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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Em todas as organizações 
há uma velha discussão: É 
preferível ser um elemen-

to pequeno numa grande organi-
zação, ou um elemento grande 
numa organização pequena?

Ganha-se mais em ser uma pe-
riferia de uma centralidade ou o 
centro de uma periferia?

Esta discussão, para Paredes, 
coloca-se sobre se é bom perten-
cer à Área Metropolitana do Por-
to ou se deveria pertencer à Co-
munidade Intermunicipal do Tâ-
mega e Sousa.

Eu sei que houve uma mudan-
ça recente e que se poderá argu-
mentar logo, para obviar-se a 
uma discussão, que não podemos 
andar sempre de um lado para o 
outro. Que a decisão recentemen-
te tomada, porque recente, é irre-
vogável e, o nosso destino, inevi-
tável. Este argumento, confesso, a 
existir, parece-me fraco. 

Poderá ser uma decisão irre-
mediável mesmo que, comprova-
damente, seja uma má opção? 
Pergunto eu.

Mas o meu ponto nem é esse. 
A questão para mim, é que nis-

to, como em outras matérias es-
truturantes e de vital importân-
cia para o nosso concelho de Pa-
redes, a discussão não existe, os 
argumentos não são apresenta-
dos (ou não chegam a nós) e não 
temos forma de pesar os prós e os 
contras de cada opção.

Somos um rebanho que confia 
cegamente nos seus pastores.

Déficit democrático não me 
parece que seja. Antes Deficit cí-
vico comum a todos os espectros, 
p o l í t i c o s  e  n ã o  p o l í t i c o s , 
Paredenses.

Quanto à indiscutibilidade da 
opção metropolitana, contrapo-
nho que ao confronto entre uma 
vivência (comunidade intermu-
nicipal) e uma teoria (zona me-
tropolitana), que era o que tínha-
mos aquando da recente adesão á 
área metropolitana do porto, 
agora podemos confrontar dois 
saberes de experiência feito.

Foi uma boa escolha? Foi uma 
má escolha?

Espero, que este seja um tema 
da próxima campanha eleitoral 
autárquica para que da discussão 
e argumentação possa sair algu-
ma luz sobre se foi ou não opção 
correta.

E, sobretudo, que aprendamos 
a discutir uns com os outros, sau-
dável e civilizadamente, aquilo 
que realmente importa no nosso 
destino comum.

E quanto ao resto?
Contra o Canelas 2010, mar-

char, marchar!

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Área Metropolitana ou 
Comunidade Intermunicipal?

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193
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OPINIÃO CLÍNICA

ANA MARTA PINTO 
Formação Específica de Medicina
Geral e Familiar na USF Terras de Souza)

Estamos na Primavera, o tempo 
está mais ameno e existem mais dias 
de sol. Contudo surgem muitas vezes 
as incomodativas alergias ou rinites. 
Entende-se por Rinite Alérgica (RA) 
como uma doença inflamatória cróni-
ca nasal, induzida pela exposição a 
alergénios (ácaros do pó, pólenes, fun-
gos, etc). A exposição a estes estímu-
los desencadeia uma resposta imuni-
tária, que leva à inflamação da mucosa 
nasal e, consequentemente, ao apare-
cimento de sintomas como crises de 
espirros, comichão, corrimento e con-
gestão nasal. A RA está muitas vezes 
associada a sintomas de conjuntivite 
alérgica como lacrimejo e comichão 
ocular, olho vermelho e/ou inchado e 
intolerância à luz. Esta patologia se 
não estiver tratada pode provocar de-
terioração na qualidade de vida como 
perturbação do sono, dificuldades nas 
atividades quotidianas e vida social. 
Se mal controlada pode, ainda, asso-
ciar-se ao desenvolvimento de outras 
complicações, como Sinusite. Estima-
-se que em Portugal, cerca de 22% da 
população sofre de RA. No entanto, 
existe um número significativo de 
doentes que ainda não foram diagnos-
ticados, não sendo por isso devida-
mente tratados. Muitos doentes com 
RA têm, também, Asma (até 40%), 
sendo que nestes doentes a presença 
de RA, pode dificultar o seu controlo. A 
RA pode ser do tipo intermitente se os 
sintomas têm duração inferior a 4 dias 
numa semana ou menos de 4 semanas 
consecutivas, ou do tipo persistente se 
os sintomas se apresentam durante 
mais de 4 dias numa semana e mais de 
4 semanas consecutivas. O diagnosti-
co baseia-se apenas nos sintomas 
apresentados pelo doente. O trata-
mento da RA deve começar por evitar 
o contacto com os alergénios (se pos-
sível) e lavagens nasais que ajudam na 
mobilização das secreções. No que 
respeita aos fármacos, anti-histamíni-
cos, anti-inflamatórios e desconges-
tionantes nasais podem ser prescritos 
no alivio dos sintomas. É importante 
cumprir a terapêutica recomendada 
pelo seu médico, mesmo quando os 
sintomas estão controlados.

A Primavera  
e a Rinite alérgica

Uma carrinha ficou redu-
zida a cinza e ferros re-
t o rc i d o s  e m  c o n s e -

quência de um incêndio que, ao 
final da tarde do dia 23, defla-
grou numa Skoda parada na 
Avenida da República, na cida-
de de Paredes. 

Como se não bastasse o pâ-
nico criado pelo fogo, o carro 
em chamas, destravou-se e só 
parou 50 metros depois ao em-
bater com a traseira no muro da 
Casa da Cultura de Paredes. 

Apesar do pânico generali-
zado que tolheu automobilistas 
transeuntes e lojistas, não hou-
ve feridos a registar.

Quando os bombeiros vo-
luntários de Paredes chegaram 
ao local, à avenida de sentido 
único, a viatura já estava com-

p l e t a m e n t e  t o m a d a  p e l a s 
chamas.

Num vídeo filmado por um 
popular e partilhado no Face-
book pelo Progresso de Pare-
des, é possível verificar que a 
carrinha, parada, começou a 
arder junto a uma loja de roupa 

para noivos, a Organdy, mo-
mentos depois, ouvem-se vá-
rias explosões. Em seguida, o 
carro começou, sempre em 
marcha atrás, a descer a Aveni-
da da República.

É nesse momento que se ge-
rou o pânico. Uns que estavam a 

assistir de telemóvel em riste, 
fugiram e outros foram tirar os 
carros que tinham estacionado 
naquele local. 

Até à chegada dos bombei-
ros não há sinais de qualquer 
tentativa de extinção do fogo, 
facto que foi muito criticado 
nas redes sociais por existir nas 
imediações um posto de com-
bustível e garagem auto e da 
obrigatoriedade de o comércio 
ter que estar equipado com ex-
tintores. Houve quem se escu-
dasse no “medo terrorista” pa-
ra nada. 

Refira-se que na sequência 
do incidente de Paredes, a mon-
tra e fachada da loja de venda 
de roupa para noivos e o mobi-
liário urbano da cidade fica-
ram, igualmente, danificados.

Sinistro. Uma Skoda ardeu em plena avenida da República. A condutora estacionou para se dirigir a 
um estabelecimento comercial e quando se apercebeu a viatura já estava em chamas.

