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       TRIBUTO …

A esperança pela liberdade, causa sempre 

ansiedade. Seja para sair de uma prisão, das 

amarras da política repressiva, ou de complica-

do divórcio. Quando me despedia dos meus ami-

gos militares africanos, em 1973, em Moçambi-

que, há um deles que me dirige a seguinte frase: 

“Vai para a sua terra, que com certeza muito 

gosta. Mas, para cá não volta mais como militar, 

porque no ano que vem vamos ser independen-

tes”. Ele moço inteligente, cheio de esperança, 

com vivência no famoso bairro Salazar de Lou-

renço Marques, estava com fé. Apertei-lhe a 

mão e sorri, após ter-lhe dito que ter a esperan-

ça é um direito de todos nós. Acertou, porque a esperança concretizou-se para 

Brancos, Negros e Mestiços, com a sua independência política. De facto não vol-

tei lá. Foi um momento certo. Todos quisemos arrumar-nos à volta de um grupo 

ou de partido politico. Quando alguém, mais evoluído em questões de liberdade 

levantava a voz sobre o futuro político dos cidadãos, logo se via rodeado de curio-

sos para apreciar as tendências e fazerem as suas escolhas. Não fiquei ausente 

dessas manifestações, que considerei importantes. Fazia-o aos fins-de-semana 

e visitava as Sedes de campanha para recolha dos manifestos com as suas pro-

postas. Nas minhas deambulações, era acompanhado por um médico amigo, e a 

família de ambos. Foram momentos inesquecíveis. Outros se passaram em con-

vívio com esse muito amigo médico, o Dr. Carlos Marcelino Mendes Moreira, fi-

gura pública de Paredes, dedicado médico dentista no Centro de Saúde de Pare-

des e com consultório particular na Av. da República. De família com visibilidade 

acrescida na área da saúde, como filho, irmão e cunhado de reputados médicos 

de Paredes, foi também membro ativo de obras religiosas, e responsável dos Cur-

sos de Preparação para o Matrimónio (CPM) a nível do Núcleo das Vigariarias, 

durante vários anos. Disponibilizando a sua própria casa para as reuniões com os 

Monitores do seu Grupo, os Encontros com os noivos das Paróquias locais eram 

realizados na célebre Casa de Coura, onde dava grandes conselhos sobre os va-

lores da família, afirmando que “ não pode haver bons filhos se não houver bons 

pais. Se é para descurar os cuidados médicos e o ensino aos filhos, é preferível não 

constituir família”. O Dr. Carlos vivia com o sentido da prática do bem e da família 

organizada, pelo qual lutava através dos noivos que queriam constituir novas 

famílias. A sua esperança residia nos ensinamentos que transmitia e, sobretudo, 

na reflexão que levava os jovens casais a fazer sobre o seu futuro. Atento à situa-

ção politica, fazia no seu consultório e com os seus doentes a avaliação do País, 

mantendo um diálogo cativador que dava gosto escutar. Era avesso a promessas 

que sabia que não seriam cumpridas, pelo que sentia a dor dos desfavorecidos, o 

que o tornou um grande humanista. Desde jovem médico, teve de enfrentar um 

défice auditivo que o levou a seguir a especialidade de dentista. Já no seu apogeu 

da vida, com quatro filhos, num quadro de honra social e médica, foi surpreendi-

do por doença de que não queria falar, e que veio a ser fatal, preferindo resignar-

-se à vontade da Lei Divina. Despediu-se de nós ainda muito novo, e perto da sua 

caminhada final disse: “A esperança de conseguir um Lar feliz é um direito funda-

mental e obrigação ao dever de constituir família unida e respeitada. Foi o que fiz 

e quero assim ser reconhecido”. Assim faremos Dr. Carlos.

DR. Carlos M. Mendes Moreira

POR: GASTÃO MOREIRA

Não é verdade que o Natal seja todos os dias e para todos.
O Natal ideal seria aquele em que não houvesse qualquer tipo de 

problemas para ninguém, não houvesse exclusões de ninguém, on-
de não tivesse que haver escolhas. Onde houvesee completa Paz, Harmonia e 
Concórdia, e em que todos se sentissem satisfeitos.

Ora isso é impossível: Neste Nosso Triste Mundo, tristemente temos de 
reconhecer que quando agradamos a alguém, por ciúme, inveja, posse, obses-
são, mera cretitinice, há sempre outro alguém a quem desagrada tal agrado.

E por aí acima vai a escalada de imbecilidades e abusos, de chantagens emo-
cionais e violências psicológicas, a ponto de se impor o Direito onde devia ape-
nas imperar o afecto, a civilidade, a bonança e a temperança.

Se a estupidez é aquilo que melhor e mais democraticamente está distri-
buído entre os Homens e as Mulheres (e não só entre aqueles de Má Vontade), 
no lado oposto desta estatística e, por isso, bens escassamente  espalhados, 
estão o Bom Senso e sua Companheira, a Boa Vontade.

E, contradição Natalícia, é numa época como esta que muitas vezes tal se 
faz sentir em doses reforçadas.

A famíla, sabe quem a vê destroçada, é um bem precioso, inestimável. Con-
seguir construir uma família sólida, companheira, solidária, eterna, inquebran-
tável é desafio maior das nossas vidas.

No Natal e fora dele. Se calhar nem todos merecemos superar tal desafio.
Mas o certo, porém, é que no Natal aqueles que não têm família, ou a têm 

em menos abundância do que aquela a que teriam naturalmente Direito, ar-
riscam sentir o que não faz sentido ser sentido no Natal: Que o Natal, afinal, 
não é para eles.

Para os que são felizes no Natal, estimem-no e estimem-se, acheguem-se e 
aconcheguem-se uns aos outros, não percam a aportunidade de dizer a todos 
os que vos Amam, que os Amam também, e para Sempre.

Das várias famílias que tenho e Amo, há uma que é enorme, insubstituível, 
absoluta: A Minha Mãe.

Perdoem-me todos os outros e peço que não fiquem ciumentos, invejosos 
e possessivos (até porque estamos no Natal e esses sentimentos são feios e 
ficar-vos-iam mal), mas aqui quero desejar à D. Júlia, Minha Querida Mãe, um 
Santo e Feliz Natal, comigo, connosco e com as nossas memórias.

Por

VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Vem aí o Natal!
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HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

Nesta época do ano, com as festividades 
de Natal e Ano Novo, por norma, come-se e 
bebe-se em demasia, sendo que o consumo 
de iguarias natalícias começa muito antes do 
dia 25. O mês de dezembro é sinónimo de co-
memorações à volta da mesa, e por isso pro-
pício ao aumento de uns quilinhos.

Contudo, é possível aproveitar as iguarias 
natalícias sem descuidar da saúde. Uma ceia 
de Natal mais saudável pode ser igualmente 
composta por receitas tradicionais, recor-
rendo-se a alterações (sem as desvirtuar) 
para que fiquem mais saudáveis.

Algumas recomendações para esta época 
festiva passam por evitar repetir os doces 
nos dias seguintes, reduzir/substituir alguns 
ingredientes e ajustar métodos culinários  
(evitar os fritos, preferindo assar no forno). É 
importante ter em atenção a gordura retida 
nos alimentos fritos (quanto menores as di-
mensões, mais gordura absorvem). Nas re-
ceitas que incluam leite, optar pelo leite ma-
gro, e no caso das natas, substituir pelas ver-
são light ou por iogurte natural e reduzir a 
quantidade de açúcar ou substituir pelo 
adoçante Stevia.

Deve, igualmente, apostar na prática de 
exercício físico para gastar as calorias em 
excesso. 

Lembre-se! O problema não está nos do-
ces de Natal, mas sim nos excessos que se 
cometem! Não prolongue as comemorações 
entre o dia 25 de dezembro e o Dia de Reis, 
assim serão apenas dois dias e não um mês 
de excessos! 

Boas Festas!

Os problemas não estão 
nos doces de Natal

PUB

A 
Feira Franca, até 
agora realizada 
todos os domin-

gos, em Paredes, vai passar a 
ter uma periocidade quinze-
nal. O projeto de regulamen-
to, que será submetido a 
consulta pública, foi aprova-
do em reunião de Executivo 
Municipal. 

Além da redução de 50% 
do número de feiras por mês, 
passa a estar proibida a ven-
da de frutas e legumes. A 
presença destes vendedores 
na Feira Franca, alegada-
mente, faz concorrência des-
leal aos vendedores da feira 
tradicional e das lojas do se-
tor das hortícolas e frutas. 

Assim, e caso entre em vi-
gor o regulamento agora 
aprovado, apenas terão as-
sento na Feira Franca os ven-
dedores de velharias, anti-
guidades e artesanato. Os 
restantes produtos deixam 
de ser vendidos em defesa 

do comércio tradicional. Es-
tá ainda a ser ponderada a 
aplicação de uma taxa sim-
bólica de um (1) euro aos 
vendedores que ali forem 
c o m e r c i a l i z a r  o s  s e u s 
produtos.

“Queremos manter as 
Feiras Francas, que dão ani-
mação à cidade, mas fomos 
sensíveis aos argumentos 
dos comerciantes. Muitos 
queixavam-se da concor-

rência desleal, sobretudo 
na área das frutas e legu-
mes e como já tinha prome-
tido criar, com urgência, 
este regulamento, para dis-
ciplinar as feiras francas 
temos aqui este projeto”, 
justificou Alexandre Almei-
da, Presidente da Câmara 
de Paredes aos vereadores 
na reunião do Executivo 
Municipal. 

Depois da exposição do 

autarca, o projeto de regula-
mento da Feira Franca de 
Paredes foi aprovado por 
unanimidade.

Refira-se que a Feira 
Franca deixou, recentemen-
te, de se realizar no Parque 
José Guilherme e passou a 
realizar-se no espaço desti-
nado às feiras, numa das pri-
meiras decisões do Executi-
vo Socialista de Alexandre 
Almeida. 

Feira Franca de 15 em 15 
dias e sem frutas e legumes

António Orlando | texto

COMÉRCIO. Depois da mudança de local segue-se a imposição de regras. 
Regulamento, aprovado em reunião de Câmara, vai para consulta pública.

A GNR deteve em Lordelo 
três homens por contrafação 
de vestuário e calçado, infor-
mou hoje a autoridade.

A detenção ocorreu no dia 
14 de dezembro, numa ope-
ração de patrulhamento na 
EN 209.

Os militares “surpreende-
ram os suspeitos a transferir 
várias caixas, entre dois veí-
culos, que continham diver-
sas peças de vestuário e cal-
çado contrafeito, com um va-
lor estimado de 15 680 
euros”, explica fonte policial.

Ao todo foram apreendi-

dos 393 polos, 268 caixas de 
boxers, 57 fatos de treino, 49 
pares de sapatilhas, 24 casa-
cos e umas calças de fato de 

treino. Os suspeitos foram 
constituídos arguidos e sujei-
tos a termo de identidade e 
residência.

Detenções em Lordelo  
por contrafação de vestuário e calçado

Feira Franca desocupou  
pátio do Município
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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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

Bom  Natal  e Feliz  2018

Festas Felizes

Feliz Natal

Deseja a todos os clientes  
e amigos um Santo e Feliz Natal

BomNatal e Feliz 2018

LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

A Lusoconta deseja um Feliz e Santo Natal

A 
fábrica de mobi-
liário de escritó-
rio FAMO, com 

sede em Lousada, comprou a 
falida WoodOne, localizada 
na zona industrial de Lorde-
lo. A aquisição foi feita em 
leilão, no dia 29 de novem-
bro, no auditório da empresa 

falida. O preço base para a 
compra da totalidade da fá-
brica, incluindo a central fo-
tovoltaica, terrenos e o equi-
pamento industrial, era su-
perior a 5 milhões de euros e 
o leilão terá sido arrematado 
por 5 milhões e 600 mil eu-
ros, apurou o Progresso de 
Paredes.  

Recorde-se que a Woo-
dOne foi declarada insolven-

te, após uma sociedade ges-
tora de participações sociais, 
a Wisdom Occasion – SGPS, 
SA, ter adquirido a empresa 
de Lordelo com um passivo 
de 10,9 milhões de euros. 

A WoodOne recebeu 3,3 
milhões de fundos europeus 
para a sua instalação e fatu-
rou 5,9 milhões de euros em 
contratos com entidades 
estatais.

Famo comprou 
WoodOne

António Orlando | texto

NEGÓCIO. A fábrica de mobiliário, localizada em Lordelo, foi 
uma das bandeiras da política municipal de captação de inves-
timento da governação do PSD na Câmara de Paredes. 

Mário Sousa foi empos-
sado como presidente da 
Direção da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes, 
cujo ato eleitoral decorreu 
no dia 30 de novembro, em 
lista única.

Em 42 votantes a lista re-

candidata obteve 42 votos 
favoráveis, elegendo por 
unanimidade o elenco de 
Mário Ferreira, presidente 
dos Bombeiros, cargo que 
desempenha há já 17 anos. 

A renovação do parque 
automóvel dos BV Pare-
des, composto por 25 via-

turas, é uma das priorida-
des da nova direção embo-
ra de momento o objetivo 
seja mesmo “terminar as 
obras de revestimento do 
quartel orçadas em 300 
mil euros pagas pelo di-
nheiro do cofre dos Bom-
beiros de Paredes”.

