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Decisão de arquivamento 
do Tribunal sobre queixa- 
-crime contra Celso ferreira 
deixa satisfeitos  PS e PSD
finanças MuniCipais. Tribunal da Comarca Porto Este arquivou a queixa de Alexandre Almeida, mas nos fundamentos trouxe à baila reparos 
do Tribunal de Contas à elaboração dos orçamentos PÁG.3
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eDitorial / inDisCreto

EDITORIAL

A tropa do poucochinho

Afinal estava a pólvora 
por descobrir. E a ro-
da. E o polegar oponí-

vel. Enfim, a Humanidade pode-
rá agora progredir porque che-
garam os arautos da Nova Era, a 
gente com proto-importância 
que nos veio salvar do obscu-
ra n t i s m o ,  l e i a - s e  Pa f i s m o 
Trokiano.

Agora vamos ganhar mais: 
Descongela-se/aumenta-se os 
salários; reduzem-se os impos-
tos; Contrata-se pessoas; atri-
buem-se subsídios.

Agora vamos trabalhar me-
nos: Reduzem-se horários; Re-
gressam os feriados; Extin-
guem-se exames; Corta-se exi-
gências; Provas profissionais 
desnecessitam-se.

Tudo é mais fácil. O Presente 
é um presente perfeito. O futuro 
a Deus pertence.

Enfim, chegaram os senhores 
da verdade, cujo lema é apagar a 
torto e a direito (ou a esquerdo, 
se preferirem) tudo o que antes 
existia. Por ser Mau, como eles 
dizem, ou apenas por ser?

Mas será que os bichos pa-
pões do PAF estavam assim tão 
errados e eram uns acéfalos cujo 
ú n i c o  d e s í g n i o  e r a 
malgovernar-nos?

A nós que, contentíssimos, 
nos alapamos à mesa deste bodo 
aos pobres, a empanturrar-nos 
de tanta fartura, o que nos está a 
escapar?

Aos tais senhores da verdade, 
os agora (para já)  donos disto 
tudo, narcisisticamente embria-
gados na prosápia da sua eféme-
ra importância, que ousam pro-
clamar que tudo o que existia 

antes deles era uma total porca-
ria, para os ajudar a compreen-
der a sua real insignificância, 
dedico a resposta do filósofo 
brasileiro Mário Sérgio Cortella 
à pergunta: Quem és tu?

“Tu és (apenas, acrescento 
eu) um individuo entre outros 
6.400.000.000 (seis biliões e 
quatro milhões) de indivíduos, 
que compõem 1 espécie entre 
outras 3.000.000.000 (três bi-
liões) de espécies, já classifica-
das, que vive num planetinha 
que gira em torno de uma estre-
linha que é uma entre outros 
100.000.000.000 (cem biliões) 
de estrelas, compondo uma úni-
c a  g a l á x i a ,  e n t r e  o u t r o s 
200.000.000.000 (duzentos bi-
liões milhões) de galáxias num 
dos universos possíveis, e que 
vai desaparecer.

Acham que Deus se deu a tan-
to trabalho só para que a espécie 
humana existisse? Só para que 
Tu existisses?

Quem sou eu para achar que 
a única maneira de fazer as coi-
sas é como eu faço?

Quem sou eu para achar que 
a única cor de pele adequada é a 
que eu tenho?

Quem sou eu para achar que 
o único lugar bom para nascer é 
onde eu nasci?

Quem sou eu para achar que 
o único sotaque correto é o que 
eu uso?

Quem sou eu para achar que 
a única religião certa é a que eu 
pratico?

T u  é s  o  v i c e - t r e c o  d o 
sub-troço.”

Gente grande de verdade, sa-
be que é pequena, e por isso 
cresce.

Gente muito pequena acha 
que já é grande, pelo que o único 
modo de crescer é abaixar qual-
quer outra pessoa que seja 
«mais grande» do que ela.

Ou destruir, pura e simples-
mente, o que ela fez.

Por
vasCo
riBeiro
Diretor
riBeiro

O nosso conterrâneo, o 
emérito político, Can-
sado Barbarosa deci-

diu aproveitar o tempo disponí-
vel que aquilo que faz na Cambra 
de Wallsburgo como varredor 
lhe deixa na sua vida pessoal, que 
é cerca de 98,6 % das 14 horas 
em que não está a dormir, e auto-
ciclo-lançou uma vaga de fundo 
para se auto-ciclo-propor a par-
ticipar no Dakar 2016.

Dinâmico e consequente co-
mo é, pegou no télélé da Cambra 
e percorreu toda a sua teia de 
contactos da sociedade civil, mas 
também políticos como o Tino de 
Rans, sendo este que, a troco do 
apoio do Cansado na sua campa-
nha eleitoral, o aconselhou a que 
para alguém do peso que o Can-
sado actualmente tem, tinha de 
participar na categoria dos Tru-
ques – Nota do Editor: linguagem 
Ransense, que significa trucks 
e m  i n g l ê s  e  c a m i õ e s  e m 
Português.

O cansado, falto de ideias, mas 
entusiasmado, como sempre, 
concordou logo, e não lhe falta-
ram patrocinadores, sendo que 
ele, obviamente, escolheu a me-
lhor proposta vinda da empresa 

Ixmaletina, de xangalhos (acom-
panhada de um leitão da Bairra-
da, embrulhado num saco azul), 
que lhe forneceu o veículo apro-
priado (ver imagem) a título to-
talmente gracioso, e só lhe não 
forneceu equipa de assistência 
técnica, porque, manifestamen-
te, Cansado Barbarosa não preci-
sa de ajuda para degustar o 
leitão.

Mas cansado cometeu um er-
ro: O Excelso foi o último a saber, 
e, quiçá ressabiado, disse-lhe ho-
nestamente: Cansado, meu filho, 
não estarás a ser precipitado? 
Não te considerarão incompe-
tente por essa escolha? É que 
corres o risco de ficar muitos lu-
gares abaixo do último lugar!

Ao que Cansado respondeu 
aliviado: Excelso, julgava que me 
acusarias de, finalmente, fazer 
boas escolhas! Estás a perder 
qualidades … dizei-me algo que 
nem toda a gente saiba!

Cansado Barbarosa
participa no Dakar 2016

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.

Ransense, que significa trucks 
e m  i n g l ê s  e  c a m i õ e s  e m 
Português.

O cansado, falto de ideias, mas 
entusiasmado, como sempre, 
concordou logo, e não lhe falta-
ram patrocinadores, sendo que 
ele, obviamente, escolheu a me-
lhor proposta vinda da empresa 

qualidades … dizei-me algo que 
nem toda a gente saiba!
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pontosDEvista
proteção ocular durante o inverno

normalmente 
associamos o 
sol,  o tempo 

quente de verão, a um 
risco acrescido de pro-
blemas oculares. No en-
tanto durante os meses 
de inverno e de frio os 
olhos estão expostos a 
um conjunto de situa-
ções adversas, que po-
dem causar irritações e 
lesões oculares de maior 
ou menor gravidade.

Apesar  de  parecer 
contraditório, o proble-
ma mais frequente du-
rante o período de inver-
no é a secura ocular. O 
vento e o frio podem le-
var a uma maior evapo-
ração da lágrima provo-
cando sensação de olho 
seco. O uso de ar condi-
cionado e de aquecimen-
to nas casas e locais de 
trabalho associados a 
uma menor ventilação 
levam a uma diminuição 
da humidade do ar e con-
sequentemente à sensa-
ção de olho seco.

Estas condições am-
bientais levam à evapo-
ração da lágrima tendo 
como consequência a ro-
tura da película lacrimal 
originando sintomas co-
mo picadas, sensação de 
corpo estranho e lacri-
mejo excessivo. A lágri-
ma funciona como bar-
reira protetora do olho e 
a sua rotura deixa expos-
ta a superfície ocular po-
dendo surgir situações 
mais complicadas como 
por exemplo queratites e 
úlceras corneais.

Em dias de maior frio, 
de vento, se tem em casa 
ou trabalha em ambien-

tes com aquecimento ou 
ar condicionado é reco-
mendado o uso de lágri-
ma artificial para repor a 
hidratação da superfície 
ocular e diminuir a sen-
sação de olho seco, redu-
zindo desta forma o risco 
de complicações ocula-
res. Frequentemente as 
pessoas usam soro fisio-
lógico para melhorar a 
hidratação ocular, no en-
tanto a sua composição 
química não é suficiente 
para repor a os níveis de 
hidratação ocular, deven-
do para isso recorrer-se 
ao uso de lágrima artifi-
cial pois a sua composi-
ção química é semelhan-
te à composição química 
da lágrima natural.

Outra situação que po-
de levar a complicações 
oculares é o sol, nomea-
damente a radiação ul-
travioleta. A radiação ul-
travioleta (UV) aumenta 
cerca de 3% por cada 400 
metros de aumento da al-
titude, cerca de 85 a 90% 
da radiação UV é refleti-
da pela neve.  Por isso 
sempre que vá para zo-
nas com neve deve usar 
óculos de proteção com 
lentes polarizadas e com 
proteção ultravioleta, 
pois a exposição contí-
nua e prolongada à radia-
ção ultravioleta causa al-
terações em várias estru-
turas oculares, como por 
exemplo o cristalino e a 
retina, podendo levar ao 
aparecimento precoce de 
cataratas e de degenera-
ções retinianas entre ou-
tras. A exposição esporá-
dica ais raios UV sem a 
proteção recomendada 
pode levar a lesões da 
córnea como por exem-
plo ao aparecimento de 
queratites.

L e m b r e - s e  q u e  a 
maior parte dos óculos 
de sol do “verão” não são 
apropriados para usar na 
neve.

Por
jorge
jorge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

jorge
jorge

A queixa-crime apresen-
tada pelo vereador do PS, 
Alexandre Almeida, contra o 
presidente da Câmara de Pa-
redes foi arquivada pelo Tri-
bunal da Comarca Porto Es-
te. A decisão está a ter duas 
leituras completamente 
opostas por PS e PSD e am-
bos os partidos mostram 
satisfação. 

Os socialistas que fizeram 
chegar à redação do Progres-
so uma cópia parcial da deci-
são do Ministério Público de 
Paredes, enquadrado por 
um comunicado seu, acusam 
o presidente da Câmara de 
ter empolado o valor dos or-
çamentos de 2010 e 2011 
para evitar que os limites de 
endividamento municipal 
fossem ultrapassados. 

Já a câmara liderada pelo 
PSD, em «comunicado-rea-
ção» à tomada de posição do 
PS, congratula-se com o ar-
quivamento do processo por 
o Tribunal ter concluído que 
“Celso Ferreira não praticou 
nenhuma ilegalidade ou ir-
regularidade suscetível de 
incorrer em qualquer tipo de 
responsabilização penal”.

Por partes. 
Os socialistas evidenciam 

a informação que o Tribunal 
de Contas (TdC) terá trans-
mitido ao Ministério Público 
(MP) da Comarca Porto Este 
no âmbito da queixa apre-
sentada pelo vereador do PS 
Alexandre Almeida no alega-
do “empolamento fictício 
dos Orçamentos da Câmara 
Municipal de Paredes” para 
criticar a gestão de Celso 
Ferreira. 

Tal empolamento seria 
feito, nomeadamente, atra-
vés do “aumento do capital 
social da empresa AMI-Pare-

António Orlando | texto

finanças Municipais. Tribunal da Comarca Porto Este arquivou a queixa de Alexandre Almeida, 
mas nos fundamentos trouxe à baila reparos do Tribunal de Contas à elaboração dos orçamentos

Decisão de arquivamento do Tribunal 
sobre queixa-crime contra Celso 
Ferreira deixa satisfeitos  PS e PSD 

des, maioritariamente atra-
vés de bens em espécie (es-
colas), que originou um au-
mento dos investimentos 
financeiros e consequente-
mente um aumento do ativo 
relevante, o que influenciou 
o valor apurado do endivida-
mento nos anos de 2010 e 
2011 (…) se não se verificas-
se o empolamento do ativo 
relevante, que esse expe-
diente veio trazer, os limites 
de endividamento liquido 
teriam sido excedidos em 
47,2% e 30,7%”, pode ler-se.

O comunicado assinado 
pelo vereador Alexandre Al-
meida, realça que no proces-
so de verificação interna à 
conta da gerência do municí-
pio de Paredes, o TdC reco-
menda ao município que 
“adote maior rigor na elabo-
ração dos Orçamentos muni-
cipais (…) evitando a assun-
ção de compromissos finan-
ceiros sem garantia efetiva 
de financiamento”, “respeite 
os princípios de rigor e efi-
ciência orientadores do en-
dividamento autárquico”, 
considerando que “o não 
acatamento reiterado e in-
justificado das recomenda-
ções” do TdC “pode consti-

tuir situação passível de res-
ponsabilidade financeira 
sancionatória” dos membros 
da Câmara. 

Para Alexandre Almeida 
“fica claro que não é apenas o 
PS Paredes que reconhece 
que o Sr. Presidente de Câ-
mara andou a enganar os Pa-
redenses e todos aqueles 
que consultam os Orçamen-
tos da autarquia ao colocar 
nos mesmos verbas fictícias 
que sabia que não ia obter, só 
para conseguir endividar 
mais a Câmara. Só esta ilusão 
justifica a apresentação de 
Orçamentos irreais de 150 
milhões de euros em 2011, 
que depois tiveram uma exe-
cução real de apenas cerca 
de 40%”, disse. 

 “A ameaça de aplicação 
de sanções financeira por 
parte do TdC e as constantes 
chamadas do PS têm valido a 
pena. De ano para ano a Câ-
mara tem vindo a reduzir os 
totais dos seus orçamentos, 
continuando, apesar de tu-
do, a conter receitas irreais, 
que sabe de antemão que 
não vai arrecadar”, conclui 
Alexandre Almeida.

Pelo contrário, a Câmara 
liderada pelo social-demo-

crata, Celso Ferreira, em face 
do arquivamento do proces-
so pelo Tribunal da Comarca 
de Porto Este, destaca que 
“fica assim demonstrada a 
inocência do Presidente da 
Câmara de Paredes face às 
graves acusações proferidas 
p e l o s  a u t a rc a s  d o  P S /
Paredes”.

Satisfeito com o arquiva-
mento da queixa-crime do 
PS, Celso Ferreira afirma que 
“o arquivamento demonstra 
que os autarcas do PS/Pare-
des mentiram e apenas pro-
curaram o alarme social”, 
salientando ainda: “Infeliz-
mente, os autarcas do PS 
conseguiram o que preten-
diam, que era pôr o meu no-
me na lama. Qualquer socia-
lista em Paredes deve ter 
vergonha do comportamen-
to dos seus autarcas. O único 
objetivo foi prejudicar o meu 
bom nome”. Razão pela qual 
continuará a “procurar na 
Justiça a reparação para afir-
mações tão maldosas”, con-
clui em tom de ameaça. Ou 
seja nos próximos tempos 
poderá haver  uma troca de 
papéis entre  Alexandre Al-
meida e Celso Ferreira no 
Tribunal de Porto Este.
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA

PUB

Um homem de 49 anos, 
residente em Gondalães, 
Paredes, foi preso em Pena-
fiel a vender heroína e co-
caína. O individuo encon-
trava-se já referenciado, 
pelo tráfico de droga, na 
zona de Guilhufe.

