feminina está 
em maioria. Esse é mais um 
exemplo do trabalho social e 
cultural  que as forças vivas 
de Baltar desenvolvem a este 
nível.

O Kartódromo de Baltar es-
ta há longo tempo em obras. O 
espaço é um dos principais po-
los de atração do concelho e 
surge de  “cara lavada “, com 
uma renovação completa do 

bar de apoio  e com a frota de 
“Karts” renovada com dez kar-
tings novos de 270cc e breve-
mente  serão dezasseis. Está 
disponível também um  karting 
bi lugar de 390cc e dois “ Paro-

lin” de  270cc, tudo com capa-
cetes novos.  Neste momento o 
Karting está apenas aberto ao 
fim de semana, entre as 10h e 
as 20h e os utentes podem dis-
frutar da bela pista, com novos 

Karts e num ambiente com a 
Serra de Baltar como pano de 
fundo, que apesar do grande 
incêndio  que sofreu, está lá pa-
ra as curvas, dando um toque 
especial à pista de Baltar. 

Por incrível que pareça 
aos mais jovens, existiu uma 
capela no monte de S. Silves-
tre, junto ao Karting de Bal-
tar, onde estava situada uma 
capela branca que era vista 
do alto mar. A capela tinha 
uma imagem que era objeto 

de culto por parte dos pesca-
dores no último dia de cada 
ano. De todas as terras  vi-
nham romeiros, especial-
mente pescadores e mari-
nheiros, com grande devo-
ç ã o ,  p a r a  c u m p r i r e m 
promessas feitas ao Santo, 

no alto mar, em momentos 
de aflição, em que recorriam 
à proteção do céu. Mais tar-
de, os moradores do lugar de 
Fagilde construíram neste 
lugar uma pequena capela 
para onde trouxeram abusi-
vamente a popular imagem 

de S. Silvestre; mas de noite 
uma mão oculta retirava a 
imagem e ia repô-la na sua 
capela do monte de S. Silves-
tre.  Dois grupos da terra, 
guerrearam-se entre si, pois 
queriam o Santo, em cada 
um desses lugares. A luta du-

rou bastante tempo, até que 
um dia os habitantes de Fa-
gilde destruíram a capelinha 
do monte, de que há apenas 
restos das paredes tendo as-
sim acabado a grande roma-

gem no fim do ano. A ima-
gem do Santo ainda se con-
serva na capela de Nossa 
Senhora das Necessidades, 
no lugar da Capela, dantes 
chamada capela de Fagilde.

Festa em Honra do Padroeiro  
de  Baltar

Tradição Secular
O Anjo S. Miguel foi mais uma vez 
celebrado no  último fim de semana 
de Setembro. Esta festa  já vem des-
de a Idade Média e é uma prova da 
antiguidade, da cultura e da devoção 
dos baltarenses ao seu anjo prote-
tor.  Na história da Igreja são men-
cionadas duas aparições de S. Mi-
guel: uma ao Papa Gelásio I no mon-
te Gargano e a outra, de que foi 
dignado o Papa S. Gregório, o Gran-
de, em ocasião de em Roma grassar a peste. S. Miguel apa-
receu ao Papa no Castelo de Santo Ângelo e em sinal do 
fim  da epidemia, meteu a espada na bainha. Realmente a 
epidemia parou imediatamente de fazer vítimas. É este 
anjo que os baltarenses celebram sempre com grande 
devoção, junto à sua Igreja Paroquial, que é o verdadeiro 
centro da fé em Baltar.  Este ano não fugiu à regra, e o em-
penho da comissão de festas  foi total, quer na beleza da 
iluminação da Igreja Paroquial e seus acessos, quer na 
procissão que mantém as suas características originais 
bem enraizadas na cultura religiosa dos baltarenses e que 
faz parte da sua identidade.
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Trail por Rebordosa
Mais de quatro dezenas 

de pessoas participaram, no 
passado dia 16 de Outubro, 
no primeiro Trail por Rebor-
dosa, Caminhada e primeiro 
Trail do Fitin, num percurso 
realizado por estradas e 

montes de Rebordosa. Fo-
ram 10 quilómetros em que 
os participantes concorre-
ram numa aventura que 
contou com alguma chuva. 
(Foto 2). O Ginásio Fitin or-
ganizou o evento e integrou 

cerca de 40 pessoas, não in-
cluía custos nenhuns apenas 
é um incentivo para os parti-
cipantes praticarem Des-
porto e proporcionar a to-
dos um ou convívio entre os 
presentes.