Mário Sousa reeleito  
presidente dos B.V. Paredes

F
O

T
O

: D
R

Mário Sousa (à esquerda), reeleito 
presidente dos B.V. Paredes manteve 

no comando José Luís Morais
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O 
primeiro “Diálo-
gos no Hospital” 
foi sobre Euta-

násia / Morte assistida e os 
convidados desta edição fo-
ram Miguel Oliveira da Silva, 
Professor Catedrático de 
Ética Médica na Faculdade 
de Medicina da Universida-
de de Lisboa e elemento do 
Bureau da DH-Bioética do 
Conselho da Europa, Padre 
Anselmo Borges, Padre da 
Sociedade Missionária Por-
tuguesa e autor de várias pu-
blicações sobre religião, e 
Miguel Ricou, Presidente da 
Comissão de Ética da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses 
e fundador da Plataforma 
“Wish to Die”.

A conferência, realizada 
no Hospital Padre Américo, 
visou esclarecer a comuni-
dade acerca do tema e as 
consequentes implicações 
na sociedade e nos profis-
sionais de saúde.

Miguel Oliveira da Silva 
começou por alertar na sua 
intervenção: “não haja con-
fusões sobre o que é a euta-
násia. Eutanásia ativa e vo-
luntária, antecipação da 
morte natural a pedido de 

um doente e que é aceite 
pelos profissionais de saú-
de. Não é suspensão tera-
pêutica,  nem é suicídio 
assistido”.

O professor catedrático 
referiu ainda a realidade 

americana, “36% dos doen-
tes que fazem o pedido para 
o suicídio assistido, levam a 
medicação para casa e aca-
bam por não a tomar”, e a 
realidade europeia, “na Ho-
landa e Bélgica, em que 

existe o direito ao pedido 
de eutanásia, mas não o di-
reito à eutanásia. Os profis-
sionais de saúde podem re-
cusar este pedido”.

 “Este assunto [eutaná-
sia] há muito que se discute 

pela rama e a partir de opi-
niões e sensibilidades pes-
soais”, começou assim, Mi-
g u e l  R i c o u ,  a  s u a 
intervenção.

“O médico respeita o 
bem clínico do doente e o 

doente deverá ter autono-
mia na escolha do seu me-
lhor interesse. Não há uma 
decisão conjunta”, acres-
centou o presidente da Co-
missão de Ética da Ordem 
d o s  P s i c ó l o g o s 
Portugueses.

Perante a irreversibili-
dade da eutanásia, Miguel 
Ricou salientou que “nunca 
vamos ter 100% de certeza. 
É uma decisão que não dá 
para voltar atrás. É neces-
sário ter uma maior garan-
tia de que aquele doente é 
aquilo que quer. Mas não há 
estudos sobre o tema, so-
bre a tomada de decisão. 
Precisamos e podemos au-
mentar o grau de segurança 
porque há pessoas que de 
facto querem morrer, como 
também há quem diga que 
quer morrer e muda de 
ideias”.

A última intervenção cou-
be ao Padre Anselmo Borges 
que sustentou a necessidade 
da “reflexão de todos sobre o 
tema e a definição clara dos 
conceitos: Eutanásia ativa/
passiva, Distanásia e Sus-
pensão Terapêutica. Neste 
domínio não há vencidos 
nem vencedores porque no 
fim somos todos vencidos 
pela morte”, disse.

Eutanásia esteve em debate no CHTS

António Orlando | texto

DISCUSSÃO. Arrancou no dia 13 de dezembro, no Hospital de Penafiel, um ciclo de debates intitulado por “Diálogos no 
Hospital”. Este ciclo pretende promover um espaço de conversa e partilha sobre os mais diversos temas da sociedade atual e 
começou por abordar a temática da eutanásia.

A tempestade que asso-
lou o país no domingo, dia 
10 de dezembro, obrigou ao 
fecho momentâneo da Pis-
cina Municipal Rota dos 
Moveis, em Recarei. Os ven-
tos fortes provocaram a 
queda de vidros da fachada 
do edifício. 

A Câmara de Paredes, 
através do Serviço Munici-
p a l  d e  P r o t e ç ã o  C i v i l 
(SMPC) diz que das inúme-

ras ocorrências registadas 
“não há vítimas nem feridos 
graves”.

Segundo os registos ofi-
ciais da Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil conta-
bilizaram-se 47 ocorrên-
c i a s ,  e m  s i t u a ç õ e s 
provocadas pelo vento forte 
e chuva intensa que resulta-
ram na queda de árvores, 
destruição de painéis de pu-
blicidade e sinalização, 

inundações de habitações e 
estradas, queda estruturas 
metálicas, muros e de pos-
t e s  d e  t e l e f o n e  e 
eletricidade.

 O Serviço Municipal de 
Proteção Civil diz também 
que recebeu diversas cha-
madas telefónicas que “fo-
ram devidamente avaliadas 
e encaminhadas para as en-
tidades respetivas”, acres-
centa a fonte.

Tempestade ANA  
“fechou” piscina de Recarei

Com a chegada do mau 
tempo, são cada vez mais 
os portugueses que estão 
a  v a c i n a r - s e  n a s 
farmácias.

As farmácias já dispen-
saram até agora 478 mil 
vacinas contra a gripe. 
Com este nível de procura, 
vão seguramente ultra-
passar o meio milhão de 

vacinas até ao final do ano.
«As pessoas devem va-

cinar-se já, porque nunca é 
tarde para prevenir. É ex-
pectável que o vírus seja 
mais agressivo este ano», 
declara Rute Horta, far-
macêutica com 10 anos de 
experiência acumulada 
em campanhas de vacina-
ção e atualmente diretora 

dos Serviços Farmacêuti-
cos da Associação Nacio-
nal das Farmácias.

Em Portugal há 2.500 
farmácias habilitadas a 
administrar a vacina con-
tra a gripe. A vacinação 
evita mortes, diminui os 
riscos associados à doen-
ça e está indicada durante 
todo o Outono e Inverno.

Farmácias dispensam meio  
milhão de vacinas contra a gripe

Padre Anselmo Borges lembrou que 
somos sempre vencidos pela morte



7Sexta-feira 22 de Dezembro de 2017  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE



8 Sexta-feira 22 de Dezembro de 2017  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

TV  VÍDEO  ELECTRODOMÉSTICOS 

REBORDOSA

TV LG 300PMI-HDMI

-USB-PR-32LF51OB

M. CAFÉ KRUPS EXP.  

D. GUSTO-AN-KP100BIB

FORNO BALAY 

MF(6)-INOX-3HB404XM

4 ANOS DE GARANTIA

CLASSE A+

10JEMET51

- CAPACIDADE LAVAGEM: 5KG

- 1.000 RPM

- 15 PROGRAMAS

- SISTEMA ECOLOGIC
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IX-3EB720XR

4 ANOS DE GARANTIA

TELEF.: 224 156 439 | 918 607 760
MAQUIMAGEM@SAPO.PT

RUA DAS CABANEIRAS, 17 • 4585-360 REBORDOSA
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PUBLICIDADE

EXTRATO
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes, certifico para efeitos de 

pu-blicação, nos termos do número 1 do artº 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para escrituras diversas 226, a folhas 112, se encontra 
exa-rada uma escritura de justificação com data de vinte e oito de novembro de dois mil e dezassete, na qual:

JOSÉ MOREIRA DAS NEVES SANTOS, NIF 147 004 616, Cartão do Ci-dadão nº 0363991 6zy3 valido até 25/02/2021, natural de Rebordosa, Paredes, casa-do no 
regime da comunhão adquiridos com Margarida Maria de Sousa Loureiro dos Santos, NIF 147 004 824, residente na Rua de Santiago, 418, Rebordosa, Paredes; MA-
NUEL MOREIRA DAS NEVES SANTOS, NIF 147 004 578, Cartão do Ci-dadão nº 03487031 8zz6 valido até 17/02/2018, natural de Rebordosa, Paredes, casa-do no re-
gime da comunhão adquiridos com Maria Felícia Ferreira de Castro e Santos NIF 158 611 578, residente na Rua de Santiago, 398, Rebordosa, Paredes, MARIA MOREIRA 
DAS NEVES SANTOS, NIF 158 611 225, Cartão do Cidadão nº 05663080 8zz0 válido até 04/12/2017, solteira, maior, natural de Rebordosa, Paredes, onde reside na 
Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 270, MÁRIO MOREIRA DAS NEVES SANTOS, NIF 147 004 594, Cartão do Cidadão nº 03733759 9zy3 valido até 28/02/2022, 
natural de Rebordosa, Paredes, casado no regime da comu-nhão adquiridos com Isabel de Freitas Barbosa Santos, NIF 147 621 950, residente na Rua Engenheiro 
Adelino Amaro da Costa, 135, Rebordosa, Paredes, ANTÓNIO MOREIRA NEVES DOS SANTOS, NIF 147 004 608, Cartão do Cidadão nº 05892033 1zz8 valido até 
29/03/2022, natural de Rebordosa, Paredes, casado no regime da comunhão adquiridos com Ana Maria Pereira da Cruz Santos, NIF 134 550 293, residente na Praceta 
da Cortegada, 29, Rebordosa, Paredes, ABEL MO-REIRA DOS SANTOS, NIF 147 004 586, Cartão do Cidadão nº 05876085 7zz5 valido até 26/05/2021, natural de Re-
bordosa, Paredes, casado no regime da comu-nhão adquiridos com Maria da Glória Moreira da Silva, NIF 185 422 225, residente na Rua da Escola Secundária, 57, 
Rebordosa, Paredes, ABEL FERNANDO MO-REIRA DOS SANTOS, NIF 101 255 667, Cartão do Cidadão nº 03947710 0zz4 valido até 25/01/2018, natural de Rebordosa, 
Paredes, casado no regime da comu-nhão adquiridos com Deolinda Rosa Neto Moreira dos Santos, NIF 139 182 934, residente na Rua de São Miguel, 87, Rebordosa, 
Paredes e FAUSTINO MOREIRA DOS SANTOS, NIF 154 898 295, Cartão do Cidadão nº 05860475 8zy7 valido até 05/09/2019, divorciado, natural de Rebordosa, Pare-
des, onde reside na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 167, quarto esquerdo frente, disseram que são donos e legí-timos possuidores, com exclusão de outrem, em 
comum e partes iguais, dos seguin-tes bens imóveis, sitos na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes:

a) Prédio rústico, composto de terreno de cultura, com mil duzentos e dezasse-te metros quadrados, sito no Lugar de Corga, a confrontar do norte com Mário Mo-
-reira das Neves Santos, do sul com António Moreira das Neves Santos, do nascente com José Ferreira de Almeida e do Poente com Rua Parque da Cidade, não descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em comum e par-tes iguais em nome dos justificantes, sob o artigo 37, b) Prédio rústico, composto 
de terreno de cultura, com mil quatrocentos e dezoito metros quadrados, sito no Lugar de Corga, a confrontar do norte com Mário Moreira das Neves Santos, do sul 
com Rua Parque da Cidade e outros, do nascente com José Ferreira de Almeida e do Po-ente com Câmara Municipal de Paredes, não descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Paredes, inscrito na matriz em comum e partes iguais em nome dos justifi-cantes sob o artigo 40, c) Prédio rústico, composto de terreno de pinhal, com 
dois mil e quinhentos metros quadrados, sito no Lugar de Outeiro, a confrontar do norte com António Ferreira dos Santos, do sul com Margarida Martins Moreira, do 
nas-cente com Maria Angélica Martins Moreira e do Poente com José da Silva Leal, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em 
co-mum e partes iguais em nome dos justificantes sob o artigo 2908, com o valor patri-monial de € 11,60, e o valor atribuído de quinhentos euros. d) Prédio rústico, 
com-posto de terreno de pinhal, com três mil metros quadrados, sito no Lugar de Outeiro, a confrontar do norte com herdeiros de José Joaquim Coelho Dias, do sul com 
Mar-garida Martins Moreira, do nascente e do poente com caminho público, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em comum 
e par-tes iguais em nome dos justificantes sob o artigo 2910, e) Prédio rústico, composto de terreno de pinhal, com mil e trezentos metros quadrados, sito no Lugar de 
Guar-dal, a confrontar do norte com António Barros, do sul com Aprígio Ferreira dos San-tos, do nascente com Beatriz de Sousa e do Poente com Alice Ribeiro da Silva, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em co-mum e partes iguais em nome dos justificantes sob o artigo 2954, Que eles pri-
meiro, segundo, terceira, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo outorgantes adquiriram os atrás referidos prédios, em comum e partes iguais, ainda no estado de sol-
teiros, (ten-do entretanto o oitavo outorgante casado no regime da comunhão de adquiridos com Blandina Sousa Nunes Moreira, de quem se divorciou), por doação 
verbal de Maria Moreira das Neves, viúva, residente que foi no Lugar de Portelinha, freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, em data que não podem precisar mas 
sabem ter sido no ano de mil novecentos e setenta, pelo que não ficaram a dispor de título formal que lhes permita efectuar os respetivos registos na Conservatória do 
Registo Predial, e que desde logo entraram na posse e fruição dos prédios, em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocul-
tação de quem quer que seja. Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com co-nhecimento de toda a gente, limpando os terrenos, pagan-
do as respetivas contribui-ções e impostos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, 
quer suportando os respetivos encargos. Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde o ano de mil novecentos e setenta, conduziu à aquisição 
pelos justificantes em comum e partes iguais dos imóveis, por usucapião, que estes invocam, justificando o seu direi-to de propriedade para efeitos de registo, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. Que, desconhecem artigos matriciais anteriores aos referidos 
artigos 37, 40, 2908, 2910 e 2954, desco-nhecendo igualmente os segundos ante-possuidores, devido à sua antiguidade e falta de documentos, e que, confirmam as 
declarações prestadas na respetiva certidão pre-dial negativa, relativamente à primeira ante possuidora, que foi a acima indicada, Ma-ria Moreira das Neves.