Após a detenção, os mili-
tares do Núcleo de Investi-
gação Criminal (NIC) da 
GNR de Penafiel realizaram 
uma busca à casa e ao carro 
do detido, onde apreende-
ram três gramas de cocaí-

Duas casas de Recarei, 
em Paredes, foram assalta-
das na madrugada do pas-
sado dia seis de janeiro. 
Numa das habitações, os 

Detido em flagrante 
a vender heroína e cocaína 

Assalto duplo em Recarei 

na, 1,5 gramas de heroína, 
três telemóveis, um veículo 

ladrões invadiram o edifí-
cio e, com a família a dor-
mir, furtaram documentos, 
dinheiro, um computador e 
o carro.

ligeiro de passageiros e 
cerca de 2700 euros.

Os furtos só foram desco-
bertos às primeiras horas da 
manhã, quando as vítimas 
saíam para o trabalho. A GNR 
está a investigar.

Ilídio Meireles tomou 
posse como provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes para o quadrié-
nio 2016-2019. O advogado 
foi reeleito em eleições onde 
apenas se apresentou a su-
frágio uma lista concorrente. 
A cerimónia da tomada de 
posse ocorreu no dia 15 de 
janeiro. 

Compõem a mesa admi-

António Orlando | texto

Associativismo. Ilustre advogado de Paredes defende novos caminhos para o percurso da Misericôrdia Paredense. Instituição dá apoio a cente-
nas de utentes em diversas valências.

Ilídio Meireles reconduzido na provedoria  
da Santa Casa da Misericórdia de Paredes

nistrativa Joaquim Ruão, 
Madalena Silva, Ildebrando 
Coelho e Teresa Leal. Antó-
nio Martins preside ao con-
selho fiscal e Alberto Soa-
res Carneiro à Assembleia 
Geral. Ilídio Meireles é o 
Provedor.

No discurso de tomada de 
posse, o provedor realçou 
que pretende trilhar um no-
vo caminho para a institui-
ção centenária e que são pre-
cisos novos irmãos para aju-
dar a aumentar a capacidade 

de intervenção e melhorar a 
capacidade de atendimento 
das diferentes valências.

A Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes dá apoio a 
centenas de utentes. Cerca 
de 350 crianças frequentam 
os serviços de jardim-de-in-
fância, creche e ATL. No lar 
da instituição estão 65 uten-
tes. A Misericórdia presta 
também apoio a mais algu-
mas dezenas de utentes no 
centro de dia e via apoio 
domiciliário.
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Tudo tem um começo. 
Nas Decorações Gina, “tudo 
começou com o sonho e o 
gosto”, em família, “pelos 
bordados e linhos”. 

“Com o decorrer dos 
tempos foram surgindo pe-
didos para a confeção de 
cortinados”, explica Sara 
Rêgo, matriarca do negócio. 

O volume de pedidos au-
mentou, e a partir daí surgiu 
a necessidade de aprofun-
dar os conhecimentos e 
acompanhar a evolução das 
decorações para responder 
com sucesso aos pedidos 
dos clientes, que se torna-
r a m  c a d a  v e z  m a i s 
exigentes. 

Anos depois, com muito 
esforço e dedicação o sonho 
concretizou-se. A varieda-
de, qualidade e fidelidade 
dos clientes contribuíram 
para a expansão e sucesso 
das Decorações Gina. 

Esta empresa familiar 
com sede na Avenida da Re-
pública em Paredes, e loja 
no Parque das Nações, em 
Lisboa, assume-se, sem pre-
conceitos, como a maior loja 
de cortinas do país. E não é 
publicidade é mesmo assim. 
“Há muito que os nossos 
técnicos percorrem o país, 
de norte a sul, na decoração 
de interiores”, contextuali-
za, Carlos Rêgo, o patriarca 

da família de empresários. 
Navios da Douro Azul ou al-
guns dos melhores hotéis 
do país, são apenas alguns 
dos seus clientes.  

Em Paredes as instala-
ções têm vindo a sofrer di-
versas ampliações ao longo 
do tempo, sendo uma das 
principais referencias da 
principal artéria da cidade 
sede do concelho.

Ao passar, qualquer que 
seja das inúmeras portas, 
das Decorações Gina, o 
cliente depara-se com uma 
imensa variedade de mode-
los expostos, sempre com a 
originalidade, exclusivida-
de e qualidade que são a sua 

imagem de marca. “Cada pe-
ça é uma peça única”, garan-
te, Gina Rêgo, a jovem deco-
radora. Os produtos e servi-
ç o s  t ê m  v i n d o  a  s e r 
alargados ao longo dos anos 
e hoje em dia além das corti-
nas, reposteiros e colchas 
pode ainda contar com pro-
jetos de decoração de inte-
riores, papel de parede, ta-
peçaria personalizada, esto-
fos (novos e reconversão 
dos antigos), mobiliário in-
fantil e um atendimento por 
especialistas na área da de-
coração. “Todo o serviço é 
prestado com produtos de 
todas as partes do Mundo e 
a preços convidativos”.

negócios. Decorações Gina é referência nacional na arte de bem decorar com assinatura

Cada peça é uma peça única 
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR
PAREDES    |    PAÇOS DE FERREIRA

www.carclub.pt    |    facebook.com/CarClubPT

Baltar volta a dar a ignição 
ao WRC Vodafone Rally de 
Portugal 2016 através de um 
shakedown, modelo estrea-
do no ano passado. O traçado 
da nova edição daquele que 
quer voltar a ser “o melhor 
rali do mundo”, foi dado a co-
nhecer na passada semana, 
no Porto, pelo Automóvel 
Clube de Portugal (ACP). 

No primeiro dia de rali, a 
19 de maio, a zona de Baltar 
volta a acolher a realização 
de um shakedown, uma es-
pécie de prova de aqueci-
mento, com os bólides a per-
correr as últimas centenas 
de metros no interior das 
instalações do Kartódromo. 
A novidade é que este ano o 
ACP vai colocar em funciona-
mento uma  bilheteira à se-
melhança do que acontece 
n a  S u p e r  E s p e c i a l  d e 
Lousada.

“O ACP percebeu que po-
de rentabilizar um espetácu-
lo que nós proporcionamos e 
este ano decidiu colocar uma 
bilheteira o que equivalerá 
certamente a uma maior di-
vulgação, que vai trazer ain-
da mais público estrangeiro 
que desconhecia o shake-
down”, disse ao Progresso 
Cândido Barbosa, o verea-

António Orlando | texto

Economia. A novidade é que este ano o ACP vai colocar em funcionamento uma bilheteira tal como a Super Especial de Lousada. Cândido 
Barbosa admite que Paredes queria mais que uma prova de aquecimento.

Baltar volta a aquecer os motores ao WRC 
Vodafone Rally de Portugal com um shakedown

dor do Desporto na Câmara 
de Paredes. 

MuniCípio 
queria Mais 
Paredes permanece no 

restrito número de conce-
lhos que acolhe o rali de Por-
tugal. Lousada, Amarante e 
Baião, são os outros conce-
lhos vizinhos que têm o pri-
vilégio de receber a competi-
ção automóvel que regista 
índices gigantescos de pro-
cura pelo público. 

 “Paredes gostava de ter 
mais que um shakedown 
mas tendo em conta a expe-
riência positiva do ano pas-
sado, que se calhar compa-
rativamente com outras 
classificativas um shake-
down não fica nada a dever 
face às três passagens dos 
pilotos pelo mesmo local, 
acaba por criar aqui uma 
atração especial para os es-
pectadores”, admite Cândi-
do Barbosa.

O responsável “só espera” 
que este ano exista uma “me-
lhor comunicação” para que 
a mensagem da espetacula-
ridade da passagem por Pa-
redes, “passe ao grande pú-
blico, sobretudo ao interna-
cional”, porque se trata de 
“um espetáculo” criado pela 
autarquia nos 800 metros 
finais da prova, “com um sal-

rally na estrada a 19 e 22 de Maio 
No primeiro dia da prova repete-se a receita do ano passa-
do, com um shakedown, na quinta-feira, no concelho de Pa-
redes. A partida oficial é em Guimarães, seguindo-se às 19h 
a super especial de Lousada. Na sexta-feira disputa-se a 
triologia Ponte de Lima – Caminha – Viana do Castelo. A 
partir das 19h, a novidade “Porto Street Stage”, nos Aliados, 
Porto. O rali chega sábado, ao Marão, com dupla passagem 
por três troços em Baião (Aboboreira), Marão e Amarante. 
No domingo, Vieira do Minho com dupla passagem a par da 
tradicional Fafe encerram o rali.

to na entrada do Kartódro-
mo e todo o percurso, de téc-
nica e velocidade, fabuloso” 
justifica o vereador.

A manutenção da passa-
gem do rali por Baltar “é uma 
oportunidade para o comér-
cio local tirar dividendos da 
loucura que se instala por on-
de passa a competição”, alerta 
Cândido Barbosa. No ano 
transato houve unidades da 

restauração na vila que se 
mantiveram de portas aber-
tas toda a noite para matar a 
fome aos aficionados espa-
nhóis que “invadiram” Baltar. 
Segundo dados do ACP, o rali 
de Portugal no ano passado 
gerou um impacto económico 
recorde de 127,4 milhões de 
euros de retorno para uma 
despesa direta de 65 milhões 
de euros.
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Dr. Mário Pedro

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

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

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Rua do Negral, nº 735  |  4585-187  |  Gandra - Paredes  |  Fax.:  224 155 487
Telm.: 965 635 544  |  962 791 147  email.: faixadeestrelas@hotmail.com

O concelho de Paredes 
voltou a ser acossado pelas 
condições climatéricas ad-
versas. “O mau tempo”, que 
no dia 10 de janeiro se aba-
teu sobre o norte do país, fez 
crescer as linhas de água ati-
rando para fora do seu leito 
rios e ribeiros. Um desses 
exemplos flagrantes foi o rio 
Sousa. Inundou as margens 
em todo o seu percurso que 
se estende pelo Vale (Sousa). 
O parque da cidade de Pare-
des também ficou alagado 
pelo ribeiro que o atravessa.

As imagens falam por si, 
mas felizmente sem danos 
maiores. Ainda assim a Pro-
teção Civil Municipal regis-
tou 48 ocorrências. 

António Orlando | texto

Tempestade. Ainda com o Tornado de Vilela na memória, Paredes lidou como pôde com  a últi-
ma intempérie que ocorreu há cerca de 15 dias.

Mau tempo voltou assustar 
e a provocar danos  
patrimoniais em Paredes

As situações que merece-
ram um cuidado especial lo-
calizaram-se em Duas Igre-
jas, Sobreira e Baltar. 

No primeiro caso, o desa-
bamento de uma parede de 
uma habitação onde resi-
diam mãe e filho ambos re-
formados. Ela com 70 e ele 
com 50 anos. A família teve 
de ser realojados em Bita-
rães, em casa de familiares. 
“Estamos a ver o que é possí-
vel fazer com a casa, embora 
a habitação não seja dos in-
quilinos. A casa era alugada”, 
explicou ao Progresso, Ma-
nuel Fernando Rocha, verea-
dor com o Pelouro da Prote-
ção Civil. 

Na Sobreira, o alerta sur-
giu com a queda de um telha-
do numa habitação. Os qua-
tro habitantes da residência 

também tiveram de ser rea-
lojados. “Numa primeira fa-
se, em casa de vizinhos e de-
pois encontrou-se uma solu-
ç ã o  c o m  c a r á t e r  m a i s 
duradouro a cargo da Segu-
rança Social. Houve também 
uma derrocada em Baltar 
que provocou danos numa 
habitação mas sem necessi-
dade de realojamento”, 
acrescentou o vereador.

Inundações em habita-
ções, pontes submersas, 
quedas de árvores, nomea-
damente no sul do concelho, 
foram outras ocorrências 
registadas pela Proteção Ci-
vil Municipal.

O responsável garante 
que todos os agentes da Pro-
teção Civil “disseram pre-
sente” desde Corporações de 
Bombeiros passando pela 

Cruz Vermelha até aos Presi-
dentes de Junta.

tornaDo ataCou eM 
vilela há Dois anos   
A intempérie do passado 

dia 10 surgiu praticamente 
dois anos após o Tornado 
que se abateu na zona de Vi-
lela. Foi no dia 4 de janeiro de 
2014. 

“Hoje em dia, as feridas 
estão cicatrizadas naquilo 
que foi possível cicatrizar”, 
no dizer do vereador, “todas 
as situações sinalizadas fo-
ram resolvidas. Inclusivé 
aquelas pessoas que não foi 
possível realoja-las, a Câma-
ra, em parceria com uma 
Fundação, construiu-lhes 
habitações pré-fabricadas 
e m  V i l e l a ”,  r e c o r d a  o 
vereador.
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A Associação de Grupos 
de Empresários de Espetá-
culos de Portugal (AGEEP) 
com sede em Mouriz, Pare-
des, quer que o Governo pro-
mova uma revolução na ati-
vidade dos agentes artísti-
cos e musicais. A mudança 
passará pela regulação do 
setor que, pelas contas da 
Associação, poderá render 
ao Estado receitas na ordem 
dos 400 milhões de euros em 
IRC e IRS. 

A cruzada da AGEEP, ofi-
cialmente, teve início no fi-
nal de 2015 na Assembleia 
da República (AR), em reu-
niões com os diferentes gru-
pos parlamentares e irá 
prosseguir esta semana, 
com uma audiência com a 
Secretária de Estado da Cul-
tura, Isabel Botelho Leal. 

A AGEEP por intermédio 
do seu presidente, Fernando 
Pereira, diz que “quer com-
bater a evasão fiscal prote-
gendo uma indústria gera-
dora de muitos postos de 
trabalho”. “Cada vez mais es-
tes profissionais encaram 
situações onde as Comissões 
de Festas contratam direta-
mente os artistas e bandas 
colocando em risco a profis-
são”, pode ler-se no docu-
mento entregue aos grupos 
parlamentares da AR.  As-
sim, a AGEEP quer que a pro-
fissão “seja legislada garan-
tindo a exigência de um 

António Orlando | texto

finanças. A alteração na lei foi pedida aos deputados pela Associação de Grupos de Empresários de Portugal com sede em Paredes. 
Pretende-se, também, que os ranchos folclóricos deixem de pagar taxas “indevidas” à SPA - Sociedade Portuguesa de Autores. 