Dia 29 de 
Outubro Richie 
Campbell
É já dia 29 de Outubro 
que Richie Campbell, 
irá apresentar-se em 
concerto no Pavilhão 
Rota dos Móveis. Este 
concerto tem uma fi-
nalidade que é colabo-
rar para as Festas da 
Cidade de Rebordosa. 
Ainda há pulseiras à 
venda e para os inte-
ressados podem ad-
quirir as ditas pulsei-
ras nas instalações da 
Junta de Freguesia de 
Rebordosa, Junta de 
freguesia de Lordelo, 
Via Pública Escola de 
Condução, etc…

No passado dia 16 de Ou-
tubro, comemoraram-se 25 
anos do Monumento ao Sa-

grado Coração de Maria, 
nesta freguesia de Beire. As-
sim, a imagem, em procis-
são, percorreu vários luga-
res. Por onde passou, as pes-
soas colocaram tapetes de 
flores para homenagear 
Nossa Senhora. 

É costume secular levan-
tar o mastro para anunciar a 
festa em honra da Nª. Senho-
ra dos Chãos. Depois da festa, 
desce-se o mastro e guarda-
-se para o ano seguinte. Assim 
aconteceu, no passado dia 16 
de outubro. Houve foguetes, 

bombos e a banda de Vilela a 
abrilhantar este ritual.  Acom-
panharam esta tradição a Co-
missão de Festas cessante e a 
do próximo ano que é assumi-
da, pela primeira vez, por ele-
mentos femininos como de-
monstra a imagem.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Bitarães
Monumento ao Sagrado 
Coração de Maria

Descida do Mastro

O Teatropalco – Grupo 
de Teatro Amador de So-
brosa está a promover 
uma temporada de espec-
táculos que teve início no 
passado dia 8 e se prolon-
ga até  5 de Novembro. A 
peça inaugural intitulava-
-se “A Bebedeira da Mor-
te” e foi protagonizada 
pelo grupo anfitrião. Já no 
dia 15 foi a vez de Sobrosa 
acolher a Associação Tea-
tral Letras 100 Cessar de 
Sousela (Lousada) que in-
terpretou “À Barca, à Bar-

ca”. Amanhã subirá ao pal-
co novamente o grupo de 
Sobrosa, desta feita com 
“As Pérolas de D. Maria” e 
“O Casamento de Maria 
Feia”. Dia 29 será a vez do 
Grupo de Teatro de Criste-
lo levar à cena “O Segundo 
Espelho”. Por último, a 5 
de Novembro a peça “Ve-
lhos, velhinhas e velho-
tes”, pelo Grupo de Teatro 
Amador da Linha 5, de 
Caíde de Rei (Lousada) 
encerrará esta intensa 
programação cultural. To-
dos os espectáculos se 
realizam no Salão Nobre 
do Centro Paroquial de 
Sobrosa pelas  22h00, 
s e m p r e  c o m  e n t ra d a 
gratuita.

Sobrosa

Outono no Palco

CRISTIANO
MARQUES

O  Agrupamento de Esco-
las de Vilela, no passado dia 
7 de outubro, pelas 20,30h , 
no pavilhão Rota dos Móveis, 
entregou os diplomas de mé-
rito e excelência, referentes 
ao ano letivo 2015/2016, 
aos alunos que se destaca-
ram pelo seu aproveitamen-
to, capacidades e atitudes.

A responsável do Agrupa-
mento, sublinhou a impor-
tância deste dia, como sendo 
um “reforço positivo” para os 
alunos e encarregados de 
educação e para toda a co-
munidade escolar.

Para iniciar a cerimónia, 
os presentes assistiram à 
atuação de ginástica acrobá-
tica, do Desporto Escolar, 
treinados pela Professora 
Paula Granja. Este evento re-

veste-se de  extraordinária 
importância para este Agru-
pamento, uma vez que são 
homenageados todos os alu-
nos que concluíram o Ensino 
Secundário e, de forma mui-
to especial, todos aqueles 
que se destacaram pela qua-
lidade e excelência no ano 
letivo 2015/2016, no Ensino 
Básico e no Ensino Secundá-
rio.  O representante de uma 
instituição bancária entre-
gou os prémios de mérito 
aos melhores alunos do En-
sino Secundário do ensino 

regular e do ensino profis-
sional, prémio monetário.

