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Centro de emprego  
de Valongo abre em 
Paredes mais três GIP

Festa da inauguração  
do sintético do RAC pouco concorrida
Cerimónia. Celso Ferreira ficou solenemente irritado com a falta de brilho na festa e apontou, a 
dedo, as ausências do presidente do RAC e da maioria dos atletas da formação.

Emprego. IEFP fala em reorganização de serviços visando a proximidade das populações. A cidade de 
Paredes aguarda por Balcão de Atendimento Permanente.

Investigadora de Paredes 
alerta para o perigo do 
consumo da canábis e seus 
derivados na gravidez

Promoção a feira alemã  
de mobiliário inspira-se  
na qualidade das empresas 
de Paredes 

70 anos de Obra de 
Assistência Social da 
Freguesia de Sobrosa com 
novos desafios pela frente

Ciência. Lia Costa, aluna da secundária de Paredes até 
2010, está a terminar o mestrado em Biologia Molecular e 
Celular pela Universidade de Aveiro.

Empresas. A. Brito e Fenabel mostraram a mais de 60 jor-
nalistas internacionais a qualidade e inovação da sua 
produção
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Promoção a feira alemã  
de mobiliário inspira-se 
na qualidade das 
empresas de Paredes
Empresas. A. Brito e Fenabel mostraram a mais de 60 jornalistas in-
ternacionais a qualidade e inovação da sua produção 

Cerca de 60 jornalistas 
da imprensa interna-
cional, especialistas 

no setor do mobiliário, e ex-
positores de renome vieram a 
Paredes conhecer as instala-
ções de duas empresas do 
concelho, A. Brito e Fenabel.

A visita decorreu na se-
quência da pretensão dos re-
presentantes do Centro de 
Exposições de Colónia (Koel-
nmesse) e das principais ca-
deias de distribuição e lojas 
alemãs em conseguir captar a 
presença de mais empresas 
portuguesas na feira de Coló-
nia em 2016, a IMM Cologne.

O pedido endereçado à 
Associação Portuguesa das 
Indústrias de Mobiliário e 
Afins (APIMA) resultou na 
elaboração de um plano es-
pecial com o objetivo de dar 
visibilidade e protagonismo 
às empresas portuguesas, no 
certame do próximo ano.

Assim, “na próxima IMM 
2016, poderemos contar com 

António Orlando | texto

dois espaços destinados às 
empresas portuguesas”, expli-
cou ao Progresso de Paredes, 
Mário Brito, administrador da 
A. Brito. Na sequência desta 
operação de chame, a comiti-
va alemã da IMM Cologne 
promoveu uma conferência 
de imprensa europeia que se 
realizou, no passado dia 22 de 
Setembro, no Mosteiro de São 
Bento da Vitória, no Porto, ga-
rantindo desse modo prota-
gonismo e destaque às empre-
sas participantes (sendo a A. 
Brito uma das empresas con-
vidadas) perante os cerca de 
60 jornalistas da imprensa 

internacional. 
No dia seguinte, a comitiva 

rumou a Paredes para conhe-
cer as instalações da Fenabel 
e da A. Brito.

“Na A. Brito tiveram a 
oportunidade de fazer uma 
visita guiada ao interior da 
fábrica, fotografar e conhe-
cer o processo e as pessoas 
que estão por trás de uma 
das mais conceituadas mar-
cas de mobiliário portu-
guês”, precisou Mário Brito, 
sublinhando que a empresa 
participa na IMM Cologne 
desde 2012. O mesmo suce-
deu na Fenabel.

Editorial

A minha cara é um espelho 
e/ou um leitor de almas

A todos os que, com indis-
farçável divertimento, se 
questionam, tendo-o ver-
balizado ou não, sobre o 

meu novo visual, respondo com o título 
do presente editorial. Chega? Então, 
adiante.

Mais do que na observação, é nas lei-
turas que faço que procuro respostas 
sobre tudo o que questiono e que outros, 
mais sábios do que eu, anteriormente 
deram e acharam merecedoras de serem 
perpetuadas. Porventura tais respostas 
não estarão acessíveis a todos; Estas, de 
Montesquieu, sobre a religião, decidi 
partilhá-las convosco. Aí vai:

«Em qualquer religião que se viva, a 
observação das leis, o amor pelos ho-
mens, a piedade para com os pais, são 
sempre os primeiros actos de religião.

Com efeito o primeiro objectivo de 
um homem religioso deve ser o de agra-
dar à Divindade que a religião que pro-
fessa estabeleceu. Porém, o modo mais 
seguro para lá chegar é sem dúvida o de 
observar as regras da sociedade e os de-
veres da humanidade; porque em qual-
quer religião que se viva, desde que se 
aceita uma, é realmente necessário que 
se aceite também que Deus ama os ho-
mens pois estabelece uma religião para 
os tornar felizes; que se Deus ama os ho-
mens, tem-se a certeza de Lhe agradar, 
amando-os também, ou seja exercendo 
em relação a eles todos os deveres da 
acridade e da humanidade, e não violan-
do as leis segundo as quais vivem (…)

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

Um Homem todos os dias fazia a 
Deus esta oração: “Senhor, nada enten-
do das disputas que constantemente se 
fazem a vosso respeito. Eu gostaria de 
vos servir segundo a Vossa vontade; mas 
cada homem que consulto quer que vos 
sirva à sua maneira. Quando quero fa-
zer-vos a minha oração, não sei em que 
língua vos deva falar. Também não sei 
em que posição me deva pôr: um diz que 
devo orar-vos de pé; outro quer que fique 
sentado; outro exige que o meu corpo se 
apoie nos joelhos. E não é tudo: existem 
os que pretendem que devo lavar-me 
todas as manhãs com água fria; outros 
afirmam que me olhareis com horror se 
eu não cortar um pedacinho de carne. 

Aconteceu-me no outro dia comer 
um coelho numa estalagem. Três ho-
mens que estavam ali perto fizeram-me 
tremer: afirmaram os três que Vos ofen-
dera gravemente; um (1) porque aquele 
animal era imundo; outro (2) porque es-
tava estufado; o terceiro, enfim (3) por-
que não era peixe.

Um Bramane que ali passava e que 
tomei por juiz, disse-me: “eles estão erra-
dos: pois segundo parece não haveis sido 
quem matou este animal. – Fui sim, dis-
se-lhe eu. – Ah, haveis cometido uma 
acção abominável, e que nunca Deus 
vos perdoará, disse-me em voz severa. 
Sabeis se a alma de vosso pai não teria 
passado para este animal?” 

Todas estas coisas, Senhor, me lan-
çam numa confusão inconcebível: Não 
posso mexer a cabeça que não seja 
ameaçado de vos ofender; no entanto 
gostaria de vos agradar e nisso empregar 
a vida que de vós recebi. Não sei se me 
engano; mas creio que o melhor meio 
para o alcançar será viver como bom ci-
dadão na sociedade em que me haveis 
feito nascer, e como bom pai na família 
que me haveis dado.»

BEStRAVEl PAREdES

Rua Serpa Pinto, 129 Loja 12
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Email: paredes@besttravel.pt
Website: bestravel.pt/paredes

PUB

PUB



3Sexta-feira 23 de Outubro de 2015  oprogressodePAREDES

sociedade

Consignada obra de requalificação 
da EN15 entre Paredes e Penafiel 
Promessa. Beneficiação da via está prometida desde a construção do Hospital Padre Américo. 
Na ocasião ficou decidido criar passeios e um corredor de emergência para as ambulâncias.

A obra de requalifi-
cação da EN15 en-
tre Paredes e Pena-

fiel está consignada. A 
empreitada tem como 
objetivo a beneficiação 
do troço da EN15, com 
uma extensão de cerca de 
2,5 quilómetros, entre a 
ponte sobre o rio Sousa e 
a rotunda de Senradelas.

A obra, que representa 
um custo de perto de 2,9 
milhões de euros, foi con-
signada no início deste 
mês, e tem um prazo de 
execução de 418 dias, 
adiantou fonte da empre-
s a  In f ra e s t r u t u ra s  d e 
Portugal.

Segundo a Infraestru-
turas de Portugal, a inter-
venção a realizar nos pri-
meiros 400 metros, “onde 
o traçado existente atra-
vessa uma zona com ca-
racterísticas suburbanas 

António Orlando | texto
será essencialmente o re-
forço do pavimento e a 
construção de passeios 
em ambos os lados da 
estrada”.

No que diz respeito ao 
lanço seguinte, com apro-
ximadamente 2,1 quiló-
metros de extensão, “a Sul 
da A4 na aproximação ao 
centro urbano de Pena-
fiel, será feito o alarga-
mento da plataforma ro-
doviária para duas vias 
em cada sentido, a colo-
cação de separador cen-
tral e a construção de pas-
seios laterais”.

“Será realizada a refor-
mulação de três ligações 
existentes através da im-
plementação de rotun-
das, melhorando as con-
dições de fluidez e acessi-
bilidade nomeadamente 
à A4 e ao Hospital de Pe-
nafiel”, divulgou ainda a 
mesma empresa, alertan-
do no entanto que haverá 
a necessidade de “imple-

mentar condicionamen-
tos de trânsito designada-
mente através da supres-
são de berma e trânsito 
alternado no local dos 
trabalhos”, que irão de-
correr em quatro fases.

Para alertar os auto-
mobilistas e tentar redu-
zir o tráfego nas zonas de 
trabalhos será colocada 

sinalização de trânsito al-
ternativo entre a praça de 
p o r t a g e m  d a  A 4  e 
Penafiel.

 A  i n t e r v e n ç ã o  v a i , 
também, contemplar os 
futuros acessos ao IC35 e 
à A4, prevendo-se o fim 
do estrangulamento do 
t r a n s i t o  n a  z o n a  d a s 
atuais portagens.

Pontos de vista
Olho preguiçoso

Os  l e i t o r e s 
mais aten-
tos aos pro-
blemas de 

visão, certamente já re-
pararam em algumas 
crianças com um olho 
tapado. Perguntam por-
que será? Que problema 
t e v e  o u  t e m  a q u e l a 
criança ou bebé para ter 
um olho ocluído. 

Normalmente a oclu-
são de um olho é uma 
técnica usada para tratar 
uma ambliopia, ou se 
preferirem numa lingua-
gem menos técnica, um 
olho vago ou preguiçoso. 
A ambliopia caracteriza-
se por perda de visão 
(acuidade visual) de um 
ou dos dois olhos não 
sendo melhorável atra-
vés de óculos ou de len-
tes de contacto. Produz-
se em sequência de uma 
e x p e r i ê n c i a  v i s u a l 
anómala nos primeiros 
anos (ou meses) de vida. 

Na altura do nasci-
mento o funcionamento 
da região cerebral rela-
cionada com a visão é 
muito l imitado,  pois 
apesar de essa região es-
tar morfologicamente 
desenvolvida não tem 
um funcionamento efi-
caz por falta de experiên-
cia visual pré-natal. Para 
que essa região se desen-
volva eficazmente é ne-
cessário que lhe chegue 
imagens de boa qualida-
de. Se os olhos não forem 
capazes de formar ima-
gens nítidas o sistema 
neuronal não se vai de-
senvolver  e  surgirá a 
ambliopia.

As causas mais fre-
quentes para o apareci-
mento da ambliopia são 
os erros refrativos altos 
(em particular a hiper-
metropia) e o estrabismo 
que são responsáveis por 
cerca de 99% dos casos.

As opacidades da córnea e 
do cristalino (catarata 
congénita) também pro-
duzem ambliopia, sendo 
que nestes casos é neces-
sário uma intervenção of-
talmológica urgente.

A ambliopia não pro-
duz sintomas, o único sin-
toma é a diminuição da 
acuidade visual mas como 
na maioria dos casos esta 
diminuição é monocular a 
criança não se apercebe e 
não apresenta queixas.

O diagnóstico da am-
bliopia faz-se através da 
avaliação da acuidade vi-
sual, onde se verifica que 
esta é inferior ao normal e 
que não melhora através 
de lentes. Nas crianças a 
partir dos 3 ou 4 anos é fá-
cil a realização desta ava-
liação, no entanto em 
crianças mais pequenas a 
avaliação é mais difícil. 
Nas crianças mais novas 
ou em bebés pode-se infe-
rir que existe ambliopia de 
um olho quando há resis-
tência à oclusão (quando 
se tapa um olho à criança e 
ela chora ou tenta retirar o 
objeto que lhe esta a ocluir 
o lho). No caso de estrabis-
mo constante de um olho 
também se pode suspeitar 
da presença de ambliopia 
no olho desviado.

A melhor forma de pre-
venir o aparecimento da 
ambliopia é através da 
realização de um exame 
visual. A primeira avalia-
ção deve ser realizada por 
volta de um ano de idade, 
o segundo exame deve 
realizar-se aos 3 anos e o 
terceiro aos 6 anos.

Embora a ambliopia 
possa ser melhorável du-
rante toda a vida é até aos 
8-10 anos o período onde 
os tratamentos são mais 
eficazes possibilitando 
uma recuperação visual 
de praticamente 100%. A 
ambliopia é um problema 
de visão que quando não 
tratado a tempo pode ter 
repercussões no sistema 
visual como por exemplo 
a diminuição da visão 
estereoscópica. 

Não se esqueça, mes-
mo que não se suspeite de 
nada, todas as crianças 
devem realizar um exame 
visual aos 1, 3 e 6 anos.

Por
JOrgE 
JOrgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt
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Inauguração do relvado sintético  
do Rebordosa teve “festa envergonhada”
Cerimónia. Celso Ferreira ficou solenemente irritado com a falta de brilho na festa e apontou, a dedo, as ausências do presidente do RAC e 
da maioria dos atletas da formação. 

A cerimónia de inau-
guração do relvado 
sintético do Rebor-

dosa Atlético Clube (RAC), 
que decorreu no passado 
sábado, no complexo des-
portivo de Azevido, foi um 
embaraço “por culpa” da 
fraca adesão popular que 
tirou do sério o presidente 
de câmara levando-o a fa-
zer  comparações com 
idênticas cerimónias já 
realizadas em Gandra e 
em Recarei. Em Rebordo-
sa, Celso Ferreira, zanga-
do com a reduzida plateia, 
chegou a sugerir que a 
inauguração parecia uma 
festa clandestina: “não há 
motivo nenhum para nós 
estarmos aqui envergo-
nhados, quase escondi-
dos para ninguém saber 
que estamos a inaugurar 
uma obra que a câmara 
pagou”, exclamou. 