Regulação do setor dos espetáculos musicais dará 
ao Estado receitas de 400 milhões em impostos

agente artístico nas festas e 
romarias de Portugal”.

Uma outra pretensão da 
AGEEP tem que ver com a 
modificação/isenção da taxa 
de IVA “por forma a preser-
var a cultura portuguesa”.

Com a atual taxa de IVA de 
23%, no dizer de Fernando 
Pereira, as Festas e Romarias 
centenárias encontram-se 
em risco. “Não faz sentido. 
Nem tem fundamento al-
gum, que voluntários que 
lutam diariamente para 
manter a realização de Fes-
tas e Romarias centenárias 
que unem gerações paguem 
esta taxa tão elevada de IVA”. 

 As Comissões de Festas 
não querem, assim, pagar os 
23% de IVA exigidos por lei, 
o que, segundo o presidente 
da AGEEP, leva a que muitas 
bandas e grupos aceitem tra-
balhar sem estas condições 
por uma questão de sobrevi-
vência. Em consequência, 
estas bandas e grupos não se 
encontram sequer regista-
dos, não pagando quaisquer 
impostos, promovendo a 
evasão fiscal”, denuncia.

Pelas contas da AGEEP, 
apresentadas aos grupos 
parlamentares, se o setor 
fosse regulado, o Estado por-
tuguês “só em receitas a titu-
lo de IRS e IRC poderia arre-
cadar quantias na ordem dos 
400 milhões de euros.”

AGEEP quer que os ran-
chos folclóricos deixem de 
pagar direitos de autor

Os direitos de autor é ou-

tra matéria que a AGEEP 
quer ver modificada daí o 
apelo que a Associação terá 
feito chegar à Secretária de 
Estado da Cultura.

“Está nos estatutos da So-
ciedade Portuguesa de Auto-
res que uma música original 
tem os direitos acautelados 
por 60 anos. Os ranchos fol-
clóricos interpretam músi-
cas com centenas de anos e 
pagam direitos de autor”, 
denuncia o líder da AGEEP. 

“Se nós somos voluntá-
rios trabalhamos gratuita-
mente para fazer a festa tra-

dicional na nossa vila, na 
nossa aldeia, por lei, a pri-
meira licença que temos de 
tirar é de direitos de autor. Se 
assim não for, a lei dá pode-
res à SPA para ir à GNR ou à 
PSP e não há festa”, contex-
tualiza o líder associativo e 
empresário de espetáculos. 

Fernando Pereira explica 
que por festa tradicional a So-
ciedade Portuguesa de Auto-
res (SPA) tanto leva 100, 150 
ou 200 euros numa taxação a 
granel. “A fundamentação da 
SPA para a taxação é por esti-
mativa do publico que irá as-

sistir ao espetáculo à cabeça.  
Eles pedem o cartaz da festa, 
olham para os grupos que vão 
atuar e fazem uma estimativa 
do público que irá estar pre-
sente. Há casos de licenças 
que pagam 2500 e 3 mil euros, 
uma obscenidade”, classifica o 
responsável. 

“Agora, até a nova moda 
dos DJ´s nas festas”, no dizer 
do líder da AGEEP “leva por 
tabela”. “Por exemplo, em 
Lousada, houve um caso em 
que a Comissão de Festas pa-
gou a taxa à SPA pelo espetá-
culo da festividade. Depois 

no fim da noite, já a festa ofi-
cial tinha terminado, naque-
las barracas houve quem 
promovesse uma atuação de 
DJ´s que nada tem a ver com 
a festa. Porém, o delegado da 
SPA cobrou à Comissão de 
Festas mais 900 euros pela 
atuação dos DJ´s”, garante. 

É contra esta, alegada, 
desregulação e injustiças do 
setor dos espetáculos que a 
AGEEP promete não baixar a 
luta, “apesar dos avisos” que 
diz ter recebido “de estar a 
l u t a r  c o n t ra  u m  l o b by 
poderosíssimo”. 

fernando 
Pereira 
presidente 
da AGEEP
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A cargo de Sofia Costa Pimentel Carneiro Leão, notária em substituição, por motivo de férias, da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com cartório sito na Rua Amália Rodrigues, 70, 4580-014 
Paredes.
 Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artigo 100.º do Código do Notariado, que neste cartório notarial, no livro de notas para escrituras diversas 206, a folhas 17, se encontra exarada uma escri-
tura de justificação, com data de dezanove de janeiro de dois mil e dezasseis, na qual foram outorgantes Zélia Loureiro da Silva, NIF 117 689 874, e marido, Jorge Fernando de Barros Moreira, NIF 158 694 406, naturais de 
Rebordosa, Paredes, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Travessa de Guimbra, 11, 4585-432 Rebordosa. 
Na justificação a Zélia Loureiro da Silva disse ser dona e legítima possui-dora, com exclusão de outrem, do prédio urbano composto de casa de rés-do-chão e anexo, com quintal, com a área coberta de cem metros quadrados 
e a área descoberta de quarenta e quatro vírgula dez metros quadrados, sito na Travessa de Guimbra, 11 (antigo Lugar de Guimbra), freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes, inscrito na matriz, em nome da justificante, sob o artigo 1508, com o valor patrimonial e atribuído de trinta e quatro mil, trezentos e noventa euros.  

 Que o indicado prédio lhe pertence porque:  

 (i) Os possuidores anteriores do mesmo prédio foram os seus pais, Francisco Ferreira da Silva e Eva Ferreira Antas (que também usou e foi conhecida por Eva Loureiro dos Santos), que o adquiriram enquanto 
casados, tendo o imóvel integrado as respetivas heranças.  
 (ii) Conforme resulta do procedimento simplificado de habilitação de her-deiros 6023/2015, lavrado na Conservatória do Registo Civil de Paredes no dia trinta de junho de dois mil e quinze, o mencionado 
Francisco Ferreira da Silva, que era natural da freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, faleceu, sem testamento ou outra disposição equivalente, no dia nove de abril de mil, novecentos e oitenta e um, na freguesia 
de Rebordosa, concelho de Paredes, onde teve a sua última residência habitual, no Lugar de Guimbra, no estado de casado em primeiras núpcias dele e segundas dela, e sob o regime da comunhão geral de bens, com Eva 
Ferreira Antas, tendo-lhe sucedido como herdeiros a mulher, a seguir melhor identificada, e três filhos do casal, a saber: um) a justificante, Zélia Loureiro da Silva; dois) Carlos Alberto Loureiro da Silva, natural de Rebor-
dosa, Paredes, ao tempo casado com Maria Helena Ferreira de Sousa e Silva no regime da comunhão de adquiridos, de quem enviuvou, residente na Rua de Guimbra, 24, 4585-433 Rebordosa; e três) Gracinda Loureiro da 
Silva, natural de Rebordosa, Paredes, casada com José Firmino dos Santos Barbosa no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de Guimbra, 175, 4585-433 Rebordosa.  
 (iii) De acordo com o referido procedimento simplificado de habilitação de herdeiros, a indicada Eva Ferreira Antas faleceu no dia seis de outubro de mil, novecentos e oitenta e três, na freguesia de Rebordosa, 
concelho de Paredes, de onde era natural e onde teve a última residência habitual, no Lugar de Guimbra, no estado de viúva do mencionado Francisco Ferreira da Silva, tendo deixado testamento público, lavrado no dia 
onze de novembro de mil, novecentos e oitenta e um, no extinto Cartório Notarial de Paredes, exarado a folhas 33 do competente livro 120 T, no qual instituiu a justificante herdeira da quota disponível da sua herança, 
tendo-lhe sucedido como herdeiros os cinco filhos: um) a justificante, Zélia Loureiro da Silva; dois) o referido Carlos Alberto Loureiro da Silva; três) a mencionada Gracinda Loureiro da Silva; quatro) Maria da Conceição 
dos Santos Alves, natural de Rebordosa, Paredes, casada com Serafim Ferreira Gonçalves no regime da comunhão geral de bens, residente no Lugar de Guimbra, Rebordosa, Paredes, entretanto falecida; e cinco) Fernando 
Ferreira Alves, natural de Rebordosa, Paredes, casado com Maria Alzira Bessa Coelho no regime da comunhão geral de bens, residente na Rua de Guimbra, 147, 4585-433 Rebordosa, entretanto falecido.  

 (iv) Por escritura de compra e venda de treze de junho de mil, novecentos e oitenta e quatro, do extinto Cartório Notarial de Paredes, exarada a folhas 62 do livro de notas 157 B, o referido Carlos Alberto Loureiro 
da Silva, com o consentimento da sua mulher, Maria Helena Ferreira de Sousa e Silva, vendeu à justificante Zélia o quinhão hereditário que lhe pertencia nas heranças ilíquidas e indivisas abertas por óbito dos seus atrás 
referidos pais.  

  (v) Por escritura de compra e venda lavrada no mesmo Cartório Notarial de Paredes no dia quinze de junho de mil, novecentos e oitenta e quatro, exa-rada a folhas 19 verso do livro de notas 184 D, a mencionada 
Gracinda Lou-reiro da Silva, com o consentimento do seu marido, José Firmino dos Santos Barbosa, também vendeu à justificante Zélia, o quinhão hereditário que lhe pertencia nas heranças ilíquidas e indivisas abertas 
por óbito dos seus pais. 

 (vi) Por escritura de compra e venda lavrada no extinto Cartório Notarial de Paredes no mesmo dia quinze de junho de mil, novecentos e oitenta e quatro, exarada a folhas 18 verso do livro de notas 184 D, o 
indicado Fernando Ferreira Alves e a sua mulher, Maria Alzira de Bessa Coelho, casados na comunhão geral de bens, também venderam à aqui primeira outorgante Zélia o quinhão hereditário que lhes pertencia na herança 
ilíquida e indivisa aberta por óbito da mãe deste.  

 (vii) Em virtude das indicadas cessões de quinhões hereditários, a justifi-cante tornou-se dona da totalidade dos quinhões hereditários da herança de Francisco Ferreira da Silva e de quatro dos cinco quinhões 
hereditários da herança de Eva Ferreira Antas, sendo a sua irmã Maria da Conceição dos Santos Alves e o respetivo marido, Serafim Ferreira Gonçalves, donos do quinhão hereditário restante.  

 (viii) Em finais do ano de mil, novecentos e oitenta e quatro, em dia que não podem precisar, a aqui primeira outorgante, com o seu marido, que con-sentiu no ato, e os referidos Maria da Conceição dos Santos 
Alves e marido, Serafim Ferreira Gonçalves, procederam à partilha verbal do prédio atrás descrito, tendo o imóvel sido adjudicado à primeira outorgante, que pagou tornas à sua irmã e cunhado correspondentes aos cinco 
sessenta avos indivisos a que estes tinham direito sobre o mesmo imóvel.  

 (ix) Apesar de não dispor de título formal que permita efetuar o registo na Conservatória do Registo Predial, desde a referida partilha a justificante, que já antes vivia no imóvel, continuou a fazer dele a sua casa 
de morada de família, na plena convicção de que o mesmo lhe pertence exclusivamente.  

 (x) Desde essa época que habita o prédio e zela pelo seu bom uso e conservação, de forma pacífica e ostensiva, com conhecimento de toda a gente, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos. 

 (xi) A posse e fruição do imóvel, em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde o ano de mil, novecentos e oitenta e quatro, conduziu à aquisição do mesmo imóvel por usucapião, que a justificante invoca, 
justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, uma vez que forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. 

O outorgante marido confirmou todas as declarações prestadas pela sua mulher, nomeadamente que o imóvel atrás descrito tem a natureza de um bem própria dela, nos termos do artigo 1722.º, número 1, alínea b) do 
Código Ci-vil, uma vez que adveio à justificante por via sucessória.
Os outorgantes disseram ainda que desconhecem os possuidores anteriores aos autores das heranças, Francisco Ferreira da Silva e Eva Ferreira Antas, bem como anteriores artigos matriciais, por antiguidade e ausência 
de documentos. 

Está conforme.
Paredes, cartório, dezanove de janeiro de dois mil e dezasseis.

A notária, 

Sofia Costa Pimentel Carneiro Leão
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Umas eleições
presidenciais sem legado

não quereria dar ao 
conteúdo desta 
crónica um carác-

ter panfletário, que poderia 
ser interpretado como orien-
tação de voto das presentes 
eleições presidenciais. O lei-
tor sabe qual será o meu sen-
tido de voto na primeira vol-
ta. E é tarde para se influen-
ciar alguém com este ou 
aquele argumento. Há uma 
única proposta: VOTE!

Há candidatos apoiados 
por todos os Partidos rele-
vantes, candidatos indepen-
dentes dos partidos, candi-
datos do “sistema”, candida-
tos de causas específicas, 
candidatos “populares”, can-
didatos “aristocratas”. Troca-
ram-se ideias, argumentos, 
avaliações do passado e pro-
jecções do futuro. Há em cer-
tos um certo cabotinismo 
egocêntrico, que lhes permi-
te ser tolerados, independen-
temente das poucas qualida-
des para o exercício da aven-
tura de concorrer a Belém 
(consistência, capacidade 
intelectual, equilíbrio emo-
cional). Mas há alternativas 
para todas as sensibilidades. 

Realço contudo o discurso 
predominante (se não mes-
mo exclusivo) de esquerda 

Por
Cristiano
riBeiro
Médico

por parte dos candidatos. 
Ninguém quer assumir a 
continuidade do exercício 
presidencial de Cavaco Silva, 
o seu legado, e palavras como 
Mercados, Liberalização, 
Competitividade, Banca, es-
tão afastadas dos conteúdos 
expressos. Sei que a sinceri-
dade de propósitos não pas-
sa por discursos de oportuni-
dade. A proximidade das 
eleições de Outubro passado, 
e os seus desenvolvimentos, 
criaram um condicionamen-
to que retira alguma verdade 
nos posicionamentos. 

Mais concreto, aconteceu 
há dias quando Leal da Costa, 
ex-secretário de Estado da 
Saúde e também Ministro da 
Saúde de muito curta dura-
ção, compareceu ao progra-
ma televisivo PRÓS E CON-
TRAS, para sofrer o vexame 
público pela gestão da saúde 
nos últimos 4 anos. As acusa-
ções foram tantas e tão gra-
ves, provenientes de médi-
cos, enfermeiros e utentes, e 
envolvendo  em geral a des-
truição do SNS, que Leal da 
Costa, empurrado às cordas, 
só ousou dizer, repetidamen-
te, e estoicamente, que “te-
mos de ter alguma cautela”.

E deduzo assim que o ex-
dirigente governativo, de 
imagem retocada por um 
proverbial corte de cabelo, se 
prepara para uma nova e 
mais básica profissão: o  de 
vendedor de cautelas. 