Vânia Moreira responsá-
vel pela clínica Psicogera-
ções atribuíu um prémio 
monetário à segunda melhor 
aluna do ensino secundário.

Posteriormente, foi en-
tregue um prémio monetá-
rio ao melhor aluno do pri-
meiro ciclo de Rebordosa, 
por parte de familiares da 
benemérita Inês Martins de 
Araújo. Maria do Amparo fez 
a entrega.

Os três prémios monetá-

rios seguintes foram entre-
gues aos melhores alunos do 
primeiro, segundo e terceiro 
ciclos, por parte das associa-
ções de pais do agrupamen-
to. Ao palco também subi-
ram todos os alunos para re-
ceber o diploma de valor 
pelo facto de terem tido par-
ticipações relevantes nos 
vários clubes e/ou projetos 
do agrupamento, os alunos 
que receberam diploma de 
excelência e/ou de valor, do 
4º ao 12ºano.

Por fim, foram entregues 
os certificados de conclusão 
do 12º Ano.

A cerimónia contou com a 
presença de elementos da 
Junta de Freguesia de Rebor-
dosa, Junta de Freguesia de 
Vilela, vários responsáveis 
das associações de Pais das 
diversas escolas do agrupa-
mento, também muitos pro-
fessores se associaram a esta 
festa. A Camara de Paredes 
não se fez representar. 

Rebordosa

Entrega dos Diplomas de  
Mérito e Excelência

PAULO 
PINHEIRO



18 Sexta-feira 21 de Outubro de 2016  oprogressodePAREDES

OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

PUB

Os adeptos da boa mesa 
passaram a ter em Pa-
redes quem os defen-

da. Ricardo Carvalho, 26 anos, 
advogado, é o rosto da Churras-
queira Central, localizada na 
rua da Saudade. O jovem advo-
gado despiu a toga e decidiu 
abraçar o projeto comercial na 
área de restauração. Ao fim de 
pouco mais de um ano à frente 
do negócio, faz um balanço po-
sitivo. “Neste primeiro ano tra-
balhamos uma nova imagem 
para o restaurante, fizemos al-
gumas obras, tentamos dar um 
novo rosto à casa”. 

O advogado divide, em 
duas, as apostas maiores da 
Churrasqueira Central: even-
tos festivos e as entregas ao 
domicílio.

Nos eventos, o próximo a 
realizar é já na noite de 31 de 
outubro para 1 de novembro, o 
jantar de Halloween. Já o fize-

mos há um ano e foi um êxito. 
Fazemos decoração a rigor 
quer da casa, quer do staff. Da-
mos doces e guloseimas às 
crianças. É uma noite muito di-
vertida. Fazemos também jan-
tares de natal, o dia da Mãe, etc. 
Além, claro, das tradicionais 
festas de casamento, batizados 
e comunhões ”, explica. A sala 
principal tem capacidade para 
90 comensais a que se junta 
ainda uma sala, mais pequena 
onde é servido o take a way 

mas que conta também com 
uma mão cheia de mesas. 

As Entregas ao domicílio, a 
outra aposta da Churrasqueira 
Central, “conta já com uma car-
teira interessante de clientes”. 
“Tudo o que está na nossa lista 
fazemos e entregamos ao jan-
tar. O cliente só tem que enco-
mendar, por telefone ou pes-
soalmente, que nós levamos a 
casa a refeição. Este serviço 
tem apenas um acréscimo para 
custear a deslocação. A enco-

menda tem que ter um custo 
mínimo de 7 euros a que acres-
ce 1,5 euros para a entrega 
num raio de três quilómetros. 
Acima desta distância, até aos 5 
km, cobramos dois euros. De-
pois até aos 10km, que é o limi-
te já muito excecional cobra-
mos 3,5 euros”, explica. 