O autarca que na últi-
ma reunião da Assembleia 
Municipal acusou o presi-

António Orlando | texto
dente de Junta de Rebor-
dosa, Elias Barros, de não 
querer obras na sua fre-
guesia, voltou à carga di-
zendo que está de “cons-
ciência tranquila com as 
obras que fizemos aqui 
em Rebordosa”, admitin-
do que, “qualquer dia na 
Câmara Municipal acha-
mos que não fazem falta 
obras em Rebordosa por-
que as pessoas não apare-
cem. O clube tem mais de 
200 atletas, estão aqui 50. 
Esta juventude merecia 
outra atenção, mas vocês, 
jovens não têm culpa das 
zangas dos adultos”, ati-
rou no discurso oficial. 

Uma das faltas na ce-
rimónia de inauguração 
do sintético e apontadas 
por Celso Ferreira foi a do 
presidente do RAC, Joa-
quim Barbosa. “Eu sinto 
que estou a trair o presi-
dente do clube porque 
vim inaugurar uma obra 
nas costas dele e não que-
ria. A Câmara atribuiu ao 
clube a medalha de ouro e 
é verdade que ele também 

não foi...eu não sei se há 
aqui  a lgum problema 
com a Câmara Municipal. 
A Camara é que não tem 
nenhum problema com 
Rebordosa”, garantiu, Cel-
so Ferreira. 

Já após a intervenção 
do autarca que em termos 
protocolares encerrava a 
cerimónia, o tesoureiro 
do RAC, Albano Silva, viu-
-se na obrigação de inter-
vir. Primeiro “para lamen-
tar o discurso do presi-
d e n t e  d a  C â m a r a”  e 
depois para justificar a 

Leo Neves
avançado  
dos Juvenis do RAC

A bola salta mais. É diferen-
te. Na terra nós por vezes tí-
nhamos medo de esmurrar 
as pernas. 

Diogo Martins
lateral esquerdo  
dos Juvenis do RAC

“Já posso fazer cortes de 
carrinho sem magoar. É um 
espetáculo. Está muito me-
lhor. Gosto muito de jogar 
futebol.”

ausência de Joaquim Bar-
bosa: “ele, o presidente do 
clube tem direito a tirar 
uns dias de descanso e go-
za-los nas termas”, disse 
visivelmente incomo- 
dado.

O bate boca e o mal es-
tar prosseguiu durante o 
descerrar da placa que en-
cerrou a inauguração do 
sintético do RAC. As me-
lhorias do parque de jogos 
da formação do RAC re-
presentam um investi-
mento total a rondar os 
215 mil euros.

FO
t
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Rio Sousa devolve 
vitima de homicídio
Vítima. Leandro Rocha, 31 anos, natural da Sobreira, terá sido as-
sassinado e atirado ao rio embrulhado em fita adesiva

A população da fregue-
sia de Aguiar de Sousa 
ainda está incrédula 

com a descoberta, no passa-
do dia  8 de outubro, de um 
cadáver a boiar na zona do 
açude de Senande, no rio 
Sousa.

A vítima, Leandro Rocha, 
31 anos, natural da Sobreira, 
terá sido assassinado e atira-
do ao rio embrulhado em fita 
adesiva. Após a remoção do 
cadáver, as autoridades dete-

António Orlando | texto

taram vários golpes no dorso e 
no peito. Atendendo ao estado 
de decomposição o corpo es-
taria há vários dias na água.

A Policia Judiciária, que se 
encontra a investigar o caso, 
admite a possibilidade de se 
estar perante um crime pas-
sional, mas também não ex-
cluiu a hipótese de o homicí-
dio estar relacionado com 
crimes de tráfico de droga e 
furto pelos quais Leandro Ro-
cha já havia sido condenado. 

A população afasta a ideia 
do corpo ter sido lançado ao 
rio pela ponte, porque o “Sou-
sa” não tinha água suficiente 
para o arrastar até à queda de 
água onde foi encontrado por 
uma habitante da localidade.

breves

Presos traficantes 
que “laboravam”  
em escolas 

Sete pessoas, com idades 
entre 21 e 34 anos, foram deti-
das na quinta-feira, dia 15, pela  
GNR, no decorrer de uma ope-
ração de combate ao tráfico de 
droga, sobretudo junto da co-
munidade escolar da região. 
Uma das zonas que os alega-
dos traficantes usavam eram 
as imediações das escolas do 
concelho de Paredes, mas 
também de Valongo, Gaia e 
Marco, este último, o concelho 
onde residem.

A ação policial apreendeu 
várias drogas sintéticas e 
haxixe.

Jovem agredido em 
Cristelo após cilada 
de ex-companheira

Um rapaz de 22 anos foi 
brutalmente agredido ao fim 
da noite de sexta-feira, dia 16, 
em Cristelo. Tudo aponta que a 
vitima, João Barbosa, tenha si-
do alvo de uma cilada da anti-
ga companheira e do actual 
namorado, um homem casa-
do de Paços de Ferreira. Foram 
ambos detidos pela Polícia Ju-
diciária. Segundo a PJ, a vítima 
foi agredida pelos suspeitos 
(mulher, empregada comer-
cial, e o homem, metalúrgico) 
com um bastão na cabeça e no 
tronco e golpeada com uma 
faca em várias zonas do corpo.

Detido 
por roubar “amigo”

Polícia Judiciária (PJ) de-
teve um homem de 55 anos, 
pela presumível autoria de 
um crime de roubo, ocorrido 
no passado dia 18 de junho, 
em Paredes. O detido, mecâ-
nico de profissão, “junta-
mente com outros dois coau-
tores, convidou o ofendido, 
seu conhecido, para sua casa 
e após, inesperadamente, o 
ter agredido fisicamente, 
apontou-lhe uma arma de 
fogo para que este lhes entre-
gasse dinheiro que havia re-
cebido recentemente da ven-
da de um automóvel que lhe 
pertencia”, pode ler-se em 
nota enviada por aquela for-
ça policial.A PJ realizou ainda 
buscas domiciliárias, tendo 
apreendido varais gramas de 
droga e vários utensílios para 
cultivo em estufa e acondi-
cionamento de plantas de 
liamba. Foi ainda apreendido 
um spray de aerossol conten-
do uma substância proibida, 
um carro com matrícula es-
panhola, dada como furtada, 
assim como um motociclo 
desmontado e sem as respe-
tivas chapas de matrícula.

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

A semana cultural que visa 
celebrar os 70 anos da 
Obra de Assistência Social 
de Sobrosa “procura ir ao 
encontro dos gostos de to-
das as pessoas”.
O programa começou no 
dia 20 de outubro, com a 
realização de um seminá-
rio sobre a Solidariedade 
Social no séc. XXI, no Salão 
Nobre do Centro Paroquial 
de Sobrosa.
Ao longo da semana, des-
taque para a uma exposi-
ção de Fotografia, Escultu-
ra e Pintura patente até 
domingo, dia 25. Esta noite 
de sexta, o dia 23, às 
21.30h está prevista a 
atuação da Orquestra Li-
geira do Vale de Sousa. To-
das estas atividades de-
correm na Casa da Eira.
Amanhã, sábado, dia 24, 
vai haver um concerto ao 
ar livre, no Jardim Sovero-
sa, com as atuações de Él-
vio Santiago, Broa de Mel, 
Miguel & Alex, Tatiana e 
Nelo Silva, a partir das 22h. 
Na noite de domingo, a 
partir das 21h, há uma 
grande Noite de Fados no 
Lar de Idosos.
O programa culmina na 
terça-feira, 27 de outubro, 
com a celebração da Euca-
ristia, na Igreja Paroquial 
de Santa Eulália de Sobro-
sa, seguida do almoço de 
aniversário na Casa da Ei-
ra. À tarde terá lugar a ho-
menagem aos beneméri-
tos e Direcções anteriores 
na Casa da Igreja. A sema-
na festiva encerra com um 
concerto de homenagem 
ao Padre António Moreira 
de Meireles, pelo Coro 
Anonymus, na Igreja 
Paroquial.

70 Anos de Solidariedade e novos 
desafios pela frente
Festa. Aniversário da Obra de Assistência 
Social da Freguesia de Sobrosa

A Obra de Assistência 
Social da Freguesia 
de Sobrosa faz 70 

anos, na próxima terça-fei-
ra, dia 27 de outubro. A data 
redonda começou a ser ce-
lebrada com oito dias de an-
tecedência através de diver-
sas atividades. “Os 70 anos 
de uma instituição tão im-
portante para a região como 
a Obra de Assistência Social 
têm de ser assinalados dig-
namente”, argumenta An-
dré Santos, Presidente da 
Direção da Obra de Assis-
tência Social da freguesia de 
Sobrosa. (Ver caixa com 
programa)

A Obra de Assistência So-
cial da Freguesia de Sobrosa 
é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social 
(IPSS) fundada no dia 27 de 
outubro de 1945 que tem co-
mo missão responder às ne-
cessidades das crianças, dos 
idosos e dos carenciados. 
Presta um serviço qualifica-
do e diversificado de refe-
rência que vai do lar de ido-
sos ao centro de dia, passan-
do pelo centro de convívio, 
pelo serviço de apoio domi-
ciliário, pela cantina social, 
pelo lar residencial, pela cre-
che, pela componente de 
apoio à família, pelo centro 
de atividades de tempos li-
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vres, pela formação e estu-
dos, pela habitação social e 
pela horta social.

Tudo começou com um 
asilo pela mão do fundador, 
o padre benemérito Antó-
nio Moreira Meireles, de-
pois passou a um pequeno 
lar de idosos. Mais tarde foi 
ampliado. A partir daí, a 
Obra foi evoluindo até aqui-
lo que é hoje: um centro que 
presta apoio social que vai 
muito além das fronteiras 
de Sabrosa. 

Em dez anos a instituição 
passou de 18 para 42 funcio-
nários. A estes juntaram-se 
os tarefeiros, que ajudam no 
serviço de almoço aos alu-
nos do Centro Escolar, que 
elevou para 65 o número de 
colaboradores que labutam 
pela Obra.

O crescimento da insti-
tuição por um lado e por ou-
tro a nova legislação em vi-
gor que regula o setor das 
IPSS está a colocar um desa-
fio à obra do malogrado An-
tónio Moreira Meireles. Por 
vontade deste benemérito, 
a gestão da Obra de Assis-
tência Social da Freguesia 
de Sobrosa tem de ser lide-
rada pelo Presidente de Jun-
ta em funções. Seja ele qual 
for. “Eu não sei que mudan-
ças podem surgir. Admito 
que cada vez mais esta insti-
tuição tem de ser profissio-
nalizada. Isto deixou de ser 

uma associação de trazer 
por casa e passou a ser uma 
instituição com uma di-
mensão muito grande”, 
considera, o atual Presiden-
te de Junta, André Santos, a 
dois anos de concluir o seu 
3 º  e  ú l t i m o  m a n d a t o 
autárquico.

O responsável lembra 
que aquando da discussão 
da agregação de freguesias, o 
atual modelo de gestão da 
Obra foi posto em causa. “Eu 
na ocasião disse que, só par-
tiria para a separação da 
Obra da Junta se se concreti-
zasse a agregação de Sobrosa 
com outra freguesia. Enten-
dia que a instituição devia 
ser acautela. Felizmente a 
freguesia manteve-se intata. 
Agora, tenho tido tido reu-

niões para perceber o que é 
que a legislação obriga. Há a 
necessidade de criar mais 
um órgão para além dos 
existentes – direção e conse-
lho fiscal – e pela forma co-
mo a instituição está crescer 
tem que acautelar o seu futu-
ro. Contra mim falo. Isto não 
pode ser gerido à noite e ao 
fim de semana”, advoga. 

Recentemente, vivia o 
país a campanha eleitoral 
para as eleições legislativas, 
o ministro da Solidariedade, 
Pedro Mota Soares, visitou a  
Obra de Assistência Social 
da Freguesia de Sobrosa e 
no regresso a Lisboa o go-
vernante levou na algibeira 
um pedido de compartici-
pação para a criação de um 
Centro de Atividades Ocu-

pacionais (CAO) para defi-
cientes. Uma outra necessi-
dade tem que ver com a falta 
de um salão polivalente que 
permita à instituição reunir, 
sempre que necessário, 
num só espaço os utentes e 
famílias. “É uma urgência. 
Ainda agora no nosso ani-
versário vamos ter de alugar 
e montar uma tenda na Ca-
sa da Eira porque não temos 
um espaço para fazer as ati-
vidades.  Temos o projeto de 
um polivalente, submetido 
à Câmara de Paredes, a 
construir num terreno nos-
so. Aguardamos por novida-
des. Seria uma boa prenda. 

Entretanto a instituição 
vai fazendo pela vida, o edi-
fício do primeiro Lar da 
Obra está a ser alvo de uma 

intervenção (colocação de 
capoto nas paredes) no sen-
tido de o dotar de melhores 
condições a quem ali vive 
uma nova etapa de vida. 
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Orgulho caseiro

No auditório da Escola Se-
cundária de Paredes, fo-
ram muitos os alunos que 
se sentaram para ouvir 
uma ex-colega, agora já 
“doutora”. Na plateia tam-
bém a presença notada de 
antigos professores de Lia 
Costa e… os avós. Pela pri-
meira vez foram “ouvir a 
netinha falar do seu 
trabalho”.
“Para a escola é um gosto 
muito grande, ver os nos-
sos ex-alunos regressa-
rem pela porta grande. O 
caso da Lia não é único. Fe-
lizmente que há outros 
mais que estão a dar car-
tas por esse mundo fora, o 
que nos deixa muito orgu-
lhosos e são um estímulo 
para a nossa comunidade”, 
confessou ao Progresso, 
Maria Manuel, professora 
do grupo de Biologia da Es-
cola Secundária de Pare-
des, ladeada por Paula Sil-
va, a docente responsável 
pela organização da 
conferência.

Perfil de uma 
investigadora 
made in Paredes

Lia Filipa Alvarez  
Pereira da Mota e Costa 
Idade – 22 anos 

- Estudante da escola se-
cundária de Paredes até 
2010;
- Licenciada em Biologia pe-
la Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto 
(2010-2013). Realizou o se-
gundo semestre do último 
ano na Universidade de Sa-
lamanca, pelo programa 
ERASMUS.
- A terminar o mestrado em 
Biologia Molecular e Celular 
pela Universidade de Aveiro. 
O trabalho de investigação 
de tese de mestrado foi rea-
lizado no Laboratório de 
Bioquímica da Faculdade de 
Farmácia da Universidade 
do Porto. 
- Durante o último ano, o tra-
balho foi apresentado no 
encontro nacional de pós-
graduação em ciências bio-
lógicas (ENPGCB); no Euro-
pean Society of Human Re-
production and Embriology 
meeting (ESHRE); no con-
gresso de jovens investiga-
dores da universidade do 
Porto (IJUP); no Young Eu-
ropean Students meeting 
(YES meeting), tendo ganho 
uma menção de honra pela 
apresentação na sessão 
plenária; e no congresso da 
Unidade Multidisciplinar de 
Investigação Biomédica 
(UMIB summit), com abs-
tract selecionado para pu-
blicação na Medicine 
journal.
- Em Novembro tem previs-
to começar um mestrado 
em técnicas de reprodução 
humana assistida na Uni-
versidade de Salamanca e 
Hospital Universitário de 
Valladolid.