Carrinha incendeia-se e lança pânico 
no coração da cidade de Paredes

Uma mulher morreu a se-
quência de um acidente rodo-
viário, que ocorreu, no dia 21 
de maio em Astromil, Paredes. 
A vítima, com cerca de 70 anos 
de idade, não resistiu ao emba-
te do carro numa árvore.

À chegada dos Bombeiros  
de Rebordosa um dos ocupan-
tes  da  v iatura ,  que  seguia  
no banco de trás do automóvel 
c o n d u z i d o  p e l a  f i l h a ,  d e  
38 anos, estava em paragem 
cardiorrespiratória. O óbito foi 
declarado no local do acidente 
apesar dos esforços dos socor-

ristas da VMER e da SIV de  
Valongo. O acidente aconteceu 

pelas 18 horas, quando o Peu-
geot da família descia a Estrada 

Nacional 15, na zona do Carrei-
ro .  Frente  à  sede  da  Junta  
de Freguesia de Astromil, a via-
t u ra  f i c o u  s e m  c o n t ro l o  e  
guinou para o lado direito, ba-
tendo de frente, numa árvore 
existente num pequeno jardim 
q u e  s e p a r a  a  e s t r a d a  d a 
Autarquia.

No carro, guiado pela filha 
da vítima mortal, seguiam, ain-
da, o pai, 71 anos, e o marido da 
condutora, de 43 anos. Sofre-
ram ferimentos ligeiros e foram 
transportados para o Hospital 
Padre Américo, em Penafiel.

Um casal ficou ferido na sequên-
cia de um acidente ocorrido, no dia 
15 de maio, no troço da A4 que atra-
vessa o concelho de Paredes.

O carro em que as vítimas se-
guiam bateu de frente contra o se-

parador central da via e andou vá-
rios metros sem controlo, tendo fi-
cado imobilizado apenas depois de 
ter capotado.

O acidente aconteceu pelas 
14.30 horas, quando o carro do ca-

sal circulava no sentido Amarante - 
Porto, perto da portagem de Cam-
po/Gandra.

Homem e mulher, ambos com 
cerca de 50 anos e de Paredes, tive-
ram de ser desencarcerados antes 

de serem transportados para o Hos-
pital São João, no Porto. O acidente 
encerrou à circulação, durante mais 
de uma hora, duas das três vias da 
faixa de rodagem da A4, congestio-
nando o trânsito na A4.

Mulher morre na sequência de acidente rodoviário

Casal encarcerado após despiste na A4
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Hoje em dia, as pessoas que têm problemas de visão 
não precisam necessariamente de corrigir com o uso de 
óculos. Além desta opção, existem também as lentes de 
contacto e, ainda, a cirurgia.

Cada pessoa adapta-se melhor a um tipo de trata-
mento. Por isso, é necessário conhecer os prós e os con-
tras de cada um para poder escolher o ideal.

A principal vantagem do uso de óculos para corrigir 
problemas de visão é que eles não oferecem riscos à 
saúde ocular, pois não tocam o olho, como acontece nas 
lentes de contacto. São o método de tratamento mais 
tradicional.

O componente estético foi o principal fator que in-
fluenciou a invenção das lentes de contacto.

Elas são colocadas, diretamente, sobre a superfície 
do olho para corrigir a visão. Podem corrigir a miopia 
(dificuldade em ver ao longe), a hipermetropia (dificul-
dade em ver ao perto), o astigmatismo (visão distorcida 
tanto ao longe como ao perto) e a presbiopia (má visão 
ao perto relacionada com a idade).

As lentes de contacto são uma alternativa mais prá-
tica, em alguns aspetos, se comparadas com os óculos. 
Estas movem-se com os seus olhos e, por isso, permi-
tem uma visão nítida para onde quer que olhe. Permi-
tem ver bem mesmo com pouca luz; não têm os reflexos 
e distorções que tem com os óculos; qualquer que seja a 
condição atmosférica não ficam molhadas ou embacia-
das. As lentes de contacto dão-lhe, também,  a liberdade 
de movimentos que precisa para ter um estilo de vida 
ativo como, por exemplo, praticar desporto sem medo 
de as partir; são mais leves e menos obstrutivas que os 
óculos e não apertam o nariz nem magoam as orelhas. 
Têm, também, a vantagem de não alterarem a sua apa-
rência, dando um ar natural, pois são quase impercetí-
veis. Permitem, também, usar o estilo de óculos de sol 
que quiser e sem necessidade de graduar.

No entanto, as lentes de contacto exigem mais cuida-
dos de higiene e mais tempo de dedicação para que o 
seu uso não seja prejudicial à saúde ocular. É preciso 
mantê-las sempre limpas, ficar atento ao prazo de vali-
dade e não deve dormir com a lente de contacto.

Ao colocar a lente de contacto deve ter o máximo de 
cuidado para não contaminar com impurezas presen-
tes nos dedos e nas unhas.Estas, devem ser armazena-
das num estojo específico e com a solução apropriada 
para esse efeito, de modo a se manterem limpas, hidra-
tadas, desinfetadas e conservadas.

No caso de ter algum problema de saúde que afete os 
olhos (por exemplo constipação, gripe, alergia, inflama-
ção, infeção ou vermelhidão ocular ou em redor dos 
olhos) não deve usar as lentes de contacto.

A única forma de apreciar os benefícios das lentes de 
contacto é experimentá-las!

Informe-se mais e melhor connosco. Tire todas as 
suas dúvidas na sua ótica de confiança. 

Encontre-nos na Opticália Paredes na rotunda da 
saída da autoestrada na Rua 1ºde Dezembro nº66, 
4580-021 Paredes. Contacto telefónico: 224932099.

Lentes de contacto 
- prós e contras

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

A Câmara de Paredes 
foi condenada a pa-
gar uma indemniza-

ção a uma empresa que doou 
dois terrenos para o alarga-
mento da zona desportiva 
das Laranjeiras, mas que, 
anos mais tarde, foram ven-
didos para a construção de 
um centro comercial. 

A Novandar – Empreendi-
mentos Imobiliários exige 
mais de 2,3 milhões de euros, 
mas o Tribunal Judicial de 
Penafiel e a Relação do Porto 
entendem que o valor a liqui-
dar terá de ser a diferença 
entre o valor atual dos terre-
nos se fossem usados para a 
prática desportiva ou se ti-
vessem fins comerciais.

Em declarações ao JN, 
uma fonte da câmara “confir-
ma que o Tribunal deu razão 
ao pedido da Novandar” mas 
defende que “os terrenos em 
causa foram cedidos por con-
ta da urbanização”, tratando-
-se de “um erro técnico de li-
cenciamento, que o Municí-
pio  tem de assumir”.  “O 
procedimento foi alterado e 

desde 2005 que o Município 
não aceita doações com estas 
características”, acrescenta. 

O caso remonta a 2001, 
quando a Novandar doou 
dois terrenos, com cerca de 
8500 m2 e avaliados em mais 
de 402 mil  euros,  para a 
construção dos relvados sin-
téticos, usados depois du-
rante vários anos pelo União 
Sport Club de Paredes. 