Ultimamente a Churras-
queira Central, todas as sextas 
feiras, tem “apostado no servi-
ço de Francesinha e também no 
prego em prato com um bife de 

qualidade. A ideia é servir calo-
rias em quantidade e qualidade 
aos jovens naquela que é a pri-
meira refeição do fim de sema-
na”, diz Ricardo Carvalho, de 
sorriso nos lábios ou não fosse 
ele, também, um jovem.

Ao fim de semana a aposta 
da Churrasqueira Central recai 
nos assados: vitela, anho e lom-
bo e nos filetes com molho de 
marisco. 

Além do churrasco, a carvão 
natural, há que provar o baca-

lhau de qualidade ali servido. A 
posta assada na brasa, ou o típi-
co Bacalhau À Braga que na 
Churrasqueira Central se cha-
ma de Bacalhau Liberdade. 

A carta da Churrasqueira 
Central contempla, igualmente, 
o serviço de diárias a 5,5 euros 
com oferta de pão, café e diges-
tivo. “Oferecemos o pão porque 
é um elemento tão essencial na 
alimentação que não faz senti-
do estarmos a cobrar dinheiro. 
É uma opção de princípio nos-
sa”, advoga, Ricardo Carvalho. 

O Nosso Empresário dá tra-
balho a onze funcionários e ga-
rante que é política da casa pro-
porcionar qualidade no traba-
lho. “Pagamos bons salários e 
procuramos que eles tenham 
algum tempo livre para que se 
sintam bem cultivando o espí-
rito de amizade. Isto reflete-se 
no espírito acolhedor da casa”, 
conclui. 

Empresas. Ricardo Carvalho, 26 anos, advogado, é o rosto da Churrasqueira Central, localizada na rua da Saudade. O Nosso 
Empresário dá trabalho a onze funcionários e garante que é política da casa proporcionar qualidade no trabalho.

Advogado faz a defesa da boa cozinha Paredense
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CABEÇALHO

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

■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
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PUB

O Outubro Musical da 
Fundação a LORD prosse-
gue este sábado, dia 22, às 
21.30 horas com o concer-
to da Orquestra da Funda-
ção A LORD. O espetáculo 
que terá a participação do 
Clarinetista Frederic Car-

d o s o ,  s o b  a  b a t u t a  d o 
maestro Rui Manuel Go-
mes Leal.

O Outubro Musical, que 
encerra no dia 29, com 
uma sessão de Fados de 
Coimbra pelo Grupo Me-
mórias de Coimbra, arran-

cou com as “Sonoridades 
da Música Coral”. A inter-
pretação esteve a cargo do 
Orfeão da Fundação A 
LORD perante uma plateia 
de uma centena de espeta-
dores.   A entrada é livre em 
todos os concertos.

Orquestra toca no Outubro Musical 

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  OUT

LORDELO 
FUNDAÇÃO A LORD
BIBLIOTECA 
Escritor do Mês - Mia Couto
Leituras sugere… | Temas infanto-
-juvenis | “O menino que não gosta-
va de sopa” de Cidália Fernandes

Dia 25 out | Histórias de Encantar | 
“O dia em que a barriga rebentou” 
de José Fanha

Dia 27 | 10.30h| Teatro de Fanto-
ches | “Os dois irmãos e a bruxa” de 
Carlos Nogueira 

AUDITÓRIO
Até 31 out | Exposição | “Um olhar 
sobre os 20 anos da Fundação A 
LORD”

Dia 22 out | 21.30h | Outubro Mu-
sical | Orquestra da Fundação A 
LORD | participação do solista Fre-
déric Cardoso

Dia 29 out | 21.30h | Outubro Mu-
sical | Espetáculo de Fados de 
Coimbra | Grupo de Fados de 
Coimbra

COOPERAÇÃO
26 out | Artes manuais | Pulseiras 
com pérolas

PAREDES (CIDADE)
NOITES MÁGICAS 
29 out | 21.30h | Casa da Cultura | 
Noites Mágicas com Filipe Couto & 
Rodrigo Santa Comba, Gustavo Se-
reno, José Cambra, Luís Santos, 
Miss Andy 

EXPOSIÇÃO
Até 30 nov. | Loja Interativa de Tu-
rismo e Biblioteca Municipal | “Ha-
ppiness” de Maria Bessa

MÚSICA
21 out | 21.30h | Auditório da Casa 
da Cultura de Paredes | Capicua 

9 out | 16.30h | Biblioteca Munici-
pal | Música para bebés & papás

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

Livros. O escritor moçambicano que acaba de lançar “A Espada e a Azagaia” está em destaque, este mês de 
Outubro, na Biblioteca da Fundação A LORD. O novo livro é apenas um da vasta obra de Mia Couto, prémio Camões 
2013. Terra Sonâmbula foi o seu primeiro romance.