Está conforme. 
Paredes e Cartório notarial em 28 de novembro de 2017.

A notária,
___________________________________________

Registo: PA2221/2017
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A 
Assembleia Muni-
cipal (AM) de Pa-
redes reúne em 

sessão ordinária, hoje sexta-
-feira, 22 de dezembro, para 
discutir e votar o Orçamento 
da Câmara, o primeiro da no-
va maioria liderada pelo so-
cialista Alexandre Almeida. 
Na reunião magna da política 
paredense, os deputados mu-
nicipais vão, antes, ficar a sa-
ber qual é a atual situação fi-
nanceira da Autarquia pelas 
explicações do Edil que diz ter 
herdado uma má herança. Tal 
como havia referido o Pro-
gresso de Paredes na edição 
anterior, as contas municipais 
atingiram o vermelho e são 
agora reveladas na antevés-
pera da noite da consoada à 
AM. 

O Presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, já apelidou de “Orça-
mento de Má Herança”, os 
documentos provisionais 
para 2018 que a maioria PS 
aprovou na reunião de Câma-
ra de 14 de dezembro. O PSD 
votou contra. Se as posições 
partidárias se repetirem na 
AM, para que o Orçamento 
seja aprovado, os restantes 
partidos da Oposição e/ou os 
presidentes de Junta terão 
que criar as condições para 
que o documento passe de 
forma que a Autarquia possa 
ter Orçamento em janeiro. 
Recorde-se que o PS não tem 
maioria absoluta na AM.

Certo é que o Orçamento 
de 2018 aprovado pelo Exe-
cutivo Municipal está condi-
cionado, pelas obras do ano 
eleitoral, umas lançadas e 
outras executadas, do Execu-
tivo de Celso Ferreira (PSD). 
Ao todo Alexandre Almeida 

Assembleia Municipal toma 
hoje conhecimento da “má herança”

António Orlando | texto

FINANÇAS MUNICIPAIS. Câmara de Paredes violou a lei dos compromissos. IMI já não vai baixar. Orçamento de 62 milhões 
de euros é, essencialmente, para pagar ordenados e dívidas do anterior Executivo. PSD votou contra. Sem maioria absoluta na 
Assembleia Municipal, governação PS tem primeiro teste.

diz que vai ter de pagar cerca 
de 15 milhões de euros de 
obras contratualizadas e lan-
çadas em 2017, ano de elei-
ções, sendo que só pouco 
mais de 500 mil euros foram 
pagos. Estes números, no en-
tender do novo presidente da 
Câmara violam a lei dos com-
promissos, que prevê que os 
titulares de cargos políticos 
não podem assumir compro-
missos que excedam os fun-
dos disponíveis. “A lei dos 
compromissos está violada 
em 19 milhões de euros. A 
Câmara não se podia com-

prometer com despesas se 
não tivesse receitas nos seis 
meses seguintes”, frisou Ale-
xandre Almeida, em confe-
rência de imprensa e repetiu 
d e p o i s  e m  r e u n i ã o  d o 
Executivo.

O socialista que mostrou a 
contabilidade da Câmara aos 
funcionários da autarquia, 
partidos da Oposição e jorna-
listas, referiu que dos cerca 
de 23 milhões de euros de 
despesas de capital previstas 
para o próximo ano, 21,5 mi-
lhões de euros dizem respei-
to a obras, aquisições de bens 

e contratação de serviços 
herdadas do executivo ante-
rior. “Só cerca de 1,5 milhões 
de euros são para obras nos-
s a s ”,  d i s s e  e m  t o m  d e 
lamento.

É que embora a proposta 
de Orçamento para 2018 
atinja os 62 milhões de euros, 
destes cerca de 22 milhões de 
euros são “ativos financeiros” 
relativos a participações que 
a Câmara tem investidos 
noutras instituições (Empre-
sa Águas Douro/Paiva, Sim-
Douro, Hospital, etc), mas 
que não pode usar. Na prática 

os 22 milhões de euros são 
fictícios.  

Alexandre Almeida diz 
não ter dúvidas que “a gestão 
ruinosa” levada a cabo pelo 
seu antecessor vai conduzir 
ao aumento do passivo. “O 
passivo que foi de 105 mi-
lhões de euros no ano passa-
do vai ser de 110 milhões de 
euros este ano e ultrapassará 
os 120 milhões de euros em 
2018, uma vez que a grande 
maioria das obras só será fa-
turada nessa altura”, disse.

Do lado da receita a Câ-
mara, segundo Alexandre Al-

 
- Câmara de Paredes, 
antes das eleições autár-
quicas, pagou 14 mil 
euros a uma empresa 
para organizar uma ca-
minhada para angaria-
ção de fundos para os 
bombeiros. “Porque é 
que não se entregaram 
esses 14 mil euros aos 
bombeiros”, interrogou 
Alexandre Almeida. “É 
neste tipo de gorduras 
que temos de cortar 
para poupar”, acrescen-
tou o Edil.
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meida, está impedida de re-
ceber fundos comunitários 
devido ao processo movido 
pelo Organismo Europeu An-
ti-Fraude – OLAF e vai ter 
que devolver seis milhões de 
euros”, lembrou o autarca as-
sumindo que vai devolver o 
dinheiro “para não ficar 
amarrado a compromissos” 
que iriam limitar a sua atua-
ção ao longo do mandato. Re-
fira-se que cerca de 1,2 mi-
lhões de euros foram já reti-
dos no âmbito deste processo 
em que a autarquia é acusada 
de irregularidades nos con-
tratos de adjudicação de vá-
rios centros escolares. Ale-
xandre Almeida pediu ao go-
verno para que lhe permita 
pagar os tais seis milhões em 
150 prestações.

“Como se isto não bastas-

se”, acrescentou o autarca, 
um relatório da Inspeção Ge-
ral de Finanças (IGF) que lhe 
chegou às mãos mostra que o 
município não está a cumprir 
os compromissos assumidos 
no âmbito do Programa de 
Apoio à Economia Local 
(PAEL). Por outras palavras, o 
resultado desse incumpri-
mento levado a cabo pelo 
Executivo de Celso Ferreira 
impede o atual Executivo de 
Alexandre Almeida de baixar 
o Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) em 2018, como 
tinha prometido.

O relatório da IGF recebi-
do pelo Município em novem-
bro, já depois das Eleições 
Autárquicas, mostra que a 
Câmara não estava a cumprir 
com o Estado os pressupos-
tos assumidos com um em-
préstimo de 19,7 milhões de 
euros contraído pelo executi-
vo de Celso Ferreira, por ter 
descido a taxa de IMI.

Segundo o documento, 
“mostra-se violada a obriga-
ção prevista (…) o que dá di-
r e i t o  “ a  r e s o l u ç ã o  d o 
contrato”.

“Estou aqui para cumprir 
com a lei e, por isso, é que o 
IMI não baixa em 2018. O 
executivo em funções está de 
pés e mãos atados”, justificou 
Alexandre Almeida garantin-
do, de seguida, que pretende 
baixar a taxa em 2019 e que 
as restantes promessas elei-
torais “não estão postas em 
causa”, concluiu.

 

DISCURSO DIRETO

Rui Moutinho – “Quanto 
às obras aprovadas e lan-
çadas, diga-nos quais as 
que não faria?” 

Alexandre Almeida – “A 
pergunta foi mal formu-
lada. Deveria ser como 
deveriam ser feitas estas 
obras. Não se lançam 
mais de 150 obras em 
ano de eleições. A lei não 
devia permitir isso.”

Soltas da reunião 
de Câmara 

- Aprovada pelo PS proposta de emprés-
timo de médio e longo prazo para aplica-
ção na liquidação antecipada de outros 
empréstimos em vigor em 31 de dezem-
bro de 2016. PSD absteve-se.

- A Câmara Municipal de Paredes vai pe-
dir à Inspeção Geral de Finanças (IGF) 
que realize uma nova auditoria às contas 
do município. Alexandre Almeida admi-
te, também, contratualizar a realização 
de uma auditoria independente a uma 
entidade externa.

-“Estou consciente da gravidade da si-
tuação financeira da Câmara”, disse Ma-
nuel Fernando Rocha, vereador do PSD, 
explicando que não se estava a rir das 
contas da câmara, acusando desse modo 
a chamada de atenção que lhe havia sido 
feita por Alexandre Almeida durante a 
apresentação das contas da Câmara por 
o social democrata estar a rir-se nesse 
momento. O motivo do riso, alegou o ve-
reador, seria outro que não as contas. 

 “É o discurso do coitadinho. Como é que 
sendo uma Câmara tão mal gerida tinha 
orçamentos mais elevados em termos 
de investimento e diminuiu a dívida em 
20 milhões de euros em três anos? Os 
números que apresenta são malabaris-
mo. O senhor não apresentou o Orça-
mento de 2018, apresentou um discurso 
miserabilista que mostra que não estava 
preparado para exercer funções”, afir-
mou Rui Moutinho, Vereador do PSD.

- Rui Moutinho acusou o Presidente da 
Câmara de proibir os vereadores sem 
pelouros de circular na Câmara. O Presi-
dente respondeu que “foi transmitido 
aos vereadores que devem fazer pedi-
dos de informação por escrito, que é isso 
que a Lei determina. Era assim que fazia, 
não ia pedir aos serviços”, respondeu 
Alexandre Almeida.

- 153 mil euros já foram devolvidos pela 
Câmara à população para pagar os livros 
escolares. Até 30 de Novembro (data li-
mite), deram entrada na Autarquia 
2.780 pedidos de reembolso. À data de 
14 de dezembros 2.586 pedidos já ti-
nham sido tratados. Com esta medida a 
Câmara conta devolver 261 mil euros 
aos encarregados de educação.

Projeto de Relatório 
Página 25/30

2.4.3.2. Entre 2013/2015, o Município de Paredes apresentou, 
de forma sistemática, não obstante o recurso nesse período ao 
Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), uma situação finan-
ceira de Curto Prazo negativa e desequilibrada, apresentando, em 
2015:

• Uma relação muito negativa (-21,4 M€) entre o saldo final de 
operações orçamentais e as outras dívidas a terceiros (originaria-
mente de Curto Prazo);

• Prazos médios de pagamento a terceiros e a fornecedores 
que ultrapassavam os parâmetros legalmente previstos 81 (respe-
tivamente, 424 e 172 dias);

• Resultados dos indicadores de liquidez muito aquém dos 
parâmetros de referência para uma situação de equilíbrio financei-
ro de Curto Prazo, mostrando-se, sistematicamente, violada a re-
gra do equilíbrio financeiro mínimo.

2.6. CONTROLO INTERNO E PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 
DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

2.6.1. O Município de Paredes tem em vigor um Regulamento 
de Controlo Interno e um Plano de Gestão de Riscos da Corrupção 
e Infrações Conexas que se encontram articulados entre si e com a 
atual estrutura e organização dos serviços municipais.

O Regulamento de Controlo Interno contempla procedimen-
tos de controlo relacionados com as áreas do endividamento, mas 
não prevê qualquer regra que vise o cumprimento dos objetivos 
subjacentes à adesão ao PAEL e da Lei dos Compromissos e Paga-
mentos em Atraso e, relativamente ao Plano de Gestão de Riscos 
da Corrupção e Infrações Conexas, importa referir que nunca foi 
elaborado qualquer relatório da respetiva execução, apesar das 
recomendações efetuadas numa auditoria da Inspeção-Geral de 
Finanças realizada em 2012, pelo que não existe qualquer evolu-
ção face à análise então efetuada.

Acresce, por fim, que o Município de Paredes não dispõe de um 
departamento/serviço específico ou elemento que realize a fun-
ção de controlo interno.

* Excerto do relatório realizado pela Inspeção Geral- Finanças em 2015

* Auditoria ao Município 
de Paredes
CONTROLO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA (PAEL)

Construção e apetrechamento da Escola EB1 de Recarei 639.645

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Duas Igrejas 678.529

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Vilela 833.857

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Sobreira 749.170

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Mouriz 699.231

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Gandra 837.901

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Rebordosa n.º1 815.310

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Sobrosa 110.568

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Cete 110.941

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Lordelo n.º1 110.976

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Lordelo n.º2 78.140

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Bitarães 226.167

Construção e apetrechamento do Centro Escolar EB1/J1 de Baltar 110.440

Verba a  
devolver por  

irregularidades

Verba a  
devolver por  

irregularidades

2 901 201

3 099 677

VI. OLAF / FUNDOS COMUNITÁRIOS

 TOTAL 6 000 877* Valores em euros
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JORNADA 14ºJOR. 
  16/12

ASS Nevogilde 0-2 UD Torrados

Lousada B 4-1 FC Lagares

  17/12

Caíde Rei 1-0 Livração

FC Parada 1-0 AJM Lamoso

SC Salvadorense 0-2 S. Lourenço Douro

CCD Sobrosa 3-1 UDS Roriz

Raimonda 0-2 ADC Frazão

AD Várzea FC 1-3 AD Marco 09

JORNADA 12ºJOR. 
  16/12

A. Gandra B 0-1 Monte Córdova

SC Nun´Álvares B 2-2 Bougadense B

Esc. Futebol 115 0-3 Aliados Lordelo B

Ramaldense 1-0 ISC Sobreirense
  17/12

Baltar 0-1 Inter Milheirós

Melres DC 0-1 GDC Ferreira

Vandoma 1-2 Sp. Cruz

Zebreirense 2-4 AC Gervide

M. G. Costa 5-1 Leões Seroa

JORNADA 15ºJOR. 
  16/12

Penafiel B 2-3 Barrosas

CD Sobrado 0-0 Paços Ferreira B              

17/12

S. Pedro da Cova 2-1 Folgosa da Maia

Baião 0-1 Aliados Lordelo

Paredes 1-2 Rebordosa AC

Tirsense 1-1 Vila Meã

Lixa 2-1 FC Vilarinho

Ermesinde 1936 3-1 SC Nun´Álvares

JORNADA 14ºJOR. 