Porém, em 2008, a Câma-
ra vendeu, por 8,5 milhões, 
todo o complexo desportivo 
das Laranjeiras à Guedol En-

genharia,  que pretendia 
construir ali um centro co-
mercial. O negócio não foi 
aceite pelos responsáveis da 
Novandar, alegando que o 
contrato impunha que os ter-
renos tivessem como fim 
único a prática desportiva. 

A Câmara contestou e sus-
tentou que os imóveis foram 
cedidos no âmbito de um “pro-
tocolo de urbanização” e como 
contrapartida para o licencia-
mento da operação urbanísti-
ca, a isenção do pagamento de 
taxas e mesmo direitos de 

construção noutros terrenos 
da Novandar nas imediações. 

Mas para os juízes não há 
dúvidas. O “Município incum-
priu, culposamente, o encargo 
que havia assumido”, causan-
do “danos, não só à autora, co-
mo aos demais munícipes e a 
todos aqueles que ficaram pri-
vados do uso, fruição e utiliza-
ção dos imóveis doados como 
i n t e g r a n t e s  d a  z o n a 
desportiva. 

O valor definitivo a pagar 
s e r á  d e t e r m i n a d o 
posteriormente.

Sentença. Processo do Complexo Desportivo das Laranjeiras está longe de ter terminado. Decisão 
foi tomada pelo Tribunal Judicial de Penafiel e já ratificada pelo Tribunal da Relação do Porto.

Câmara condenada pelo 
Tribunal a indemnizar empresa 

António Orlando | texto

Um homem de Paredes, de 
51 anos, operário da constru-
ção civil, está em prisão pre-
ventiva desde o dia (11) em 
que foi detido pela Polícia Judi-
ciária por suspeita de porno-
grafia de menores e abuso se-
xual de crianças, na forma agra-
vada. Já tinha praticado os 
mesmos crimes.

O indivíduo, segundo a PJ, 
já tinha sido detido em finais 

do mês de dezembro do ano 
passado, pela presumível 
prática do mesmo tipo de cri-
me. Nessa altura ficou apenas 
impedido de estar em contac-
to com as ofendidas.

“Não obstante a medida de 
coação a que foi sujeito, o sus-
peito, fazendo-se passar por 
um jovem de 17 anos, voltou a 
fazer uso das redes sociais, 
com o propósito de conhecer 
menores do sexo feminino, 
com quem veio a manter con-
versas de natureza obscena e 

sexual e a quem convenceu a 
enviar-lhe fotografias de teor 
pornográfico. Durante este 
tempo terá abordado cerca de 
20 adolescentes”, explica co-
municado da PJ.

O indivíduo levava as meno-
res, com idades entre os 15 e os 
16 anos, a despirem-se em 
frente a uma câmara de vídeo e 
gravava as imagens através do 
Facebook. Começava as abor-
dagens com conversas típicas 
de adolescentes, sobre a escola 
ou música. Mas, rapidamente, 

passava a falar de sexo, mani-
pulando as menores para as le-
var a enviar-lhe fotos intimas. 

Depois, usava as imagens 
para chantagear as jovens. Di-
zia que se elas não continuas-
sem a mandar mais fotos e ví-
deos, tornaria públicas na In-
ternet as primeiras imagens. 
Em pânico e desesperadas, as 
meninas sentiam-se forçadas a 
obedecer ao predador. 

Acabou novamente detido e 
a g o r a  f i c o u  e m  p r i s ã o 
preventiva.

Pedófilo atacava via Facebook 
António Orlando | texto

Terrenos da discórdia
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CABEÇALHO

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Rua da Igreja Velha, 71 - Ed. Souto Meão, Lj AA
4580-113 Paredes

Telm.: 964 015 347  |  Tel.: 255 784 929

chavesvalesousa@hotmail.com

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 917 457 007

CALÇADO, MALAS E ACESSÓRIOS

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

LOLLIPOPS

CAVALINHO

MIGUEL VIEIRA

RUFEL

CACHORRINHO

PRIMADONA

SAMSONITE

JETLAG
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Mais de meio milhar 
de bombeiros este-
ve no último fim de 

semana em Penafiel para par-
ticipar no concurso nacional 
de manobras, divididos por 
28 equipas, de 18 corpora-
ções de bombeiros voluntá-
rios e profissionais de todo o 
país. Todos tentaram de-
monstrar destreza e técnica 
na montagem de material 
usado diariamente no com-

bate a incêndios na defesa das 
populações.

Entre as equipas em com-
petição os jovens da Associa-
ção Humanitária de Rebordo-

sa venceram, em femininos e 
masculinos, na classe de 
cadetes.

Os Bombeiros Voluntários 
da Ribeira Grande, Açores, 

Paulo Pinheiro | texto

venceram, na classe A mascu-
linos, o Concurso Nacional de 
Manobras. Já em femininos, 
as voluntárias de Rebordosa 
bateram as opositoras.

Na classe B, dirigida a vo-
luntários veteranos, os ho-
mens de Paço de Sousa derro-
taram os de Ourém e do Mar-
co de Canaveses. 

Na competição vocaciona-
da para os bombeiros profis-
sionais, os Sapadores do Por-
to levaram de vencida, nas 
classes A e B, os de Lisboa.

Bombeiros de Rebordosa no 
pódio do Concurso Nacional 
de Manobras

Classificação dos BV Rebordosa
Equipa Masculina de Cadetes 1°. Classificada

Equipa Feminina de Cadetes 1°. Classificada

Equipa Masculina Categoria A 3°. Classificada

Equipa Feminina Categoria A 1°. Classificada 
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O Posto Avançado de 
Bombeiros Voluntá-
rios de Cête, na fre-

guesia de Recarei, reclama-
do há décadas pelas popula-
ções do sul do concelho, já 
começou a ser construído. A 
data de inauguração estará 
prevista para o dia 19 de ju-
nho, um mês após o início 
das terraplanagens. 

A unidade irá ter em per-

manência uma Equipa de 
Primeira Intervenção (EPI) 
para acorrer em caso de aci-
dente, doença súbita ou in-
cêndio. “Obrigatoriamente 
uma EPI tem que estar ga-
rantida. Ter lá quatro pare-
des não dá segurança ne-
nhuma às pessoas”, argu-
m e n t a  V i t o r i n o  Ta d e u , 
comandante interino dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cête.

De futuro, é intenção dos 
bombeiros de Cête, abrir 

uma escola de bombeiros 
para desse modo fazer cres-
cer o Posto numa das áreas 
florestais mais densas de 
Paredes e cuja população é 
aquela que está mais afasta-
da do principal centro urba-
no do concelho. 

A vinda de Marcelo Rebe-
lo de Sousa foi anunciada 
pelo presidente da câmara 
de Paredes, Celso Ferreira, 
num contexto de inaugura-
ção das instalações do Posto 
de Bombeiros de Recarei, 

mas pelo andar da empreita-
da não é certo que as obras 
possam estar todas concluí-
das a tempo do Presidente 
da República as inaugurar. É 
que as máquinas para a ter-
raplanagem, do terreno on-
de já terá começado a cons-
trução do quartel, apenas 
foram descarregadas na 
passada sexta-feira dia 19 
de maio, apurou o Progresso 
de Paredes.