Mia Couto é o escritor  
do mês na Fundação A LORD

António Orlando | texto

Mia Couto acaba de 
lançar “A Espada e a 
Azagaia” este pode 

muito bem ser o ponto de par-
tida para uma revisita à Obra 
do escritor moçambicano na 
Biblioteca da Fundação A Lord, 
em Lordelo, Paredes. 

“A Espada e a Azagaia” é o 
segundo livro (o primeiro, 
“Mulheres de Cinza”, foi publi-
cado em outubro de 2015) de 
uma trilogia — As Areias do 
Imperador — sobre os derra-
deiros dias do chamado Estado 
de Gaza, o segundo maior im-
pério em África dirigido por 
um africano – Ngungunyane. 

Ngungunyane foi o último 
dos imperadores que gover-
nou toda a metade Sul do terri-

tório de Moçambique.  Derro-
tado em 1895 pelas forças 
portuguesas comandadas por 
Mouzinho de Albuquerque, o 
imperador Ngungunyane foi 
deportado para os Açores on-
de veio a morrer em 1906. Os 
seus restos mortais terão sido 
trasladados para Moçambique 
em 1985. Existem, no entanto, 
versões que sugerem que não 
foram as ossadas do impera-
dor que voltaram dentro da 
urna. Foram torrões de areia. 
Do grande adversário de Por-
tugal restam areias recolhidas 
em solo português. 

“A Espada e a Azagaia” rela-
ta a guerra travada no Sul de 
Moçambique, no final do sécu-
lo XIX, entre Portugal e o Impé-
rio de Gaza, e que teve como 
protagonistas Mouzinho de 
Albuquerque e Gungunhana. 

Este volume termina com a vi-
tória das tropas portuguesas 
em Coolela e Chaimite e a pri-
são de Gungunhana. 

“É um livro que lembra com 
saudade o nome de Gungunha-
na e é mais um contributo para 
a dignificação da história de 
Moçambique”, disse o escritor 

aquando do lançamento da 
obra em Moçambique.

Recuando aos últimos dias 
do antigo Estado de Gaza, que 
se estendia desde o centro até 
ao sul de Moçambique, sob a 
liderança do último imperador, 
Gungunhana, a nova obra do 
prémio Camões em 2013 cru-
za as “versões da história con-
tada por vencedores e venci-
dos”. Enquanto escrevia “A Es-
pada e a Azagaia”, Mia Couto 
contou que visitou os Açores e 
a ideia de africanos deporta-
dos que “fizerem as suas vidas” 
mostra que há muito mais em 
comum entre as duas realida-
des. “Há netas de Gungunhana 
nos Açores que querem conhe-
cer as suas origens”, declarou o 
escritor, acrescentando que o 
cruzamento das histórias dos 
dois povos é um elemento pe-

culiar e merece a devida aten-
ção. À Lusa, à margem do lan-
çamento da primeira obra da 
trilogia em 2015, Mia Couto 
admitiu que a obra contém ris-
cos, quando Moçambique vive 
“numa situação tensa”, em que 
“pode haver aproveitamentos 
do ponto de vista étnico e me-
mórias reaproveitadas ao ser-
viço de interesses”.

Na altura, o escritor recor-
dou uma conversa com o Presi-
dente moçambicano, quando 
ainda estava a escrever “Mu-
lheres de Cinza”, dando-lhe 
conta da sua inquietação de 
que este livro pudesse servir 
para despertar fantasmas.

“Mais vale sermos nós a 
despertar fantasmas do que 
eles a nós”, comentou Filipe 
Nyusi, na conversa reproduzi-
da pelo romancista.

Orfeão da Fundação ALORD 
abriu o Outubro Musical
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A Câmara de Paredes 
promoveu, pelo oi-
tavo ano consecuti-

vo, a iniciativa Conheça o 
Património “O Lugar e os 
Homens”, que os interessa-
dos a conhecer um pouco 
melhor a história, os monu-
mentos e os lugares do con-
celho de Paredes.