Investigadora alerta para o perigo  
do consumo da canábis na gravidez
Ciência. Lia Costa, aluna da secundária de 
Paredes até 2010, está a terminar o mestrado 
em Biologia Molecular e Celular pela 
Universidade de Aveiro.

Os efeitos do consu-
mo de cannabis po-
dem perdurar por 

longos períodos afetando 
gravemente a gravidez. O 
alerta foi deixado na Escola 
Secundária de Paredes, por 
Lia Costa, licenciada em Bio-
logia pela Faculdade de 
Ciências da Universidade do 
Porto. A jovem paredense, a 
convite do grupo de biologia 
da Secundária, regressou 
por momentos à escola onde 
estudou, para realizar a con-
ferência “Biologia e investi-
gação científica: compostos 
canabinoides e gravidez”.  A 
jovem investigadora citou 
um estudo recente, feito a 
uma grávida que consumiu 
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cannabis episodicamente 
(apenas uma vez), ainda an-
tes de engravidar. “Dois me-
ses depois engravidou e o 
bebé ainda sofreu as conse-
quências desse consumo 
furtuito”, revelou, para es-
panto da plateia. 

A longa presença no orga-
nismo dos vestígios desta 
droga tem que ver com o fato 
de serem compostos lipídi-
cos cuja libertação é muito 
lenta. Por exemplo, “na uri-
na, que é das coisas que se li-
berta mais facilmente, ainda 
é possível detetar esta droga 
três meses depois de ter pa-
rado de consumir. No cabelo 
um ano depois do consumo, 
por muito pouco que seja, 
ainda é detetada a presença 
da droga”, explica.

 As consequências do 

consumo de cannabis são, 
segundo Lia Costa, avassa-
ladoras na reprodução hu-
mana. A explicação “é sim-
ples”: a cannabis é dos pou-
c o s  c o m p o s t o s  q u e 
conseguem atravessar a 
placenta e atingir os bebés. 
Nestas circunstâncias, os 
recém-nascidos ficam com 
problemas cerebrais (atra-
sos mentais). 

Os problemas que se de-
tetam na gravidez e no pós
-parto podem já ser anteci-
pados. A ciência sabe que o 
consumo de cannabis é po-
tenciador de “distúrbios no 
ciclo menstrual, de suprimir 
a ovulação e está, também, 
associada a problemas na 
gravidez como o aborto, a 
morte ou nascimento pre-
maturo, assim como um 
atraso no crescimento in-
trauterino e uma redução no 
tamanho da bebé”. Nos ho-
mens, o consumo de canna-
bis cria “problemas de ejacu-
lação incluindo na qualida-
de dos espermatozoides, 

mais lentos e em menor 
quantidade”. 

 A cannabis e derivados 
(marijuana e haxixe) é a 3ª 
droga mais consumida, logo 
após o álcool e o tabaco e à 
frente da cafeína (café e be-
bidas energéticas).  

A cannabis não tem, po-
rém, só efeitos adversos. 
“Mas não é a droga em si”, 
realça, Lia Costa, para expli-
car de seguida: “tem tam-
bém efeitos positivos, no-
meadamente, sedativos, 
analgésicos e anti-inflama-
tórios e que já são usados no 
combate a alguns tipos de 
cancro”.

Refira-se que atualmente 
há três drogas (fármacos) 
que têm por base a cannabis, 
“tratada cientificamente, 
após a extração dos compos-
tos da planta que têm efeitos 
benéficos”, sublinha Lia 
Costa.

Sobre a possibilidade da 
legalização de drogas, em 
particular da marijuana, que 
tem sido defendida em al-

guns fóruns, Lia Costa, tem 
entendimento contrário. “É 
verdade a Marijuana pode 
ter efeitos benéficos mas não 
é a droga em si. Tem de ser 
muito bem controlada por-
que os efeitos adversos são 
imensos. Tem que se saber 
quais os compostos benéfi-
cos, em que doses e em que 
momentos da doença de-
vem ser consumidos”, avisa.
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EMPRESA ADMITE 
ESTOFADORES

Empresa se mobiliário  
sediada em Rebordosa  

admite estofadores com experiencia 
profissional na área dos estofos.

Contactos
Tel: 22 41572390

Mail: josesilva@jms.pt

PUB

Tertúlia das Cores,  
os jovens e a política

Concluída requalificação da Rua Central do Carreiro em Astromil

A embaixada da Juven-
tude dinamizou na sua se-
de, em Paredes, uma tertú-
lia sobre a juventude e a 
política, tendo como pro-
tagonistas os líderes da JP 
(Artur Mesquita), da JS 
(Luís Garcia) e da JSD (Ri-
cardo Santos), sob a mode-
ração da Presidente da Em-
baixada da Juventude, 
Paula Rocha. 

As questões do ensino e 
do preconceito que muitas 
vezes se constata face ao en-
sino profissional (não é con-
siderado uma alternativa, 
mas uma hipótese de recur-
so pouco exigente) estive-
ram em destaque. 

Nesse sentido, discutiu-
se igualmente a necessida-
de de diversificação de ofer-
tas formativas do ensino, 
assim como as dificuldades 
associadas ao acesso e fixa-

Está pronta a obra de re-
qualificação da Rua Central 
do Carreiro, que atravessa 
Astromil desde a Estrada 
Nacional N.º 15 até à igreja 
da freguesia. Tratou-se de 
um investimento estrutu-
rante de mais de 332 mil eu-
ros na freguesia de Astromil, 
que representa uma consi-
derável melhoria da quali-
dade de vida para todos os 
moradores. 

O anterior Presidente da 
Junta, Joaquim Bessa, já havia 
procedido ao alargamento da 
via e à construção dos muros 
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ção no mercado de trabalho.  
Numa sala composta maio-
ritariamente por jovens, os 
convidados fizeram, tam-
bém, uma breve sistemati-
zação do que é a política, 
surgindo a questão de âm-
bito ideológico: compatibi-
lidade dos ideais da Demo-
cracia Cristã num Estado 
Laico; um outro tema am-
plamente debatido foi a co-
notação negativa da política 
percecionada por parte dos 
jovens, e do papel das juven-
tudes na credibilização da 
mesma. 

“Foi uma tertúlia com 
ampla participação dos 
convidados, bem como da 
audiência, tendo emergido 
a vontade de uma nova edi-
ção, uma vez que foi uma 
interessante e pertinente 
oportunidade de debate das 
realidades juvenis, em Pare-
des”, adiantou ao Progresso, 
fonte da Embaixada da 
Juventude.

de suporte, num investimen-
to de cerca de 224 mil euros. 

Lurdes Meireles concluiu 
agora a empreitada, através 
da pavimentação e execu-
ção de passeios e da criação 
de infraestruturas para es-
coamento de águas pluviais, 
obra orçada em mais de 108 

Duas Igrejas  
premiou mérito escolar
Ensino. Quatro alunos que no último ano letivo frequentaram o ensino básico foram dis-
tinguidos. A ocasião foi aproveitada para inaugurar a Biblioteca da freguesia  

Mafalda Leal Go-
mes, do 4.º ano; 
Diana Filipe Ma-

chado Freitas, do 6.º ano; 
Adriano Emanuel Barbosa 
Bessa, do 9.º ano e Daniela 
Filipa Ferreira Moreira, do 
12.º ano, “são alunos de 
mérito” da Freguesia de 
Duas Igrejas. 

Os jovens estudantes fo-
ram premiados pelo bom 
desempenho escolar em 
cerimónia promovida pela 
junta de freguesia. A entre-
ga dos prémios que decor-
reu no Salão Nobre, foi pre-
sidida por Celso Ferreira 
que se fez acompanhar, 
nomeadamente, pela ve-
readora com o pelouro da 
E d u c a ç ã o,  He r m í n i a 
Moreira. 

Cada um dos alunos bri-
lhantes recebeu um che-
que cujo valor oscilou con-
soante o grau de ensino 
frequentado. Por exemplo, 
a Mafalda, do 4º ano arre-
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cadou 100 euros enquanto 
Daniela, do 12ª ano, teve 
direito a 250 euros.

Após a cerimónia, se-
guiu-se a inauguração da 
Biblioteca de Duas Igrejas. 
A Junta cedeu o espaço e o 
mobiliário para a Bibliote-
ca e adquiriu alguns livros, 
que se juntam a outros 
doados para a constituição 
do espólio inicial. A biblio-
teca disponibiliza ainda 
um computador com aces-
so à Internet.

A nova valência serve 
naturalmente toda a popu-
lação, mas é acima de tudo 

um precioso instrumento 
de apoio à comunidade es-
colar, “prosseguindo a es-
tratégia municipal de forte 
aposta na educação como 
fator essencial para pro-
gresso, desenvolvimento e 
competitividade do territó-
r i o”,  j u s t i f i c a  f o n t e 
municipal. 

O presidente da Junta de 
Duas Igrejas salientou a im-
portância da educação pa-
ra o desenvolvimento e 
congratulou-se pela con-
cretização destes dois pro-
jetos. “Há muito que dese-
jávamos instituir estes pré-

mios e criar a biblioteca, e 
estou naturalmente feliz 
por ter sido finalmente pos-
sível. Os alunos estão de 
parabéns, mas estão igual-
mente os pais e em particu-
lar os professores, cuja de-
dicação à missão de educar 
deve ser sempre realçada”, 
enalteceu, António Bessa. 

Dirigindo-se aos pre-
sentes, Celso Ferreira, su-
blinhou o quanto é impor-
tante a aposta na “excelên-
cia como tão bem está a 
fazer a Junta de Freguesia 
de Duas Igrejas, e todos os 
alunos devem saber que 
este prémio está ao seu al-
cance. Muitos estiveram 
perto de o conseguir, mas 
tal como nos campeona-
tos, só pode haver um cam-
peão. Não foram campeões 
este ano, mas podem sê-lo 
no próximo. E a biblioteca 
que hoje se inaugura é mais 
um instrumento à disposi-
ção dos alunos de Duas 
Igrejas para alcançarem 
esse objetivo”, reiterou, na 
ocasião, o Edil paredense. 

mil euros. “Estou muito fe-
liz por estar aqui a inaugu-
rar uma obra de tão grande 
importância para Astromil. 
Trata-se de um importante 
investimento, absoluta-
mente fundamental para a 
freguesia”, disse, Lurdes 
Meireles. 

“A difícil conjuntura 
económica que Portugal 
atravessa não impede a Câ-
mara Municipal de Paredes 
de investir na requalifica-
ção das infraestruturas do 
concelho, sem descurar na-
turalmente as restantes 
áreas da governação. Felici-
to a Presidente da Junta pe-
la inauguração da requalifi-
cação desta importante via 
de Astromil e sei que mui-
tas obras se seguirão neste 
mandato, e nos próximos, 
porque a população da fre-
guesia reconhece a grande 
qualidade do trabalho de 
Lurdes Meireles”, enalteceu 
Celso Ferreira.
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 “Conheça o Património – O Lugar e os Homens” 
cresceu em participantes

Câmara de Paredes atribui mais de meio milhão 
de euros em subsídios

Os Pelouros da Cultura e 
do Turismo da Câmara Mu-
nicipal de Paredes promo-
veram mais uma edição do 
programa “Conheça o Pa-
trimónio – O Lugar e os Ho-
mens”, entre os dias 5 de 
setembro e 17 de outubro. 

Tal como nas anteriores 
edições, o programa foi di-
recionado para a popula-
ção das freguesias do con-
celho de Paredes, sensibili-
zando para a necessidade 
da preservação, valoriza-
ção e divulgação do pa-
trimónio concelhio. Este 
ano, a viagem começou pe-
lo património natural, geo-
lógico, imaterial, cultural e 
religioso de Paredes atra-
vés da visita ao recém re-
qualificado Parque Natural 

A Câmara Municipal de 
Paredes deliberou, em reu-
nião camarária realizada 
esta quarta-feira, atribuir 
532 mil euros de subsídio 
às corporações de bombei-
ros e delegações da Cruz 
Vermelha Portuguesa do 
concelho até ao final do 
mandato do atual executi-
vo, em 2017.

Cada uma das cinco 
corporações de bombeiros 
receberá, no total, 101.600 
euros, enquanto as delega-
ções da Cruz Vermelha das 
freguesias de Sobreira e de 
Vilela recebem 12.000 eu-
ros cada. 

O Município de Paredes 
reconhece assim o papel 
de extrema importância da 
Cruz Vermelha no socorro 
à população e na ação so-

da Sr.ª do Salto em Aguiar 
de Sousa. Seguiu-se a visita 
ao património da freguesia 
de Paredes e o programa 
terminou na Serra de San-

cial, e igualmente o dos 
bombeiros voluntários 
tanto na defesa da floresta 
como também no socorro 
à população, pelo que deci-
de apoiar as corporações 
concelhias apesar de essa 
função ser da responsabili-
dade do Ministério da Ad-
ministração Interna. Este 
apoio tem duas compo-
nentes: uma de subsídio 
ordinário e outra de subsí-
dio ao pagamento dos pré-
m i o s  d e  s e g u r o  d a s 
viaturas. 

“Apesar das fortes restri-
ções orçamentais a que a 
autarquia tem vindo a ser 
sujeita devido à contínua 
diminuição das receitas 
municipais, é com grande 
satisfação que fazemos es-
te esforço de apoio de mais 

Manifestações culturais ajudam a alimentar 
sonho da construção de Centro de Dia
Associativismo. 
Associação para o 
Desenvolvimento 
de Mouriz pretende 
estatudo de IPSS

A Associação para o 
Desenvolvimento de 
Mouriz (ADM) está a 

negociar uma parceria com 
uma IPSS para criar um 
Centro de Dia para 15 pes-
soas. O projeto, que está a 
ser articulado com a Câma-
ra de Paredes, irá ocupar o 
primeiro piso da sede da 
associação que “ainda está 
em grosso e precisa de um 
investimento 
considerável”.

A campanha de angaria-
ção de fundos está em curso. 
O recente “Mouriz com cul-
tura”, um programa de ani-
mação cultural, foi apenas o 
começo.