Sobram 22 dias úteis pa-
ra construir, equipar e pôr 

em funcionamento o aquar-
telamento do posto avança-
do de bombeiros. Não será 
de estranhar que nos convi-
tes em vez de “inauguração” 
p o s s a  s u r g i r  “ v i s i t a  à s 
obras” ou algo de semelhan-
te, mas… 

Na passagem de Marcelo 
Rebelo de Sousa por Pare-
des está igualmente previs-
ta a inauguração do Merca-
do da Terra (MT) um espaço 
dinamizado pela  Embaixa-
da da Juventude e pela Coo-

perativa Agrícola do Conce-
lho de Paredes nas instala-
ções localizadas no largo da 
feira de Paredes (cidade).

O Mercado da Terra am-
biciona ser o local de encon-
tro de diferentes gerações e 
colocar à sua disposição a 
oportunidade de comprar 
produtos regionais, frescos 
e processados, e se deseja-
rem consumi-los na hora, no 
espaço lounge que será dis-
ponibilizado, explica fonte 
do MT.

Visita. Presidente da República tem prevista uma visita a Paredes para o dia 19 de junho para apadrinhar a instalação de uma unidade de Bombeiros em Recarei.

Marcelo Rebelo de Sousa apadrinha 
Posto de Bombeiros em Recarei

António Orlando | texto

O grupo de Bombeiros que 
tinha entregue os capacetes em 
protesto contra a direção da As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Cête 
(AHBVC), à data liderada por 
Celso Moreira, abandonou o 
protesto e regressou ao quartel 
face à realização de eleições an-
tecipadas. O ato eleitoral decor-
reu, tal como noticiado pelo 
Progresso de Paredes, no passa-
do dia 7 de maio. José Oliveira foi 
eleito, em lista única, presidente 
da nova direção da AHBVC. Saúl 
Ferreira manteve-se como pre-
sidente da Assembleia Geral. Já 
o Conselho Fiscal passou a ser 
presidido por Júlio Leandro 
Santos.

Antes das eleições, o Coman-
dante Operacional Distrital já 
tinha nomeado Vitorino Tadeu 
como comandante interino dos 
Bombeiros Voluntários de Cête 

substituindo José Luís Silva que, 
entretanto, se tinha demitido. 

“Os bombeiros estão a traba-
lhar dentro do que é exatamente 
expetável. O quartel tem gente. 
Os serviços de emergência es-
tão a ser feitos. Se tiver um aci-

dente, a qualquer hora do dia ou 
da noite, esteja tranquilo, vai ser 
socorrido. Há quatro semanas 
atrás demorava mais um boca-
dinho, mas ninguém ficou por 
socorrer”, garante Vitorino Ta-
deu ao Progresso de Paredes. 

NOVA DIREÇÃO 
JÁ TOMOU POSSE
O novo presidente dos 

bombeiros Cête, José Oliveira, 
de 75 anos, é um portuense, 
que se fixou na freguesia há 
meia dúzia de anos.

Alérgico à conjugação das 
palavras “momentos compli-
cados dos bombeiros”, o novo 
timoneiro da Associação Hu-
manitária, diz que “há mo-
mentos mais fáceis e há mo-
mentos mais difíceis. Foi nes-
ta altura que houve eleições, 
foi nesta altura que fui convi-
dado para liderar a lista pelo 
presidente da Assembleia 
Geral e aceitei”, diz. 

O responsável justifica que 
ainda tomou posse “há pouco 
tempo”, que se está “a inteirar da 
situação” e que promete “apro-
veitar tudo de bom, e foi muito, 
aquilo que a anterior direção 
fez”, ressalva. Quanto ao menos 
bom “tentaremos minimizar 
aquilo que possa existir. Uma 
auditoria? Não. Não está nos 
nossos horizontes”, acrescenta. 

Confrontado com o clima 
crispado, José Oliveira garante 

que a Corporação não estava em 
guerra quando chegou. “Isso é 
passado. Nós chegamos em paz 
desde o primeiro momento. As 
situações que têm surgido têm 
sido resolvidas com toda a nor-
malidade”, concluiu. 

Bombeiros “revoltosos” de Cête já regressaram ao quartel
A nova direção da AHB-

VC foi eleita com 126 

votos a favor, três votos 

em branco e quatro vo-

tos nulos. No ato eleito-

ral participaram 133 

associados.

José Oliveira, presiden-

te tem como vice Paulo 

Pinto. Adriano Rocha é 

o tesoureiro e Rolando 

Bessa o secretário. São 

vogais Joaquim Leal, 

Fernando Carvalho e 

Jorge Morais. 
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POLÍTICA

CERTIFICADO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório 

Notarial, no dia vinte e três de maio de dois mil e dezassete, exarada de fo-
lhas quarenta a folhas quarenta e um verso do livro de notas para “Escritu-
ras Diversas” número cento e vinte e seis – A, foi lavrada uma escritura de 
Justificação Notarial, na qual foi Justificante: ------------------

A FREGUESIA DE RECAREI, pessoa coletiva de direito público número 
507 179 803, com sede Rua Padre Bernardino Moreira Lopes, n.º 625, na 
freguesia de Recarei, concelho de Paredes, representada pelo seu Presiden-
te, Belmiro dos Santos Sousa, casado, natural da freguesia de Recarei, con-
celho de Paredes, onde reside na Avenida José Vieira Campos, nº 200, titu-
lar do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identi-
ficação civil 06796200 9 ZY2, válido até 20/04/2022.

Mais certifico que nessa escritura, se declarou o seguinte:-------------
Que a Freguesia de Recarei, é dona e legítima possuidora com exclusão 

de outrem, do seguinte bem imóvel:----------------------------------------------- 

Prédio rústico, composto por pinhal, eucaliptal e mato, com a área de 
nove mil e novecentos metros quadrados, sito no lugar de Além do Rio, na 
freguesia de Recarei, concelho de Paredes, a confrontar de norte com José 
Fernando Moreira da Rocha, de sul e poente com caminho e de nascente 
com Jesus Joaquim da Rocha Nogueira, não descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz a favor da sua 
representada sob o artigo 83, com o valor patrimonial de €21,50, ao qual 
atribuem o valor de cinco mil euros.----------------------------------------- 

Que efetivamente, a Freguesia de Recarei, é dona e legítima possuidora 
do supra identificado prédio há mais de cinquenta anos, posse que sempre 
exerceu de forma pública e pacífica, continuamente, sem interrupção, os-
tensivamente, sem oposição de quem quer que fosse, dele fruindo e ex-
traindo todas as utilidades e proveitos, com ânimo de quem é dono, desig-
nadamente, demarcando, procedendo à sua limpeza e avivando as estremas.--------------------------------

Que o aludido prédio foi doado verbalmente à Freguesia de Recarei e 
está na sua posse há tantos anos que se desconhece quem foram os benfei-
tores e o ano preciso, sabendo-se, todavia que ocorreu há mais de cinquen-
ta anos. ------------------------------------------------------------------------