O itinerário deste ano 
levou os participantes nu-
ma viagem que começou na 
Idade Média, com a visita à 
Torre dos Alcoforados, em 
Lordelo, passando pela Ca-
pela da Senhora do Vinhal, 
também em Lordelo, e se-
guindo depois para a visita 
a dois edifícios escolares na 
freguesia de Cête, que re-
meteram para uma viagem 
no tempo para se perceber 
como era o ensino no início 
do século XX e durante pe-
ríodo do Estado Novo.

Essa viagem materiali-
zou-se na visita a uma ex-
posição itinerante sobre a 
sala de aula no Estado No-
vo. Ali foi possível ouvir na 
primeira pessoa as memó-
rias e vivências dos partici-
pantes sobre as respetivas 
experiências enquanto alu-
nos neste período da Histó-

ria de Portugal, o que fez 
com que os mais novos pu-
dessem também constar a 
enormes diferenças relati-
v a s  a o  e n s i n o  n a 
atualidade.

 “As preocupações e 
emoções manifestadas pe-
los participantes têm evi-
denciado sinais de vínculo 
e de pertença para com o 
património das respetivas 
regiões. O conhecimento da 
‘história dos homens e dos 
lugares’ tem contribuído 
para a descoberta de parti-
cularidades e para o desen-
volvimento relacional de 
proximidade entre os ato-
res sociais e o território, 
abrindo caminho para a 

consciencialização históri-
ca das populações”, refere 
Pedro Mendes, Vice-Presi-
dente e vereador do Pelou-
ro do Turismo da Câmara 
Municipal de Paredes.

A edição deste ano ter-
minou no dia 8 de outu-
bro, e a adesão progressi-
vamente maior da popula-
ção motiva a autarquia a 
continuar a organizar a 
atividade no futuro. Im-
porta igualmente referir 
que durante estes oito 
anos, ainda não se repeti-
ram visitas a lugares ou 
m o n u m e n to s ,  o  q u e  é 
igualmente demonstrati-
vo da diversidade de ofer-
ta existente no concelho.

Duarte Gil Barbosa deci-
diu correr 200 quilómetros e 
doar um euro por cada mil 
metros percorridos à Asso-
ciação do Porto de Paralisia 
Cerebral. No hospital onde 
trabalha, o enfermeiro já 
conseguiu adeptos para esta 
causa pois dois médicos 
anestesistas decidiram doar 
à instituição o mesmo valor 
que Duarte Gil Barbosa 
estabeleceu.

Duarte Gil Barbosa, atleta 
informal, natural de Paredes, 
trabalha no Hospital de São 
João e já há cerca de oito anos 
que convive “de perto” com 
pessoas com paralisia cere-
bral. Tal “convívio” acen-
tuou-se quando na família 
nasceu uma criança com es-
ta patologia (que afeta o con-
trolo motor e a postura). Du-
rante as “24H Portugal 
2016”, que se realizaram em 
Vale de Cambra nos dias 17 e 
18 de setembro, Duarte Gil 
tinha como propósito cum-
prir 200 quilómetros, entre-
gar 200 euros à APPC e, tam-
bém, desafiar outros bene-
méritos e profissionais de 
saúde do seu local de traba-
lho a doarem verba idêntica 
à sua. Juntou, no total, 1.950 
euros, verba que entregou 
no passado dia 30 de setem-
bro a Abílio Cunha, Presiden-
te da Direção da APPC.

Nas referidas 24 horas, 
Duarte Gil cumpriu 96 voltas 
ao percurso e totalizou 204 
quilómetros. E, no passado 
dia 30 de setembro, ainda 
correu mais seis quilóme-
tros – do seu local de traba-
lho, na Unidade Pós-Anesté-
sica do Hospital de S. João, 
até ao Centro de Reabilitação 
da Associação do Porto de 
Paralisia Cerebral – para fa-
zer a entrega simbólica do 
cheque.

À chegada, Duarte Gil 
Barbosa tinha uma nova 
“meta” e muitos utentes, fun-
cionários e responsáveis da 

APPC à sua espera. Abílio 
Cunha, Presidente da Dire-
ção da Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral, consi-
dera que o atleta “superou o 
desafio de forma brilhante”.