Há um tempo novo que 

cristianoribeiro@gmail.com

Cristiano
riBeiro

por aí irrompe, umas vezes 
timidamente, outras vezes 
mais arrojadamente. O PCP 
apresentou um Diploma para 
a construção integral do 
IC35. Para esse objectivo 
aponta o projecto de resolu-
ção do PCP aprovado na AR, 
dia 11, com os votos favorá-
veis de todas as bancadas á 
excepção do PSD e CDS, que 
votaram contra. Esta é uma 
iniciativa que vai ao encontro 
das aspirações e necessida-
des das populações de vários 
concelhos dos distritos do 
Porto e de Aveiro, nomeada-
mente na região do Vale do 
Sousa e Baixo Tâmega e no 
concelho de Castelo de 
Paiva.

Imprescindível, não ape-
nas pela resposta que dará às 
necessidades de mobilidade 
das suas populações mas 
também como factor supera-
dor de “atrasos estruturais” e 
potenciador do desenvolvi-
mento daquelas regiões. Esta 
é uma região das mais pobres 
da União Europeia., “com 
uma realidade económica e 
social marcada pelo desem-
prego e pela pobreza”, lem-
brou a deputada do PCP Dia-
na Ferreira, não duvidando 
por isso do “impacto signifi-
cativo” que terá a construção 
desta infra-estrutura viária 
para o “desenvolvimento da 
economia local”, com a cria-
ção de “mais e melhores 
acessibilidades, maior facili-
dade de escoamento de pro-
dutos, assim ajudando ás ac-
tividades produtivas existen-
tes” e ao surgimento de 
novas.

A deputada do PCP real-
çou ainda o facto de a cons-
trução do IC 35 representar 
uma alternativa á EN 106, via 
“altamente congestionada, 
com trânsito motorizado lo-
cal e de nédio curso, agrícola 
e pedonal, num percurso si-
nuoso e sem vedação, com 
fracas condições de circula-
ç ã o  e  d e  g r a n d e 
sinistralidade”.

Enquanto dirigente da Associação 
Portuguesa de Educação e Forma-
ção de Adultos (APEFA), tive a opor-

tunidade de participar numa reunião do órgão 
consultivo desta associação integrando perso-
nalidades relevantes e distintas da sociedade 
portuguesa, da academia e da Igreja.

No final a conclusão foi unânime, em rela-
ção ao desinvestimento e desaproveitamento 
de recursos financeiros e técnicos investidos ao 
longo de mais de uma década, na área da educa-
ção de adultos que se verificou nos últimos 4 
anos, em que os primeiros a serem atingidos 
foram os mais vulneráveis (adultos, organiza-
ções, profissionais).

Uma nova esperança?
A Educação e Formação de Adultos, rara-

mente tem sido favorecida por uma vontade 
política consistente e duradoura, avançando 
aos ziguezagues, de modo inconsistente, com 
constantes mudanças institucionais, organiza-
cionais e programáticas. A este campo, em ge-
ral, pouca importância política e social tem sido 
atribuída, refletindo-se, por um lado, nos recur-
sos afetados, e por outro, no pouco interesse 
que este campo desperta na investigação cien-
tífica e na intervenção social, sendo muito rele-
vante o desequilíbrio do número de estudos 
sobre a educação de adultos quando compara-
do com outras áreas.

Uma Educação para todos e para todas, de 
todas as idades (um direito sem rugas), de to-
das as geografias, de todos e em todos os per-
cursos profissionais, deve ser disponibilizada, 
em permanência por atores públicos e priva-
dos. Um direito a que tem de corresponder um 
dever, tendo sido sublinhada como, efectiva-
mente, existe uma assídua tensão entre o direi-
to e o dever de aprender.

Por
paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

A Educação e Formação de Adultos, rara-
mente tem sido favorecida por uma vontade 
política consistente e duradoura, avançando 
aos ziguezagues, de modo inconsistente, com 
constantes mudanças institucionais, organiza-

PUB

As últimas eleições em Pare-
des, deveriam fazer-nos a 
todos nós reflectirmos so-

bre o que se passa em Paredes, e princi-
p a l m e n t e  o  q u e  s e  p a s s a  n o 
PSD-Paredes

As ultimas eleições legislativas em 
Paredes, deram ao PSD um resultado 
estrondoso e que reflectiu o empenho 
e dedicação que todos nós tivemos, no 
nosso dia a dia, para que o PSD alcan-
çasse mais um grande resultado na 
nossa terra.

Na minha opinião, Paredes é PSD, 
gosta de ser PSD e quer continuar a ser 
PSD.

Claro que não nos podemos esque-
cer que nas ultimas autárquicas, Celso 
Ferreira  só se ganhou por 58 votos e 
por isso temos que ser capazes de tirar 
ilações deste resultado. 

Por
joaquiM
neves
Engenheiro

Sou Candidato …. E quero um novo rumo e um
novo Olhar para Paredes

joaquimneves.progresso@gmail.com

Ilações essas que devem começar 
por uma reflexão daquilo que é a von-
tade do Povo, mas se há algo que se po-
de tirar destas eleições, é que as pes-
soas reconheceram a política de verda-
de …. e isso é certamente um exemplo 
que devemos seguir.

E agora, chegou o tempo de reflec-
tirmos sobre o futuro de Paredes. Futu-
ro esse que, como é óbvio já não passa-
rá por Celso Ferreira. Foram até aqui 
10 anos e até ao final de mandato farão 
doze anos de uma liderança, onde se 
fizeram coisas boas e coisas menos 
boas. Durante este período houve coi-
sas que todos nós certamente não con-
cordamos mas esse foi o rumo 
escolhido.

Não podemos olhar para o passado 
com magoa ou mesmo pena, temos 
que ser capazes de honrar o passado e 
olhar para o futuro com a consciência 
que precisamos de um novo rumo.

Precisamos de um novo rumo para 
o PSD de Paredes, mas acima de tudo, 
precisamos de um novo rumo para a 
Câmara Municipal.

Desde há algum tempo, tenho sido 
abordado por muitos militantes e sim-
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opinião

Uma nova esperança?
A Educação e Formação de Adultos tem de 

se conceber como um desafio social alargado, 
com obrigatória responsabilização política dos 
varios atores, nomeadamente, dos parceiros 
sociais, enquanto subsistema educativo com os 
mesmos direitos da educação geral, mas com 
abertura e flexibilidade para se ir ajustando aos 
desafios que a crescente complexidade do 
mundo coloca aos adultos, cujas consequências 
se projetam de modo mais urgente e mais ime-
diato na vida das pessoas: versatilidade e flexi-
bilidade laboral, acesso à informação e ao co-
nhecimento, construção de estilos de vida mais 
saudáveis e sustentáveis, consumos amigáveis 
do ambiente e conscientes da eficiência ener-
gética, consciência cívica, política e social. 

Uma educação com uma forte componente 
solidária e intercultural que leve em considera-
ção os novos movimentos migratórios e as alte-
rações demográficas, que facilite a estrutura-
ção de novas redes de relações sociais de coo-
peração e voluntariado, que permita a 
aquisição de saberes e competências de cida-

dania, democracia e participação, capazes de 
gerar mais confiança nos sistemas políticos e 
outros. Nunca como hoje, o mundo, e Portugal 
mais especificamente, precisou tanto de um 
sistema de educação e formação de adultos 
num modelo combinado de processos formais, 
informais ou não formais, validado por uma 
regulação e acompanhamento transversal, 
contínua e de proximidade, que encorajem a 
aquisição de conhecimentos, atitudes e com-
portamentos capazes de gerar uma sociedade 
assente na coesão social, na equidade e na 
igualdade, com instâncias e contextos mais jus-
tos que ajudem a tornar realidade o crescimen-
to económico, a criação de emprego e condi-
ções de trabalho dignas, a preparação para as 
grandes mudanças digitais e socioprofissio-
nais, garantindo a melhoria dos desempenhos 
individuais e coletivos, sobretudo através da 
aprendizagem permanente e ao longo da vida.

O novo ciclo governativo abre uma janela de 
esperança também no domínio da educação de 
adultos, espero que a mesma se concretize.

Mais vale um 
que saiba mandar, 
do que cem a trabalhar

no próximo dia 24 
de Janeiro o País 
vai novamente a 

votos. Para Presidente da 
nossa República perfilam-se 
nada mais nada menos do 
que 10 candidatos, um nu-
mero considerável que apa-
rentemente permitiria aos 
portugueses um leque de 
escolhas para todos os gos-
tos e feitios.

Receio que que não seja 
assim. De um lado temos 5 
candidatos que foram esco-
lhas partidárias, ou contam 
com o apoio dos partidos, e 
do outro lado outros 5 que 
concorrem por sua conta e 
risco, com objectivos de can-
didatura que pouco acres-
centam para além seu restri-
to universo. Destes, uns têm 
umas tiradas humorísticas e 
alegres, que para pouco mais 
servem do que para desanu-
viar o ambiente e arrancar 
um sorriso a quem as ouve. 
Outro candidato tinha como 
objectivo colocar o País a 
sorrir, e com a sua candida-
tura conseguiu esse deside-
rato, outro quer ser Presi-
dente, mas o fantasma da 
corrupção está sempre pre-
sente nos seus discursos, 
mas até agora não se lhe co-
nhece nenhum alegado pre-
varicador apresentado à 
justiça.

Quanto aos apoiados pe-
los Partidos políticos, sem 
querer ser ofensivo, temos 
por parte da CDU e BE dois 
candidatos que são obvia-
mente segundas escolhas, e 
que se destinam única e ex-
clusivamente a segurar o seu 
eleitorado, e a não falharem 

um acto eleitoral, que é um 
acontecimento propicio, de-
vido ao grande impacto me-
diático, para debitarem a 
habitual cassete, na esperan-
ça, sempre renovada a cada 
desilusão, de que que um dia 
os seus ideais poderão ser a 
solução para Portugal.

Já os Partidos do chama-
do arco da governabilidade, 
PS, PSD e CDS/PP, foram, na 
minha modesta opinião, ul-
trapassados por um lado pe-
la intranquilidade politica 
que resultou das eleições le-
gislativas de 4 de Outubro, 
com a incerteza de quem ia 
governar, e também pela re-
cusa de alguns militantes, 
que seriam as primeiras fi-
guras para esse lugar. Os can-
didatos a candidatos, com o 
seu ar messiânico ou sebas-
tianista, teimaram em não 
aparecer e deixarem líderes 
daquela trilogia partidária 
com a chamada batata quen-
te na mão. Descalçaram a bo-
ta e chutaram com o pé para 
o candidato que tinham mais 
à mão.

O PSD e o CDS, obviamen-
te tiveram que recorrer a 
quem já se tinha colocado na 
corrida, há muito conhecido 
e reconhecido candidato, 
Marcelo Rebelo de Sousa. O 
Professor iniciou a prepara-
ção da sua candidatura há 
longo tempo. Com uma es-
tratégia muito bem prepara-
da, grande visibilidade nos 
media e opinando ao sabor 
dos ventos e marés de forma 
a concretizar a sua eleição 
logo à primeira volta, para 
não ressuscitar o fantasma 
de Soares e das esquerdas 
unidas.

O PS esperou e desespe-
rou por António Guterres, 
mas esse, como já alguém 
afirmou, não estava nem aí e 
deixou os socialistas literal-
mente “na prancha”. Foram 
ao mercado e apostaram dis-

cretamente em Sampaio da 
Nóvoa, que já estava na 
“montra”. Era quem estava 
mais à mão e permitiria uma 
saída mais ou menos airosa 
para este imbróglio. O tru-
que foi assobiar para o lado, 
apoiar o Reitor por debaixo 
da mesa e esperar que as le-
gislativas passassem para 
lhe declarar o apoio. Mas o 
truque saiu furado. Maria 
que de Belém não queria só o 
nome, mas também o Palá-
cio, se bem o pensou melhor 
o fez, e em plena refrega elei-
toral para as legislativas 
apresentou a sua candidatu-
ra para desespero do PS. Me-
ter os pés pela mãos nesta 
matéria passou a ser o dia a 
dia do PS,  que acabou a 
apoiar dois (!) candidatos. 
Mais uma geringonça de 
Costa. Partido dividido, a re-
cordar a guerra interna en-
tre Soares e Alegre, com in-
sultos e baixaria dignas da 
uma peixarada na lota de 
Matosinhos, no que o PS 
também é especialista!

Estes são os candidatos à 
mais alta e responsável figu-
ra de Portugal. Poderiam ser 
outros, mas são estes. Temos 
a obrigação democrática de 
votar e todos devemos exer-
cer esse dever cívico. É o 
meu apelo.

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

já os partidos do 
chamado arco da go-

vernabilidade, PS, PSD 
e CDS/PP, foram, na 

minha modesta opi-
nião, ultrapassados 
por um lado pela in-

tranquilidade politica 
que resultou das elei-
ções legislativas de 4 
de outubro, com a in-

certeza de quem ia 
governar

Sou Candidato …. E quero um novo rumo e um
novo Olhar para Paredes

patizantes do PSD para que crie esse 
novo rumo para Paredes.

Ao longo de alguns meses, tenho 
vindo a trabalhar juntamente com 
uma equipa fabulosa, para pudermos 
apresentar algumas das nossas ideias, 
que servirão como base a nossa candi-
datura para que o PSD-Paredes seja 
capaz de criar uma identidade forte, 
dinâmica e inovadora, que renove a es-
perança nos militantes e simpatizan-
tes e crie nos paredenses em geral, um 
Horizonte de Futuro para o Concelho 
de Paredes e para o PSD.

Queremos ser capazes de construir 
um PSD forte, que promova a reaproxi-
mação do Povo e dos próprios militan-
tes ao partido, por isso, vamos promo-
ver reuniões nas freguesias para que 
possamos auscultar os nossos antigos 
e actuais dirigentes locais, assim como 
a população em geral, para todos jun-
tos podermos construir um PSD dinâ-
mico e orgulhoso da sua história, que 
seja capaz de promover e de demons-
trar a todos os Paredenses que fomos 
nós que transformamos Paredes e que 
só nós temos capacidade para o conti-
nuar a fazer, apresentando novas solu-

ções para o futuro de Paredes com po-
líticas públicas, mais focadas nas famí-
lias e nas pessoas. Se olharmos para as 
pessoas e os seus desejos e necessida-
des, certamente não se esquecerão de 
nós em 2017.

E por isso, sou candidato à Comis-
são Política Concelhia do PSD.

Quero um PSD forte para que possa 
encarar o futuro e os desafios que se 
avizinham com toda a confiança.

Quero discutir o futuro de Paredes e 
saber o que todos querem para a nossa 
terra.

Mas para isto, precisamos do vosso 
contributo para este novo rumo e este 
novo ideal para a nossa terra.

Viva Paredes!