Porém, como a sua representada vem possuindo desde então o mencio-
nado prédio, na forma acima referida, adquiriu o mesmo por usucapião, 
que expressamente invoca, justificando assim o direito de propriedade da 
sua representada para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, da-
do o modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudi-
cial que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. -------------

A Notária, 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

Em comício ao ar li-
vre que decorreu no 
dia 20 de maio, no 

Parque José Guilherme, Ál-
varo Pinto, candidato à Câ-
mara e Cristiano Ribeiro, 
candidato à Assembleia, 
enumeraram as razões pe-
las quais entendem que o 
eleitorado no dia 1 de ou-
tubro deve dar oportuni-
dade à CDU de ter repre-
sentação no Executivo Mu-
nicipal. A acontecer será 
inédito.
Álvaro Pinto quer ter as-
sento no Executivo da câ-
mara para avançar com 
uma proposta de desagre-
gação de freguesias. “Des-
de a primeira hora, a refor-
ma administrativa de jun-
ção de freguesias, teve a 
oposição dos Comunistas e 
nós tivemos aqui, em Pare-
des, o PS dizer que o conce-
l h o  t i n h a  f re g u e s i a s  a 
mais”, lembrou. No ataque 
cerrado aos socialistas, o 
candidato da CDU criticou 
ainda o PS por fazer um ca-

valo de batalha na dívida 
da câmara, “quando essa 
dívida deve-se em grande 
parte aos armazéns [cen-
tros] escolares que o PS vo-
tou favoravelmente. A CDU 
sempre se opôs ao encerra-
mento de escolas”, disse. 
Ao poder instituído do 
PSD, a crítica da CDU aca-
baria por ser diluída nos 
partidos que já passaram 
pela câmara [PS, CDS, CDS-
-PS], por até hoje “no 27º 

concelho do país em ter-
mos populacionais, 1/3 da 
p o p u l a ç ã o  n ã o  t e m 
saneamento”.  
É com esta “intervenção 
qualificada da CDU, que ao 
longo dos anos se quebrou 
o imobilismo de uma atitu-
de partidarizada na gestão 
pública local que iremos 
continuar”, reforçou, por 
seu lado, o candidato à As-
sembleia Municipal, Cris-
tiano Ribeiro.

xxxxx. A CDU apresentou formalmente os seus cabeça de listas às elei-
ções autárquicas no concelho de Paredes. Comunistas apostam, tam-
bém, na conquista das juntas de Cête e Recarei além da manutenção do 
poder em Parada de Todeia agora com o candidato, Albertino Borges.

CDU quer Câmara para 
desagregar freguesias

António Orlando | texto



10 Sexta-feira 26 de Maio de 2017  oprogressodePAREDES

DESPORTO

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Foi uma estreia no nacional de fute-
bol num ano mais fantástico da mi-
nha/nossa carreira. Curiosamente 
após a disputa deste campeonato e 
apesar da nossa manutenção há um 
sentimento amargo. Porque com as 
nossas condições de trabalho e em 

face do jogo jogado estivemos pertíssimo de entrar 
na fase de entrar na fase de subida. Só não o fizemos 
pela nossa inexperiência. Agora férias para os joga-
dores. Neste momento não posso dizer se na próxi-
ma época serei ou não treinador do Gandra. Há vá-
rias situações que não me agradam no clube que 
têm de ser resolvidas, mas tudo aponta para que eu 
abandone. 

ANDRÈS MADRID
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Ainda falta definir o segundo lugar. 
Durante vários anos na série da As-
sociação Futebol do Porto, o segun-
do classificado, por desistência de 
outros clubes, acaba por subir tam-
bém. Não deixa de ser frustrante 
porque podíamos, na última jorna-

da, discutir o primeiro lugar com o Canelas, mas 
acredito que vamos dar uma boa resposta e con-
quistar os três pontos.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

O Aliados obteve a terceira vitória 
consecutiva sustentada pela perso-
nalidade, confiança e organização 
coletiva dos meus jogadores que 
condicionou uma boa equipa como 
é o Barrosas. Equilíbrio na 1ª parte. 
Entrada forte na 2ª com a marcação 

do golo que decidiu o jogo. Algumas oportunidades 
para fazer o 2-0, faltou ser eficaz. Depois à reação 
do Barrosas, respondemos com a nossa boa organi-
zação defensiva e em transição ainda criamos vá-
rias oportunidades para resolver o jogo. Vitória de-
dicada pelo grupo ao Preto e ao Duarte, que não pu-
deram estar presentes no jogo que nos garantiu a 
manutenção.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Há um sentimento de dever cumpri-
do, não obstante, a equipa ter ficado 
às portas da subida de divisão. Supe-
ramos largamente as expetativas pa-
ra uma equipa que tinha acabado de 
subir de divisão. O Nun´Álvares não 
foi feliz nesta ponta final do campeo-

nato. Desde logo do ponto de vista de eficácia ofensiva 
e depois nos dois jogos em Perafita e na Aparecida em 
que fomos claramente prejudicados. Fomos infelizes. 
Apanhamos aquelas pessoas que dirigiram esses os jo-
gos e que prejudicaram o Nun´Álvares.   Perdeu-se uma 
oportunidade de fazer história. É Pena. Para a próxima 
época cá estaremos mais fortes mas certos que o “Nu-
no” será olhado com outros olhos pelos adversários. 

Por ANTÓNIO ORLANDO

Cabe ao Paredes  
vingar o Rebordosa

O 
União Sport Club de Pa-

redes joga neste sábado, 

dia 27 de maio, a final da 

Taça Brali, prova organizada pela 

Associação de Futebol do Porto 

(AFP), o equivalente à Taça de 

Portugal da Federação Portugue-

sa de Futebol (FPF) e que domin-

go, no Jamor, volta a ser disputada 

num Benfica- Guimarães. 

O “nosso” Jamor localiza-se na 

Póvoa, no estádio do Varzim SC. O 

adversário é o Canelas 2010, a 

equipa que no último fim de sema-

na garantiu a subida aos nacionais 

de futebol afastando, pelo menos 

para já, o Rebordosa AC desse ob-

jetivo. Orgulho paredense pode 

através do União vingar o Rebor-

dosa, deixando as guerras das ca-

pelinhas para outras núpcias... 

Eurico Couto, o treinador do USC 

Paredes tem, neste final de época, 

sacrificado o desempenho no 

campeonato a pensar na Taça. A 

expetativa é alta, embora o técni-

co paredense atire o favoritismo 

para o Canelas que, em abono da 

verdade, tem sido mais notícia pe-

lo que os seus jogadores fazem 

extrafutebol que no jogo jogado.  

O Aliados de Lordelo ganhou três 

jogos consecutivos e fez a festa da 

manutenção na Elite. A perma-

nência também conquistada pelo 

CCD Sobrosa, no caso, sob o apito 

final do campeonato da II Divisão 

AFP. A Aliança de Ganda despe-

diu-se da época de estreia no na-

cional com uma goleada. 