A razão de escolher a 
APPC como beneficiária des-
te ato solidária é simples de 
justificar. Um caso de Parali-
sia Cerebral na família mas, 
com igual relevo, uma expe-
riência de trabalho de oito 
anos com adultos e crianças 
com esta patologia. “Sou 
muito sensível a este tipo de 
doentes, sei que têm bastan-
te dificuldades no dia-a-dia, 
porque têm alterações a ní-
vel motor e sensitivo”, disse o 
atleta/enfermeiro.

A campanha não se esgo-
tou com a prova. Para o atleta 
de Paredes há, todos os dias, 
uma vontade de continuar a 
apoiar a Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral. “Quero 
continuar a ajudar aqueles 
que, diariamente, ajudam 
quem mais precisa”, desta-
cou Duarte Gil Barbosa.

A verba entregue destina-
-se à realização de obras de 
melhoria da segurança (liga-
ção de gás e medidas de eva-
cuação) na Casa da Maceda, 
unidade da APPC destinada 
a apoiar diariamente pes-
soas com deficiência e 
incapacidade.

“O Lugar e os Homens” 
no património  
do concelho

Enfermeiro de Paredes correu 200 
quilómetros para ajudar associação 

Conhecer. Oitava edição do programa Conheça o Património 
chegou ao fim. Durante estes oito anos, ainda não se repetiram 
visitas a lugares ou monumentos, o que é demonstrativo da di-
versidade de oferta existente no concelho.

O grupo de teatro de So-
brosa esta a promover o 
“Outono no Palco”, um festi-
val de teatro a decorrer no 
salão nobre do Centro Paro-
quial de Sobrosa. As próxi-
mas representações estão 
agendadas para os próxi-

mos dias 22 e 29 de outubro 
e 5 de novembro. 

A primeira encenação 
estará a cargo do grupo de 
teatro de Sobrosa com “As 
Pérolas de D. Maria” e o Ca-
samento de Maria”. Depois 
será a vez do Teatro Amador 

das Linhas do Cristo Rei 
com a peça “Velhos, velhi-
nhas e velhotes. O festival 
chega ao fim com a repre-
sentação de “O Segundo es-
pelho” pelo Grupo de Teatro 
de Cristelo Os espetáculos 
começam às 22h.

Outono “cai” sobre o palco

Por motivos de força maior nesta edição não é possível publicar a habitual 
crónica de opinião de Alexandre Almeida. A publicação será retonada dentro de 15 dias.

perfil

Duarte Gil 
Barbosa

Sempre praticou des-
porto. Já no Secundá-
rio tinha bons resulta-
dos mas só aos 30 anos 
resolveu ir atrás de 
amigos que corriam. 
Um ano depois partia 
para a 1.ª Maratona do 
Porto – terminando os 
42 quilómetros em 
menos de três horas.

Depois a “aposta” tor-
nou-se mais intensiva. 
Pista, estrada, 
montanha...

As “24 Horas de Portu-
gal”, em Vale de Cam-
bra, “eram um desafio 
grande, até a nível psi-
cológico”. Duarte Gil 
salienta que, até então, 
“nunca tinha corrido 
uma distância tão 
grande”. E sabia que tal 
seria difícil... Em 2015 
só dois atletas atingi-
ram os 200 quilóme-
tros. E na primeira edi-
ção, nenhum...

Na edição do corrente 
ano das “24 Horas de 
Portugal” ficou no se-
gundo lugar do pódio. 
“Mas isso nem me inte-
ressava... A vitória foi 
atingir os 200 quiló-
metros. E, comigo, ‘le-
var’ outros a de igual 
forma apoiarem a 
APPC.”
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ÁGUEDA FERREIRA
Faleceu no dia 19 de Outubro, com 88 anos. Era na-
tural de Baltar – Paredes e residente na Rua Central 
de Vila Cova de Carros nº 589, Paredes. Era viúva de 

José Moreira dos Santos.
AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida, aproveitam o ensejo para comunicar 
que será celebrada missa de 7º dia, Domingo dia 23 de Outubro, às 
11 horas na igreja paroquial de Vila Cova de Carros, agradecendo, 
também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

ALBERTO MADUREIRA 
FREIRE PACHECO
Faleceu no dia 12 de Outubro, com 86 anos. Era natural 

de Bitarães- Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. Era casa-
do com Laurinda Leão Moreira.