A ti meu tio e padrinho 
josé leitão, deixo aqui estas 

palavras como espelho da minha 
admiração e agradecimento 

por me teres deixado fazer 
parte da tua vida.

obrigado por tudo 
e até um dia…

Para sempre no meu coração
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a nossa energia,
o seu BeM-estar

posto De aBasteCiMento

Um parque urbano na zo-
na da Torre e um percurso 
pedonal ao longo do rio Fer-
reira que ligue a Torre dos 
Alcoforados à Torre das Pe-
nhas Altas poderão ser os 
próximos investimentos que 
a Rota do Românico (RR) ad-
mite fazer na valorização e 
promoção do património da 
cidade de Lordelo. O desafio 
foi lançado por Nuno Serra, 
atual presidente de Junta de 
Freguesia a Rosário Macha-
do, diretora da RR, na ce-
rimónia de inauguração das 
obras de restauro da antiga 
torre dos Mouros. A respon-
sável perante uma plateia de 
autarcas e população de Lor-
delo disse aceitar o desafio.

A cerimónia de inaugura-
ção da abertura ao publico 
da Torre dos Alcoforados de-
correu no passado dia 18 e 
teve por convidado de honra, 
o Nobel da Paz de 1996, José 
Ramos Horta. 

A presença do ilustre Ti-
morense apesar de simbóli-
ca, não foi desperdiçada para 
o autarca de Paredes, Celso 
Ferreira, dar enfoque à feliz 
coincidência de um Nobel da 
Paz marcar presença na 
inauguração da primeira 
torre edificada no país, pen-
sa-se que no Séc. XIV não mi-
litar. Até então todas as tor-

António Orlando | texto

Turismo. Inauguração da Torre dos Alcoforados teve por convidado de honra, o Nobel da Paz de 1996, José Ramos Horta. Torre das 
Penhas Altas pode ser o próximo monumento a ser recuperado.

Torre dos Alcoforados abriu as portas 
de cara lavada ao turismo da Rota do Românico

res tinham fins militares ou 
defensivos. O fato está docu-
mentado na tese de doutora-
mento de Vítor Marques, ar-
quiteto que esteve ligado à 
requalificação do largo da 
feira de Paredes. 

A Torre dos Alcoforados é 
assim um marco da arquite-
tura portuguesa por ser a 
primeira torre residencial de 
Portugal e porque influen-
ciou a construção de Solares 
de Entre Douro e Minho, co-
nhecidos pelas suas torres. 

PUB

Torre dos 
Alcoforados

A Torre dos Mouros ou 
dos Alcoforados, foi 
considerada como 
Imóvel de Interesse 
Público, pelo decreto 
nº 45/93, Diário da Re-
publica nº 280, de 30 
de novembro de 1993. 
A sua utilização inicial 
era a de habitação. Foi 
construída entre os sé-
culos XIV e XV. A sua ti-
pologia é de torre se-
nhorial. Por causa do 
risco de incendio a co-
zinha localizava-se no 
exterior da torre. O 
resto das divisões da 
habitação estavam dis-
tendidas pelo rés do 
chão, 1º e 2º andares e 
que agora foram 
restauradas.
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rosário Machado
diretora da RR

“Se nós olharmos para a pai-
sagem, e eu aceito o desafio 
que o senhor Presidente de 
Junta nos lançou, também o 
rio e as pontes eram elemen-
tos essenciais porque permi-
tiam a mobilidade, que estas 
pedras chegassem cá. É mui-
to importante que essa leitu-
ra seja feita.”

ramos horta
nobel da paz

“Dos melhores projetos que 
temos em Timor Leste é a car-
pintaria de Baucau e oficina 
criada pelo município de Pare-
des. A vossa solidariedade 
chegou ao extremo oriente. 
Deixo o sincero agradecimen-
to e muita admiração pela Câ-
mara de Paredes pelo tem con-
seguido para esta região.” 

serafim ferreira
80 anos, reformado

“Acompanhei as obras, todos 
os dias, a partir de minha ca-
sa. Era o meu passatempo. 
Nunca pensei que eles conse-
guissem fazer o que fizerem 
sem deitar abaixo algumas 
pedras. Eles com um guin-
daste meteram as traves do 
soalho por estas janelinhas 
pequeninas. Foi um regalo.”

jorge Martins Costa
60 anos

“Isto aqui era só pombos. Es-
tava tudo abandonado. Agora 
está impecável. Assim está 
bem. Dá muito conhecimento 
à terra. Ainda bem que deita-
ram mão isto antes que acon-
tecesse ao que aconteceu às 
caleiras (aqueduto). Já não 
existem.”  

A torre foi adquirida pela 
Câmara de Paredes em pro-
cesso de expropriação num 
investimento avultado que 
“só foi possível porque, o en-
tão presidente de junta de 
Lordelo, Joaquim Mota, con-
venceu a população que era 
um bom investimento e que 
valia a pena sacrificar outros 
investimentos que Lordelo 
tão necessita”, revelou Celso 
Ferreira. 

Integrada na Rota do Ro-
mânico em 2010, a Torre dos 
Alcoforados foi alvo, a partir 
de fevereiro de 2014, de uma 
vasta intervenção de salva-
guarda e valorização, que 
assistiu agora ao término da 
sua primeira fase.

 Entre os trabalhos reali-
zados contam-se a remoção 
das principais dissonâncias 
da Torre, a construção da sua 
cobertura, o fecho de vãos, a 
recriação dos pisos, a insta-
lação de infraestruturas e 
equipamentos, bem como de 
uma plataforma metálica de 
acesso ao interior da Torre.

Procedeu-se igualmente 
à demolição integral de um 
edifício localizado nas proxi-
midades, salvaguardando a 
recuperação da plataforma 
de acesso à Torre e à casa 
rural.

A casa rural foi também 
objeto de requalificação. Es-
te edifício assumirá, a breve 
prazo, as funções de Centro 
de Informação da Rota do 
Românico, entre outras va-

lências. A intervenção na 
Torre dos Alcoforados repre-
sentou um investimento to-
tal de cerca de 285 mil euros, 
cofinanciado em 85% pelo 
ON.2 – O Novo Norte e QREN, 
através do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regio-
nal, e em 20% pela Câmara 
de Paredes.

Numa próxima fase, para 
a qual já foi desenvolvido um 
projeto, os trabalhos incidi-
rão sobretudo na construção 
de acessos a  viaturas e 
peões, na reabilitação dos 
espaços verdes adjacentes, 
na criação de zonas de lazer 
e na conclusão do equipa-
m e n t o  d e  a p o i o  a o s 
visitantes.

Classificada como Imóvel 
de Interesse Público desde 
1993, a Torre dos Alcofora-
dos constitui um estimável 
testemunho, tal como a Tor-
re de Vilar (Lousada), da do-
mus fortis, a casa senhorial 
fortificada, no território do 
Vale do Sousa”, explica, Joa-
quim Costa técnico superior 
da RR.

Apesar de intitulada dos 
Alcoforados, pensa-se que 
antes destes foram senhores 
os de Urrô (Penafiel), prová-
veis mentores da construção 
no século XIV, e, depois, os 
Brandões, família ligada às 
elites urbanas do Porto. Terá 
pertencido aos fidalgos Cir-
nes do Largo do Paço das Pa-
t a s ,  h o j e  C a m p o  2 4  d e 
Agosto.

Ramos Horta, Prémio 
Nobel da Paz 1996, a con-
vite da Comissão Politica 
Concelhia do PSD/Paredes 
encerrou em Sobrosa, o Ci-
clo de Conferências Novos 
Desafios. A iniciativa dos 
social-democratas, desen-
volvida no último ano pela 
concelhia, trouxe a Pare-
des em diferentes sessões, 
Rui Rio, Durão Barroso e 
Santana Lopes. Nesta der-
radeira sessão, o ilustre ti-
morense foi desafiado a 
falar sobre Os Grandes De-
safios, a Paz e a Segurança 
no Mundo. 

Ramos Horta perante 
uma plateia que encheu a 
biblioteca do Centro Esco-
lar de Sobrosa, local onde 
decorreu a conferência, 
disse fazer da eleição do 
novo Secretário-geral da 

Organização das Nações 
Unidas (ONU), “um fator 
determinante” para en-
frentar os grandes desa-
fios do mundo, algo que no 
seu entender a ONU “atual-
mente não está preparada 
para fazer”.

Para Ramos Horta “ este 
um ano de grandes trans-
formações, em que a As-
sembleia Geral da ONU já 
veio a terreiro exigir “mais 
clareza para a eleição do 
sucessor de Ban Ki-moon. 
“Já não é a minha ambição 
ocupar esse cargo. Agora é 
a vez da Europa. Fala-se 
muito em António Guter-
res”, certificou.

Ramos Horta considera 
como grandes desafios pa-
ra Europa “são os refugia-
dos” e para o Mundo “a ex-
trema pobreza”. 

Ramos Horta encerrou 
ciclo de conferências 
do PSD/Paredes

opinião CoM rosto
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O mau tempo fez estra-
gos avultados em Baltar, 
nomeadamente na Rua de “ 
Frida de Água” onde uma 
família foi surpreendida 
durante a noite com um 
deslizamento de terras pro-
veniente da Serra do Muro. 

Às 22.40 horas do passa-
do dia 10 de janeiro, um dos 
elementos da família de José 
“Ferreiro” Silva ouviu baru-
lho e veio à porta, sendo sur-
preendido por uma tromba 
de terra e água que entrou 
pela casa, soterrando o piso 
térreo e os dois automóveis 
que estavam estacionados. 
“Só por sorte é que ninguém 
faleceu, mas os estragos fo-
ram muito avultados, pois 
foram estragados móveis e 
diversos aparelhos, bem co-
mo os dois automóveis que 
foram para a sucata”, expli-
cou a fonte. A rua ficou in-
transitável e o deslizamento 
também afetou uma empre-

s a  q u e  t eve  p re j u í z o s 
avultados. 

A Presidente de Junta, 
Conceição Rosendo, deslo-
cou-se ao local, e colocou 
todos os meios da Junta ao 
serviço da família afetada. 
Na ocasião a autarca terá 
dito que tudo fará “para aju-
dar as pessoas de fracos re-
cursos, que necessitam pa-
ra voltar à sua vida normal”, 

prometendo fazer pressão 
para que o mecanismo na-
cional de ajuda a estas si-
t u a ç õ e s  “ p o s s a  s e r 
acionado”.  

À data desta notícia, o 
muro que foi profundamen-
te afetado, ainda não tinha 
sido demolido, o que difi-
cultava a vida dos sinistra-
dos face ao perigo eminente 
de destruição da casa. Fonte 

da família Silva disse espe-
rar que os referidos meca-
nismos de ajuda “cheguem 
o mais rapidamente possí-
vel”, para que a “vida volte 
ao normal”, fazendo notar 
que a Junta de Freguesia, 
“mostrou-se inteiramente 
disponível e empenhada 
em resolver a situação de 
f o r m a  m a i s  r á p i d a 
possível”. 

faustino
 sousa

Se montarmos no selim 
da bicicleta para passear pe-
la freguesia de Aguiar de 
Sousa teremos ao nosso dis-
por um banquete de emo-
ções, paisagens e tranquili-
dade para uma jornada das 
melhores que se podem usu-

fruir pela região do Porto. 
Um banquete cuja prova dos 
nove é tirada por muitos 
amigos do pedal que aos Sá-
bados e Domingos se deli-
ciam, a entrar na freguesia 
pela ribeira de Bustelo, pela 
Sarnada, pela estrada de São 
Pedro ou por Alvre. 

Para os muitos que saem 
de Valongo, da Maia ou de 
Gaia não há vista melhor do 
Porto do que a da Serra da 
Pia, não há melhor frescura 

no ar do que em Aguiar, não 
há melhor chicana do que de 
Alvre ao Salto, não há melhor 
convívio com a natureza do 
que a do Salto, não há melhor 
descoberta da natureza en-
cantada na Ribeira da Cadela 
pequena, não há melhor reta 
de descanso do que a da Sar-
nada e não há melhor pausa 
do que a do café de Santa Isa-
bel de Brandião ou a bela fe-
bra no café do Salto.

Claro que, quem vem de 

bicicleta escolhe os melho-
res trajectos e os melhores 
estão certamente no monte 
de uma das maiores fregue-
sias em território do Vale do 
Sousa. Se escolhesse as es-
tradas concerteza teria mais 
dificuldades em passar pelo 
mar ondulado que é a estra-
da do Reboredo, a principal 
via de ligação e Aguiar de 
Sousa a Gondomar que mais 
parece uma montanha russa 
de lombas de um pavimento 

feito  sem qualidade e esque-
cido no meio do mundo, ao 
contrário da estrada que 
cruza o alto e entra noutro 
concelho. Também não se 
aconselha a bicicleta se a es-
colha for a Rua Pedre Joa-
quim Alves Correia na Sarna-
da onde parece que o betu-
minoso foi varrido por um 
tufão que levou o negro e 
deixou um reboliço de gravi-
lha que obriga os melhores 
automóveis a uma chinfri-

neira desgraçada que inco-
moda toda a gente menos os 
que tem milhões na metró-
pole e que não fazem a míni-
ma ideia onde fica a Sarnada. 
Com emoção é ainda possí-
vel passar na Ponte de Alvre 
por entre buracos remenda-
dos com cubos saltitantes 
que disfarçam um fundo de 
i n c a p a c i d a d e  d e  fa z e r 
melhor.

Fica o convite, tragam a 
bicicleta.

freguesias

Aguiar de Sousa

De bicicleta por Aguiar de Sousa

Baltar

DESLIZAMENTO DE TERRAS EM BALTAR

Família Silva 
Precisa de Ajuda

viCtor 
pereira

Promessa Cumprida

Colégio Casa Mãe
solidário  com a Associação 
“ Casa do Caminho”

A organização do evento “1º.TRAIL LOST IN 
BALTAR” , realizado no  passado dia 13 de De-
zembro de 2015, em Baltar, representada por 
Carlos Rodrigues, fez  a entrega da prometida 
máquina de lavar roupa para a  instituição balta-
rense.  A Direção, colaboradores e utentes, do 
EMAUS, fizeram notar um agradecimento espe-
cial à organização do Trail de Baltar “pelo empe-
nho colocado em ajudar uma instituição que luta 
com grandes dificuldades na gestão do seu dia a 
dia, mas que tem um papel fulcral no trabalho 
com aqueles que mais precisam e que são mui-
tas vezes esquecidos”.

No passado dia 13 de janei-
ro de 2016, os alunos do 8º 
ano do Colégio Casa-Mãe esti-
veram presentes na Associa-
ção Casa do Caminho, fazendo 
a entrega dos bens recolhidos 
durante a campanha solidária 
realizada no mês de dezem-
bro passado. A recolha decor-
reu com grande entusiasmo 
junto da comunidade escolar, 
conseguindo-se um conjunto 
assinalável, sobretudo, de 
bens alimentares e fraldas e 
artigos de higiene para bebés 
e crianças.