A  t ra n s f o r m a ç ã o  d a 
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ADM numa IPSS está no ho-
rizonte da atual direção que 
“permitirá  uma maior faci-
lidade no acesso a apoios e à 
gestão própria de equipa-
mentos sociais como será o 
centro de dia”, argumenta 

Celso Brum, presidente da 
instituição.

Refira-se que a ADM, no 
domínio social, é parceira do 
Fundo Europeu de Auxílio às 
Pessoas Mais Carenciadas 
(FEAC). Fruto desta parceria, 

através da segurança social 
anualmente ajudamos no 
plano alimentar 40 famílias”, 
explica o responsável. 

Fundada a 12 de julho de 
1993, a ADM conta atual-
mente com cerca de 450 as-

tiago, em Louredo. O nú-
mero de participantes tem 
vindo a aumentar a cada 
edição. No ano passado, 
houve cerca de 250 pessoas 
nas visitas ao património, 
número que foi superado 
nesta edição, estabelecen-
do-se um novo recorde de 
300 visitantes. “Estamos a 
desenvolver um trabalho 
muito positivo no âmbito 
da divulgação cultural e tu-
rística e estamos convictos 
de que terá excelentes re-
sultados, porque estamos a 
conseguir sensibilizar e 
motivar a população para a 
riqueza do património do 
nosso concelho”, refere a 
vereadora do Pelouro da 
C u l t u r a ,  H e r m í n i a 
Moreira.

sociados e tem como missão 
potenciar uma integração 
ativa e participativa na co-
munidade de todas as crian-
ças, jovens e idosos. A asso-
ciação é casa de abrigo aos 
grupos de cavaquinhos, de 

teatro infantil e jovem e de 
paintball.

Quanto ao Mouriz cultu-
ral, segundo Carlos Brum, 
tratou-se da recuperação de 
uma “iniciativa que era orga-
nizada pela antiga junta de 
freguesia de Mouriz, que des-
de 2013, em consequência da 
agregação com Castelões de 
Cepeda, deixou de se fazer”. 

Do programa fizeram 
parte atuações dos grupos: 
Amigos da Saudade, Mouri-
dance, Teatro Girassol e do 
Rancho Folclórico de Cete. 
Houve também espaço para 
uma aula de Zumba. 

“A iniciativa mobilizou 
muita gente. Nas nossas ini-
ciativas tentamos conjugar 
aquilo que seja útil para a fre-
guesia, isto é que envolva as 
várias faixas etárias e acho 
que foi conseguido. Conse-
guimos angariar alguma re-
ceita, sobretudo na venda de 
produtos da terra que nos fo-
ram oferecidos pelos agricul-
tores e associados e que nós 
comercializamos”, concluiu.

de meio milhão de euros a 
instituições tão importan-
tes para a sociedade como 
os bombeiros voluntários e 
a Cruz Vermelha Portugue-
sa”, salienta Celso Ferreira, 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes. 

Já o vereador do Pelouro 
da Proteção Civil, Manuel 
Fernando Rocha, enaltece 
a importância deste apoio 
para o planeamento orça-
mental das instituições. 

“Com este importante 
contributo para os respeti-
vos orçamentos, as corpo-
rações de bombeiros e a 
Cruz Vermelha concelhias 
poderão desenvolver os 
p l a n o s  d e  a t i v i d a d e s 
anuais com uma margem 
de manobra mais confor-
tável”, diz.
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Camões e a actualidade

C
ontra quase 
todas as  ex-
pectativas, o 
mundo velho 

ruiu. Ruiu o preconceito 
que impedia que a ex-
pressão eleitoral de for-
ças fora do “Centrão” ti-
vesse consequências no 
poder real. Ruiu o epíte-
to de forças de protesto 
q u e  d e s c a ra c t e r i z a va 
quem na prática, ao pro-
testo, legítimo e adequa-
do tantas vezes, somava 
a proposta alternativa, a 
proposição, a diferença. 
Ruiu uma concepção do 
poder em que artificial-
mente uns se sucedem a 
outros numa contínua 
bipolarização, mudados 
os rostos, os discursos, 
mas mantendo-se idên-
ticos os conteúdos. 

E a queda de tão sóli-
da fortaleza, alicerçado 
no tempo histórico, na 
tradição, na certeza fata-
l ista,  no medo da mu-
dança, desencadeou um 
estado de perturbação 
mental  em muitos.  De 
súbito soaram as sirenes 
pelos corredores gover-
namentais, pelas redac-
ções, e admito, em mui-
tas casas. E gritou-se: 

 Preparem o desfibri-
lador! Preparem as mais 
modernas técnicas de 

Por
CrIStIAnO
rIBEIrO
Médico

ressuscitação! Preparem 
as instalações de urgên-
cia! Algo de grave pode 
estar a acontecer...as di-
ferentes forças que se di-
z e m  d e  E s q u e rd a  v ã o 
DIALOGAR! O SISTEMA 
dá sinais de mal-estar, 
de angústia, de profunda 
i n q u i e t a ç ã o.  C o m o  é 
possível? 

PS, CDU e Bloco vêm 
com o argumento de que 
o governo não represen-
ta a maioria da popula-
ção na sua vontade elei-
toral .  Com a ideia  co-
m u m  d e  q u e  m a i s  d o 
mesmo, NÃO. Contra a 
vontade expressa de sua 
Excelência o Presidente, 
e dos aedos de serviço. 

Convoquem-se as for-
ças da moral, da estabili-
dade,  do passado e do 
presente. as forças ma-
çónicas e opusdeistas! 
Convoque-se o capital e 
a UGT. Convoque-se a 
NATO, a União Europeia, 
a Moody’s, o FMI, o Car-
deal de Lisboa e o Sérgio 
Sousa Pinto e o Francis-
co Assis. Não, não dei-
xem os esquerdistas dia-
logar, por favor, porque 
do diálogo, pode sair o 
COMPROMISSO e então 
seria o FIM.

Mas será que não há 
mais mundo para além 

cristianoribeiro@gmail.com

do pântano resignado 
em que vivemos? Será 
que a gestão do bem pú-
blico, e da governação, 
não pode ser orientada 
por valores éticos e pelo 
interesse geral? Será que 
a gestão do bem púbico e 
da governação não pode 
ser independente da ló-
gica particular dos escri-
tórios de advogados que 
como lóbi poderoso de-
terminam a produção 
legislativa e a actividade 
fiscalizadora? Será que 
no contexto europeu os 
governantes “bons alu-
nos”, que não passam de 
“fiéis súbditos” dos po-
derosos, não podem ser 
substituídos por deter-
minados e realistas pa-
triotas em defesa do País 
e dos seus interesses? 

Há um novo Mundo a 
percorrer. Fechou-se um 
ciclo. Uma nova Repúbli-
ca é preciso. Alguns re-
sistem nas últimas trin-
cheiras do poder perdi-
d o .  O  p a p ã o  d o s 
c o m p r o m i s s o s  e u r o -
peus: a NATO, a União 
Europeia, a Moeda Úni-
ca, o Tratado Orçamen-
tal. Significativamente 
dão como perdidas ou-
tras trincheiras, os com-
promissos nacionais: a 
competência governati-
va, a produção de rique-
za, a igualdade social, a 
justiça social, a sobera-
nia, a criação de uma po-
pulação escolarizada e 
competente, a esperan-
ça no futuro. 

Disse Camões, um dos 
nossos maiores de sempre: 

Mudam-se os tempos, 
mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a 
confiança: 

Todo o mundo é compos-
to de mudança, 

Tomando sempre novas 
qualidades. 

Os dias próximos mos-
trarão os limites da espe-
rança, mas há uma porta 
entreaberta.

S
egundo os dados publi-
cados no Anuário Finan-
c e i ro  d o s  Mu n i c í p i o s 
Portugueses 2014, lan-

çado pela Ordem dos Contabilistas 
Certificados, na passada semana, 
em 2014, os municípios portugue-
ses na sua maioria conseguiram re-
duzir o seu volume de dívidas. Nos 
Concelho vizinhos essa tendência 
também se verificou em Paços de 
Ferreira, Penafiel e Valongo, infeliz-
mente e ao contrário do que tem 
tentado propagandear o PSD local, 
em Paredes esta tendência não se 

A Ilusão da diminuição da dívida do Município
verificou, bem pelo contrário entre 
os muitos dados financeiros anali-
sados, o documento dá nota de uma 
subida, ainda que ligeira, do passi-
v o  d a  c â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes.

O Anuário Financeiro dos Municí-
pios Portugueses vem realizando ano 
após ano (e já lá vão 11 anos) uma ri-
gorosa análise económica e financei-
ra das contas dos municípios e tam-
bém das empresas municipais.

No ranking das 50 autarquias mais 
endividadas do país, mais uma vez 
liderado por Lisboa, volta a estar o 
nosso concelho de Paredes.

A Câmara de Paredes, liderada pe-
lo PSD é a 19.ª com maior passivo exi-
gível, 63,3 milhões de euros. Em 2008, 
mostra o Anuário, a dívida não che-
gava aos 19 milhões de euros.

A análise ao anuário serve igual-
mente para verificar que Paredes 

Por
pAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

D
esde o dia das eleições 
legislativas o nosso 
país entrou numa es-
pécie de realidade al-

ternativa que só a lucidez do Presi-
d e n t e  d a  R e p ú b l i c a  p o d e 
terminar.

Perante tanta informação e 
contra-informação parece que al-
guém se esqueceu, que apesar de 
tudo, houve um vencedor nestas 
eleições. Parece que na ânsia de 
querer ser poder a todo custo, o 
Partido Socialista quer subverter 
tudo aquilo que a nossa democra-
cia conquistou desde o 25 de Abril.

É claro que ainda existe gente 
lúcida no PS (são poucos, mas es-
tão lá), como Sérgio Sousa Pinto 
que, muito bem, reconhece que o 
caminho que António Costa quer 

Por
JOAquIm
nEvES
Engenheiro

Quem ganha as eleições tem que governar

joaquimneves.progresso@gmail.com

seguir, não só envergonha a histó-
ria de pluralidade do seu próprio 
partido, mas em última instância 
toda a histór ia  democrática 
portuguesa.

A coligação ganhou e ponto fi-
nal. É certo que não vai governar 
em maioria como no primeiro 
mandato, mas vai governar. Como 
aliás fizeram quinze dos dezanove 
governos eleitos anteriormente. E 
para ser sincero, não percebo por 
que razão desta vez teria que ser 
diferente.

E sejamos realistas. Nunca, em 
tempo algum, António Costa ad-
mitiu a possibilidade de uma 
aliança à esquerda durante a cam-
panha. E se não o fez, foi porque 
muito naturalmente não confiava 
no Bloco de Esquerda nem no Par-
tido Comunista para integrar um 
Governo.

E agora, só porque perdeu as 
eleições já vale tudo, até fazer go-
verno com o Bloco de Esquerda? 
Será que não aprendeu nada com a 
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A Ilusão da diminuição da dívida do Município
também sofreu um aumento em 2014 
do passivo na ordem dos 0,4% em re-
lação a 2013, cerca de 242 mil euros.

Este anuário serve para desmontar 
a campanha de ilusão montada pelo 
PSD Local, que afirma que em 2013 e 
2014 foram anos de grande redução 
de dívida.

Este atual executivo liderado pelo 
PSD, continua a sua política ilusio-
nista, e a verdade é que mesmo com o 
concelho parado, esburacado e sem 
rumo a dívida não tem parado de 
aumentar.

Os pedidos de empréstimos suce-
dem-se, o tribunal de contas conti-
nua sem dar o aval a tais pedidos, e 
agora em vez de 20 milhões já “só” 
pedem 16 milhões, numa tentativa 
desesperada de obter o aval do Tribu-
nal de contas.

A verdade é que o especialista alta-
mente credenciado, contratado para 

justificar tal pedido, já recebeu os 
seus cerca 30 mil euros (valor com 
IVA), mas o aval do tribunal de contas 
esse continua a não existir.

Os atuais responsáveis pela gestão 
da Câmara Municipal de Paredes, 
continuam alegremente a colocar Pa-
redes no mapa das más noticias, con-
tinuamos a ser um concelhos que 
pior situação financeira apresenta, 
os cortes implementados em Pare-
des, e ao contrário de todos os outros 
municípios, são em áreas prioritá-
rias, atendendo ao atual panorama 
económico do pais, esta câmara tem 
cortado nos apoio sociais e na educa-
ção. As famílias continuam a ser for-
temente penalizadas como o aumen-
to das taxas, como a chamada taxa do 
lixo e o brutal aumento do IMI.

E tudo isto para que é que tem ser-
vido???…..Para aumentar ainda mais 
a dívida!!

Quem ganha as eleições tem que governar

Grécia versus Syriza?
Parece que a sede de poder é 

tanta que António Costa não olha a 
meios para chegar a primeiro-mi-
nistro. Fica-lhe mal, porque de-
monstra mau perder e demonstra 
mais uma vez que o seu único inte-
resse é a sua sobrevivência política 
e não o interesse nacional. 

Quanto ao Bloco de Esquerda, a 
única conclusão que se pode tirar é 
que estão deslumbrados pela hi-
pótese de virem a ser Governo. 
Nem que para isso tenham que se 
juntar a quem tanto criticaram. Ou 
seja, como diz o Povo estão bem 
uns para os outros, pois todas estas 
movimentações demonstram que 
antes do interesse nacional estão 
os seus próprios interesses.

O Partido Comunista é que pa-
rece um pouco confuso, pois ainda 
não deu muito bem para perceber 
o que pretendem. Se por um lado, 
há quem os aponte como um 
apoio ao PS nesta tomada de po-
der, existem também opiniões de 

que dificilmente isso virá a aconte-
cer. Ou seja, na minha opinião, o 
Partido Comunista está na expec-
tativa a ver onde isto tudo vai che-
gar e aí sim, analisarão e que forma 
poderão lucrar com toda esta 
situação.

Enfim, mais uma vez lá terá que 
ser o meu partido a dar o exemplo 
e, como vencedor das eleições, le-
gitimamente será Governo. É essa 
a ordem natural das coisas e é mes-
mo assim que tudo se deverá 
processar. 

É claro que, como é óbvio, será 
muito mais complicado governar 
sem ter maioria, mas Pedro Passos 
Coelho e a sua equipa já demons-
traram que não têm medo de to-
mar decisões difíceis e, mais im-
portante que tudo, já demonstra-
ram que não governam a pensar 
nas eleições, mas sim no interesse 
nacional e naquilo que é melhor 
para o futuro de Portugal. E isso, 
quer se goste ou não se goste é que 
é o que interessa.