  17/12

Cesarense 1-1 FC Pedras Rubras

FC Felgueiras 1932 2-1 Sp. Espinho

Cinfães 3-2 Canelas 2010

Freamunde 0-1 AD Sanjoanense

Trofense 0-2 Amarante FC

A. Gandra 0-2 Gondomar

Sousense 0-3 SC Salgueiros

Camacha 3-1 SC Coimbrões

JORNADA 13ºJOR. 
  09/12

UD Torrados 2-2 CCD Sobrosa

  10/12

Livração 5-2 FC Parada

AD Várzea FC ADI Caíde Rei

AJM Lamoso ADI SC Salvadorense

S. L. Douro 2-0 Raimonda

FC Lagares 5-1 ASS Nevogilde

ADC Frazão 0-0 Lousada B

UDS Roriz 0-2 AD Marco 09

JORNADA 11ºJOR. 
  09/12

Leões Seroa ADI A. Gandra B

Bougadense B 2-1 Melres DC

Monte Córdova 0-1 Baltar

Aliados Lordelo B 3-2 SC Nun´Álvares B

  10/12

Inter Milheirós 4-1 Ramaldense

Sp. Cruz 7-1 Esc. Futebol 115

AC Gervide 2-1 Vandoma

ISC Sobreirense 4-3 Zebreirense

GDC Ferreira ADI M. G. Costa

JORNADA 14ºJOR. 
  10/12

FC Vilarinho 4-0 Paredes

Aliados Lordelo 4-0 S. Pedro da Cova

Folgosa da Maia 0-3 CD Sobrado

Barrosas ADI Lixa

Vila Meã 4-0 Penafiel B

SC Nun´Álvares 1-1 Tirsense

 23/12

Rebordosa AC 15:00 Baião

Paços Ferreira B 15:00 Ermesinde 1936

JORNADA 13ºJOR. 

  10/12

Sp. Espinho 2-0 Camacha

Canelas 2010 2-1 FC Felgueiras 1932

A. Gandra 0-0 Cinfães

SC Coimbrões 2-2 Cesarense

FC Pedras Rubras 1-1 Freamunde

Amarante FC 0-0 Sousense

AD Sanjoanense 0-0 Trofense

SC Salgueiros 1-3 Gondomar

PROXIMOS JOGOS  15 ª JOR. 

07/01

S. Lourenço Douro - FC Parada; AJM Lam-

oso - Caíde Rei;  Livração - AD Várzea FC; 

ADC Frazão - SC Salvadorense; FC Lagares 

- Raimonda; UDS Roriz - ASS Nevogilde;  

UD Torrados - Lousada B; AD Marco 09 - 

CCD Sobrosa

PROXIMOS JOGOS  13 ª JOR. 
07/01
AC Gervide - Ramaldense;  ISC Sobreirense 

- Baltar; Monte Córdova - Inter Milheirós; 

Sp. Cruz - Zebreirense; Aliados Lordelo B - 

Vandoma; Leões Seroa - Melres DC; GDC 

Ferreira - SC Nun´Álvares B; Bougadense 

B - Escola Futebol 115;  Aliança de Gandra 

B - Marechal Gomes da Costa

PROXIMOS JOGOS  16ª JOR. 

07/01

Tirsense - Barrosas; Ermesinde 1936 - Vila 

Meã;  SC Nun´Álvares - Paços Ferreira B; 

Penafiel B - FC Vilarinho; Lixa - Rebordo-

sa AC; Baião - Folgosa da Maia; Paredes 

- Aliados Lordelo; S. Pedro da Cova - CD 

Sobrado

PROXIMOS JOGOS  15 ª JOR. 

07/01
SC Coimbrões - FC Felgueiras 1932; 

Sp. Espinho - Cinfães; Canelas 2010 - 

Aliança de Gandra; FC Pedras Rubras 

- Camacha; AD Sanjoanense - Cesa-

rense; SC Salgueiros - Trofense; Am-

arante FC - Freamunde; Gondomar 

- Sousense

PROXIMOS JOGOS  16ª JOR. 

14/01

UDS Roriz - Lousada B; AD Marco 09 - ASS 

Nevogilde; CCD Sobrosa - AD Várzea FC;  

UD Torrados - Raimonda; FC Lagares - SC 

Salvadorense; S. Lourenço Douro - Caíde 

Rei; ADC Frazão - FC Parada; AJM Lamo-

so - Livração

PROXIMOS JOGOS  14 ª JOR. 
14/01
Ramaldense - Sp. Cruz;  Baltar - AC Ger-
vide; Inter Milheirós - ISC Sobreirense; 
Zebreirense - Aliados Lordelo B;  Vando-
ma - Bougadense B; Melres DC - Aliança de 
Gandra B; SC Nun´Álvares B - Leões Seroa;  
Escola Futebol 115 - GDC Ferreira; Mare-
chal Gomes da Costa - Monte Córdova

PROXIMOS JOGOS  15 ª JOR. 

14/01

FC Vilarinho - Tirsense;  Barrosas - Erme-

sinde 1936;  Vila Meã - SC Nun´Álvares; 

Rebordosa AC - Penafiel B; Aliados Lor-

delo - Lixa; CD Sobrado - Baião; Folgosa 

da Maia - Paredes;  Paços Ferreira B - S. 

Pedro da Cova

PROXIMOS JOGOS  16 ª JOR. 

20/01

UD Torrados - CCD Sobrosa;  10/12 Gon-

domar - Trofense; Sousense - Aliança de 

Gandra; SC Salgueiros - Freamunde;  AD 

Sanjoanense - Camacha; SC Coimbrões - 

Cinfães; FC Pedras Rubras - FC Felgueiras 

1932; Sp. Espinho - Canelas 2010

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 32 14

2 FC Parada 29 14

3 Caíde Rei 26 13

4 CCD Sobrosa 26 14

5 Livração 24 14

6 S. Lourenço Douro 23 14

7 UD Torrados 22 14

8 Lousada B 17 14

9 AJM Lamoso 17 13

10 FC Lagares 17 14

11 AD Várzea FC 17 13

12 UDS Roriz 14 14

13 ADC Frazão 14 14

14 ASS Nevogilde 10 14

15 Raimonda 9 14

16 SC Salvadorense 7 13

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 31 12

2 Baltar 30 12

3 Ramaldense 28 12

4 AC Gervide 26 12

5 Aliados Lordelo B 21 12

6 Sp. Cruz 21 12

7 Monte Córdova 20 12

8 Melres DC 19 12

9 Bougadense B 18 12

10 GDC Ferreira 17 11

11 Aliança de Gandra B 16 12

12 ISC Sobreirense 15 12

13 Vandoma 13 12

14 SC Nun´Álvares B 11 12

15 M. G. Costa 10 11

16 Zebreirense 5 12

17 Escola Futebol 115 3 12

18 Leões Seroa 0 12

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 40 15

2 Paredes 29 15

3 Rebordosa AC 28 14

4 Vila Meã 27 15

5 Barrosas 24 14

6 Tirsense 22 15

7 CD Sobrado 22 15

8 Paços Ferreira B 21 14

9 Ermesinde 1936 19 14

10 SC Nun´Álvares 17 15

11 Lixa 17 14

12 FC Vilarinho 16 15

13 S. Pedro da Cova 16 15

14 Baião 13 14

15 Penafiel B 10 15

16 Folgosa da Maia 5 15

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Cinfães 31 14

2 Sp. Espinho 28 14

3 Cesarense 25 14

4 FC Felgueiras 1932 25 14

5 Gondomar 22 14

6 Amarante FC 20 14

7 Camacha 19 14

8 FC Pedras Rubras 18 14

9 AD Sanjoanense 17 14

10 Canelas 2010 17 14

11 SC Coimbrões 15 14

12 Freamunde 15 14

13 SC Salgueiros 14 14

14 Aliança de Gandra 12 14

15 Trofense 11 14

16 Sousense 10 14

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2017/2018

As futuras promessas 
das balizas portuguesas 
treinaram-se no Pavilhão 
Ernesto Silva, na freguesia 
da Sobreira, no dia 8 de de-
zembro, no âmbito do Dia 
dos Guarda-redes. 

A iniciativa, que vai já na 
5ª edição, a cargo da Asso-
ciação Nacional de Clubes 
de Patinagem (ANACP), le-
vou à Sobreira, 40 jovens 
guardiões de Hóquei em 
Patins. Os jovens atletas, 
oriundos de vários pontos 
do país e com idades com-
preendidas entre os 6 e os 
16 anos, deram corpo ao 
Dia do Guarda-redes. Fo-

ram monitores nesta jorna-
da: Leonardo Pais (Valon-
go) e os campeões mundiais 
sub-20 Bernardo Mendes 
(Valongo) e Tiago Rodri-
gues (Oliveirense), ao lado 
dos técnicos José Caldas e 
Nuno Areias.

Paredes sucedeu assim, 
a Valongo, Coimbra (rece-
beu duas edições) e Setúbal 
como destino das jovens 
promessas das balizas por-
tuguesas. “Esta é a quinta 
edição de um evento que já 
se afirmou como de cariz 
nacional”, afirmou Rui Car-
v a l h o ,  p r e s i d e n t e  d a 
ANACP.

“Seleção” de jovens 
guarda-redes de hóquei 
treinou-se na Sobreira

USC PAREDES ............................. 1
REBORDOSA AC ........................ 2

Local – Estádio Cidade Des-
portiva de Paredes

Árbitro – José Rodrigues

USC Paredes: Dani, Padeiro, 
Faneca, Nuno Moreira e Gus-
tavo; Jorginho (Sousa,70), 
Joel, e Hélder (Ismael,70); 
To-Jó, Seixas (Martins, 87) e 
Jorge.
Treinador: Eurico Couto

Rebordosa AC: André Fonse-
ca, Gonçalo Graça, Pedro Ri-
beiro, Carlos Nunes (Artur, 
72) e Cesinha; Carlão, Sérgio 
Cardoso (Bruno Almeida, 72) 
e Varela (Pedrosa, 60) e Ed-
mislson (Fabú, 60).
Treinador Andrès Madrid

Ao intervalo- 1-0

Golos: Jorge (3) e Óscar (78e 
90+4,gp)

Vermelhos Jorginho (78) e 
Joel (79)

Dérbi polémico

redes que entrou pratica-
mente a ganhar, com um 
golo madrugador aos três 
minutos por intermédio de 
Jorge, acabaria por perder 
o encontro já depois do 
tempo regulamentar. Um 
penalti, muito contestado 
pelos adeptos da equipa da 
casa, determinou o vence-
dor do dérbi concelhio.  

Refira-se que o USC Pa-
redes jogou os últimos dez 
minutos da partida com 
apenas nove (9) jogadores 
após expulsões consecuti-
vas de Jorginho e de Joel. 

O Rebordosa aprovei-
tou as circunstâncias e no 
final fez a festa. Após a 15ª 
jornada da Divisão de Elite 
da AFP, o USC Paredes se-
gundo classificado viu o 
A l i a d o s  F C  Lo r d e l o  n a 
frente já a 11 pontos e a 
aproximação do Rebordo-
sa AC (3º classificado) a um 
ponto e com menos um 
jogo.  

Jogo com final escal-
dante no Estádio Cidade 
de Paredes. O USC Pa-
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DESPORTO

TAPEÇARIAS
PAPEL DE PAREDE

TETOS FALSOS

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580 - 104 Paredes
Telf.: 255 776 196 • Fax.: 255 783 153 • Tlm.: 969 777 603

email: tapboneca@sapo.pt

DESDE 1979

VISITE-NOS

A Boneca deseja
a todos os

clientes e amigos um
Santo e Feliz Natal

e um
Próspero Ano Novo

R
icardo Almeida/
João Martins em 
Jeep Wrangler 

são os campeões nacionais 
de navegação 4x4. A equipa 
Trilhos do Estreito/Poiar-
peças venceu a última e der-
radeira etapa em Baltar/
Paredes e levou a melhor 
sobre a dupla da CF4x4 (Jo-
sé Carvalho/Hilário Mello) 
que chegou a esta última 
prova em igualdade pontual 

com os campeões.  No se-
gundo lugar ficou então a 
dupla que viajou de Braga, 
José Carvalho e Hilário 
Mello, em Land Rover. A 
completar o pódio mais 
uma equipa de Vila Nova de 
Poiares. O antigo campeão 
nacional Tiago Dias que fez 
equipa com o experiente 
José Magalhães.