Dando continuidade a es-
ta ação solidária, os alunos 
tiveram, na sede da Casa do 
Caminho, na Senhora da Ho-
ra, a oportunidade de entre-

gar e registar os diversos 
bens entregues na base de 
dados da Associação, auxi-
liando na tarefa da gestão de 
stocks e promovendo a capa-
cidade de organização das 
turmas envolvidas.

A Associação Casa do Ca-
minho, na pessoa da Educa-
dora Maria da Luz e a Funda-
ção Vítor Baía, representada 
no ato por Eliana Neto, agra-
deceram a solidariedade do 
Colégio Casa-Mãe. Salienta-
ram, ainda, como “é fulcral 
este ato não só para minorar 
as dificuldades das crianças 
e jovens da Instituição, mas 
igualmente para alimentar 
um espírito cívico e respon-
sável nos jovens alunos”.                    
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No passado dia 9 de ja-
neiro realizou-se a cerimó-
nia de Tomada de Posse dos 
Corpos Sociais da Associa-
ção para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa (ADR) pa-
ra o Triénio 2016-2019. O 
elenco diretivo é liderado 
por Fernando Rocha, na Di-
reção e António Martins na 
Assembleia Geral. Manuel 
Domingos Duarte preside 
ao Conselho Fiscal. 

Na cerimónia da tomada 
de posse o presidente da Di-
reção destacou a simbiose 
que reina na ADR, entre no-
vos e velhos elementos.

“O grande mérito do tra-
balho desenvolvido na ADR, 
advém de uma equipa em-
penhada e cada vez mais 
qualificada, que tem sabido 
corresponder às novas exi-
gências e, sobretudo, acres-
centar às suas funções pro-
fissionais um relaciona-
mento humano com os 
utentes que é de louvar e 
reconhecer”, começou por 
notar Fernando Rocha.

Agradecendo aos pre-
sentes terem testemunha-
do o ato solene da Tomada 
de Posse dos Corpos Sociais 
da Associação, o responsá-
vel deu conta da orgânica 
da instituição a que passou 
a presidir. 

“Estatutariamente os ór-
gãos dirigentes são eleitos 
por um período de três 
anos, preceito que, desde a 
fundação da ADR tem vindo 
a respeitar.

Em todo o caso, temos 
ao longo do tempo renova-
do a equipa, e é nesta sim-
biose de velhos e novos, de 
experientes e iniciantes, 
que temos beneficiado da 
experiência e dos conheci-
mentos de uns e do vigor do 
entusiasmo e do volunta-
r i s m o  d o s  o u t r o s ”, 
explicou.

O bom relacionamento 
da ADR com a comunidade 
local continua a ser o foco 
da Instituição: “como asso-
ciação popular, procuramos 
manter uma ligação estreita 
à população e ao meio so-
cial onde estamos integra-
dos. Fomentar o bom rela-
cionamento e a parceria 
com outras associações e 
coletividades quer de natu-
reza social, quer de nature-
za cultural, desportiva ou 
recreativa. Estamos todos 
no mesmo barco, que é o 

movimento associativo, en-
tidades sem fins lucrativos, 
que constituem um pilar 
fundamental da chamada 
economia social”.

Os corpos sociais que 
agora tomaram posse têm 
pela frente um mandato de 
três anos.  “É um triénio, 
não tanto de trabalho (esse 
não nos vai faltar), mas so-
bretudo de responsabilida-
de. Responsabilidade, que 
aqui hoje formalmente as-
sumimos, para com uma 
associação singular, que 
merece da nossa parte todo 
o esforço e empenho, para 
que possamos chegar ao 
fim do mandato com a sa-
tisfação do dever cumprido 
e passar o testemunho a 
outros, apresentando-lhes 
uma associação senão me-
lhor, pelo menos igual ao 
que ela é hoje: uma associa-
ção respeitada, com uma 
atividade meritória e reco-
nhecida pela população e, 
particularmente pelos 
utentes que constituem o 
princípio e o fim da sua ati-
vidade social”, concluiu.

freguesias

Visita pastoral

Corpos Sociais da Associação 
para o Desenvolvimento de Rebordosa:

Assembleia Geral - António Martins; Arnaldo Barbosa; Sera-
fim Neves.

Direcção - Fernando Rocha Magalhães; Manuel Azevedo; 
António Joaquim Cardoso; Celso Fernando Barbosa; José Dulcí-
dio Branco; Joaquim Neves; Jorge Simão Barbosa.

Concelho Fiscal- Manuel Domingos Duarte; Fernando Fer-
reira; Amadeu Campos.

PEDRO 
TRIGUEIRA

Baltarense 
brilha na 
Associação 
Académica 
de Coimbra

O guarda-redes 
titular da Académica 
de Coimbra é um co-
nhecido baltarense  
de 28 anos que apre-
senta uma grande 
qualidade na sua 
função e com uma 
envergadura ideal 
para a posição de 
g u a r d a - r e d e s  ( 
1,92m e 94 Kg). Ini-
ciou-se no União de 
Paredes, passou pe-
lo Boavista, Rio Ave, 
Trofense, Ribeirão e 
brilhou no Cinfães. 
Atingiu um grande 
estatuto no União da 
Madeira, onde ga-
nhou vários pré-
mios individuais e 
foi peça fundamen-
tal  na subida da 
equipa madeirense 
à primeira liga. Em 
2015/16 assinou 
um contrato de 3 
anos com a presti-
giada equipa da Aca-
démica de Coimbra, 
onde tem sido titu-
lar absoluto. As suas 
atuações e a sua ele-
gância na baliza de-
ram nas vistas e já é 
alvo de observações 
de alguns clubes es-
trangeiros, como é o 
caso da equipa fran-
cesa do Montpelier. 
O atleta é internacio-
nal e já representou 
em várias ocasiões 
as camadas jovens 
da seleção nacional.  
O nome da Vila de 
Baltar  já foi várias 
vezes referenciado 
na comunicação so-
cial e o Pedro Tri-
gueira é um atleta 
que tem um com-
portamento e uma 
qualidade que pres-
tigia o seu local de 
nascimento. 

Terminada a época de ad-
vento é tempo de fazer o ba-
lanço da mesma. As iniciativas 

Cristelo

Teatro amador celebrou ano novo
associativas decorreram sem 
percalços, de forma harmo-
niosa, em consonância com o 
espírito natalício. Destaque-
se, de forma particular, mais 
uma edição da ceia de Natal 
sénior da Junta de Freguesia, 
em que os mais velhos pude-

riam desfrutar de um mo-
mento de convívio e de festa, 
junto dos seus companheiros 
de longa data. 

A celebração foi enrique-
cida por uma Eucaristia cele-
brada pelo Padre Marcelino 
e com a participação do coro 

infantil, o convívio contou 
com a energia e apoio do 
Projecto Ser Social e do Gru-
po de Jovens.

O Grupo de Teatro Ama-
dor de Cristelo celebrou o 
ano novo e o aniversário, de 
Manuel Martins, um dos 

seus jovens elementos, com 
uma peça encenada e repre-
sentada pela Companhia de 
Teatro de Ovar. O auditório 
encheu-se para ver e aplau-
dir “A cantora careca”, uma 
comédia, em registo Teatro 
do Absurdo.

arlinDo
lourenço

Como vem sendo tradi-
ção, vai realizar-se no próxi-
mo dia 7 de fevereiro, o des-
file de Carnaval, organizado 
pela Associação para o De-
senvolvimento de Mouriz.

Além de preservar uma 
tradição na freguesia, pre-
tende-se tambem envolver 

Mouriz

Desfile de
carnaval da 
A.D.Mouriz

luís
silva

as diversas faixas etárias da 
população.

Assim, haverá prémios pa-
ra as fantasias mais criativas 
apresentadas pelas crianças, 
jovens e adultos quer indivi-
dualmente, quer em grupo.

O desfile,  terá o seu início 
na rua do Terreiro e termina-
rá nas imediações da sede da 
Associação.

A participação é livre, pe-
lo que a Associação espera 
u m a  f o r t e  a d e s ã o  d a 
população.

 “Voltamos a fazer visita 
aos irmãos em todas as cida-
des em que anunciámos a Pa-
lavra do Senhor, para ver co-
mo estão” (Act 15,36); 

“Desejo ver-vos para vos 
comunicar algum dom espiri-
tual a fim de que sejais recon-
fortados, ou melhor, para no 
meio de vós, me sentir recon-
fortado mediante a fé que te-
mos em comum, vós e eu” 
(Rom 1,11).

Entre os dias 11 e 17 de 
Abril, deste ano, a nossa Paró-
quia, acolherá a visita do Se-
nhor Bispo Auxiliar do Porto, 
D. António Maria Bessa Taipa, 
que concluirá na nossa fre-
guesia, a  sua visita às paró-

q u i a s  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

Vai ser uma semana preen-
chida  em encontros com to-
dos os grupos e movimentos 
da paróquia, entidades e asso-
ciações. Terá ainda oportuni-
dade de visitar as escolas e al-
g u m a s  e m p r e s a s  d a 
freguesia.

Tendo em vista esta visita, 
estão já a decorrer obras no 
salão paroquial, sala de visitas 
da paróquia, para permitir  
um acolhimento caloroso.

Espera-se a melhor moti-
vação de toda a paróquia, para 
este momento importante de 
revitalização da fé, desta co-
munidade cristã.

rebordosa

Associação para o 
Desenvolvimento de 
Rebordosa com novo elenco

paulo 
pinheiro
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Divisão de Elite 

Campeonato i Divisão Série 2

Campeonato da ii Divisão Série 3

CaMpeonatos Distritais Da afp

Jornada 19 disputada em 10-01-16
União Paredes......................................2 Candal ........................................................ 1
Aliados FC Lordelo.............................0 Rebordosa AC  ......................................... 0
Aliança de Gandra ..............................1 S. Pedro da Cova ..................................... 0

Jornada 20 disputada em 17-01-16 
Aliança da Gandra ..............................2 AD Grijó  .................................................... 0
Aliados FC Lordelo.............................2 S. Pedro da Cova ..................................... 0
Valadares ...............................................2  Rebordosa AC  ........................................ 4
União de Paredes ................................3 Serzedelo  ................................................. 1

Classificação
1º Aliança da Gandra 43 Pontos
2º União de Paredes ................... 41 P
4º Rebordosa AC ......................... 38  P
6º Aliados de Lordelo ............... 30  P

Próxima Jornada 21
Pedrouços – Aliança de Gandra 
AD Grijó – Aliados FC Lordelo 
Rebordosa AC – SC Rio Tinto
Leça – União de Paredes

Jornada 15 disputada em 10-01-16
SC Nun´Alvares ....................................3 Citânia de Sanfins .................................. 2
USC Baltar .............................................1 Bougadense ............................................. 1
Rio de Moinhos....................................2 CCD Sobrosa  ........................................... 2

Jornada 16 disputada em 16 e 17 -01-16
USC Baltar .............................................2 ASS Nevogilde ......................................... 2
SC Nun´Alvares ....................................3 SC Campo .................................................. 0
Aguias de Eiriz .....................................1 CCD Sobrosa .............................................1

Classificação 
1º SC Nun´Alvares ....................... 30 Pontos
13º CCD Sobrosa .......................... 18 P
16 USC Baltar ................................... 7 P

Próxima Jornada 17
CCD Sobrosa  - Aparecida 
Folgosa da Maia – USC Baltar
Bougadense – Nun´Alvares

Jornada 15 disputada em 10-01-16
Salvadorense .......................................1 FC Parada .................................................. 0
ISC Sobreirense ...................................2 AD Marco09 ............................................. 1

Jornada 16 disputada em 16 e 17-01-16
ISC Sobreirense ...................................2 ARD Macieira .......................................... 1
FC Parada folgou

Classificação
6º ISC Sobreirense ...................... 23 Pontos
9º FC Parada .................................. 20 P

Próxima jornada 17
AD Várzea – ISC Sobreirense
FC Parada S. Lourenço Douro

PUB

www.CostAfeRRAdoR.CoM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

Texto- António Orlando
O Aliança de Gandra é o 

campeão de inverno no cam-
peonato de Elite da Associa-
ção de Futebol do Porto. A 

António Orlando | texto

futebol. Campeonato da Divisão de Elite da AFPorto já virou para a segunda volta. Equilíbrio 
é a nota dominante espelhada nos confrontos entre equipas conterrâneas de Paredes

Aliança de Gandra procura  
acesso à Taça mas  
já é campeão de Inverno

equipa de Mário Rocha ter-
minou a primeira volta do 
campeonato à frente com 40 
pontos, mais um (ponto) que 
o então segundo classificado 
o Valadares. Porém, cumpri-
da que está a primeira jorna-
da da segunda volta, o Gan-
dra alargou a vantagem para 
dois pontos face ao segundo 
classificado que é agora o 
União de Paredes.

Aliás, as equipas de Pa-
redes têm sido os grandes 
animadores deste competi-
tivo campeonato. O Gandra 
que diz ter como objetivo a 
classificação para a Taça de 
Portugal está, há largas jor-
nadas, no primeiro lugar. 
Na peugada do primeiro lu-
gar têm andado ora o União 
de Paredes, ora o Rebordo-

sa AC. O Rebordosa é atual-
mente, 4º da geral, a cinco 
p o n t o s  d o  p r i m e i r o 
classificado. 

O Aliados FC Lordelo 
tem feito um campeonato 
de trás para a frente. Come-
çou mal, mas tem vindo a 
recuperar e é já sexto classi-
ficado com 30 pontos, em-
bora o fosso pontual para o 
Gandra, primeiro classifica-
do da geral, seja já conside-
rável – 13 pontos. 

 Os dérbis do concelho 
têm-se pautado por grande 
equilíbrio. O Aliados impôs 
igualdades a uma bola ao 
Gandra, em casa desta última 
equipa e empatou a zero, no 
seu estádio, frente ao vizinho 
Rebordosa, na última jorna-
da da primeira volta. Empa-

tes também no Rebordosa 
AC – Aliança de Gandra e no 
Paredes- Gandra, ambos a 
dois golos (2-2). 

Sé o Aliados Lordelo- 
União de Paredes terminou 
com o triunfo dos visitantes 
e mesmo assim pela dife-
rença de um golo (1-2) no 
último minuto do desafio.

Valadares (3º com 39 
pontos), SC Rio Tinto (5º 
com 35 p) e Pedrouços (7º 
c o m  3 0  p )  s ã o  a s  re a i s 
ameaças às equipas de Pa-
redes. O Padroense foi a de-
silusão da primeira volta. A 
equipa do Padrão da Légua, 
que no início do campeona-
to era apontada como uma 
das favoritas à subida, é 10ª 
classificada da geral a 17 
pontos do líder. 
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O concelho de Paredes 
volta a figurar no calendá-
rio do Campeonato Nacio-
nal de Trial 4X4, ao receber 
a última prova da nova épo-
ca desportiva. A competi-
ção de Paredes, com estatu-
to de “prova rainha” está 
agendada para o dia 23 de 
outubro em Rebordosa, nu-
ma organização do Clube 
TT Paredes Rota dos Mó-
veis. Antes, porém, já a 20 
de fevereiro o concelho é 
palco para a realização de 
uma ação de formação de 
Comissários e Diretores de 
Prova. 