Uns comem os figos, 
a outros rebentam-lhes os lábios

A
s  e l e i ç õ e s 
de 4 de Ou-
t u b r o  d e -
monstra-

ram, de uma forma clara 
e inequívoca, que os por-
tugueses querem a coli-
gação PSD/CDS (PàF), a 
governar os destinos de 
Portugal, e quanto a isto 
estamos conversados. 
Não é possível que uma 
equipa vença o campeo-
nato, e depois porque o 
2º, 3º e o 4º, todos juntos 
tenham mais pontos que 
o vencedor, o Presidente 
decida entregar o troféu 
a  e s t e s  ú l t i m o s.  Pa r a 
mim é impensável, e não 
consigo perceber como 
existem pessoas capazes 
de efectuar estes fanta-
siosos raciocínios.

E  is to  não é  c lubite 
aguda! O líder do PS, na 
noite eleitoral, foi brin-
dado por alguns dos seus 
ilustres correligionários 
com afirmações deste ti-
p o :   “ E s t o u  c h o c a d a , 
mais do que uma vitória 
da coligação, é uma der-
rota do PS”, “Isto não po-
de ser um partido de vai-
dades, egoísmos e inte-
resses”, “É derrota clara 
do PS”, “O que Costa fez 
ao Pais é criminoso”, e 
“Cada voz que se cale pe-
rante este cinismo e alie-
nação (de Costa) estará a 
condenar o PS”. Nenhu-
ma destas declarações 
foi efectuada à porta de 
algum hospital psiquiá-
tr ico,  o  que me leva  a 
presumir que os autores 
estariam no seu perfeito 
juízo. 

Mas com o PS, nunca 
se sabe….

Mesmo com estes avi-

sos, eis que António Cos-
ta, alavancado numa es-
pécie de cegueira politi-
ca, decide mandá-los às 
malvas e, numa penada, 
boicota as negociações 
para viabilizar qualquer 
governo por parte dos 
vencedores, ameaçando 
de rejeição, sem conhe-
cer ainda uma letra ou 
algarismo do Orçamento 
de Estado para 2016. Bri-
lhante para quem nos 
quer governar, que é ter 
opinião e decisões sem 
saber qual é o assunto. O 
nosso ainda Presidente 
da Republica resolveu 
contribuir para este pe-
ditório, deixando germi-
nar a ideia de que não 
daria posse a um Gover-
no minoritário, afirman-
do saber muito bem o 
que fazer após as elei-
ções e incumbindo Pas-
sos de arranjar um solu-
ção “estável e duradou-
ra”, mesmo antes de os 

Senhores Deputados to-
marem posse, eles que 
são os verdadeiros repre-
sentantes do Povo e não 
os directórios partidá-
rios. Com a procissão já a 
sair do adro, é só aguar-
dar. Como diria Otelo Sa-
raiva de Carvalho “esta-
mos em boas mãos”.

Perante este cenário, 
e n t r a r a m  e m  a c ç ã o  a 
CDU e o BE, com a sua 
grande experiência go-
vernativa, sentido de es-
tado, e com as suas pro-
postas ilusionistas (onde 
será que já  ouvi  isto) , 
que têm merecido uma 
forte rejeição do eleito-
rado. Qualquer um deles 
raramente passou a fas-
quia dos 10%, sendo que 
n a  m a i o r i a  d o s  c a s o s 
nem lá perto andaram. 
Com um estalar de de-
dos,  logo se tornaram 
fieis defensores de um 
Governo tripartido, e se 
bem conhecemos os in-
tervenientes, que nunca 
veria a costa, pois nau-
fragaria de imediato, mal 
a ondulação se fizesse 
sentir.

É este o momento que 
se vive quando escrevo 
esta crónica. Esperemos 
que o bom senso impere 
e que quem está ao leme 
não nos deixe à deriva. 
No entanto, olhando aos 
protagonistas, como se 
diz em gíria, “escusamos 
de estar descansados”.

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Com a procis-
são já a sair do 

adro, é só aguar-
dar. Como diria 

Otelo Saraiva de 
Carvalho “esta-

mos em boas 
mãos”.
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Centro de Emprego de Valongo abre em Paredes mais 
três gabinetes de atendimento a desempregados 

Emprego. IEFP fala em reorganização de 
serviços visando a proximidade das popula-
ções. A cidade de Paredes aguarda por 
Balcão de Atendimento Permanente

As instalações da As-
sociação para o De-
senvolvimento In-

tegral da Sobreira (APDIS) 

António Orlando | texto
são, desde a passada se-
mana, sede de um Gabi-
nete de Inserção Profissio-
nal (GIP) – uma espécie de 
minicentro de emprego. 
Idênticas estruturas foram 
igualmente instaladas em 

Baltar e Lordelo. Estas, 
juntam-se a uma quarta 
unidade que já funcionava 
em Rebordosa. A curto 
prazo o Instituto de Em-
prego e Formação Profis-
sional (IEFP) conta abrir 
na cidade sede do conce-
lho, um Balcão de Atendi-
mento Permanente em 
tempos f irmado entre 
o IEFP e a autarquia “com 
t o d a s  a s  va l ê n c i a s  d e  
um Centro de Emprego”.  

O GIP da Associação Em-
presarial de Paredes, loca-
lizado no edifício do Pro-
gresso, encerra as portas 
na próxima quarta-feira, 
dia 28.

As alterações na política 
de emprego em Paredes 
têm que ver com as mu-
danças decorrentes da 
adesão do concelho à Área 
Metropolitana do Porto 
(AMP), em que o Centro de 
Emprego de referência 

deixou de ser o de Penafiel 
e passou a ser a unidade de 
Valongo. 

“O processo de mudan-
ça de Paredes para Valongo 
está completo. Está está-
vel. Eu diria que o Centro 
de Emprego de Valongo e o 
IEFP querem um bocadi-
nho mais. Com este alar-
gamento da rede GIP é isso 
que se pretende. Paredes 
precisava de um serviço de 
maior proximidade. Julgo 

que estas melhorias vão 
responder melhor, quer ao 
tecido empresarial quer 
aos desempregados”, ga-
rantiu ao Progresso, Luís 
Cruz Henriques, diretor do 
Centro de Emprego de 
Valongo.

“O GIP é uma resposta 
de proximidade e gratuita 
que trabalha duas verten-
tes da problemática do 
emprego, quer o desem-
pregado quer a entidade 
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Centro de Emprego de Valongo abre em Paredes mais 
três gabinetes de atendimento a desempregados 

empregadora. O GIP está 
disponível quer para os 
desempregados que estão 
à procura de emprego ou 
de oferta formativa para 
aumentarem as suas qua-
lificações, quer das entida-
des empregadoras que ne-
cessitem de reforçar os 
seus quadros de colabora-
dores e vêm cá à procura 
de apoio técnico no pro-
c e s s o  d e  s e l e ç ã o ”, 
acrescentou.

Só nos casos de inscri-
ção no Centro de Emprego 
é que o utente terá de se 
deslocar a Valongo. “Mas o 
processo de contratação, 
de seleção e de procura de 
oferta formativa pode e 
deve ser feita no GIP da So-
breira ou outro”, esclarece, 
Luís Cruz Henriques. 

O DesemPregO  em
PareDes  enferma  Da 
baixa  qualifiCaçãO  e 
Da falta De COmPetênCias

Luís Cruz Henriques fa-
la na necessidade urgente 
de requalificar a mão-de
-obra que a indústria do 
mobiliário enviou para o 
desemprego. “Essas pes-
soas têm de ser requalifi-
cadas para servirem ou-
tras áreas da economia. A 
aposta na oferta formativa 
do IEFP tem passado pela 
hotelaria com dupla certi-
ficação (aumento da com-
petência profissional e 
aumento da escolarida-
de). “Na escola de Paredes 
d e c o r r e  u m  c u r s o  d e 
aprendizagem de cozinha 
que vai permitir aos jo-
vens que entram com o 9º 
ano saiam com o 12º, na 
Quinta da Sobreira decor-
re um curso de operador 
agrícola e vinícola,  na 
CESPU o IEFP avançou 
com um curso de geria-
tria.  Estamos também 
com alguma aposta de for-
mação dentro de algumas 
empresas, nomeadamen-
te, no setor têxtil. 

desemprego  
“o pior 
já passou”

O diretor do Centro de 
Emprego de Valongo 
acredita que se não hou-
ver retrocesso na econo-
mia, o pior do desempre-
go já passou. 
“Neste momento os nú-
meros de captação de 
ofertas de emprego – e o 
ano ainda não acabou – já 
estão muito perto das 2 
mil ofertas de emprego. 
Em 31 de Agostos, o cen-
tro de Emprego de Valon-
go que engloba os muni-
cípios de Valongo e Pare-
des, contabilizava 1.891 
postos de trabalho capta-
dos através de ofertas de 
emprego. Já o número de 
colocações de emprego 
era de 1.188 utentes. Na 
contratação com apoio fi-
nanceiro o número as-
cende às 700 pessoas 
colocadas no mercado de 
trabalho, com contrato e 
apoio do IFP, na medida 
estimulo”, revela Luís 
Cruz Henriques.

Gabinetes de Inserção 
Profissional no 
concelho de Paredes

Baltar 
Local Junta de Freguesia de Baltar
gipbaltar@gmail.com
Animadora: Cristina Tavares
Telefone: 224 151 698
Rua Prof. José Meireles da Cunha, nº 95
4585 - 026 BALTAR
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 12.30h e das 14h às 
17h (exceto terças- feiras)

Lordelo
Local sede da Associação p/ o Desenvolvimento Integral 
da Cidade de Lordelo (Adil)
gip@adillordelo.com
Animadora: Joana Machado
Telefone: 224 449 233
Rua Albano Amaral, nº1, apartado 51
4580 – 797 Lordelo
Horário: segunda a quinta-feira,
das 9h às 12.30h e das 13h às 17h 

Rebordosa 
Gabinete de Inserção Profissional
gip.rebordosa@gmail.com
Animadora: Dulce Lage
Telemóvel: 255 781 538
Endereço: Tv. 5 de Outubro, 
4584-909 Rebordosa

Sobreira
Local sede da Associação
para o Desenvolvimento Integral da Sobreira
Animadora: Sofia Babo
Telefone: 224 337 460
Rua Central 
4585-680 Sobreira

O que é o GIP

O Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP) é um 
serviço que presta apoio 
a jovens e adultos de-
sempregados para a de-
finição ou desenvolvi-
mento do seu percurso 
de inserção ou reinser-
ção no mercado de tra-
balho, em estreita coo-
peração com o Centro 
de Emprego de Valongo. 
Na Sobreira, Alexandra 
Sofia Babo, funcionária 
da APDIS é o rosto do 
GIP, após ter recebido 
formação pelo IEFP, via 
Centro de Emprego de 
Valongo. A unidade da 
Sobreira foi criada para 
servir as populações e 
empresários das fre-
guesias daquela área 
sul do concelho, no ca-
so, Recarei, Aguiar de 
Sousa, Parada, Cete, 
além, claro, da Sobreira.

Sobreira tem problemas sérios de 
desemprego, avisa autarca de freguesia

Arnaldo Barros, 
presidente da APDIS

“O desemprego é uma 
preocupação imensa” pa-
ra o autarca de freguesia 
da Sobreira, João Gonçal-
ves. “Nós temos proble-
mas sérios à mistura com 
uma pobreza encapotada 
que provoca muito sofri-
mento nas pessoas. Te-
mos que estar atentos e 
trabalhar. Um GIP com os 
serviços à porta de casa é 
muito importante por-
que, caso contrário, as 
pessoas desistem. E ten-

“Este GIP que consegui-
mos trazer para a nossa Ins-
tituição por candidatura é 
uma mais-valia para a Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento Integral da Sobreira 
porque traz qualidade de 
vida à população desta área 
do concelho”.  

O GIP junta-se ao leque 
de serviços que já eram 
prestados à população da-
quela área sul do concelho 
de Paredes pela APDIS: Cen-
tro de Dia, Creche e Apoio 
Domiciliário. “Estes servi-
ços estão totalmente lota-
dos. No Centro de Dia temos 
protocolo para acolher 25 
idosos mas cuidamos de 41, 
no Serviço de Apoio Domi-

do uma proximidade dos 
serviços é sempre bom”, 
explica, o Presidente da 
Junta da Sobreira, uma 
das figuras notadas na ce-
rimónia de inauguração 
do GIP da freguesia.  

A ocasião foi aproveita-
da pelo autarca para no-
tar o fim abrupto dos cur-
sos profissionais que de-
corriam nas instalações 
do antigo jardim-de-in-
fância. “A explicação que 
foi dada é que houve uma 

ciliário temos 60 mas o 
apoio da Segurança Social é 
apenas para 40. A creche 
tem 37 crianças mas o apoio 
é para 33. Em tudo há lista de 
espera. Aguardamos a reno-
vação de acordos com a Se-
gurança Social”, explica. 

Nos projetos futuros da 
associação que dirige, Ar-
naldo Barros, aponta bate-
rias para a construção de 
um Lar Residencial para 
crianças e adultos na área da 
eficiência, num investimen-
to que ultrapassará os 2 mi-
lhões de euros. “Em janeiro, 
se tudo correr bem, o proje-
to avançará num terreno 
contiguo à sede da APDIS”, 
acrescenta, esperançado. 

reformulação dos progra-
mas do IEFP a que se jun-
tou a transição da mu-
dança de Centro de Em-
prego de Penafiel para 
Valongo. As instalações 
estão devolutas mante-
nho essa disponibilidade 
para continuar a ceder o 
espaço até ao final do ano 
e depois se nada for feito 
teremos que adotar outra 
abordagem para o equi-
pamento”, avisa. 

João Gonçalves expli-

cou, ainda, que aquando 
da instalação dos cursos 
pediu uma formação pro-
fissional “mais direciona-
da para ações práticas 
como calceteiros, jardi-
nagem, etc. As minhas su-
gestões não foram aceites 
por não se enquadrarem 
no programa. Optaram 
por cursos de línguas e 
geriatria. Ao todo foram 
lecionadas 13 mil horas 
de formação a cerca de 60 
alunos”, acrescentou.



14 Sexta-feira 23 de Outubro de 2015  oprogressodePAREDES

freguesias

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, em parceria 
com o Rotary Club Porto 
Douro e Centro Hospitalar 
do Porto, e num gesto huma-
nitário e solidário, vai doar 
duas ambulâncias do seu 
parque automóvel, em mui-
to bom estado de conserva-
ção, que vão ser muito úteis 
para o socorro dos povos da 
Repúblicas do Congo e Cabo 
Verde .