No que às contas do Cam-
peonato diz respeito, Ricar-
do Almeida/João Martins 
são os campeões nacionais 
de navegação 2017 e José 

Carvalho/Hilário Mello os 
vice-campeões. O bronze do 
CNNavegação 4x4 2017 vai 
para a equipa Jonas Love, 
com Victor Rafael e Jorge 
Guedes.

Refira-se que o Clube TT 
Paredes foi um dos mentores 
deste regresso do Campeo-
nato Nacional de Navegação 
aos trilhos e deu o exemplo, 
organizando “uma excelente 
prova” embelezada pelo cli-
ma. A chuva e o nevoeiro le-
vantaram algumas dificulda-
des, tornando a prova ainda 

mais interessante e desafian-
te para as 10 equipas em 
competição. Concentrada 
sobretudo na parte sul do 
concelho, a jornada passou 
por Baltar, Cête, Gandra, So-
breira, Recarei , Castromil, 
Vandoma e Aguiar de Sousa 
mostrando algumas das mais 
belas paisagens do concelho 
de Paredes.

Dupla Ricardo Almeida/João 
Martins sagrou-se, em Paredes, 
campeã nacional de Navegação TT

António Orlando | texto

AVENTURA. Clube TT Paredes foi um dos mentores deste regresso do 
Campeonato Nacional de Navegação aos trilhos. Prova passou por Baltar, Cête, 
Gandra, Sobreira, Recarei, Castromil, Vandoma e Aguiar de Sousa.

 

OPINIÃO

Ricardo Almeida
Campeão Navegação TT

“Foi uma prova muito 
difícil e decidimos ar-
riscar logo desde início. 
Uma vez que a prova 
foi mais curta tivemos 
de ter um bocadinho o 
pé mais pesado. Tentá-
mos fazer o pleno, não 
conseguimos por 3 
WP’s, mas correu bem. 
(...) Nesta prova do tu-
do ou nada, arriscámos 
e conseguimos ganhar. 
E s t a m o s  b a s t a n t e 
satisfeitos.”

António Sousa foi o me-
lhor “master 40” na terceira 
etapa da Taça de Portugal, 
em ciclocrosse, que decor-
reu no dia 17 em Paços de 
Ferreira.    Com este triunfo, 
o atleta de Paredes reduziu 
para 15 os pontos de dife-
rença para o líder do ranking 
nacional. No dia 10 de de-
zembro, na prova de Vila 
Real, António Sousa que so-

freu uma queda cortou a me-
ta na segunda posição. 

“Costuma-se dizer que à 
terceira é de vez e assim foi. 
Comecei a Taça de Portugal 
com um 3º lugar, depois se-
guiu-se um 2º lugar e agora 
o primeiro lugar. É uma vi-
tória, de certa forma, mo-
déstia à parte, inteligente 
pois consegui aproximar-
-me da liderança da Taça fi-
cando a duas provas do fi-
nal com 15 pontos de dife-

rença para o primeiro e 
como o sonho comanda a 
vida, vai ser lutar até ao fi-
nal”, disse ao Progresso de 
Paredes, António Sousa. 

Para fechar o ano, o ci-
clista TT paredense, ama-
nhã, vai competir em Espa-
nha, no castelo em Maceda 
“já a pensar no Campeona-
to Nacional”, no dizer de 
Sousa. 

António Sousa vence 
ciclocrosse de Paços de Ferreira
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ESPECIAL ANIVERSÁRIO USC PAREDES

PUB

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA

A todos os Clientes, Fornecedores e amigos

Feliz Natal e Bom Ano Novo

Rua da Nossa Senhora dos Chãos nº 291  •  4580-297 Bitarães - PAREDES
T.: +351 255 784 285  |  F.: +351 255 782 405  •  geral@befenor.pt  •  www.benefor.pt

93º Aniversário do União Sport    Clube de Paredes

O USC de Paredes cele-
brou, no passado dia 13 de 
dezembro,  quarta-feira, o 
seu 93.º aniversário.  O presi-
dente do clube, Pedro Silva, 

antecipou uma prenda de Na-
tal às centenas de pessoas 
presentes, com a promessa 
da reativação do hóquei em 
patins, modalidade com tra-

dição no concelho de Pare-
des.  Aproveitou a ocasião 
para informar que esta nova 
direção, que entrou em fun-
ções há seis meses, tem feito 

um esforço na aposta da for-
mação, com o objetivo de au-
mentar o número de prati-
cantes no clube. Esta aposta 
passa também pela diversifi-

cação e implementação nou-
tras modalidades, tais como 
futsal, dança e hóquei em pa-
tins, entre outras modalida-
des de pavilhão, com o res-

ponsabilidade de Carlos No-
gueira (dinamizador do 
futsal). O vereador da Câma-
ra Municipal de Paredes, Pau-
lo Silva, marcou também pre-
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Feliz Natal  

e Próspero Ano 2018

93º Aniversário do União Sport    Clube de Paredes

sença, felicitando o clube 
por toda a sua história. O vi-
ce-presidente da AF Porto, 
Vasco Pinto, representante 
da Associação, lembrou 

também da longa história do 
clube, desejando as maiores 
felicidades ao USC Paredes.

A festa terminou com 
um magnífico espectáculo 

de fogo de artifício, sorteio 
de um cabaz de Natal e a 
a b e r t u r a  d o  b o l o  d e 
aniversário.

O União Sport Clube Pa-

redes deseja a todos os só-
cios, jogadores, dirigentes, 
patrocinadores e amigos 
um Feliz Natal e um Prós-
pero Ano Novo.

www.triple-house.pt

Desejamos 
a todos os Clientes e Amigos

BOAS FESTAS

Rua Serpa Pinto, nº129, Loja 15 PAREDES
Tlf.: 255 781 190 - Tlm.: 916 371 855

comercial@triple-house.pt

Abertura do Bolo – Presidente,  
Céu Melo e Paula Regalo

Jogadores do USCP

Presidente USCP

Sócia nº 1, Dona “Milu”,  
no sorteio  do cabaz de Natal

Abertura da  
cerimónia, António 

Borges (diretor 
USCP)

Paulo Silva,  
vereador da  

Câmara Municipal 
de Paredes
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SOLIDARIEDADE

PUB

A 
Associação Nossa 
Senhora dos Remé-
dios, Obra do Bem-

-fazer distribuiu, na passada 

quarta-feira, 13 de dezembro, 
60 cabazes de natal por outras 
tantas famílias carenciadas da 
região e cuja carência é atesta-
da pela Segurança Social junto 
do Banco Alimentar. 

O cabaz, ao qual não faltava 

o bacalhau e o azeite adquirido 
pela Obra, continha produtos 
de primeira necessidade for-
n e c i d o s  p e l o  B a n c o 
Alimentar. 

Cada cabaz era composto 
por arroz, massa, açúcar, fari-

nha triga, cereais, aletria, fei-
jão, bolachas, salsichas, bana-
nas e iogurtes, além do baca-
lhau e do azeite. 

Apesar da aparente melho-
ria económica do país a procu-
ra deste tipo de ajuda não dimi-

nuiu. “As pessoas, sobretudo 
as idosas, continuam a procu-
rar ajuda de alimentos. Todos 
os meses, com a ajuda do Ban-
co Alimentar doamos 60 caba-
zes. Nesta altura do ano, a dife-
rença é que o cabaz tem o 

acréscimo do azeite e do baca-
lhau”, explica Luís Ângelo Al-
meida, tesoureiro da Associa-
ção Nossa Senhora dos Remé-
dios, Obra do Bem-fazer, 
instituição presidida por Joa-
quim Reis. 

Cabazes de Natal 
António Orlando | texto
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EDUCAÇÃO/POLÍTICA

A
na Rita e Filipa Ale-
xandra, alunas do 
concelho de Pare-

des foram premiadas pela 
EPIS – Escolas de Futuro com 
Bolsas Socais na categoria de 
Mérito Académico no 9.º ano 
de escolaridade.

As estudantes na compa-
nhia do vereador com o Pelou-
ro da Educação na Câmara 
Municipal de Paredes, Paulo 
Silva, receberam os prémios 
em Lisboa.

Ana Rita Oliveira Moreira e 
Filipa Alexandra Pinheiro fre-
quentam o 10.º ano de escola-
ridade, na Escola Secundária 
de Paredes. A primeira termi-
nou o 9.º ano de escolaridade 
com média de 4,08 e a segun-
da com média de 3,72 valores.

Esta bolsa lançada em se-
tembro deste ano - Categoria 
17 - Fundação Amélia de 
Mello, distingue o mérito aca-
démico de alunos do 9.º ano de 
escolaridade.

Recorde-se que estas alu-
nas foram acompanhadas pe-
las mediadoras da Associação 
Paredes pela Inclusão Social, 
no âmbito do projeto EPIS, na 
escola básica da Sobreira e na 
secundária de Paredes.

A nível nacional cinquenta 

e três alunos que terminaram 
o 3.º ciclo e o secundário em 
2017 e cinco entidades e insti-
tuições escolares destacam-
-se na atribuição de prémios 
desta sétima edição da iniciati-
va Bolsas Sociais, promovida 
pela associação EPIS - Empre-
sários pela Inclusão Social, 
cujo propósito passa por dis-

tinguir escolas e outras orga-
nizações pelas boas práticas 
de promoção da inclusão so-
cial de crianças e jovens, bem 
como o respetivo mérito 
académico.

Possibilitar o prossegui-
mento de estudos de alunos 
de todo o país, no ensino se-
cundário e no ensino pós-se-

cundário é o grande objetivo.
Este ano, a EPIS distingue 

alunos em 17 categorias dife-
rentes, tendo recebido 318 
candidaturas em escolas pú-
blicas de todo o país.

O programa traduz um in-
vestimento de cerca de 75 mil 
euros, o que representa, se-
gundo esta associação, mais 

de 71% do que os 43,6 mil eu-
ros investidos em 2016. Este 
ano, a 7.ª edição do programa 
contou com 17 investidores 
s o c i a i s  e  1 0  p e q u e n o s 
doadores.

Refira-se que a EPIS foi 
criada em 2006 por empresá-
rios e gestores portugueses, 
tendo escolhido a Educação 

como área de concretização 
da sua missão principal de pro-
moção da inclusão social em 
Portugal.

Nos sete anos das Bolsas 
Sociais, a EPIS distinguiu 55 
escolas, atribuiu 198 bolsas e 
premiou 185 alunos - 163 alu-
nos do 9.º ano e 22 jovens do 
12.º ano.

Alunas de Paredes com mérito escolar 
distinguidas com Bolsas Sociais EPIS 

António Orlando | texto

EDUCAÇÃO. Empresários pela Inclusão Social distinguem alunos em 17 categorias, tendo recebido 318 candidaturas em es-
colas públicas de todo o país.

Mariana Machado Silva, 
eleita presidente da Junta 
de Freguesia de Vilela nas 
últimas Eleições Autárqui-
cas, contínua sem conseguir 
eleger o Executivo daquela 
freguesia do concelho de 
Paredes.

A terceira reunião conse-
cutiva para eleger e instalar 
o Executivo voltou a fracas-
sar. A social-democrata, pe-
lo que o Progresso de Pare-
des apurou, não abdica de 
ter como Tesoureiro José 
Cruz, ex-presidente de Jun-
ta ou José Mota, ex-Tesou-
reiro. A vontade da jovem 
advogada esbarra na vonta-

de da Oposição, designada-
mente, do CDS que preten-
de eleger um seu represen-
tante para o Executivo da 
freguesia, alegando que “foi 
assim que a população de 
Vilela quis nas urnas das 
Eleições Autárquicas de 1 
de outubro”.

Sem entendimento, a 
reunião foi encerrada man-

tendo-se a Junta de Fregue-
sia de Vilela a funcionar em 
duodécimos, sem Executi-
vo. Para já não está prevista 
a realização de nova reu-
nião, o que acontecer será a 
4ª consecutiva. 

A manterem-se as posi-
ções irredutíveis dos parti-
dos políticos, a solução pas-
sará pela marcação de no-

v a s  e l e i ç õ e s  o  q u e  s ó 
acontecerá se a maioria dos 

eleitos se demitir.  O jornal 
O Progresso de Paredes 
procurou obter um comen-
tário da Presidente de Junta 
de Freguesia de Vilela sobre 
o impasse na constituição 
do Executivo e respetivas 
das consequências para a 
localidade mas a Mariana 
M a c h a d o  S i l v a  e s t e v e 
incontactável. 

Junta de Vilela continua sem Executivo 

António Orlando | texto
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Breves sobre a situação 
financeira da Câmara 
Municipal de Paredes

(Informação 
do Jornal Público)

A 
Câmara de Paredes 
está impedida de 
receber fundos co-

munitários até ao montante 
total de 6 milhões de euros, 
depois de ter sido relatada 
alegada fraude na aplicação 
de verbas europeias em vá-
rias empreitadas de cons-
trução e apetrechamento 
de Centros Escolares no 
município. O atual Presi-
dente da Câmara Alexandre 
Almeida vai solicitar uma 
auditoria á Inspeção Geral 
de Finanças e vai reunir na 
próxima semana com o Se-
cretário de Estado do De-
senvolvimento e Coesão.