O calendário do CNTrial 
4x4 é composto por um to-
tal de seis provas. O arran-
que acontece a 13 de Março 
com a prova de Valongo, 
organizada pelo Clube Tri-
lhos do Norte/CM Valongo, 
cuja apresentação decor-
reu no passado sábado e 
termina em outubro com a 
prova de Paredes.  Pelo 

Nova época do Nacional 
de Trial 4x4 com prova rainha 
em Rebordosa

atletisMo 

Rúben Sousa campeão do norte

António Orlando | texto

meio há mais quatro pro-
vas: CNTrial 4x4 Mação; 
Chaves; Bragança e Torres 
Vedras. 

noviDaDes
A nova época do CNtrial 

4x4 traz algumas surpresas 
em termos de regulamento 
técnico. A maior delas foi a 
inclusão de uma nova clas-
se na competição - Classe 
TT UTV/Buggy. “São admi-
tidos a participar nesta 
classe os UTV’s e Buggy’s 
desde que em conformida-
de com as normas impostas 
pelo Código da Estrada. É 
da responsabilidade dos 
pilotos o cumprimento des-
tas normas. Haverá uma 

Motores. A competição organizada pelo Clube TT Paredes 
Rota dos Móveis fecha o calendário. O campeonato arranca 
no concelho vizinho de Valongo.

classificação separada-
mente para esta Geral Indi-
vidual para pilotos e nave-
gadores”, pode ler-se no 
documento disponibiliza-
do em www.cntrial4x4.
com.

As 4 classes da época 
passada mantém-se, mas 
com denominações dife-
rentes. Assim, aquela que 
era a Classe Absoluto em 
2015 passará agora a ser 
apelidada de Classe Extre-
me, enquanto a categoria 
XL dá lugar à Classe Proto. 
A classe Super Proto e a 
Classe Promoção mantém a 
denominação de 2015, as-
sim como as diretrizes im-
postas na época passada.

Rúben Sousa sagrou- se 
Campeão do Norte do 3000 
metros, em Braga, no Cam-
peonato do Norte de Pista 
Coberta para o escalão de 
Juvenis. O atleta da Casa do 
Benfica de Paredes (CBP) 
obteve a marca de 8.58,59s. 

Na prova de 800 metros 
participaram mais dois atle-
tas da CBP que correram 
como "extra" visto serem de 
escalão inferior "Iniciados". 
Jorge Pereira que venceu a 
2ª série sendo 4º classifica-
do da geral com o tempo 
2.04,88s que é recorde pes-

soal e mínimos para o Cam-
peonato Nacional de Juvenis 
e Guilherme Moreira 25º da 

geral estabelecendo tam-
bém recorde pessoal com a 
marca 2.22,278s.

1 – Qual o balanço que faz da 1ª volta?
2- Quais as perspetivas para a 2ª volta?
3 – Há lugar a reforços?
4- Qual a surpresa da 1ª volta?

quatro perguntas a outros tantos  
treinaDores eM pareDes no virar Do CaMpeonato

Mário
roCha
Técnico do 
Aliança de Gandra

1  - Ao fim de 20 
jornadas estar em 
primeiro lugar é po-
sitivo num campeo-
nato tão competiti-
vo como este.  O 
nosso objetivo é 
atingir o apuramen-
to para a Taça de 
Portugal. O número 
de associados e 
amoldura humana 
que acompanha 
equipa tem cresci-
do muito o que me 
d e i x a  m u i t o 
satisfeito.  

2  - As perspetivas 
são ganhar o próxi-
mo jogo. As dificul-
dades vão ser maio-
res. A partir de ago-
ra todas as equipas 
conhecem o Gran-
dra e como tal pre-
vejo dificuldades. 
Depois há sempre o 
risco de lesões e 
castigos num cam-
peonato competiti-
vo. O clube tem mui-
tos jovens mas eles 
ainda não estão 
preparados para es-
ta competição.

3  - Reforçamos a 
equipa com um 
avançado Junhinho, 
25 anos, que jogava 
no Cucujães. Já jo-
gou pela equipa 
nossa mas vamos 
ficar por aqui. O 
Gandra é um clube 
cumpridor não en-
tra em loucuras. 

4  - A surpresa é 
pela negativa. O Pa-
droense. Não conta-
va que a equipa esti-
vesse tão mal classi-
ficada como está.

euriCo  
Couto
técnico do
União Paredes

1  - Foi bastante 
positiva. Consegui-
mos alcançar um 
grupo de pontos 
bastante interes-
sante que nos aju-
dam a atingir o nos-
so objetivo que é a 
manutenção. Está 
praticamente ga-
rantida com a vitó-
ria no último jogo. 
Agora andamos 
sempre à procura 
de melhora e os ob-
jetivos vão sendo 
renovados. 

2  - A segunda vol-
ta é sempre mais 
complicada .  As 
equipas procurar 
jogar mais atrás do 
ponto. Será uma lu-
ta mais difícil. Difi-
cilmente consegui-
remos conquistar 
tantos pontos como 
fizemos na 1º volta. 

3  -  Não temos 
qualquer tipo de 
reforço. 

4  - O Paredes é 
uma boa surpresa. 
Pela qualidade de 
jogo face à qualida-
de do plantel que 
tem. O Pedrouços é 
outra boa surpresa.

CaliCa 

técnico do
Rebordosa AC

1  - Acabou por ser 
positiva. Não tão 
positiva quanto es-
perávamos, mas es-
tá dentro das expe-
tativas dentro dos 
nossos objetivos.  

2- Conseguir fazer 
melhor que aquilo 
que fizemos na pri-
meira volta. Clara-
mente. Pretende-
mos subir mais lu-
gares na tabela 
classificativa.  

3  - Para já não te-
mos. Os reforços…
contratamos um 
defesa central, o Ra-
malho, que já fez 
dois jogos. O verda-
deiro reforço é o Ca-
fu que estava au-
sente por lesão. Já 
voltou. É o nosso 
principal reforço.

4  - Não registo o 
quer que seja. Está 
tudo dentro daquilo 
que nós esperáva-
mos. As equipas es-
tão a lutar pelos lu-
gares cimeiros. Es-
t ã o  l á  t o d o s .  A 
surpresa é se calhar 
a grande competiti-
vidade. Não estava à 
espera que fosse tão 
competitivo este 
campeonato. 

juvenal 
BranDão
técnico do 
Aliados FC Lordelo

1  - Foi uma pri-
meira metade do 
campeonato dentro 
das expetativas, 
apesar de, sem exa-
geros, podíamos 
estar acima das ex-
petativas com mais 
6/7 pontos que esti-
veram ao nosso 
alcance. 

2  -  E s t a m o s  a 
meio de um percur-
so e queremos fazer 
melhor que na épo-
ca passada. A ma-
nutenção será ga-
rantida. Temos 30 
pontos, como mais 
sete pontos alcan-
çamos o único obje-
tivo do Aliados, mas 
se na época fizemos 
62 pontos este ano 
queremos fazer 63. 

3  - O clube não 
tem possibilidades 
económicas de con-
tratar reforços. É 
potenciar ao máxi-
mo os jogadores 
que temos cá.  

4  - Não gosto de 
analisar o campeo-
nato pela surpresa. 
Por exemplo, não 
faz sentido dizer 
que o Aliança de 
Gandra é uma sur-
presa, quando esse 
clube tem condi-
ções fantásticas pa-
ra: fazer o plantel 
que quer, para se 
reforçar na altura 
que quer e para ter 
tudo e mais alguma 
coisa. Por isso, o 
Al iados mesmo 
sem as condições 
dos seus adversá-
rios está na luta. Eu 
nem quero imagi-
nar se o Aliados ti-
vesse os mesmos 
recursos que os 
seus adversários 
que estão à nossa 
frente.  
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António Sousa e António 
Silva, ambos atletas do Pro-
Rebordosa fizeram a dobra-
dinha. Primeiro venceram o 
campeonato nacional dispu-
tado no dia 10 de janeiro, no 
Parque da Cidade de Pare-
des. Oito dias depois, no dia 
17, em Sobrado, Valongo, os 
mesmos atletas venceram a 
Taça de Portugal.

O duplo triunfo alcançado 
ganha uma importância ain-
da maior por ter sido alcan-
çado debaixo de tempestade. 
No dia 10, a chuva e o frio 
que se abateu por todo o 
norte de Portugal, transfor-
mou o Parque da Cidade de 
Paredes num pantanal. “Só 
não digo que aquilo era im-
praticável porque para o ci-
clocross não há percursos 
impraticáveis. Mas foi muito 

António Orlando | texto

Modalidades. Nacional decorreu debaixo de tempestade, no 
Parque da Cidade. Atleta de Penafiel é o campeão nacional de Elite 

Veteranos de Rebordosa vencem em oito dias 
Campeonato e Taça de Portugal de Ciclocrosse 

difícil e um orgulho ter gan-
ho na minha terra”, disse ao 
Progresso de Paredes, Antó-
nio Sousa.

Apesar de também ter 
chovido na prova de Sobra-
do, as condições climatéri-
cas, ainda assim, não foram 
tão agrestes, “o que não quer 
dizer que não fossem tam-
bém difíceis”, ressalvou o 
campeão de Paredes. 

No ciclocrosse o campeo-
nato nacional de veteranos 
divide-se nas categorias 
Masters 30, 40, 50, e femini-
na. António Sousa venceu no 
escalão dos 40 e António Sil-
va, ciclista natural de Gondo-
mar, mas a correr também 
pelo ProRebordosa, venceu 
as corridas no Master 50. 
Rúben Nunes da ASC/Vila do 
Conde venceu a corrida Mas-
ter 30. Ângela Fernandes sa-
grou-se campeã nacional na 
categoria feminina. 

Na corrida principal, a 
prova de Elite foi ganha por 
Vítor Santos, ciclista natural 
de Penafiel a correr pela 
equipa Quinta das Arcas, de 
Sobrado. Isabel Caetano foi a 
melhor feminina.

 Em sub-23, venceram 
Roberto Ferreira (CC Gon-
domar) e Marta Branco 
(ASC/Vila do Conde), esta 
última na sua época de es-

treia como júnior. Na cate-
goria de cadetes os vence-
dores foram Rafael Serafim 
( B T T  L o u l é )  e  R a q u e l 
Queirós (ASC /Vila do Con-
de), enquanto Bruno Silva 
foi o melhor júnior (Lon-
gusbike Team).

taça De portugal
Na competição disputada 

no traçado da Quinta das Ar-

cas, em Sobrado, além das 
vitórias de António Sousa e 
António Silva já referidas, 
destaque para Ricardo Mari-
nheiro dos Maiatos/Reab-
norte e Isabel Caetano con-
firmaram a conquista da Ta-
ça de Portugal de Ciclocrosse 
na categoria de Elite.  

A galega Zaida Martínez 
(CC O Rosal) foi a melhor 
sub-23 na pista da Quinta 

das Arcas, mas Marta Branco 
(ASC/Vila do Conde), quinta 
em Sobrado, conquistou a 
Taça de Portugal. 

Bruno Silva (Longusbike) 
foi o mais rápido na corrida 
de juniores, mas o segundo 
lugar foi suficiente a João Ro-
cha (Rodabike/Gondomar) 
para levar a Taça para casa. O 
galego Diego Pérez (CC O Ro-
sal) impôs-se em juvenis.

António Sousa é um pare-
dense de gema. Jogou fute-
bol, foi lebre de Fernanda 
Ribeiro ajudando-a a evoluir 
até à conquista olímpica, ti-
rou o curso de treinador de 
atletismo de 3º nivel e de-
pois apaixonou-se pelas bici-
cletas. Enveredou pelo ciclis-
mo fora de estrada. Entre 
BTT, Rampa e Ciclocrosse, 
António Sousa soma 14 títu-
los nacionais. 

Sousa é, aliás, o “único 
atleta português” com seis 
títulos duplos (combinados 

António Sousa o papa títulos

António Orlando | texto

Ciclocrosse. Atleta de Paredes é o mais galardoado do país. 
Nos últimos seis anos colecionou outras tantas dobradinhas 
(Campeonato e Taça).

título nacional e Taça de Por-
tugal) consecutivos. A última 
conquista foi, agora, fechada 
em Sobrado. 

Apesar deste currículo 
enorme, António Sousa, é 
uma espécie de ilustre des-
conhecido em Paredes. “Cos-
tumo dizer que sou mais co-
nhecido fora que na minha 
terra”, explica, com um sorri-
so amarelo, tentando escon-
der a amargura que lhe vai 
na alma.

O atleta particularmente 
crítico para com a realidade 
paredense confessa a triste-
za por até hoje não ter sido 
devidamente lembrado. 

“Homenageado? Até me cus-
ta falar nisto. Recebi uma 
lembrançazinha, mas passei 
completamente despercebi-
do”, referindo-se à gala do 
desporto da Câmara de Pare-
des, onde recebeu um reco-
nhecimento do município. 
“Sou muito sincero. Não con-
sidero aquilo um reconheci-
mento daquilo que fiz por-
que nada foi falado perante a 
plateia que ali estava”, acres-
centa António Sousa.

Eletricista industrial, An-
tónio Sousa, treina à noite e 
de manhã cedo antes de ir 
para o trabalho. Garante que 
não está obcecado pelo reco-

nhecimento público. “Não 
seria mais nem menos da-
quilo que sou. Mas não vejo 

essas pessoas que estão a 
atuar na gestão do nosso 
município a trabalhar nesse 

sentido. Vejo sim, a nossa 
terra a cair num buraco que 
eu nunca imaginei”, conclui.

a raça de antónio 
Sousa  foi superior  
a lama do Parque  
da Cidade
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

►SHIATSU (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)

Pe
la

 su
a 

sa
úd

e.
..

...
at

é 
on

de
 fo

r p
re

ci
so

!

www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Paredes 
vence CNAC 
e assume 
liderança

p. aquátiCo. O Pa-
redes Halcon venceu 
fora o CNAC por 22-5, 
em jogo em atraso da 
6.ª jornada do Cam-
peonato Nacional da 
1.ª Divisão, assumindo 
a liderança da compe-
tição com 18 pontos, a 
p a r  d o  N a v a l 
Povoense.