Esta  é   uma for ma de 
prestar homenagem ao tra-
balho desenvolvido pelas 
In s t i t u i ç õ e s  q u e  a s  v ã o 
receber.

Esta partilha solidária, só 
foi possível devido à genero-
sidade e solidariedade dos 
parceiros institucionais aci-
ma referidos, bem como de 
outras entidades, que com o 
seu contributo vão permitir, 
para além do transporte da-
queles veículos para África, o 
envio de diverso material de 
apoio médico.

Esta iniciativa reveste-se 
de grande importância para 
os Bombeiros Voluntários de 
Baltar, uma vez que permite 
quebrar barreiras, ultrapas-
sar fronteiras e olhar para 
além dos horizontes da pres-
tigiada Associação, gerando 
simultaneamente mais va-

lias para o cumprimento da 
missão que cumprem há 
longos anos e que é ampla-
m e n t e  r e c o n h e c i d a  n a 
comunidade.

A cerimónia de doação 
realizou-se no passado dia 9 
de Outubro no Salão Nobre 
do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar e con-
tou com os responsáveis das 
parcerias acima referidas, 
bem como de outras Insti-

tuições Públicas e Privadas.
A iniciativa foi muito elo-

giada, nomeadamente pelo 
presidente da direção dos B.
V.Baltar que salientou que a 
cerimónia “é muito simples 
mas muito significativa”.

José Alberto Sousa salien-
tou ainda que esta “pequena 
grande oferta pode produzir 
efeitos significativos” e o co-
mandante Delfim Cruz re-
forçou a importância deste 

Baltar

Bombeiros de Baltar ajudam 
República do Congo e Cabo Verde

FAUSTINO 
 SOUSA

género de ofertas “para me-
lhorar a vida das populações 
dos países mais pobres”.

As viaturas foram envia-
das na passada semana. Na 
ocasião foi ainda lançado o 
desafio a um bombeiro da 
corporação com o objetivo 
de dar formação aos colegas 
do Centre Hospitalier Mater-
nité de CHML Lukala, que 
fica situado na República Po-
pular do Congo.

A Rua da Igreja foi re-
qualificada e é evidente 
a melhoria que as obras 
trouxeram a uma das 
principais vias da Vila. O 
novo pavimento e o en-
c a m i n h a m e n t o  d a s 

águas pluviais foram as 
principais  alterações 
efetuadas, mas que tor-
naram o acesso ao Cemi-
tér io  de Baltar  muito 
mais facilitado e mais 
digno.

Requalificação 
da Rua da Igreja

 No próximo sábado ( dia 
24 de Outubro), a Junta de 
Frgeguesia de Baltar organi-
za mais uma caminhada so-
lidária. Desta vez é a Liga 
Portuguesa Contra o Can-
cro- Núcleo Regional do 
Norte, que é a instituição be-
neficiada. A concentração é 

às 8.30h de sábado e o local 
de partida é a Junta de Fre-
guesia de Baltar. A inscrição 
custa apenas 3 euros e é ofe-
recido a cada participante 
uma T-Shirt e uma garrafa de 
água. As inscrições podem 
ser efetuadas na sede da Jun-
ta de Freguesia

Caminhada Solidária  
Contra o Cancro

No passado dia 17 de 
Outubro, “OS LUSOS” de 
Bitarães fizeram a apre-
sentação da equipa que 
irá representar este clu-
be na época 2015/16.

Assim, defrontaram 

ANTóNIO 
OLIVEIRA

Bitarães

Futebol “Os Lusos 
de Bitarães”

amigavelmente a equipa 
“Os Faíscas de Paredes, 
tendo Os Lusos perdido 
por 2-1. A direção de “Os 
Lusos” está a fazer uma 
angariação de sócios pa-
ra engrandecer e dar a 
este clube a dimensão 
que merece. Nos jogos de 
preparação a equipa dei-
xou os sócios e simpati-
zantes com esperança 
dum futuro risonho.

Os Veteranos de Guerra 
do Vale do Sousa, lamentam 
que o ano esteja a terminar 
e muitos dos associados 
ainda não tenham pago as 
respetivas cotas. É que, su-
blinha a associação, a falta 
de contribuições pode pôr 
em causa os serviços a pres-
tar a quem mais necessita.

“É bom que os associa-
dos não se esqueçam da-
queles que mais necessi-
tam, pois cada vez há mais 

pessoas a procurarem os 
nossos serviços sobretudo 
na área da psicologia e psi-
quiatria. Este ano de 2015, 
na delegação já foram 
atendidas dezenas de 
doentes nesta especialida-
de, não esquecendo os 
doentes de clínica geral. Na 
enfermagem os atendi-
mentos ascendem às cen-
tenas”, lembra fonte dos 
Veteranos de Guerra do 
Vale do Sousa.

Veteranos de Guerra  
do Vale do Sousa

Cristelo

Etc é teatro

Nos passados dias 17 
e 18 de Outubro o ator 
Martinho Silva marcou 
presença no Encontro 
de Teatro de Cristelo, 
tendo sido homenagea-
do e estado à conversa 
com os cr istelenses. 
Martinho Silva parti-
lhou particularidades 
das suas origens e a for-
ma como conseguiu 
atingir os grandes pal-
cos nacionais. Na ho-
menagem recebeu uma 

ARLINDO
LOURENçO

peça idealizada pelo en-
cenador Fernando Soa-
res, concretizada e ofe-
recida pela empresa de 
mobiliário Guarnição, 
bem como o brasão en-
tregue pela Junta de Fre-
guesia de Cristelo.

No dia 18 de Outu-
bro, os cristelenses par-
ticiparam no peditório a 
re v e r t e r  a  f a v o r  d o s 
Bombeiros Voluntários 
de Paredes. O mau tem-
po não impediu os cida-
dãos de manifestarem a 
sua solidariedade por 
aqueles que se empe-
nham em lutar contra 
flagelo dos incêndios, 
entre outras missões.



15Sexta-feira 23 de Outubro de 2015  oprogressodePAREDES

freguesias

A Associação de Solidarieda-
de e Desenvolvimento do Vale 
do Sousa, em parceria com Re-
bordosa BTT, vai organizar o 
evento “Calca Folhas”, no próxi-
mo dia 08 de Novembro, com 
início às 9:00 horas, na Escola de 
Stª Luzia, em Rebordosa.

Deste evento constam as se-
guintes atividades:

1. Passeio de BTT com um 
percurso aproximado de 22 Km. 
A participação é no valor de 5 eu-
ros e todos os participantes po-
dem usufruir, antes da partida, 

de um café e doces, um abasteci-
mento durante o percurso e um 
lanche “reforçado” no final.

2. Caminhada com um per-
curso aproximado de 12 Km. A 
participação é no valor de 2 eu-
ros mais 1 alimento e todos os 
participantes podem usufruir, 
antes da partida, de um café e 
doces, 1 abastecimento durante 
o percurso e um lanche “ reforça-
do” no final.

De referir que todas as crian-
ças até aos 12 anos apenas con-
tribuem com 1 alimento

No passado domingo, dia 
11 de Outubro, a equipa Pro-
Rebordosa/Garrafeira Go-
mes/ Hélder Oliveira Seguros 
participou na 6ª e última pro-
va da taça de Portugal de Cross 
Country Olímpico Liberty Se-
guros (XCO), que foi disputa-
da em Avis.

O atleta António Silva rea-
firmou no Alto Alentejo a su-
perioridade demonstrada 
durante toda a época e sagrou-
se vencedor da Taça, permi-
tindo que o troféu viesse para 
Rebordosa.

Ao longo da época de 2015, 
foram vários os títulos já arre-
cadados por esta formação de 
Rebordosa, composta por 11 
atletas, inscritos na Federação 
Portuguesa de Ciclismo, nas 
diversas categorias, designa-
damente, Campeão Nacional 
de Ciclocrosse; Campeão Na-
cional de Rampa  e de XCM de 

Paraciclismo, etc. De acordo 
com o presidente do clube, 
Paulo Azevedo, “foi um traba-
lho árduo, que custou a alguns 
atletas algumas mazelas físi-
cas, sem grande gravidade, o 
espírito de ciclista suporta 
com facilidade”.  

A equipa do ProRebordosa 
é composta pelos atletas: An-
tónio Silva; Paulo Azevedo; 
Orlando Gonçalves; Paulo 
Soares; Hugo Pinto; Gonçalo 
Ferreira; Moisés Monteiro; Ar-
tur Amor; Lígia Maia; David 
Inácio e Fábio Inácio).

ASDVLS  organiza
Passeio de BTT “Calca 
Folhas” em Rebordosa

ProRebordosa/Garrafeira Gomes/
Hélder Oliveira Seguros vence Taça de 
Portugal de XCO

O entroncamento da 
Estrada Municipal com a 
EN 106, no cruzamento 
conhecido como da “Cris-
tiana”, voltou a ser palco 
de dois graves acidentes 
rodoviários, ambos com 
consequências físicas pa-
ra os intervenientes,  e 
muita chapa amolgada.

Na quarta-feira, dia 14 
por volta das 20 horas, 
ocorreu o primeiro aci-
dente com a intervenção 
de 3 veículos, acontecen-
do no dia 15 pelas sete ho-
ras, outro acidente grave 
com uma carrinha de tra-
balhadores que se deslo-
cavam para o trabalho, 
não tendo respeitado o si-

nal STOP e sido em conse-
quência de tal abalroados 
por um veículo que se des-
locava na nacional 106, no 
sentido Cete-Baltar. Os 
ocupantes do veículo de 
caixa aberta ficaram pre-
sos, tendo sido necessário 
o recurso ao material de 
desencarceramento dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cete, que prontamente 
assistiram as vitimas.

Na sequência desta su-
cessão de acidentes, no 
domingo dia 18 de outu-
bro, realizou-se uma ma-
nifestação pacífica por 
parte de alguns habitantes 
de Cete,  no sentido de 
alertarem as autoridades 
competentes para a peri-
gosidade que ali se encon-
tra, exigindo uma urgente 
tomada de medidas antes 
que a gravidade dos aci-
dentes aumente.

Cete

Sucessão  
de Acidentes  
no Cruzamento  
da “Cristiana”

SAÚL 
FERREIRA

Rebordosa

Foi apresentada  
“Monografia de Rebordosa”

PAULO 
PINHEIRO

Foi no passado dia 10 de Ou-
tubro que foi apresentado o livro 
“Monografia de Rebordosa” 
juntou algumas dezenas de as-
sociados da Cooperativa de 
Electrificação A Celer. A data de 
apresentação da obra foi esco-
lhida como forma de assinalar o 
mês comemorativo dos 82 anos. 
Manuel Moreira, presidente da 
Cooperativa A Celer, dedicou-
se, “com muito orgulho e satisfa-
ção”, à Monografia de Rebordo-
sa. “Este livro significa a concre-
tização de um sonho com mais 
de 30 anos. É um livro que diz 
muito à nossa terra”.

Manuel Moreira homem 
que se dedicou desde muito 
cedo aos interesses das insti-
tuições de Rebordosa passou a 
dedicar-se de alma e coração 

ao aprofundamento do estudo 
histórico e preocupou- se em 
“guardar documentação di-
versa pois sabia que um dia 
iriam ajudar na feitura deste li-
vro”. Após o inicio do processo 
de recolha de documentação 
em 1996, apresentou a propos-
ta para a elaboração do livro, 
em reunião da direção da A 
Celer.

Apesar de conhecer a fre-
guesia palmo a palmo Manuel 

Moreira, explicou que não foi 
fácil complementar uma Mo-
nografia. Os documentos es-
tão ao abandono nos poucos 
arquivos que existem, lançan-
do uma réplica aos órgãos au-
tárquicos para que olhassem 
mais para a cultura e criassem 
definitivamente um espaço 
para arquivos históricos.

A monografia reúne assim 
partes importantes da história 
de instituições e cultura da fre-

guesia de Rebordosa. Os pri-
meiros exemplares estão a ser 
entregues aos cooperadores da 
Celer, cuja instituição investiu 
80 mil euros na edição da obra. 

A edição foi iniciada por Pi-
res Cabral, professor e concluí-
da por Manuel Ferreira Coelho, 
antigo diretor do jornal Pro-
gresso de Paredes. 

“Foi um esforço acrescido 
de investigação e observação 
nos escritos históricos, nas tra-
dições ancestrais, na toponí-
mia dos lugares, do saber po-
pular acumulado ao longo dos 
séculos. Relevo como impor-
tante, a ação de repovoamento 
e organização do território 
com a outorga do Foral e a mu-
dança para esta cidade, mas 
este livro é dedicado por intei-
ro à terra, que se revela sobre-
tudo como berço de boa gen-
te”, disse. 

A Monografia de Rebordosa 
que contém uma enorme pro-
fusão de fotografias da fregue-
sia, contou ainda com a cola-
boração do antigo pároco da 
freguesia de Rebordosa, Padre 
Joaquim Moreira dos Santos e 
do investigador António Go-
mes de Sousa.
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Rebordosa A.C. em época de Cinquentenário, 
“sem medo” de lutar pela subida aos nacionais 
Futebol. Treinador e Presidente apostados 
em dar mais brilho aos 50 anos da institui-
ção. A meio da época podem chegar refor-
ços ao complexo desportivo de Azevido. 

Quando no próximo dia 
20 de Maio a “família” 
do Rebordosa Atlético 

Clube (RAC) celebrar o 50º ani-
versário da coletividade conta, 
igualmente, festejar o regresso 
do clube aos nacionais de 
futebol. 

O objetivo da subida de di-
visão é “desassombradamen-
te” assumido por todos: ade-
tos, dirigentes, treinadores e 
jogadores. 

“Não temos medo de assu-
mir isso. Quem não aguentar 
com a pressão não pode estar 
no futebol”, é desta forma que 
Carlos Magno Nunes Moreira, 
que o mundo do futebol trata 
por Calica, o treinador do RAC, 
de 39 anos, fala sobre os objeti-
vos que o levaram a aceitar o 
desafio de trabalhar com o ob-
jetivo de reconduzir o princi-
pal clube da cidade de Rebor-
dosa ao convívio futebolístico 
nas competições nacionais. 

“ Sou um jovem treinador 
que quer seguir a carreira de 
treinador com objetivos que 
irei tentar alcançar com traba-
lho e dedicação”, acrescenta o 
jovem técnico. 