O Organismo Europeu 
de Luta Anti Fraude (OLAF) 
investigou e elaborou rela-
tório relativamente aos 
contratos de adjudicação 
relativos a 4 Centros Esco-
lares: Duas Igrejas, Sobrei-
ra, Recarei e Vilela.  Do rela-
tório constam “suspeitas de 
fraudes com milhões da 
União Europeia” e “favore-
cimento de um conjunto de 
empresas de confiança do 
Presidente da Câmara Cel-
so Ferreira”. A proposta do 
OLAF exige o devolver de 
8,39 milhões de euros de 
ajudas comunitárias. 

O processo transita en-
tão pela Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimen-
to da Região Norte e pela 
Autoridade de Gestão do 
Norte 2020. Da análise des-
ses Organismos Descentra-
lizados do Poder Central 
resulta que, confirmada a 
suspeição, a devolução em 

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

causa será de 2,9 milhões de 
euros. Mas há os outros no-
ve centros escolares: Mou-
riz, Gandra, Lordelo n.º1, 
Rebordosa n.º1, Lordelo n.
º2, Baltar, Sobrosa, Bita-
rães, Cête. As mesmas ale-
gadas fraudes envolvem 
mais 3,1 milhões de euros. 
O total atinge assim os 6 mi-
lhões de euros que contam 
da notícia.

(Breve comentário)
Esta notícia recente, de 

cuja veracidade factual não 
duvido, sinaliza um quadro 
grave de exercício de Poder 
e tem sérias consequências. 
Não basta, como faz Celso 
Ferreira, afirmar que o pro-
cesso está atualmente nos 
tribunais, a ser julgada con-
testação elaborada pelo 
anterior Executivo. Impor-
tava saber por que não foi 
transmitida toda a informa-
ção em tempo oportuno, 
nomeadamente aos verea-
dores do Executivo e aos 
membros da Assembleia 
Municipal de Paredes de 
então. Eles são responsá-
veis politicamente pelas 
suas decisões em sede de 
Orçamentos. Relembro 
também os “padrinhos” ofi-
ciais dos vários Centros Es-
colares, personalidades 
ilustres com dimensão na-
cional da política. Também 
eles certamente exigirão 

cristianoribeiro@gmail.com

um esclarecimento absolu-
to sobre a entrada em fun-
cionamento dos Centros 
Escolares. E, por último, al-
guma da classe política de 
Paredes que esteve presen-
te em atos e decisões do 
tempo passado, como na 
aprovação da Carta Educa-
tiva, cúmplices prováveis 
das alegadas fraudes, man-
têm-se no ativo no tempo 
presente. 

(Informação 
do Correio da Manhã)
O relatório recente de 

uma auditoria de 1016 diz 
que houve falhas no paga-
mento de prestações devi-
das ao Estado pelo emprés-
timo de 19,7 milhões de eu-
ros, contraído em 2017, a 
pagar em 14 anos, através 
do Programa de Apoio á 
Economia Local. Celso Fer-
reira diz que a autarquia po-
derá não ter cumprido no 1.º 
ano de execução do Progra-
ma de Apoio, mas cumpriu 
no ano passado.

(Breve comentário)
Estranha-se que uma au-

ditoria de 2016 só tenha 
trazido á luz da opinião pú-
blica relatório em final de 
2017. E o silêncio nunca 
apaga a incapacidade de 
cumprir compromissos ou 
de se assumir com justifica-
ções tal incapacidade.

M
eu Caro. Espero que esta 
carta chegue aos Pare-
denses e aos leitores do 

Progresso de Paredes a tempo de 
t o d o s  a i n d a  t e r e m  u m  b e l o 
presente.

Digo isto porque nos últimos 
meses o Natal parecia ter chegado 
a Paredes com as obras do ano elei-
toral e com o estado de graça da 
vitória do Partido Socialista na Ca-
mara Municipal e de repente a Eco-
nomia do Orçamento de 2018 
trouxe tantas nuvens negras que 
fiquei com receio que os meus pe-
didos não cheguem a tempo ou pa-
guem elevados portes. Infelizmen-
te tem sido assim a democracia… já 
noutras mudanças de há 12 anos, 
relatórios e auditorias começaram 
a assombrar, a má herança que nin-
guém sabia antes de lá chegar é um 
cliché...

São as contas que chegam à Ca-
mara depois da data, os pagamen-
tos que ficaram muito aquém, os 
empréstimos para pagar depois, as 
conclusões dos relatórios do Orga-

nismo Europeu de Luta Anti-fraude 
(OLAF) e a contratação de emprei-
tadas dos centros escolares de 
Duas Igrejas, Recarei, Sabrosa e Vi-
lela que já lá estavam, muitas outras 
coisas que vamos saber depois por-
que não pôde ser até então e o facto 
de que até a gestão pública estorva 
muito porque na gestão privada 
não se permitiria gerir receitas as-
sim desta maneira (resultado: fica o 
Orçamento igual ao anterior…). 

É um serviço púbico, dirás tu Pai 
Natal. Pois é, mas vai de mal a pior, 
por muito que digam não deixa de 
ser “gravíssimo” e “condicionado a 
4 anos”.

Mas perguntas tu se estavam 
todos muito longe da cidade? Se 
não saberiam dessas contas ao as-
sumir o barco? 

Não! Com certeza… porque o 
economista e socialista que foi 
eleito presidente da Câmara de Pa-
redes, em Outubro passado, des-
cobriu que é necessária devolução 
de seis milhões de euros sobre in-
dícios de fraude com fundos comu-
nitários e que a Câmara de Paredes 
não estava a cumprir com o Estado, 
no final de 2015, com as obriga-
ções a que estava comprometida 
pelo Programa de Apoio à Econo-
mia Local (PAEL) referentes ao em-
préstimo de 19,7 milhões de euros, 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Uma Carta ao Pai Natal

mariocamilomota@gmail.com

O 
executivo da Câmara Municipal 
de Paredes decidiu não mexer na 
taxa do IMI em vigor no conce-

lho de Paredes, apesar da promessa feita 
em campanha eleitoral de a baixar para o 
seu mínimo.

Promessas, leva-as o vento
As razões invocadas são as normais 

nestas situações. Chegados ao poder, 
consta o executivo municipal que a heran-
ça deixada pelo executivo anterior será 
mais gravosa que aquela que seria 
conhecida.

Assim, não será possível alterar a taxa 
que recai sobre o IMI, para não desfalcar 
ainda mais as receitas camarárias.

Invoca o executivo municipal um rela-
tório da Inspeção Geral de Finanças que 
torna públicos dados de gravidade extre-
ma relativos à situação financeira do mu-
nicípio e que esses dados não permitem a 

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO
Advogado

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Uma Carta ao Pai Natal
contraído em 2013, a pagar em 14 
anos. Bons motivos para deixar o 
cumprimento de promessas na 
gaveta…

Perguntas então: “E os outros?” 
Claro que os outros andam por aí! 
Mas não se deixam ver… No deba-
te da última assembleia municipal, 
o Partido Social Democrata (PSD) 
não teve resposta. O PSD sabe 
aquilo que a população do conce-
lho de Paredes sentia quando foi 
votar nas últimas autárquicas, ou 
seja, que a profunda transforma-
ção positiva que o concelho teve 
nos últimos 24 anos teve exageros 
e opções de gestão com conse-
quência negativas que levaram à 
perda da autarquia. O PSD sabe 
que o seu líder conduziu a sucessão 
para o desastre quando poderia ter 
escolhido nas suas 3 eleições inter-
nas de preparação das autárquicas 
a evolução do rumo do projeto po-
lítico social democrata mais próxi-
mo e mais capaz de resolver as difi-
culdades da autarquia… e agora, 
com estas sombras negras, os res-
ponsáveis não sabem se podem 
tomar o exemplo de Pedro Passos 
Coelho que, na derrota, assume as 
consequências e entrega o PSD a 
Rui Rio ou de Santana Lopes. 

Perguntarás porque é que se to-
dos sabiam de contas, se todos pa-

gam os impostos e se o serviço au-
tárquico é público e é para todos, 
porque não gerir com maior eficá-
cia e desapertar o cinto? Como 
quem diz “dar prendas” (no natal?). 
Pois, não sei que te diga, apenas sei 
que na democracia a responsabili-
dade fica no meio do nada e nin-
guém resolve o problema, mesmo 
os partidos precisam de mudar pa-
ra funcionar. Se nós cidadãos paga-
mos um serviço, o mínimo que po-
demos exigir é que funcione. 

Na esperança que esta carta te 
chegue com o selo liquidado, peço 
que este ano nos mandes uma dose 
razoável de vergonha na cara para 
enviar a quem vai permitindo que 
estas coisas se arrastem no tempo 
sem nenhuma solução. A pressa de 
aproveitar o restante estado de 
graça da vitória deveria ter dado 
lugar a uma imensa dose de con-
trolo e bom senso para negociar 
com as Entidades (Portuguesas e 
Europeias) a normal gestão cor-
rente da autarquia, ao mesmo tem-
po que a febre da derrota deveria 
dar lugar ao normal cumprimento 
do ciclo democrático sem raízes 
contaminadas para não continuar-
mos a entregar os nossos impostos 
a quem não cumpre os compromis-
s o s  d e  s e r v i ç o  p ú b l i c o  q u e 
assume.

Promessas, leva-as o vento
redução deste imposto. Com o de-
vido respeito não colhe, nem pode 
valer o argumento de que não sabia 
o PS da situação financeira da Câ-
mara Municipal de Paredes.

Tinha Vereadores no executivo 
Municipal e deputados na Assem-
bleia Municipal.

E estes órgãos têm meios para 
escrutinar as contas do Município e 
em caso extremo e justificado, de-
nunciar as situações irregulares á 
Inspeção Geral de Finanças.

Mas o que não pode acontecer e 

não é justificável, é prometer em 
campanha eleitoral e faltar á pala-
vra dada aos munícipes.

Porque se tinha dúvidas justifi-
cadas da situação do município e do 
encobrimento de factos graves, 
não deveria por maioria de razão 
ter prometido.

É uma promessa que mexe nos 
bolsos dos munícipes e lá diz o povo, 
“palavra dada é palavra honrada”.

Mas o político é, antes de tudo, 
um infiel. 

Um compulsivo fazedor de pro-

messas. Mas nem todos são assim, 
dirão alguns crédulos e púdicos 
morais. Contudo, não cabe esse 
pensamento de exceção num breve 
olhar para a política em período 
eleitoral.

Não há (nunca houve, nem ha-
verá) seriedade ou compromisso 
com a palavra dada ou empenha-
da pelo candidato na época das 
eleições. Ao iniciar-se na arte da 
política, a primeira coisa que o 
candidato aprende é a prometer. 
A promessa é o “melhor” produto 

do marketing eleitoral. Não existe 
campanha eleitoral sem promes-
sa. Não se ganham eleições sem 
grandes promessas e sem uma pi-
lha de euros para os gastos de im-
possível contabilização. A palavra 
está para o político como a lingua-
gem está para o direito. A detur-
pação que se faz de cada um des-
ses instrumentos é o que prejudi-
ca a sociedade.  Nas eleições 
vivemos apenas a escutar pro-
messas, jogadas nos horários elei-
torais e nos eventos políticos des-

pudoradamente, por todos os 
candidatos. Para o eleitor fica a 
difícil tarefa de avaliar quem men-
t e  m e n o s .  O  b a r d o  W i l l i a m 
Shakespeare já dizia que “Contra-
balançar promessas com promes-
sas é estar pesando o nada.” 

Pedi no meu primeiro artigo que 
o novo Presidente da Câmara não 
fizesse mais, não fizesse melhor, 
mas que fizesse a diferença.

A ver vamos…
A todos um Santo Natal e um Fe-

liz Ano Novo.

O custo da má herança

R
eceber uma herança à 
primeira vista parece 
uma coisa boa, mas 

quando essa herança arrasta 
dívidas por pagar ao longo de 
anos, podemos dizer que é 
uma pesada “má herança”.

Na Câmara de Paredes 
herdamos um Orçamento 
para 2018 com amarras que 
nos obriga a pagar a fatura 
dos “banquetes e dos deleites 
políticos” de um presidente 
de Câmara megalómano que 
governou a autarquia num 
passado recente. 

Além disso, foram lança-
das descaradamente obras 
em período eleitoral que só 
foram pagas em 5 por cento, 
logo falta pagar os restantes 
95 por cento. 

Os paredenses sabem que 
o anterior executivo “usou e 
abusou” dos dinheiros públi-
cos sem qualquer pudor.  

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, teve a opor-
tunidade de explicar na reu-
nião de Câmara na passada 
semana, em pormenor, o or-
çamento da autarquia para 
2018. Um “orçamento de má 

herança” marcado pelo gran-
de valor de compromissos 
por pagar herdados do ante-
rior executivo liderado pelo 
PSD.

Assim, do lado do orça-
mento corrente temos as re-
ceitas suficientes para o mu-
nicípio pagar as contas em 
2018. Já no caso do capital, o 
grande desequilíbrio que 
existe no orçamento da Câ-
mara refere-se a obras de 23 
milhões de euros, sendo que 
deste montante 21,5 milhões 
são obras já realizadas e, que 
neste momento, estão ainda 
por pagar e que transitam do 
orçamento anterior.

No meio das contas desta 
má herança, sobra uma recei-
ta prevista de apenas 1,5 mi-
lhões de euros para pagar 
obras, pelo que os desequilí-
brios existentes, na ordem 
dos 20 milhões de euros, en-

tre as receitas de capital e as 
despesas de capital, que obri-
ga a fazer poupanças nas des-
pesas correntes nos próxi-
mos anos, ou seja a Câmara 
vai ter de cortar gorduras.