O Paredes,  cam-
peão nacional em títu-
lo, é orientado por Ri-
cardo Sousa. Nesta 
nova temporada,  a 
e q u i p a  m a n teve  a 
principal estrutura de 
jogadores o que lhe ga-
rante, à partida, uma 
maior estabilidade 
competitiva que já lhe 
permit iu  vencer  a 
Supertaça.

fiCha
De jogo:
CNAC .........................5
Paredes Halcon ...22
Parciais: 0-6, 2-2, 3-6, 0-8

MarCaDores:
CNAC - José Pereira 

(1), Ruben Figueiredo 
(3) e Henrique Silva 
(1); Paredes Halcon - 
Nuno Branco (2), Tia-
go Costa (3), José Fou-
go (2), Rui Ferraz (1), 
Tiago Pinto (2), Ricar-
do Sousa (2), António 
Cerqueira (5), Salva-
dor Lopes (4) e Ricar-
do Teixeira (1)
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PUB

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

alorD

BiBlioteCa

CASA DA 
Cultura

agenDa
Cultural Do ConCelho  
De pareDes  /  jan

exposição 
Até 29 janeiro
De segunda a sexta-feira, das 10 
às 12.30 h e das 14h às 17.30 h 
“Autores do Vale do Sousa”, 
exposição itinerante da Rede 
de Bibliotecas do Vale do Sousa 
que visa homenagear e dar 
a conhecer a obra daqueles 
que mais contribuíram para a 
cultura da região.

hora Do Conto
26 janeiro
10.30 nos jardins de infância e 
16 horas nas escolas do 1º ciclo 
“O Avô” de António Mendes 
Moreira

MúsiCa 
23 janeiro | 11h 
“Música com bebés & Papás” 
Preço7.50 euros
(criança mais acompanhante) 
2,50 euros 
(acompanhante extra) 
Sujeito a marcação : biblioteca@
cm-paredes.pt/255 788 976

Conto
31 janeiro | 11h 
“Chibos Sabichões”. 
Preço 3 euros. Público alvo 
bebés a partir dos três anos. 
Sujeito a marcação : biblioteca@
cm-paredes.pt/255 788 976

leituras 
Todas as segundas feiras 
de cada mês 
manhã - 10h| tarde 15h
Local – IPSS | “A leitura não tem 
idade” por técnicos da biblioteca
Inscrições: biblioteca@cm-pa-
redes.pt/255 788 776

ConferenCia
29 e 30 janeiro 
Inicio 9h 
 Jornadas do Movimento 
de Saúde de Paredes 
Entrada livre

Concerto de 
Reis

No passado dia 9, par-
ticiparam cerca de 200 
pessoas no Concerto de 
Reis, pelo Orfeão da Fun-
dação A LORD e pela Or-
questra da Fundação A 
LORD, que decorreu no 
Auditório A LORD.

A Fundação A LORD para 
colmatar algumas necessi-
dades musicais, relançou, 
em outubro de 2013, a Esco-
la de Música com um novo 
formato, cujo responsável é 
o maestro Rui Leal. Oferece-
se, assim, aulas de iniciação 
musical, flauta, saxofone, 
viola, guitarra, violino, fago-
te, clarinete, trompete, trom-
pa, trombone, eufónico, tu-
ba, bateria, cavaquinho, per-
cussão, bateria e piano. Com 
este projeto, foi possível 
apoiar novas atividades e 
c h e g a r  à  c o m u n i d a d e 
musical.

A Escola de Música per-
mite facultar conhecimentos 
e habilidades básicas da lin-
guagem musical, possibilitar 
a compreensão da música, 
enquanto expressão huma-
na, artística e cultural, e 
abrir horizontes na área 
musical.

Academia. A Academia onde está alocada a escola de musica é um espaço de aprendizagem de artes – teatrais e 
musicais; um espaço de crescimento e valorização.

Escola de Música

Corpo De DoCentes Da esCola De MúsiCa De a lorD

Catarina Rodrigues | Violino
Pedro Gomes | Percussão

Sophia Papaioannou | PianoMarlene Cortez | Guitarra/Viola

Rui Leal | Responsável pela Escola de Música da Fundação A LORD e professor de Formação Musical e Saxofone

Daniela Nunes | Canto
Rui Santos | Cavaquinho

Fátima Seabra | Flauta Transversal



21Sexta-feira 22 de Janeiro de  2016  oprogressodepareDes

opinião/soCieDaDe

A empresa vaDp-vinCenDeau,lda, 
instalada na Zona Industrial de Cete, labora na fabricação de 
peças mecânicas para o desporto automóvel de competição.

preCisa-se

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

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

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

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

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

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

o final de cada ano 
é  u m  p e r í o d o 
propício para a 

realização de um balanço. 
Se é certo que em termos de 
calendário é apenas a pas-
sagem do mês de Dezem-
bro para o mês de Janeiro, 
na vida de cada um de nós e 
sobretudo na vida das em-
presas é o final de mais um 
exercício e como tal o mo-
mento ideal para avaliar 
como correu o ano que ago-
ra termina e projetar o ano 
que se avizinha.

Para que esta avaliação 
seja feita da forma mais efi-
caz possível é importante a 
realização de um Balanço. 
Para as empresas, o Balan-
ço da atividade até 31 de 
Dezembro de cada ano é de 
tal forma importante que a 
sua realização é imposta 
por lei.

De qualquer forma, ape-
sar desta imposição legal, 
as empresas, sobretudo as 
PME, não dão o devido va-
lor à peça contabilística- 

Por
alexanDre 
alMeiDa
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexanDre 

Revisor 
Oficial de Contas

Final de ano - tempo de balanço
Balanço, em detrimento de 
outras peças contabilísti-
cas como a Demonstração 
de Resultados.

De facto, eu próprio, na 
minha atividade de Revisor 
Oficial de Contas tendo lo-
go, numa primeira fase, a 
olhar para uma Demons-
tração de Resultados, e só 
de seguida para o Balanço 
de uma empresa, que nor-
malmente tem muito mais 
que analisar e interpretar.

Num período em que a 
própria banca olha cada 
vez mais para os Balanços 
das empresas, para avaliar 
o risco que estão dispostos 
a correr no envolvimento 
financeiro com as mesmas 
é importante que as empre-
sas deem cada vez mais va-
lor à qualidade da informa-
ção contida nos seus balan-
ç o s ,  a t é  m e s m o  p a r a 
saberem a sua real situação 
económica.

Como sabemos um Ba-
lanço é composto essen-
cialmente por três partes. 
Uma parte que é o Ativo da 
empresa, onde aparece re-
gistado o seu património 
quer imobiliário, quer em 
equipamentos, quer finan-
ceiro, as suas existências e 
também os seus créditos, 
isto é, os valores a receber 
dos clientes a quem vendeu 

a crédito. Do lado do Passi-
vo, são registados, de uma 
forma simplificada, as res-
ponsabilidades que a em-
presa assumiu, os débitos 
que tem para com os seus 
fornecedores ou o que deve 
dos empréstimos que con-
traiu na banca ou a tercei-
ros. A diferença entre o que 
está no Ativo e o que está no 
Passivo, é que mostra a si-
tuação liquida da empresa, 
isto é, o seu Capital Próprio, 
de uma forma simplista, 
mostra o valor que foi ge-
ra n d o  a o  l o n g o  d a  s u a 
atividade.

Ora é preciso que esta 
situação liquida, este capi-
tal próprio, seja real, tenha 
resultado da diferença de 
um Ativo devidamente ava-
liado e de um Passivo devi-
damente registado. E isto 
muitas vezes não acontece, 
o que dá uma ideia errada 
da real situação de uma de-
terminada empresa.

Se do lado do Passivo, as 
coisas são mais simples, 
pois o que é necessário as-
segurar é que não haja dé-
bitos que não estejam re-
gistados no Balanço, já o 
Ativo é preciso mais cuida-
do para  que os  valores 
constantes deste sejam 
reais. Desde logo, é preciso 
avaliar se o património 

imobiliário ou de equipa-
mentos vale realmente o 
valor que está registado no 
Ativo, e depois há que fazer 
o mesmo com os créditos 
sobre os clientes e com as 
existências em Stock. De 
nada vale ter um valor mui-
to grande em clientes se sa-
bemos que uma boa parte 
desse valor está perdido, e 
como tal há que criar impa-
ridades e retirar esse valor 
do Ativo. De nada vale tam-
bém ter um valor enorme 
nas existências, no stock, se 
uma grande parte já é obso-
leta e como tal já não vale o 
v a l o r  p e l o  q u a l  e s t á 
registado.

Ora é muito importante 
fazer e ter um Balanço, mas 
é mais importante que esse 
Balanço seja real e não ilu-
da, quer a nós, quer os cre-
dores que o consultam.

Votos de bons Balanços 
e Bom Ano 2016!

“ora é muito 
importante fazer 
e ter um Balanço, 

mas é mais im-
portante que es-

se Balanço seja 
real e não iluda, 
quer a nós, quer 

os credores que o 
consultam”.

Dezoito quilos de arroz, 
40 litros de leite, 13 quilos 
de massa e meia centena 
de enlatados são alguns 
d o s  b e n s  a l i m e n t a r e s 
angariados no Concerto 
Solidário que este sábado, 
9 de janeiro, se realizou 
n o  H o s p i t a l  P a d r e 
Américo.

 Apesar do alerta laran-
ja anunciado pelo Institu-
to Português do Mar e da 
Atmosfera, foram cerca de 
50 as pessoas que assisti-
ram à atuação da Orques-

Angariados cerca de duzentas unidades 
de bens essenciais em Concerto Solidário

tra Juvenil Solidó e do Co-
ro Litúrgico de Penafiel e 
que, desta forma, contri-
buíram para a recolha de 
bens  a l imentares  a  ser 
distribuídos por famílias 
carenciadas e sinalizadas 
p e l o  S e r v i ç o  S o c i a l  d o 
Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS).

 O evento resultou de 
uma parceria entre o CH-
T S ,  L i g a  d e  A m i g o s  d o 
Hospital Padre Américo, 
Rotary Club de Penafiel e 
Rotaract Club de Penafiel.
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

Carlos alBerto 
roDrigues lopes
Faleceu no dia 18 de janeiro, com 54 anos.
Era natural e residente em Bitarães, Paredes.

Era casado com Maria Goreti da Silva Mendes Lopes.

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

a faMília
Funerária Santos de Beire, Paredes

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES

FALECEU

josé teixeira
leitão Martins
Faleceu no dia 16 de janeiro, com 84 anos. Era 
natural Baltar-Paredes e residente na Rua dos 
Bombeiros Voluntários, nº 231- Baltar, Paredes.  

Era casado com Bernardina Teixeira Dias Martins.

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

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

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

BALTAR

FALECEU

Manuel gonçalves
De aBreu pelota
Faleceu no dia 18 de janeiro, com 59 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Av. 
do Entroncamento, Edíficio Varanda S. Roque, 

Ent. 13, 1º Esq.- Lordelo, Paredes. Era casado com Rita 
Gonçalves Ribeiro da Mota Pelota.
agraDeCiMento
Sua esposa, filhas, genros, netos e restante família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimen-
to e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FALECEU

Maria Da ConCeição 
Carvalho Da silva
Faleceu no dia 9 de janeiro, com 85 anos. Era 
natural de Gondalães-Paredes e residente na 
Rua da Povoada nº 25 Besteiros, Paredes. Era 

casada com Celestino da Silva Coelho.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
BESTEIROS

FALECEU

Maria júlia 
Da silva Moreira
Faleceu no dia 14 de janeiro, com 67 anos. Era 
natural de Vila Cova de Carros-Paredes e residente 
na Rua Santeiras de Baixo nº 98, r/c-Duas Igrejas, 

Paredes. Era casada com Mário José Ribeiro da Rocha.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181                                                                                   DUAS IGREJAS

FALECEU

Maria Da ConCeição
De Meireles pinto
Faleceu no dia 7 de janeiro, com 80 anos. Era na-
tural Ordem-Lousada e residente na Rua da Chã 

nº 8 - Vandoma, Paredes. Era Casada com Francisco Pereira.

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

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

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

VANDOMA

FALECEU

DeolinDa ferreira
Dos santos
Faleceu no dia 7 de janeiro, com 85 anos. Era 
natural de Frazão- Paços de Ferreira e residente 
na Rua da Ribeira nº 543-Lordelo, Paredes. Era 

casada com Félix Ferreira Gonçalves.

agraDeCiMento
Seu marido, filho, 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 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/ 919515181LORDELO

FALECEU

Maria Manuela alves 
BarBosa Da silva
Faleceu no dia 9 de janeiro, com 48 anos. Era natu-
ral de Bitarães-Paredes e residente em Nevogilde, 

Lousada. Era Casada com Belmiro Filipe Ferreira da Silva.

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

a faMília
Funerária Santos de Beire, Paredes

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NEVOGILDE

FALECEU

graCinDa
Da silva Barros
Faleceu no dia 7 de janeiro, com 94 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 

Av. Souto nº 652-Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de Manuel 
Coelho Gonçalves.
agraDeCiMento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

LORDELO – PAREDES. Tlf.224007396 / Tlm. 937818122

DUAS IGREJAS
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FALECEU

josé Maria 
ferreira nunes
Faleceu no dia 19 de janeiro, com 55 anos. Era 
natural Castelões de Cepeda-Paredes e residen-
te na Rua Monte da Estação nº 94, Paredes.  Era 

casado com Maria Luísa de Sousa Ribeiro.

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

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

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

PAREDES

Tratamos da documentação  

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

agência funerária
patrícia Brito & silva lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt
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O jornal “O Progresso de Paredes” asso-
cia-se à dor da família de José Teixeira 
Leitão Martins que faleceu com 84 anos, 
no passado dia 16 de Janeiro.  A todos 
os seus familiares a redação e admi-
nistração do jornal endereça as mais 
respeitosas e sinceras condolências. 
José Teixeira Leitão Martins era tio, 
cunhado e padrinho dos proprie-
tários d’ O Progresso de Paredes, a 
quem endereçamos um especial pe-
sar por esta perda.

A GNR apreendeu em 
Paredes uma pistola a uma 
mulher de 45 anos suspei-
ta de violência doméstica, 
tendo como vítima a sua 
sogra. 

De acordo com a GNR, 
as investigações indiciam 
que a arguida terá usado 
aquela arma para amea-
çar a familiar, já “idosa”, 
de morte, no decurso de 
discussões que mantinha 
com a ofendida. 

A idosa terá sofrido ain-
da apertões no pescoço, 
revela a guarda. As autori-
dades prosseguem com as 
diligências de investigação 
sobre a matéria que corre 
termos no Tribunal de Pa-
redes. Para já a visada foi 
constituída arguida no 
processo.A apreensão da 
pistola foi realizada por 
elementos militares do 
Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vitimas Específi-
cas (NIAVE) de Penafiel.

Mulher arguida 
por violência  
doméstica  
acusada de bater  
e de ameaçar a 
sogra de morte

Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodepareDes" apresenta sentidas condolências

Anuncie  
aqui

Prç. Capitão Torres Meireles, 30 
2.º Andar - Sala B 

4580-873 PAREDES
Telef.: 255 781 520
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