O início do campeonato da 
Divisão de Elite da Associação 
de Futebol do Porto (AFP) “está 
dentro das expetativas” de to-
do o staff rebordense. Cumpri-
das que estão sete jornadas do 

António Orlando | texto
campeonato, o Rebordosa é 
segundo classificado com 13 
pontos. Apenas um ponto se-
para o RAC do primeiro classi-
ficado que atualmente é a 
Aliança de Gandra. “Neste iní-
cio de prova defrontamos ex-
celentes equipas, julgo que 
nos batemos bem. Ainda não 
perdemos, o que é importante. 
Podíamos ter mais três ou qua-
tro pontos se tivéssemos uma 
pontinha de sorte, mas não 
conseguimos”, lamenta, Cali-
ca, mas sem desânimo. 

Se o objetivo da subida vai 
ser concretizado, ninguém o 
sabe, mas “o plantel é excelente 
e grupo de trabalho tem joga-
dores ambiciosos com vontade 
de conquista”, realça o técnico. 
A média de idades do plantel é 
de 24 anos. A principal carên-
cia da equipa, até à 7ª jornada 
tem sido o ataque, dos menos 
concretizadores da prova, com 
apenas nove golos. A aparente 
fraca produtividade pode ser 
explicada pelo calendário que 
“obriga” o Rebordosa a defron-
tar nas primeiras jornadas as 
equipas tidas como as mais 
fortes da competição.  

Um dos problemas aponta-
dos pelo treinador tem que ver 
com a forma como são organi-
zadas as competições distri-
tais. “Nos jogos, a ficha de 19 
atletas que posso utilizar du-
rante o jogo, cinco têm de ser 
da formação. Este fato retira 
competitividade ao campeo-

nato”, aponta Calica. O treina-
dor do RAC entende que “não é 
assim que se defende a forma-
ção” de novos jogadores. “Nos 
nacionais consideram futebol 
de formação até aos 23 anos, e 
nos distritais instituíram a 
obrigatoriedade de incluir na 
ficha de jogo, cinco jogadores 
sub19, ou cinco jogadores que 
já tenham passado na forma-
ção. Se utilizamos esses joga-
dores este ano, para o ano já 
não os podemos utilizar. De-

viam deixar jogar os atletas da 
formação, nessa condição, até 
aos 23 anos. Isso tornava os 
plantéis mais competitivos e 
por consequência as equipas e 
o campeonato”, considera. 

Confrontado com a exis-
tência de um minicampeona-
to de Paredes dentro da Divi-
são de Elite da AFP, Calica diz 
só ter um objetivo. “Eu preten-
do vencer o campeonato com-
pleto, chegar ao fim e ser pri-
meiro. No concelho de Paredes 

existem quatro equipas exce-
lentes. Sinto que para as pes-
soas há um ânimo acrescido. É 
bom para o futebol a existência 
de dérbis e para os clubes, cha-
mam mais público aos está-
dios. Mas todos os adversários 
são isso mesmo: adversários”, 
garante. 

Sendo natural da cidade de 
Paredes e treinador em Rebor-
dosa, o técnico diz passar ao 
lado das rivalidades. “Já joguei 
em Rebordosa como jogador 
profissional, durante duas 
épocas. Fui muito bem recebi-
do, com excelentes pessoas. 
Quem por aqui passa fica com 
um carinho especial por este 
clube”, admite. 

 As condições de trabalho 
no RAC “são fantásticas. Temos 
um excelente estádio, temos 
excelentes instalações. O cam-
po de treino sintético irá me-
lhorar a formação e no futuro o 
clube certamente irá tirar par-

tido deste investimento. Com 
estas condições, estou certo, 
farão com que mais miúdos 
queiram jogar neste clube”, 
antevê. 

Jaime PaCheCO “só JOgOu” 
nO raC, Diz PresiDente

Mais “Jaimes Pachecos” e 
“Ruis Barros” até podem surgir 
em Rebordosa, mas jogadores 
desse quilate “não surgem to-
dos os dias”. A este propósito, o 
presidente do RAC, Joaquim 
Barbosa, reclama para o seu 
clube a paternidade futebolís-
tica de Jaime Pacheco, naquilo 
que pode ser entendido como 
uma alfinetada ao vizinho 
Aliados de Lordelo: “há outros 
clubes que dizem que o Jaime 
Pacheco jogou nas camadas 
jovens. O único clube em que o 
Jaime Pacheco jogou nas ca-
madas jovens foi no Rebordo-
sa Atlético Clube. Mas há clu-
bes que dizem que ele jogou lá, 
mas enfim, é uma opinião”. 

Polémicas à parte, o líder da 
nau rebordosense, acredita 
que por ocasião dos 50 anos do 
RAC vai festejar a subida ao na-
cional e promete não poupar 
nos esforços para que isso 
aconteça. “Temos um técnico 
ambicioso, um excelente plan-
tel com muita juventude e am-
bição, se tivermos que reforçar 
o plantel a meio da época, te-
mos que fazer esse esforço pa-
ra garantirmos os meios ne-
cessários para alcançar a subi-
da”, admite.

Para os confrontos com os 
vizinhos, o líder do Rebordosa 
apela ao flair-play “e que ganhe 
o melhor, sendo que o objetivo 
do Rebordosa é a subida”, 
reforça. 
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desporto

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA
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Campeões do Mundo em patinagem 
artística ´moram` em Paredes

Trail Senhora do Salto

 José Paulo Souto conquis-
tou pela 2ª vez consecutiva o 1º 
Lugar no Campeonato do 
Mundo de Patinagem Artística 
(Solo Dance) que este ano se 
disputou na Colômbia (Cali). 
Já Mariana Souto e José Paulo 
Souto conquistaram o 1º Lugar 
no campeonato do Mundo de 
Patinagem Artística na verten-
te de pares de dança.

 Os atletas são orientados 
por Filipe Sereno, com quem a 
CBP partilha o troféu. Na hora 
de alegria, Miguel Amorim, 
Presidente da Academia, não 
poupa nos agradecimentos, 
“em especial: ao Benfica; a Jor-
ge Jacinto pelas palavras e in-

António Daniel Castro 
da Associação Desportiva 
de Cabroelo (Penafiel) foi o 
grande vendedor do I Trail 
da freguesia de Aguiar de 
Sousa, realizado no passa-
do dia 11 de outubro na zo-
na da Senhora do Salto. 

A competição que reu-
niu perto de um milhar de 
atletas, sendo o maior 
evento de sempre desporti-
vo em Aguiar de Sousa, teve 
em Maria Taborda da 
Oralklass-Aliança- Amigos 
Trail a primeira mulher a 
cortar a meta. A atleta, em 
termos absolutos, foi o 24º 
concorrente. 

A prova, apesar de “atrai-
çoada” pela chuva, desen-
volveu-se pelas encostas do 

centivo que sempre nos tem 
dado; ao Carlos Nunes ex-Pre-
sidente da Casa do Benfica em 
Paredes que sempre acreditou 
em nós; ao Vereador do Pelou-
ro do Desporto, Cândido Bar-
bosa, que tem permitido a esta 
Academia obter um sucesso 
enorme num curto espaço de 
dois anos, graças a uma exce-
lente colaboração logística; à 
Vereadora da Educação Her-
mínia Moreira pela colabora-
ção que está a dar a esta Acade-
mia na divulgação do Espetá-

rio Sousa entre as Serras da 
Pia e do Salto e percorrendo 
as localidades de Alvre, 
Aguiar e Salto.

O I Trail da freguesia de 
Aguiar de Sousa teve a or-
ganização da ADFAS em 
parceria com a Rádio Jor-
nal e com o apoio de vá-

António Orlando | texto

c u l o  a  l e v a r  a  c a b o  e m 
Dezembro com o tema “Teen 
Beach Movie”; aos pais e a to-
dos os atletas e, por fim, aos 
treinadores, Nuno Bessa, Tia-
go Rocha, ao Ricardo, Andreia 
e Vânia mas com um especial 
destaque a Luís Filipe Sereno. 
Um obrigado a todos pelo que 
têm dado a esta Academia que 
tem levado bem alto, nacional 
e internacionalmente, o nome 
Benfica e a Cidade de Paredes. 
Aos atletas, tenho orgulho em 
vós”, disse.

rios ilustres cidadãos da 
freguesia. 

As classificações da pro-
va, para os interessados, 
estão disponíveis na inter-
net, no sitio http://www.
desportave.pt/
trail-da-sra-do-salto-a-
guiar-de-sousa-paredes/

Campeonato Nacional 
de Trial 4x4 2015 
Memorial José Costa
Motores. Prova de Rebordosa presta homenagem a antigo prati-
cante da modalidade e sócio do clube, este anos desaparecido. 

A sexta e última prova 
do Campeonato Na-
cional de Trial 4x4 

2015  de importância extre-
ma a nível desportivo, dis-
puta-se no próximo fim-de-
semana em Rebordosa. A 
competição é também uma 
prova emotiva e especial pa-
ra a organização: em home-
nagem a um antigo prati-
cante da modalidade e sócio 
do clube, desaparecido este 
ano, será realizada uma pro-
va, extra-campeonato, de-
nominada Memorial José 
Costa. “Serve este troféu pa-
ra celebrar a dedicação des-
te homem, e amigo, ao todo
-o-terreno e ao trial no parti-
cular”, explica fonte da 
organização.

Esta competição é des-
tinada a viaturas de série, 

António Orlando | texto

com ou sem modificações, 
e com pneus até 37 polega-
das. Estes carros vão partir 
com a classe de promoção 
para duas horas de resis-
tência. O vencedor desta 
classe recebe um prémio 
monetário de 250 euros.

Prémios monetários 
também para os primeiros 
classificados das classes Ab-
soluto, XL e Super Proto no 
valor de 500 euros. O vence-
dor da classe de Promoção 

recebe 250 euros. Ao segun-
do e terceiro de cada classe é 
atribuído material todo 
terreno.

“Se os vencedores das 
classes Super Proto e Pro-
moção já estão encontra-
dos, nas classes Absoluto e 
XL(as mais disputadas do 
campeonato) ainda não há 
campeões. Tudo aponta pa-
ra que Flávio Gomes (Abso-
luto) e Rui Querido (XL) re-
validem os títulos, mas o 
Clube TT Paredes Rota dos 
Móveis já provou que gosta 
de testar as equipas e a pista 
de Rebordosa não será exce-
ção”, acrescenta a fonte.

A grande final do CNTrial 
4x4 2014 está marcada para 
o próximo domingo, 25 de 
outubro e, com os cam-
peões das classes Absoluto e 
XL por encontrar, “promete 
ser  mais  uma jornada 
memorável”.

rui Cunha
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os nossos empresários

Dr. Mário Pedro

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

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

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

PUB

1000 Pecados para  
pecar com prazer muito doce

O culto do pecado 
tem agora na cida-
de do Paredes a 

sua catedral. A 1000 Peca-
dos, Pasteleria, acaba de 
nascer, mas “a verdade e 
que já há muitos anos que 

é um projeto em estudo, 
pensado, debatido, deli-
neado. Até que ganhou for-
ma”, explica, a administra-
ção do espaço acolhedor. 

Ganhou a forma de uma 
Pastelaria e padaria “com 

arte e carinho”. Desde a de-
coração que foi escolhida a 
dedo para que os clientes 
se sintam como estivessem 
no conforto do seu lar com 
pastelaria confecionada 
com toda a dedicação.

“Esse é mesmo o nosso 
lema fazer tudo com dedi-
cação para que as pessoas 
que nos visitam ou nos es-
colhem para adoçar aquele 
dia especial se sintam acari-
nhadas e realizadas com a 

escolha”, acrescenta a fonte.
A ideia é “surpreender 

inovar e dar a todos os nos-
sos clientes o melhor da 
1000 Pecados e por isso 
convidamo-lo a vir pecar. 
Aqui servimos pecados, 

mas dos bons. O desafio é 
para que nos conheçam na 
primeira pessoa”, conclui.

A 1000 Pecados, locali-
za-se junto ao antigo pavi-
lhão municipal da cidade 
de Paredes.
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indiscreto

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489
climanuelvinha@hotmail.com

Climatização, Lda.

As notas do 1º período desiludiram-te?
Não sabes como estudar? Não te preocupes
pois estamos aqui para te ajudar!

Serviços prestados:
 - Explicações individuais ou em grupo (até ao secundário)
 - Estudo acompanhado (até ao 3º ciclo)
 - Preparação para os exames
  - OTL (Ocupação dos Tempos Livres)

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

Telm.: 932 853 922
Email.: ce.aprenderaestudar@gmail.com

CENTRO DE  ESTuDOS E ExPLICAçõES APRENDER@ESTuDAR

■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

TODOS OS Perfumes NUMA SÓ marCa

Largo Nuno Álvares, nº17  |  4580-170 PAREDES
smellparedes@gmail.com  |  Telef.: 223 290 473  |  933 056 817

PUB

O território Paredense 
conseguiu resistir qua-
se incólume às investi-

das da campanha eleitoral, por-
que nenhum dos grandes líde-
res cá veio. Nem o Pedrito 
Coelhone e su partenaire das 
Feiras, nem o Tónio Encosta, 
nem sequer o Xerónimo Xouxa 
ou a Pombinha Martins vieram 
a Paredes. Mas porquê?
O Pedrito e su partenaire esti-
veram próximos, duas vezes 
em EsPaços, uma em Penafi-
del outra em Luoxada a comer, 
mas cá nem puseram os Pés! 
Uns dizem que o Excelso não 
os convidou amuado por não 
ser candidato ao tacho dos po-
bres no Para-lamento. 
Quanto ao Encosta, nem chei-
rá-lo! E na altura nem andava 
tão encostado à esquerda co-
mo agora. Será que o Al-ec-
sander, o Al-meda já na altura 
previa a troca das tintas e teve 

medo que soubessem que ele 
é da mesma cor?
Mas a explicação é muito sim-
ples: A proteger-nos de tão 
malfadadas visitas tivemos 
um incansável grupo de super
-heróis e justiceiros, que nas 

fronteiras do concelho vigila-
vam e impediam a entrada a 
politiqueiros o que permite 
que em Paredes se possa dizer 
orgulhosamente quanto às le-
gislativas 2015: ELES AQUI 
NÃO PASSARAM!

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

Eles não passaram por Paredes
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ExPOSIçãO 
De 2 a 30
Exposição coletiva de Ilustração Infanto-
juvenil – O Outro Modo de Escrita

Átrio da Cooperativa e Fundação A Lord - 
Trajes Tradicionais Portugueses da Ma-
deira e dos Açores  

Biblioteca da Cooperativa e Fundação A 
Lord – Retratos de Portugal: Palavras e 
Imagens Minho e Douro Litoral. 