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

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

NEVOGILDE

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
COSTA TEIXEIRA
Faleceu no dia 17 de Outubro, com 46 anos. Era natural 

de Duas Igrejas – Paredes e residente na Rua dos Talhos nº 58, Duas 
Igrejas, Paredes. Era casada com Domingos Mendes Miranda.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, pais 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

DUAS IGREJAS

FALECEU

MARIA DE 
LOURDES FERREIRA
Faleceu no dia 10 de Outubro, com 80 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Ribeira nº 449, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Bernardino Ribeiro da Mota.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO

FALECEU

MANUEL ALMEIDA 
COELHO DIAS
Faleceu no dia 6 de Outubro, com 81 anos. Era natural 

de Rebordosa – Paredes e residente na Trav. da Sobreira nº 74, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Luzia Nunes Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

DUAS IGREJAS

FALECEU

JOAQUIM DIAS MOREIRA
Faleceu no dia 15 de Outubro, com 44 anos. Era natural 
de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Maiata nº 
46,  Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO

FALECEU

ILDA AUGUSTA COELHO 
BARBOSA DE LEMOS BARROS
Faleceu no dia 10 de Outubro, com 88 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua Santa Maria nº 469, Lorde-
lo, Paredes.               Era viúva de Mário Henrique da Rocha Neves.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO

FALECEU

ERMELINDA DA SILVA
Faleceu no dia 8 de Outubro, com 95 anos. Era natural 
de Gondalães – Paredes e residente na Rua do Areal nº 
46, Cristelo, Paredes. Era viúva de António de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

CRISTELO

FALECEU

ANA AGOSTINHA  
MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 13 de Outubro, com 48 anos. Era natural 

de Cete – Paredes e residente na Av. São Tiago nº 349 r/c dtº, 
Fonte Arcada, Penafiel. Era casada com António Adriano de Sousa 
Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

FONTE ARCADA
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Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
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FALECEU

ANTÓNIO ALVES FARIA
Faleceu no dia 9 Outubro, com 80 anos. Era natural Cas-
telões de Cepeda – Paredes e residente na Rua Maestro 
Virgílio Pereira nº28 r/c esq., Paredes. Era casado com 

Maria da Glória Alves Magalhães.    

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

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

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

PAREDES

FALECEU

CARLOS ANTÓNIO 
DUARTE MARTINS
Faleceu no dia 15 Outubro, com 74 anos. Era natural 

Coriscada – Meda e residente na Rua Fonte Sacra nº9, Paredes. Era 
casado com Donzília da Conceição Ribeiro 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 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

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

PAREDES COMBUSTÍVEL AO DOMICÍLIO
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
T.: 255 393 140

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

Bloco de 
Esquerda já tem 
candidatos 

Paulo Teles, professor 
do ensino secundário, 
é o candidato do Bloco 
de Esquerda (BE) à 
presidência da Câma-
ra de Paredes nas elei-
ções autárquicas de 
2017. 
O docente, que já foi 
candidato à Câmara de 
Penafiel nas autárqui-
cas de 2009, viu o seu 
nome a ser aprovado 
pela Assembleia Con-
celhia de Paredes do 
BE. “Apenas uma lista 
se apresentou à vota-
ção, que mereceu o 
voto unânime de todos 
os presentes. A oposi-
ção interna não se 
apresentou a sufrágio”, 
e x p l i c o u  f o n t e 
bloquista.
Na Assembleia Conce-
lhia do BE/Paredes 
mais concorrida de 
sempre, os militantes 
escolheram também 
Mónica Ferreira como 
cabeça de lista à As-
sembleia Municipal. 
Paulo Teles, 53 anos, é 
de Paredes e professor 
da Escola Preparatória 
de Paredes. Militante 
do BE desde 2000 e di-
rigente concelhio e 
nacional do partido.
Mónica Ferreira é de 
Rebordosa, 37 anos, 
operadora de caixa, 
militante do BE desde 
2013 e dirigente con-
celhia e distrital do 
partido. Estes candida-
tos terão de ser poste-
riormente ratificados 
pela Distrital.
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