Ao longo do último ano 
ouvimos falar, mas agora 
atestamos que a autarquia 
está impedida de receber 
fundos comunitários até ao 
montante de 6 milhões de eu-
ros e para além disso está im-
pedida pela Inspeção Geral 
de Finanças (IGF) de mexer 
nos impostos, nomeadamen-
te a taxa de IMI.

Confesso que a “Má He-
rança” é assustadora, mas 
não nos assusta. Os pareden-
ses sabem que a Câmara de 
Paredes vai garantir vai hon-
rar compromissos e apoiar 
quem mais necessita.

Votos de Feliz Natal e 
próspero 2018!

Por

PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresa-

rial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua privacidade.
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Os Eucaliptos que existiam na parte traseira do cemitério, foram cortados pelo proprietário, num ato de grande 
civismo e disponibilidade para ajudar a Freguesia. Os ditos eucaliptos, causavam grande sujidade no cemitério e era 
um problema que se arrastava há longos anos. Bastaram algumas palavras para se chegar a um entendimento e resol-
ver um problema de uma forma positiva para toda a comunidade. 

FREGUESIAS

PUB

A contaconcept deseja a todos os clientes e amigos 
um Feliz Natal e um Próspero Ano novo

Decorreu no passado dia 
17 a primeira caminhada Sta 
Isabel, em Sarnada – Aguiar de 
Sousa, o evento organizado pe-
la comissão de festas de Nossa 
Senhora dos Remédios e Santa 
Isabel, teve por finalidade a an-

gariação de fundos para a reali-
zação das festas em 2018.

O evento decorreu no lugar 
da Sarnada e percorreu para 
além dos caminhos dentro da 
localidade, outros em ambien-
te florestal, passando uma par-
te do percurso pela ribeira da 
Cadela, zona arborizada de 
beleza imensa que ficou na me-
mória de todos os que partici-
param. Mais de uma centena 
de pessoas aderiram ao even-

to, encontrando-se represen-
tados todos os lugares da fre-
guesia, também o presidente 
da Junta de Freguesia e o Presi-
dente da Câmara Municipal, 
marcaram a sua presença.

Segundo a organização, es-
te tipo de iniciativas terão con-
tinuidade em 2018, uma vez 
que uma grande parte dos par-
ticipantes gostaram da expe-
riência e demonstraram o de-
sejo de participarem num novo 

evento. A freguesia de Aguiar 
de Sousa, demonstra uma 
grande aptidão para a organi-
zação destas práticas desporti-
vas e de lazer, para além do já 
notável trail da Sra do Salto e o 
trail de Alvre, foi a vez da cami-
nhada de Sta Isabel na Sarnada 
e já no próximo dia 14 de janei-
ro decorrerá no lugar de Aguiar 
a caminhada de S. Sebastião, 
segunda edição organizada pe-
la comissão de festas local.

    AGUIAR DE SOUSA

Caminhada Sta. Isabel - Sarnada

VICTOR
PEREIRA

No passado dia 8 de De-
zembro, Alexandre Almeida, 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes e Jorge Coe-
lho, Presidente da Junta de 
Freguesia de Baltar, estive-
ram presentes no salão de Ca-
beleireiro “ Manuela Ferreira”, 
no âmbito da comemoração 
dos 20 anos de existência da-

quela que é um das casas co-
merciais de maior prestígio e 
sucesso de Baltar. Os autarcas 
quiseram, deste modo, simbo-
lizar  o seu apoio ao comércio 
local. Assistiram ao desenro-
lar da história daquela casa e 
quiseram prestar a sua home-
nagem a uma empresária que 
luta todos os dias pelo sucesso 
e que cria emprego na Vila de 
Baltar. Pelo evento passaram 
muitas outras personalida-
des, tornando a comemora-
ção dos 20 anos daquela casa, 
num acontecimento social 

que pretendeu assinalar uma 
data importante numa em-
presa que pode ser um exem-

plo para as restantes empre-
sas da Vila de Baltar e do Con-
celho de Paredes.

    BALTAR

CÂMARA E JUNTA DE FREGUESIA APOIAM O COMÉRCIO TRADICIONAL DE BALTAR

20 anos do Centro de Estética e Cabeleireiro 
Manuela Ferreira

FAUSTINO 
 SOUSA

Eucaliptos junto ao Cemitério de Baltar Desapareceram

    BITARÃES

A.P.V.G. Vale do Sousa 

( I.P.S.S.)

Por lapso, na últi-
ma edição deste jor-
nal, dissemos que, por 
imposição da Segu-
rança Social, a Sede 
dos Veteranos de 
Guerra do Vale do 
Sousa teve de sair das 
Instalações da Casa 
do Povo de Bitarães, 
onde era a nossa Sede 
desde 2002.  O que 

queríamos dizer, é que 
a Sede dos Veteranos 
de Guerra saiu da Ca-
sa do Povo de Bita-
rães, por imposição do 
Serviço Nacional de 
Saúde. Pedimos des-
culpa pela informação 
incorreta.

BOAS-FESTAS
A Direção desta 

Delegação deseja a 
todos os Veteranos de 
Guerra, suas famílias e 
população do Vale do 
Sousa, um Santo Natal 
e feliz Ano Novo. 

ANTÓNIO
OLIVEIRA

    LORDELO

Boas festas

Depois da chuva, 
veio o frio. O frio que nos 
obriga a incendiar a le-
nha que dorme dentro 
da lareira e a vestir rou-
pa até ao nariz. E, em cer-
tos dias e em certas ho-
ras, o frio obriga-nos a 
usar gorro, luvas e casa-
c o s  q u e  p a r e c e m 
troncos. 

Mas essa lufada do 
norte, essa agulha que 
nos tritura até o pensa-
mento, dá montra aos 
desejos do Natal, dá vida 

SILVIO
SILVA

aos efeitos que colo-
camos nas casas, no 
jardim, no muro e, por 
vezes, nos espaços 
públicos. Por isso, o 
nosso sorriso é mais 
grosso e a tristeza é 
mais curta. 

Quando colocar-
mos os pés em cima 
do próximo ano, esse 
efeito irá esfumaçar-
-se, ficar em poeira, e 
os contornos escuros 
da vida da nossa cida-
de, do nosso conce-
lho, irão aparecer. E 
também irão apare-
cer a neblina do pas-
sado. Neblina que 
contém mistérios, 
sombras com recor-
tes ardilosos.

Boas festas. 
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FREGUESIAS

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    
TELM.: 917 457 007

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

CALÇADO
MLV 

Agente Autorizado

MALAS

Cavalinho // LIV - JO
Lollipopos  //  Vakentino

Samsonite 

A Associação Código 
Musical organizou no pas-
sado dia 17 de dezembro 
de 2017, o seu espectácu-
lo de Natal, intitulado “Pai 
Natal – O Guardião de So-
nhos”,  no Auditório da 
Fundação A Lord, em Lor-
delo, Paredes.

O público foi presen-
teado com muitas surpre-
sas ao longo de todo o 
evento, tendo assistido às 
actuações das várias mo-
dalidades de dança nos 
respectivos escalões que 
são desenvolvidos na Có-
digo Musical, sendo que o 
Pai  Natal  foi  presença 
constante em todos os 
momentos, ou não fosse 
ele o grande protagonista 
da época, e que deu nome 
ao espectáculo!

A par das actuações de 
dança, o público assistiu 
ainda às excelentes inter-
pretações musicais, leva-
das a cabo pela represen-
tante do grupo de canto 
da associação Jéssica No-
gueira e colegas Jéssica 
Ribeiro e Hélio Silva. 

A nível de canto, os alu-
nos mais pequeninos, ti-
veram também oportuni-
dade de protagonizar um 
dos momentos altos do 
evento ao interpretarem 
a música VOAR (de Tim & 
Rui Veloso) dedicada às 

crianças com cancro, e no 
caso concreto foi dedica-
da ao Guilherme Montei-
ro, o menino que a asso-
ciação tem vindo a acom-
panhar, e que se encontra 
em fase de recuperação, 
deixando para trás uma 
leucemia.

Ta m b é m  o  g r u p o  d e 
Fitness da Código Musical 
apresentou em palco uma 
demonstração da activi-
dade através da encena-
ção animada de uma his-
tória de Natal, momento 
que deixou o público ao 

rubro! O espectáculo de 
Natal terminou com os 
habituais agradecimentos 
a todos que colaboraram 
para que o mesmo se rea-
lizasse, e ainda com as pa-
lavras de louvor ao traba-
lho da associação por par-
te do Francisco Leal, em 
representação da Câmara 
Municipal  de Paredes, 
que dispensou parte do 
seu domingo para estar 
presente,  o  que muito 
honrou todos os elemen-
tos da colectividade.  

Em seguida, pequenos 
e graúdos cantaram uma 
música de Natal, tendo 
surgido um grande nevão 
em palco, que foi a delícia 
de todos, e em simultâneo 
o Pai Natal distribuiu pre-
sentes, bem docinhos!

A Associação encerra 
agora durante o período 
de Natal e Ano Novo, rea-
brindo a partir de 8 de Ja-
neiro de 2018, nos horá-
rios habituais.

    CRISTELO

Espectáculo de Natal  
da Associação Código Musical 

CARLA
NUNES

A  A s s o c i a ç ã o  G r u p o 
Desportivo da Portela or-
ganizou a sua tradicional 
Ceia de Natal, na noite de 8 
de dezembro, na qual, mais 

de 100 convidados, entre 
sócios e membros dos ór-
gãos sociais e respetivas 
famílias e representantes 
de algumas entidades e co-

    REBORDOSA

Grupo Desportivo da Portela  faz  
tradicional Ceia de Natal

PAULO 
PINHEIRO

letividades da cidade.
A ceia decorreu numas 

instalações emprestadas 
para albergar todas as pes-
soas foi servido as tradicio-
nais batatas com o baca-
lhau, cozido e já na parte fi-
n a l  d o  c o n v í v i o ,  n u m 
ambiente de alegria, foram 
sorteados vários prémios.

A  C e i a  d e  N a t a l  d o 
Corpo de Bombeiros de 
Rebordosa realizada no 
passado dia  16 de De-
zembro, reuniu uma vez 
mais Bombeiros e corpo 
diretivo num ambiente 
de festa onde os símbolos 
desta época natalícia fo-
ram realçados.

Mais do que uma festa, 

foi a celebração de mais 
um ano de dedicação, es-
pirito de responsabilida-
de e amizade, sentimen-
tos partilhados entre to-
dos dentro do Corpo de 
Bombeiros.

O jantar foi servido no 
Pavilhão Gimnodesporti-
vo dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa.en-

tre os convivas destaque 
para presença do Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexan-
dre Almeida e do Verea-
dor Elias Barros, assim 
c o m o  d o  E xe c u t i vo  d a 
Junta de Rebordosa lide-
rado por Salomé Santos.

Os discursos que foram 
feitos pelas varias entida-

des foram basicamente 
todos direccionados pelo 
desejo que a mensagem de 
Natal sirva de encoraja-
mento para o novo ano que 
se aproxima e que a dedi-
cação demonstrada por 
todos sirva de entusiasmo 
para se continuar a desen-
v o l v e r  u m  t r a b a l h o  e 
excelência.

Ceia de Natal nos Bombeiros de Rebordosa



22 Sexta-feira 22 de Dezembro de 2017  oprogressodePAREDES

OS NOSSOS EMPRESÁRIOS/PUBLIREPORTAGEM

A 
Aptidãocomple-
t a  r e a l i z o u  n o 
passado dia 9 o 

seu jantar de natal, naque-
le que foi o fecho em modo 
festivo de 2017.

Criada em 2014, a Apti-
daocompleta cedo se des-
tacou no mercado da for-
mação de segurança priva-
da ao assumir uma posição 
de liderança, sendo atual-
mente a segunda entidade 
a nível nacional com mais 
formação realizada nesta 
área segundo o RASP 2016 
- Relatório Anual de Segu-
rança Privada.

As quase 600 forma-
ções realizadas em 2017 
são o reflexo disso mesmo, 
s e m p r e  p a u t a n d o  p e l o 
profissionalismo da sua 
equipa e pela qualidade da 
formação ministrada. 

Tendo em conta o atual 
panorama e novos desafios 
que esta atividade enfren-
ta a nível nacional, torna-
-se claro que a aposta na 
qualidade da formação se-
rá a única solução para a 
credibilização desta pro-
fissão que assume uma po-
sição marcante na socieda-
de Portuguesa.

Sempre pronta a  en-
frentar novos desafios, a 
Aptidaocompleta aposta 
na inovação dos métodos 
pedagógicos de forma a 
sempre se posicionar na li-
derança do mercado.

Face às novas exigên-
cias da formação nesta 
área, em particular a reali-
zação dos exames que em 
breve passarão a ser reali-
zados pelo Departamento 
de Segurança Privada da 
PSP, está a ser desenvolvi-
do em conjunto com o ISEP 
Instituto Superior de En-
genharia do Porto uma pla-

taforma de formação que 
estará em pleno funciona-
mento em março de 2018 
de forma a marcar uma po-
sição de inovação na for-
mação nesta área. 

A qualidade dos servi-
ços, sempre foi uma preo-
cupação para José Silva e 
Elisabete Santos, pois, se-
gundo afirmam, somente 
uma boa equipa e uma boa 
formação, pode preparar 
para o mercado de traba-
lho bons profissionais. 