TEATRO 

Dia 21|21.30 Horas
Intervalo da Vida III – Lordator Juvenil

Dia 28|21.30 Horas 
Cama, Mesa e Roupa Lavada- Grupo de 
Teatro Pedaços de Nós de Freamunde

CINEMA: 

Dias 3,10,17 e 24
10.30 Horas | Big Hero 6 – Os Novos He-
róis M/6
Dia 3 |15 Horas – O Costa do Castelo M/6

ATELIêS
Dia 11|14.30 Horas
Culinária no Micro Ondas – Comemora-
ção do Dia de S. Martinho

Dia 25|14.30 Horas
Artes Manuais - Flores de Fuxico M/18

BIBLIOTECA 

Dias 5 e 19 | 10.30 Horas
Histórias de Encantar – Caracolinhos de 
Ouro de Madeleine Deny

Dias 12 e 26 | Teatro de Fantoches – A 
Galinha Ruiva de Susana Davidson

Escritor do Mês – Luís Miguel Rocha

O Leituras Sugere… Temas Infantojuve-
nis - O dia em que os lápis desistiram de 
Drew Daywalt

Sábados na Biblioteca
Dia 28 | 9-12.30 Horas | 13.30 – 18 Horas

ALORD

AgENDA 
Cultural DO COnCelhO  
De PareDes  /  nOVembrO

Outubro Musical da Fundação A Lord
Espetáculo. Ar de Rastilho Fanfare Band 
tocou a Lenda do Sétimo Músico n´ALord

A Lenda do Sétimo 
Músico, pelo grupo 
Ar de Rastilho Fan-

fare Band, esteve em des-
taque no palco do Outu-
bro Musical da Fundação 
A Lord. 

Uma centena de espe-
tadores teve o privilégio de 
ouvir um projeto musical 
com tendências bastante 
elécticas, que tem na sua 
génese uma grande diver-
sidade de estilos e lingua-
gens. “Temos como prin-
cipal objetivo a criação de 

novos e arrojados temas, 
bem conhecidos de todo o 
público, assim como, a 
criação de temas originais 
com caraterísticas musi-
cais muito próprias”, ex-
plica fonte do grupo. 

Do reportório dos “Ar 
de Rastilho Fanfare Band” 
fazem parte temas de Juan 
Tizol, Astor Piazzolla, Bo-
bby McFerrin, Led Zeppe-
lin, Freddie Mercury, Hen-
ry Mancini, Morton Ste-
vens, Jeffrey Agrell, entre 
outros.

Harmonia Musical 
com a prata da casa d´A Lord

D. António Maria Bessa 
Taipa, Bispo Auxiliar do 
Porto, foi uma das figuras 
notadas na plateia com-
posta por 200 espetadores 
que assistiram ao concer-
to Harmonia Musical, pe-

lo Orfeão da Fundação A 
LORD e Orquestra da Fun-
dação A LORD.

O espetáculo decorreu, 
no passado sábado, dia 17, 
no Auditório da Fundação 
A LORD. 

O Outubro Musical da 
Fundação A Lord prosse-
gue amanhã, sábado, dia 
24 de outubro de 2015, 
com o concerto de Piano e 
Canto por Maria Ana Gui-
marães e Daniela Nunes. 

etc - Encontro de Teatro de Cristelo
O TC- Teatro de Cristelo 

está a organizar durante este 
mês de Outubro, o etc – En-
contro de Teatro de Cristelo 
– Prémio Nacional de Teatro 
Ruy de Carvalho. Do progra-
ma ainda consta amanhã a 
encenação da peça O Rei 
Imaginário, o Doido e a Mor-
te, pelo Teatro Casca de Noz 
(Ermesinde), no domingo 
sobe ao palco o teatro para a 

infância pela mão da Com-
panhia de Teatro de Ovar 
com a peça Quando a cidade 
dorme. No dia 31, o Teatro 
Tamaranto (Amarante) 
apresenta: Acontece o que 
Acontece, seguido da ce-
rimónia de encerramento.  

O etc – é uma organiza-
ção do TC – Teatro de Criste-
lo, com o apoio da Junta de 
Freguesia, de algumas em-

presas locais e do Município 
de Paredes.

Refira-se que O TC – Tea-
tro de Cristelo foi um dos 
projetos teatrais de âmbito 
nacional apurado para a fi-
nal do Concurso Nacional 
de Teatro deste ano, tendo 
sido nomeado para três ca-
tegorias e arrecadado um 
Prémio Nacional, nesse 
concurso.
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www.COstaferraDOr.COm
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES
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Certamente já 
ouviram falar 
que determi-
nada empre-

sa é PME Líder ou PME ex-
celência e não percebem 
como é que essa distinção é 
atribuída a determinada 
empresa e para que serve 
na prática.

Ora vou aproveitar jus-
tamente a crónica de hoje 
para falar um pouco neste 
assunto, explicar quais os 
critérios que estão na base 
da atribuição dessas distin-
ções e também fazer uma 
a n á l i s e  c r i t i c a  a o s 
mesmos.

O Estatuto PME Líder e 
PME Excelência é desde lo-
go um estatuto atribuído 
pelo IAPMEI-Instituto de 
Apoio às PME e ao Investi-
mento em colaboração 
com os bancos que atuam 
em Portugal. E tal como o 
próprio nome indica é des-
tinado às PME Portugue-
sas, ou seja, aquelas em-
presas que têm menos de 
250 funcionários e cujo vo-
lume de faturação anual 
não excede os 50 milhões 
de euros ou o total do seu 
balanço não atinge os 43 
milhões de euros.

Para que uma PME pos-
sa ser considerada PME Lí-
der em 2015, para além de 
um determinado Rating 
Bancário, isto é, para além 
de ter um Risco Bancário 
bom, tem que obedecer 
aos seguintes critérios con-
tabilísticos, avaliados nas 
contas de 2014: Um volume 
de negócios superior a 1 
milhão de euros, número 
de funcionários superior a 
8, um Resultado Liquido 
positivo, Resultados opera-

Por
AlExAnDrE  
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Estatuto PME Líder  
e PME Excelência

cionais positivos em 2013 e 
2014 e uma autonomia fi-
nanceira superior a 30%.

Para que uma PME pos-
sa ser considerada PME Ex-
celência em 2015, aí os cri-
térios são ainda mais exi-
gentes. Para além de um 
Risco Bancário ainda me-
lhor, a empresa tem que 
obedecer a critérios conta-
bilísticos mais apertados. 
Desde logo tem que evi-
denciar um crescimento de 
vendas de 2013 para 2014. 
Tem que ter uma autono-
mia Financeira de pelo me-
nos 35%, isto é, o seu nível 
de endividamento quer a 
bancos, quer a fornecedo-
res não pode ser superior a 
65%.

Finalmente, tem que 
obedecer a dois outros cri-
térios muito exigentes- 
Tem que ter uma Rendibili-
dade do Capital Próprio 
superior a 10%, e a uma 
rendibilidade Liquida do 
Ativo de pelo menos 3%, ou 
seja, o peso do seu Resulta-
do Liquido no seu Capital 
Próprio superior a 10%, e o 
peso do seu Resultado Li-
quido no seu ativo superior 
a 3%.

E para que servem estes 
estatutos? Desde logo, são 
indicadores que em certa 
medida dão um primeiro 
sinal a um fornecedor se 
estamos perante uma em-
presa que merece confian-
ça ou não. Em segundo lu-
gar, para efeito de financia-
m e n t o s  b a n c á r i o s 
permitem o acesso a finan-
ciamentos específicos com 
o apoio do Estado- as cha-
madas Linhas PME, com 

determinadas condições 
de taxas de juro, prazos e 
montantes de financia-
mento, consoante se esteja 
perante uma PME Líder, 
uma PME Excelência, ou 
uma PME sem qualquer 
destas classificações.

Eu dizia também no iní-
cio que era importante fa-
zer uma análise crítica à 
forma como foram instituí-
das estas classificações. De 
facto, a forma como foram 
instituídos os critérios con-
tabilísticos merecem al-
guns reparos. Em primeiro 
lugar, porque as PME não 
podem ser avaliadas todas 
da mesma maneira sem se 
atender às especificidades 
pelo menos de tipo de PME 
que temos pela frente, ou 
seja, a análise a fazer aos 
rácios contabilísticos de 
uma empresa comercial, 
tem de ser diferente da que 
fazemos de uma empresa 
prestação de serviços ou de 
uma empresa Industrial. 
Mais grave ainda é que no 
caso específico do Estatuto 
de PME Excelência, os cri-
térios de Rendibilidade dos 
capitais próprios e rendibi-
lidade do Ativo Liquido, 
não olham para o facto de 
estarmos perante uma em-
presa que tem que ter mui-
to equipamento industrial, 
e como tal tem que ter um 
ativo muito grande e colo-
ca uma vez mais as empre-
sas todas no mesmo saco, 
penalizando dessa forma 
as empresas de cariz indus-
trial face às de cariz menos 
industrial ou até somente 
de serviços ou comercial. Já 
tive oportunidade de ver o 
caso de uma empresa in-
dustrial que enquanto es-
tava em instalações aluga-
das era PME Excelência, 
mas no ano em que teve 
capacidade financeira para 
adquirir instalações pró-
prias perdeu esse estatuto 
pois aumentou muito o seu 
ativo líquido. Parece uma 
ironia mas é verdade!

“Para efeito de 
financiamentos 

bancários permi-
tem o acesso a fi-

nanciamentos es-
pecíficos com o 

apoio do Estado- 
as chamadas li-

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ALBERTINA LISBOA MARQuES
Faleceu no dia 9 de outubro, com 91 anos. Natu-
ral de Santa Marta de Penaguião e residente em 
Paredes. Era viúva de José António Marques.

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

A FAMíLIA
Funerária Santos Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338-919740349
PAREDES

FALECEU

JuSTINA PINTO MOREIRA
Faleceu no dia 18 de outubro, com 85 anos. 
Natural e residente na freguesia de Gondalães, 
Paredes. Era viúva de Francisco Barbosa.

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

A FAMíLIA
Funerária Santos Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338-919740349
GONDALÃES

FALECEU

MARIA FERREIRA DE MAgALHãES
Faleceu no dia 18 de outubro, com 90 anos. Natural 
de Bitarães e residente na freguesia de Lodares, 
Lousada. Era viúva de José Barbosa da Mota.

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

A FAMíLIA
Funerária Santos Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338-919740349
LODARES

FALECEU

MARIA ROSA SOuSA
Faleceu no dia 14 de outubro, com 94 anos. Na-
tural e residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era viúva de José Dias.

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

A FAMíLIA
Funerária Santos Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338-919740349
BEIRE

FALECEU

MARIA ADELAIDE MENDES CORREIA 
TEIxEIRA VASCONCELOS PORTOCARRERO
Faleceu no dia 15 de outubro, com 91 anos. Com 
residência habitual: Rua Dr. Elias Moreira Neto nº 

161 (Lar da Misericórdia) – Paredes.  
AGRADECIMENTO
Sua família vem 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 / 919 515 181

PAREDES

FALECEU

MARIA ADELAIDE  
NuNES DE CARVALHO
Faleceu no dia 10 de outubro, com 84 anos. 
Natural de Penafiel e residente na freguesia de 

Gondalães, Paredes. Era casada com Manuel Ribeiro.

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

A FAMíLIA
Funerária Santos Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338-919740349
GONDALÃES

FALECEU

MARIA ALICE 
DE SOuSA NuNES DA COSTA
Faleceu no dia 17 de outubro, com 79 anos. Natu-
ral e residente na freguesia de Louredo, Paredes. 

Era casada com António da Silva Leal.

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

A FAMíLIA
Funerária Santos Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338-919740349
LOUREDO

FALECEU

CLEMENTO RIBEIRO  
DA COSTA CARDOSO
Faleceu no dia 4 de Outubro, com 89 anos.
Natural e residente em Louredo- Gondalães Paredes.

Era viúvo de Hortense de Sousa Rocha

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apre-
ço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 
telef.255782338-919740349

LODARES

FALECEU

FERNANDO AuguSTO ARAÚJO
Faleceu no dia 29 de setembro, com 73 anos.
Natural de Freixo de Espada a Cinta e residente na Rua 
do Tanque, nº 246 – Baltar, Paredes. Era casado com 
Maria Augusta Ferreira Nogueira

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas 
as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a compa-
recer no funeral e missa de 7º dia do seu saudoso extinto ou que de 
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

O PrOgressO errOu:
No anúncio de necrologia de Fernando Augusto Araújo a foto saiu trocada com a de Clemente Ribeiro da Costa Cardoso. Pelo lapso apresentamos desculpas às 
famílias envolvidas e publicamos, de novo, os anúncios em questão devidamente corrigidos. 
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Tratamos da documentação  

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

MuITO IMPORTANTE

Então faça-o quanto antes... Venha visitar-nos na
Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B

4580-873 PAREDES
Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

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

Av. Bombeiros Voluntários, 654
4585-359 Rebordosa PAREDES
Tel/Fax.: 224 153 470
email.: bomperfilrebordosa@gmail.com

miChelin gOODyearPirelli briDgestOne

Campanha
Pneus

205-55-16  /  45€
185-60-14  /  35€
175-65-14  /  35€

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

Aos familiares de todos  
os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

FALECEU

MARIA DIAS DA SILVA
Faleceu no dia 14 de outubro, com 89 anos. Com 
residência habitual: Rua da Vila nº 551 – Lordelo 
– Paredes. Era viúva de Joaquim Machado Leão.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, 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 fune-
ral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 
224 442 920 * Tlm. 917 571 915 / 919 515 181

PAREDES

FALECEU

LuÍS JORgE DE BARROS ROLA
Faleceu no dia 16 outubro, com 51 anos.
Natural de Astromil e residia na Rua do 
Moínho nº 82 – Paredes. Era solteiro

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A FAMíLIA

7.º ANiVERSÁRiO DE FALECiMENTO

JOAQuIM PINTO  
TEIxEIRA DO COuTO

A missa para assinalar o 7º aniversário de falecimento 

de Joaquim Pinto Teixeira do Couto será celebrada no 

dia 24 de outubro, pelas 19 horas, na igreja matriz de 

Paredes. Antecipadamente agradecem a todos aqueles 

que se dignem a participar neste ato religioso.

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

Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

FALECEU

MANuEL DA SILVA
Faleceu no dia 17 de outubro, com 85 anos.
Com residência habitual: Rua do Carregado nº 79 
(Mouriz) – Paredes. Casado c/ Cândida Dias de Sousa

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais 
família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como a missa de 7º dia ou que de 
outro  modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa por 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 / 919 515 181
MOURIZ

Sobre Imóveis
Cheques ou viaturas.
Investidor particular.

Telem. 914 558 178

EMPRÉSTIMOAnuncie 
aqui

Praça Capitão Torres Meireles, 30 
2.º Andar - Sala B | 4580-873 PAREDES

Telef.: 255 781 520
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