Na Divisão de Honra, o Nun´Álva-

res caiu de pé no sonho da histó-

ria. O mesmo está prestes a acon-

tecer ao FC Parada na II Divisão 

AF. A subida destes dois clubes, 

sejamos positivos, ficou só adiada 

por um ano…

Rebordosa 3
Aves B 1

U.S.C Paredes   
finalista da Taça Brali
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CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 14 DISPUTADA EM 14 DE MAIO 

Ponte da Barca  .................0  Aliança de Gandra  ......... 4

CLASSIFICAÇÃO FINAL FASE MANUTENÇÃO

1º FC Felgueiras 1932       ............................................................... 37 Pontos

2º S. Martinho .................................................................................. 33 p

3º Aliança de Gandra ..................................................................... 32 p

Mantêm-se no Campeonato de Portugal Prio: FC Felgueiras 1932; 

S. Martinho; Aliança de Gandra, Pedras Salgadas e Trofense

Play-off manutenção: Mirandela

Descem aos distritais (Elite): Limianos e Ponte da Barca

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 8 DISPUTADA EM 14 DE MAIO

Rebordosa AC  ..................3   Desp. Aves B   ................... 1

JORNADA 9 DISPUTADA EM 21 DE MAIO

Lixa  .......................................1  Rebordosa AC   ................ 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 9

1º Canelas 2010   ............................................................................. 18 pontos

3º Rebordosa AC  ............................................................................ 14 p 

PRÓXIMA JORNADA 

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 4 DE JUNHO

Rebordosa AC – Canelas 2010

MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 8 DISPUTADA EM 14 DE MAIO

Sobrado  ..............................1  USC Paredes  ................... 0

Aliados FC Lordelo* descansou

JORNADA 9 DISPUTADA EM 21 DE MAIO

USC Paredes  .....................0  Tirsense  ............................ 3

Aliados FC Lordelo   .........1   Barrosas ............................ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 9

1º Tirsense  ........................................................................................ 45 pontos

5º Aliados FC Lordelo  ................................................................... 27 p

6º USC Paredes  ............................................................................... 26 p 

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 4 DE JUNHO

Sobrado – Aliados FC Lordelo

Gondomar B – USC Paredes

JORNADA 11 A DISPUTAR EM 11 DE JUNHO

USC Paredes – FC Vilarinho

Aliados FC Lordelo  - Tirsense 

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 30 (ÚLTIMA) DISPUTADA EM 14 DE MAIO 

SC Nun´Álvares  ...............1   Ermesinde 1936 ............ 1

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 57 Pontos

2º Infesta ............................................................................................ 57 p

3º D. Sandinenses ........................................................................... 55 p

4º Avintes ........................................................................................... 55p

5º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 53 p

Sobem à Elite: Ermesinde1936 e  Infesta

Disputam play-off de subida: D. Sandinenses  e Avintes  

Mantêm-se na Honra: Nun´Álvares, Folgosa, Alfenense, 

Canidelo, Vila, Perafita,  Nogueirense e Aparecida

Descem à I Divisão: Leça Balio. Vila Caíz, Ataense e Leverense

JORNADA 29 DISPUTADA EM 14 DE MAIO

Nevogilde ..........................  1   CCD Sobrosa  .................. 2

Jornada 30 disputada em 21 de maio (última jornada)

CCD Sobrosa  ....................1   Citânia de Sanfins  .......... 0

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º Citânia Sanfins............................................................................ 61 Pontos

12º CCD Sobrosa ............................................................................ 35 p

Sobem à Divisão de Honra: Citânia Sanfins  e Lousada

Mantêm-se: Tirsense B; FRC Felgueiras 1932 B; Gens; 

Valonguense; Aguias de Eiriz; Rio de Moinhos, ; SC Campo, 

Livração; Caíde de Rei; CCD Sobrosa; S. Lourenço do Douro; 

Estrela de Fânzeres.

Descem à II Divisão: Roriz; Nevogilde

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, II FASE - SÉRIE 2

JORNADA 2 DISPUTADA EM 14 DE MAIO

GD Aldeia Nova ................1  FC Parada  ......................... 1

JORNADA 3 DISPUTADA EM 21 DE MAIO

Ad Marco  ............................1  FC Parada  ......................... 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 3

1º  Aldeia Nova  ................................................................................ 7 Pontos

2º  FC Parada   ................................................................................... 1 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 4 A DISPUTAR EM 28 DE MAIO

Milheirós – FC Parada

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 4 DE JUNHO

FC Parada – Aldeia Nova

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Com o Sobrado destaque para a boa 
primeira parte do jogo em que fomos 
superiores nos primeiros 25 minutos 
de jogo. Depois o Sobrado equilibrou. 
Quero, ainda assim, dar os parabéns 
aos meus “benjamins” que mais uma 
vez fizeram um excelente jogo e felici-

tar o meu amigo Calica, treinador do Sobrado, pelo seu 
bom trabalho também com poucos recursos. Com o 
Tirsense corremos riscos elevados por contra o me-
lhor plantel desta série ter lançado mais uma vez os 
nossos jovens, permeamos o regresso de três atletas 
de paragem prolongada por lesão, mas eles são o futu-
ro e dentro do contexto acabamos por retirar o que 
pretendíamos do jogo. Agora é a final da Taça. O Cane-
las é claramente o favorito vamos tentar fazer um jogo 
brilhante para vencer.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

O FC Parada fez no Marco de Cana-
veses o melhor jogo desta fase. O 
adversário só marcou aos 80 minu-
tos num terreno muito difícil, sabía-
mos disso. O Parada é o clube com 
menos peso e está a apagar a inex-
periência. Neste jogo tivemos duas 

penalidades a nosso favor que não foram assinala-
das. Matematicamente ainda é possível lutar pela 
subida. Temos jogado sempre fora. A única certeza 
que dou é que o FC Parada entra sempre para ga-
nhar e não deixarei se se apague a memória da boa 
época que fizemos.  

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

Se atendermos à situação em que o 
CCD Sobrosa esteve grande parte 
do campeonato, missão mais que 
cumprida.  A duas jornadas do fim 
saímos da linha d´água e na última 
jornada ainda ampliamos a vanta-
gem pontual. Julgo que não há mais 

a pedir. Reconheço que aconteceram coisas que 
tornaram a permanência mais difícil. Não sei se vou 
continuar. A seu tempo iremos decidir, sendo certo 
que há situações que têm de mudar, nomeadamen-
te, a assiduidade dos jogadores e a frequência dos 
treinos tem de ser alterada. Aceito que os clubes 
têm que se sujeitar algumas coisas mas há limites 
para tudo. Treinar só duas vezes por semana e os jo-
gadores ainda faltam aos treinos...
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Sébastien Ogier conquis-
tou no dia 22 de maio, a 
50ª edição do Rali de 

Portugal, igualando o recorde 
de Markku Alen, com cinco 
triunfos. À partida para esta 
prova apenas um piloto de Pa-
redes, no caso Elias Barros, se 
fez aos pisos de terra do rali 
português. João Barros prefe-
riu poupar o carro para o que 
falta do nacional de ralis, a co-
meçar já pelo Rali Vidreiro, 
que estará na estrada dias 9 e 
10 de junho na zona de Pom-
bal/Marinha Grande. 