Atualmente muito se fala 
em segurança privada na 
comunicação social, tal des-
taque é o reflexo da dimen-
são que esta atividade assu-
miu no panorama nacional, 
com um total de um total de 
55.746 elementos e ainda 
com enorme capacidade de 
absorver no mercado de 
trabalho a grande maioria 
dos candidatos que con-
cluem a formação.

Assim em forma de con-
clusão fica o convite para 

visitarem um dos nossos 
centros em Paredes, Porto, 
Marco de Canaveses ou Vila 
Real e desta forma, desco-
brirem o mundo da seguran-
ça privada.

A AptidaoCompleta de-
seja a todos os seus alunos, 
parceiros, clientes, colabo-
radores,  funcionários e 
amigos votos de boas fes-
tas e que 2018 acompanhe 
o percurso que juntos te-
mos percorrido. Boas fes-
tas a todos...

EMPRESAS. Atualmente muito se fala em segurança privada na comunicação social, tal destaque é o reflexo da dimensão que esta 
atividade assumiu no panorama nacional. Com mais de 55 mil elementos no ativo, o setor ainda tem enorme capacidade de absorver 
no mercado de trabalho os candidatos que concluem a formação.

Aptidãocompleta na liderança  
da formação de Segurança Privada
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

PALMIRA BARBOSA DA SILVA
Faleceu no dia 5 de dezembro, com 72 anos. Era natu-
ral de Cete – Paredes e residente na Trav. da Figueira, 
n.º 30, Cete, Paredes. Era casada com José Correia. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE / PAREDES

FALECEU

MARIA FERREIRA
Faleceu no dia 10 de dezembro, com 93 anos. Era 
natural de Guilhufe – Penafiel e residente na Rua D. 
Afonso Henriques, n.º 2, Paredes. Era casada com 

Agostinho Barbosa Mendes. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA DE SALES  
FERREIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 8 de dezembro, com 86 anos. Era na-
tural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente 

na Rua Monte da Povoa, n.º 118, Paredes. Era viúva de António 
Gonçalves Teixeira. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

EMIDIO DE SOUSA PINTO
Faleceu no dia 5 de dezembro, com 78 anos. Era 
natural de Cete – Paredes e residente na Rua do 
Marco, n.º 501, Cete, Paredes. Era casado com Jose-

fina de Lurdes Barbosa Leão. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE / PAREDES

FALECEU

CUSTÓDIO LOUREIRO 
FERREIRA
Faleceu no dia 8 de dezembro, com 82 anos. Era na-

tural de Urrô – Penafiel e residente na Praceta Padre Américo, 
n.º 18, Paredes. Era viúvo de Maria de Sousa. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ANA DURÃES DE ALMEIDA
Faleceu no dia 9 de dezembro, com 69 anos. Era na-
tural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente 
na Av. Central do Oural, n.º 402, Paredes. Era casada 

com Manuel Barbosa Moreira Dias. 

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

IRENE BEATRIZ DE SOUSA 
MOREIRA MESQUITA DINIZ
Faleceu no dia 14 de dezembro, com 84 anos. Era 
natural de São Nicolau - Porto e residente na Rua 

Gandra do Correlo, n.º 278, Gandra, Paredes.     Era viúva de 
Fausto Augusto Mesquita Diniz.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto 

Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920  

Tlm. 917 571 915/ 919515181  
GANDRA / PAREDES

FALECEU

JOSÉ ALBERTO  
BARROS DE JESUS
Faleceu no dia 9 de dezembro, com 53 anos. Era 
natural de Vila Cova de Carros - Paredes e residente 

na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 175, Vila Cova de Carros, 
Paredes. Era casado com Maria do Rosário Ferreira de Barros.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

 Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920  

Tlm. 917 571 915/ 919515181  
VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

LUÍS VIANA DA ROCHA
Faleceu no dia 6 de dezembro, com 71 anos. Era 
natural de Bitarães - Paredes e residente na Rua 
José Augusto Cesteiro, n.º 2B Mouriz, Paredes. Era 

casado com Maria Antónia Durães de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
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 mani-
festaram 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  

MOURIZ / PAREDES
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FALECEU

JOSÉ JOAQUIM  
DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 14 de dezembro, com 90 anos. Era 

natural de Rebordosa – Paredes e residente na Rua das Cruzes, 
n.º 244, Baltar, Paredes.  Era viúvo.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso 
extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
 Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

DIOLINDA DE ALMEIDA
Faleceu no dia 18 de dezembro, com 86 anos. Era 
natural de Sobrado – Valongo e residente na Trav. 
do Tanque, n.º 48, Baltar, Paredes.  Era viúva de 

António de Sousa Coelho. 
 

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA FERREIRA
Faleceu no dia 11 de dezembro com 64 anos. Era na-
tural de Sobrosa-Paredes e residente em Lousada. 

Era viúva de José Peixoto de Meireles.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUSADA

FALECEU

FRANCISCO DA ROCHA NETO
Faleceu no dia 18 de dezembro com 65 anos. Era 
natural e residente em Beire, Paredes. Era casado 

com Angelina Pereira Dias.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ERMELINDA FERREIRA 
BARBOSA
Faleceu no dia 17 de dezembro com 79 anos. Era 

natural de Besteiros- Paredes e residente em Bitarães, Paredes. 
Era viúva Luís António Nunes 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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

ANA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 12 de dezembro com 92 anos. Era 
natural e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva 

de Rodolfo Teixeira.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ANTÓNIO DE SOUSA BESSA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 88 anos. Era 
natural e residente em Beire, Paredes. Era casado 

com Matilde de Sousa Neto.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 8 de dezembro com 53 anos. Era natural e 

residente em Duas Igrejas, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 

pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 

e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 

e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 

lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-

quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE SOUSA DE JESUS
Faleceu no dia 15 de dezembro, com 72 anos. Era 
natural de Rebordosa – Paredes e residente na Rua 
de Moinhos, n.º 10, Gandra, Paredes.  Era viúvo de 

Ana Rosa Coelho da Rocha.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso 
extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

 Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

GANDRA / PAREDES
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PUBLICIDADE

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Festas 

Felizes

Festas Felizes

Boas Festas

Feliz Natal

Boas Festas

A ABMS Construções deseja a  
todos os clientes e amigos um Feliz Natal

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

Feliz 

Natal e
Bom 
Ano
Novo
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PUB

Dois jovens músicos, es-
tudantes do Conservatório 
de Música de Paredes, Tiago 
Jordão Pereira e Tiago Maia 
Gonçalves, da classe de clari-
nete do professor Frederic 
Cardoso, foram premiados 
com o segundo prémio no 

“VII Concurso Nacional Jo-
vens Clarinetistas” – Catego-
r i a  I n f a n t i l  e  J u v e n i l , 
respetivamente.

O concurso decorreu, no 
dia 10 de dezembro, na Aca-
demia de Música Costa Ca-
bral, no âmbito do Festival 

ClarMeet.Porto’17. Referir 
ainda que durante aquela se-
mana Tiago Maia, foi selecio-
nado como Reserva para a 
Jovem Orquestra Portugue-
sa, projeto desenvolvido pela 
Orquestra de Câmara Portu-
guesa, sediada em Lisboa

Jovens músicos de Paredes vencem 
Concurso Nacional

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  DEZ17

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até 29 dez 
Exposição de presépios | Acer-
vo da colecionadora Rosalina 
Camões 

BIBLIOTECA
Escritor do mês de dezembro| 
Miguel Sousa Tavares

O Leituras Sugere… | Temas 
Infantojuvenis | A rapariga do 
casaco azul | Mónica Hesse

COOPERAÇÃO
29 dez | 14.30 h
Atividades nas férias de natal | 
Artes manuais, sessão de cine-
ma, culinária

PAREDES (cidade)
Até 30 dez | Dias úteis
Biblioteca Municipal | Exposi-
ção | Máscaras contemporâ-
neas | Fernando Moreira
Programa Espalhar Magia pe-
la Cidade: 

31 dez |23 horas
Pavilhão Municipal |Passagem 
de Ano | Delinda Kinzimba | 
DJ´s 

31 dez|01J jan
00.00 horas |Parque José Gui-
lherme| Fogo Artifício 

Até 30 dez
Casa da Cultura | Exposição| 
Um postal de Natal = Uma 
Criança Feliz

Até 30 de dez
Loja Interativa | Exposição de 
Presépios | Magia do 
Nascimento

O 
Bailado Pinó-
quio, com dire-
ção artística de 

Teresa Vieira, teve a assina-
tura do Centro de Dança do 
Porto (CDP). 

O espetáculo foi teste-
munhado por uma plateia de 
120 espetadores que gratui-
tamente pôde assistir a um 
bailado com uma perfor-
mance que habitualmente 
só está ao alcance de quem 
frequenta os grandes polos 
c u l t u ra i s  d a s  g ra n d e s 
cidades. 

Fundado em 1993, o CDP 
é uma espécie de polo muni-
ciador das artes de palco, pois 
pelo Centro já passaram mais 

de 5 mil alunos, alguns dos 
quais seguiram para compa-
nhias de bailado ou fundaram 
as suas próprias escolas.

Em 2007, o Centro de 
Dança do Porto foi formal-
mente reconhecido como 
“Approved Dance Centre” 

pela Imperial Society of Tea-
chers of Dancing (I.S.T.D.), até 
agora, a única escola em Por-
tugal com tal reconhecimen-

to. O objetivo dos fundado-
res do Centro de Dança do 
Porto – Teresa Vieira e Jaime 
Tojal – foi, desde sempre, dar 
oportunidade a todos de ex-
perimentar a alegria da dan-
ça, sem esquecer a qualidade 
do ensino. Por isso, a escola 
tem dois programas de for-
mação: um vocacionado co-
mo uma atividade lúdica e 
outro, mais profissional, para 
quem ambiciona seguir uma 
carreira artística. 

É a “paixão pelo bailado” 
que move o Centro de Dança 
do Porto e que no final de ca-
da ano letivo, incentiva os 
seus alunos a mostrar todo o 
seu talento e virtuosismo, 
dançando ao lado de gran-
d e s  b a i l a r i n o s 
internacionais.

ARTES DE PALCO. A Fundação A Lord acolheu a representação de Pinóquio, um bailado em três atos. O 
espetáculo foi encenado pelo Centro de Dança do Porto, um dos grandes municiadores das companhias de 
bailado do país. 

Pinóquio bailou de “verdade”  
no Auditório A Lord

António Orlando | texto
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A 
Câmara de Pare-
d e s  p r o m o v e , 
amanhã, sábado, 

dia 23 de dezembro, pelas 
15.30h uma Marcha Solidá-
ria de Natal que vai percorrer 
algumas das principais ruas 
da cidade sede do concelho.

A ação decorre do progra-
ma natalício desenvolvido 
pelo município, para o Natal, 
Ano Novo e Reis. São espera-
das centenas de pessoas que 
se queiram juntar à iniciativa 
que tem como propósito an-
gariar brinquedos para ofere-
cer às crianças mais desfavo-
recidas do concelho de Pare-

des.Os participantes na 
Marcha Solidária devem tra-
zer vestidos elementos alusi-
vos ao Natal, como gorro, ou 
fato de Pai Natal, além de um 
brinquedo que se destina ao 
Banco de Ação Social do mu-
nicípio, para entregar às 
crianças carenciadas, ao lon-
go do próximo ano.

A animação do percurso 
está a cargo das Bandas Filar-
mónicas de Cête e de Vilela e 
de Pais Natal.

A marcha que vai percor-
rer as principais ruas da cida-
de tem início na Casa da Cul-
tura e termina no Pavilhão 

Municipal, com um concerto 
da Banda Filarmónica de Bal-
tar, onde decorre, simulta-
neamente, o Mercado de 
Natal, que disponibiliza arte-
s a n a t o ,  g a s t r o n o m i a  e 
animação.

PERCURSO DA MAR-
CHA SOLIDÁRIA: Casa da 
Cultura de Paredes; Avenida 
da República; Parque José 
Guilherme; Rua 1.º de De-
zembro; Rotunda Jorge Ma-
lheiro; Avenida Comendador 
Abílio Seabra; Rotunda do 
Autarca e Pavilhão Municipal 
de Paredes

Marcha Solidária vai angariar brinquedos 
para crianças desfavorecidas  

 “Vaiana em Patins”, o 
espetáculo promovido em 
sessões contínuas no pa-
vilhão Rota dos Móveis 
pela Patinagem Artística 
– Associação Desportiva 
de Paredes, envolveu 65 
atletas. Dois dos espetá-
culos contaram com a par-
ticipação da turma de pa-
tinagem do Centro Esco-
lar de Vilela. O espetáculo 
contou, também, com al-
guns atletas campeões 

distritais ,  nacionais  e 
mundiais da ADPA. Os es-
petáculos decorreram nos 

dias 14, 15, 16 e 17 de De-
zembro, no Pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo.

Espetáculos de patinagem artística Paredes 
fizeram as delícias de miúdos e graúdos

Fotolegenda

PRESÉPIOS DE NATAL
Uma exposição de presépios de Natal está recriada na Fundação A LORD, em Lorde-

lo.  A mostra apresenta o acervo da colecionadora Rosa Lima Camões. A exposição pode 
ser visitada até ao dia 29 de dezembro, no Hall do Auditório da Fundação A Lord.
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Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2018 a todos os clientes  e amigos