Para essa prova “interna” 
Elias Barros já terá equipado o 

seu Ford Fiesta R5 com um no-
vo alternador, uma nova bate-
ria e um novo radiador. É que 
os que foram para o rali de 
Portugal avariaram e obriga-
ram ao abandono precoce da 
prova para desalento de uma 
das equipas portuguesas que 
estava a ser das mais acari-
nhadas em prova. 

O abandono efetivo ocor-
reu em Fafe. Uma avaria mecâ-
nica na véspera deixou a dupla 
parada na ligação para Vieira 
do Minho impedindo-a de rea-
lizar os seis troços de sábado. 
Apesar da longa penalização 
de que foi alvo a equipa do 
Ford Fiesta R5 apresentou-se, 
no domingo, à partida para os 
troços de Fafe, mas apenas fez 

a primeira passagem pela ca-
tedral do rali e com o troço 
neutralizado. “O radiador fu-
rou”, azar dos azares. Termina-
va de vez o rali para a repre-
sentação paredense. Luílhas, 
Mondim e Fafe 2 (Power Sta-
ge) já não viram em ação a du-
pla Elias Barros/Paulo Babo.

Metendo a marcha atrás no 

filme do Rali de Portugal 2017, 
na sexta-feira, 19 de maio, 
Elias Barros, terminou o se-
gundo dia do Vodafone Rali de 
Portugal na 47ª posição a 
34:43.5 do então líder O.Tanak 
(EST) em Ford Fiesta WRC.  O 
piloto de Rebordosa, tinha ti-
do um dia difícil após uma li-
geira saída de estrada na PEC 

Ponte de Lima 1. “O carro ficou 
preso numa pedra” e a dupla 
Barros/Babo viu-se e desejou-
-se para desprender o Ford 
para retomar a classificativa. 
Acabou por perder 17 minu-
t o s  c o m  a s  n a t u r a i s 
penalizações.

Como não há mal que sem-
pre dure, em Braga na Street 
Stage 1 e 2 a dupla Elias Bar-
ros/Paulo Babo, foi a melhor 
entre os concorrentes portu-
gueses ao Campeonato Nacio-
nal de Ralis. Aliás entre os por-
tugueses, o piloto de Paredes 
só perdeu para Miguel Cam-
pos por um segundo.

Antes, no primeiro dia do 
Rali, na Super Especial de Lou-
sada, Elias Barros foi o 7º pilo-

Rali. A dupla Elias Barros/Paulo Babo, em Ford Fiesta R5, terminou o Rali de Portugal na 16ª PEC Fafe 1. Avarias a 
mais fazem repensar estratégia da equipa. Sébastien Ogier conquistou o Rali de Portugal, que começou em Paredes.

“Azar a mais” atirou Elias Barros  
para fora do Rali de Portugal

António Orlando | texto

Elias Barros
Piloto

Não correu muito bem. 

Fiquei um bocadinho 

triste porque sei andar 

melhor e merecia mais 

sorte. Os troços eram 

muito duros, as suspen-

sões do carro não esta-

vam as melhores para 

estes troços difíceis e 

complicados. Em Ponte 

de Lima tivemos uma li-

geira saída de estrada e 

uma pedra ficou a pren-

der o carro. Tivemos 

muita dificuldade em 

desprender o carro. São 

coisas que acontecem 

nos ralis. Ao final da tar-

de fizemos uma corrida 

engraçada em Braga. Fi-

zemos o melhor tempo 

dos pilotos inscritos no 

campeonato nacional. 

Depois na ligação da 

Exponor a Vieira do 

Minho a dois minutos do 

arranque da classificati-

va de Vieira de Minho, o 

alternador da bateria 

avariou. Estive parado 

todo o dia. Foi muito du-

ro porque não podia an-

dar. No Sábado, em Fafe, 

o primeiro troço foi anu-

lado. Passamos devaga-

rinho. No final do troço 

o radiador furou.  São 

azares a mais. Podem 

acontecer, calhou-me 

tudo a mim. Levei porra-

da que chegue.

Baltar S. Ogier vencedor 
do Rali de Portugal

Ford da dupla 
de Paredes



13Sexta-feira 26 de Maio de 2017  oprogressodePAREDES

Dani Sordo voou 
mais rápido em 
Baltar

DESTAQUE

to português com o melhor tempo, 
2m52,06s que lhe dava a 41ª posição 
da geral, a 16 segundos da dupla vence-
dora em Lousada – Mads Ostberg 
(Ford) e Thierry Neuville (Hyundai). 

SHAKDOWN DE BALTAR 
VOLTOU A CONTAR “PRIMEIRO”
OS “SEGUNDOS”
Tal como há um ano, os motores Vo-

dafone Rali de Portugal começaram-se 
a ouvir manhã cedo, em Baltar, no pri-
meiro dia de rali. Nessa quinta-feira, 
que o calendário assinalava o dia 18 de 
maio, o Shakedown de Baltar marcou o 
início daquele que viria a ser, provavel-
mente, o melhor rali alguma vez reali-
zado no nosso país. Em Paredes, tal co-
mo há um ano, apesar dos tempos rea-
l i z a d o s  n ã o  c o n t a r e m  p a r a  a 
classificação, foi possível ver as equi-
pas a colocarem-se à prova nas curvas e 
contracurvas dos pisos em terra batida. 
Foi a prova daquilo que estava para vir: 
uma competição sem freio; logo aí os 
três primeiros classificados a ficaram 
separados por apenas meio segundo. 

Elias Barros em Ford Fiesta R5, fazia 
sentar ao seu lado o experiente Paulo 
Babo, navegador natural do Marco de 
Canaveses. A dupla fez três passagens 

do  Shakedown com a bandeira do Mu-
nicípio de Paredes presa no aileron tra-
seiro do Ford para gáudio dos conterrâ-
neos que assistiram à prova em grande 
número, quer fora, quer dentro do kar-
tódromo.  Na última passagem pelo 
troço e imediatamente antes da entra-
da para o circuito de Baltar, o Ford de 
Barros fez um pião que lhe roubou al-
guns centésimos naquela que seria a 
melhor passagem por Baltar antes da 
competição a sério. “Hoje é para nos 
divertimos. Estamos a andar bem. Va-
mos ver como corre o rali”, dizia Elias 
Barros, ao Progresso de Paredes no fi-
nal do Shakedown.

Dani Sordo, da Hyundai, foi o mais 
rápido em Baltar. O piloto espanhol 
estabeleceu o melhor tempo à tercei-
ra passagem pelo troço de 4,6 quiló-
metros. Marcou 3m06,9s e deixou o 
campeão do Mundo, Sébastien Ogier 
(Ford) a uma décima de distância. O 
francês dispôs de um novo Fiesta 
WRC e também efetuou três passa-
gens pela classificativa. Jari-Matti La-
tvala, em Toyota mostrou rapidez na 
terceira e na quarta passagens e esta-
beleceu como melhor marca o tempo 
de 3m07,1s, ou seja, apenas mais 
duas décimas.

Os números do Vodafone 
Rali de Portugal 

O Campeonato do Mundo de Ralis de 
2017 está a ser excitante e o Vodafone 
Rali de Portugal não foi exceção. Veja aqui 
alguns dos números que contribuem para 
que a prova do Automóvel Club de Portu-
gal seja tão especial. 

50
A idade do Rali de Portugal. 

40
Número de vitórias de Sébastien Ogier 
em ralis do WRC depois do triunfo em 
Portugal. 

15,6
A diferença, em segundos, entre o primei-
ro e o segundo classificados após quatro 
dias de intensa competição. 

9
Pilotos diferentes que venceram espe-
ciais na prova. 

7
Número de vencedores de classificativas 
nos primeiros quatro troços do rali (dois 
empates a dois e um a três). 

7
Número de diferentes líderes durante o 
Vodafone Rali de Portugal. 

6
O número de troços que Sébastien Ogier 
e Ott Tanak estiveram na liderança. 

5 
O número de vezes que Pontus Tidemand 
e Teemu Suninen trocaram de posição na 
classificação do WRC2 durante o rali. 

5
O número de vezes que Sébastien Ogier e 
Marku Alen venceram o Rali de Portugal. 

4,8
A diferença, em segundos, a separar os 
cinco primeiros após quatro 
classificativas. 

3
Marcas dos carros utilizados por Sébas-
tien Ogier nas vitórias no Rali de Portugal. 

2
Marcas dos carros utilizados por Marku 
Alen nas vitórias no Rali de Portugal. 

0,1
Diferença, em segundos, entre o primeiro 
e o segundo ao fim de sete classificativas 
(120,42 km).

A edição 2017 do Vodafone 
Rali de Portugal, sexta prova do 
Campeonato do Mundo em cur-
so, foi a mais equilibrada até ago-
ra, com nove pilotos de diferentes 
equipas a assinar vitórias em 
classificativas. A estrutura da 
prova, na região Norte de Portu-

gal, e as características das classi-
ficativas escolhidas pela equipa 
organizativa do Automóvel Clube 
de Portugal terão contribuído, de 
forma determinante, para que os 
novos carros do WRC deixassem 
a sua marca em termos de equilí-
brio competitivo.

- Sébastien Ogier, o fran-
cês da M-Sport controlou 
bem a vantagem (que tinha 
adquirido na PEC Amarante) 
sobre Thierry Neuville nas 
especiais do último dia de 

prova e fechou o rali com 
15,6 segundos de vantagem 
sobre o belga da Hyundai. O 
espanhol Dani Sordo, que co-
meçou, em Paredes, por ser o 
mais rápido, fechou o pódio.

- 16º classificados à geral, 
Miguel Campos e António Costa 
foram os melhores portugue-
ses no Vodafone Rali de Portu-
gal. A dupla do Skoda Fabia R5 
assumiu como objetivo termi-
nar com este estatuto e conse-
guiu-o. A segunda melhor equi-

pa foi a de Pedro Meireles e 
Mário Castro, também em Sko-
da Fabia. A formação que asse-
gurou a vitória no campeonato 
nacional terminou no 22º lugar 
absoluto. A fechar o “pódio” lu-
so, ficou Joaquim Alves/Luís 
Ramalho, em Ford Fiesta R5.

Mundial ́ 2017: Rali de 
Portugal foi o mais 
equilibrado até agora  

Vencedores Vodafone 
Rali de Portugal

Miguel Campos  
foi o melhor português

Paredes  mostrou-se 
no Rali de Portugal

Fãs do Rali oriundos 
da Mealhada

Aqui nasceu o Rali  
de Portugal 2017

Elias Barros / 
Paulo Babo
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OFERECE-SE
Senhora para limpezas de habitação e escritórios,

Tomar conta de Idosos ou crianças.

Contacto 910462725

AVISO
CLUBE DE CAÇA E PESCA PAREDES 2014

Ao abrigo do artigo 13 dos estatutos ponto 1,2,3, o clube de caça informa, que em 
virtude de ano de eleições, os associados que pretendam apresentar lista para os 

órgãos sociais, devem entregar as mesmas até ao dia 24 de junho de 2017.

O Presidente da Assembleia Geral
Ps - Assembleia geral dia 24 de junho 2017, pelas 14,30 horas

A dança das espadas

Os norte-americanos 
venderam à Arábia Sau-
dita 110 mil milhões de 

dólares em armamento. E isto é 
só uma primeira encomenda, já 
que pode ser 3 vezes mais em 
dez anos. Trump visita agora 
Riade e participa da tradicional 
“dança das espadas”. Trump dis-
cursa em cimeira de 50 países de 
maioria muçulmana. Trump de-
fendeu uma “visão pacífica do 
islão”, o que deve enternecido 
muito os anfitriões, um modelo 
de tolerância, bem como a classi-
ficação do Irão como “ponta de 
l a n ç a  d o  t e r r o r i s m o 
internacional”. 

Os 110 mil milhões de dóla-
res de armas, cerca de 98,2 mil 
milhões de euros, uma pipa de 
massa, vão financiar a plêiade de 
organizações terroristas que 
matam na Síria, no Iraque, no Ié-
men, no Afeganistão, na Líbia, no 
Sinai, em Paris, Londres ou Bru-
xelas. O Rei Salman, o interlocu-
tor, é produto da democracia 
made em Washington,   legitima-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

da em Israel e sustentada  pelos 
barris de petróleo dos Estados 
do Golfo. Mas paga em cash as 
contas de 110 mil milhões de 
dólares. 

De vez em quando, há uma 
execução pública de um crítico 
da família real, ou de um apósta-
ta, ou de uma mulher acusada de 
infidelidade. Rolam cabeças ou 
sobram chibatadas, mas a fideli-
dade ao império do mundo “li-
vre” permanece. De vez em 
quando há um 11 de Setembro e 
vão abaixo as torres gémeas, 
acentua-se o terror mas nada 
afecta os interesses comuns. 
Allah é grande e misericordioso, 
perdoando os “excessos” do su-
nismo. O gasoduto, para reduzir 
os custos do transporte, tem de 
atravessar o Iraque e a Síria e 
portanto há que desalojar o pro-
prietário do terreno. E nisso 
Trump e o Rei Salman, como a 
Exxon e a Total, não brincam. Os 
“malvados” são os xiitas libane-
ses do Hezbollah ou os rebeldes 
xiitas iemnitas, que ousam dis-
cutir a influência militar dos 
Saud. 

Melania Trump e Ivanka 
Trump até podem irritar os teó-
logos sauditas não respeitando a 
tradição muçulmana de cobrir a 
cabeça com um lenço. Mas isso 
são trocos. O importante é as ar-

cristianoribeiro@gmail.com

mas de defesa dos campos de 
petróleo ou de ataque ao serviço 
dos mercenários estrangeiros 
nos países em guerra. Manter a 
guerra não está a ser fácil. A Paz 
pode surgir infelizmente mas 
entretanto há que vender 
armas. 

Consta que o sistema quer 
despachar Trump. Sofre, diz o 
núcleo duro dos teólogos do ca-
pitalismo, de “narcisismo malig-
no”, uma instabilidade emocio-
nal, que o torna imprevisível. Ou 
de “hipomania”, mania das per-
seguições, coisa que na América 
é “incomum”. E nestas coisas do 
Poder convém não ter dúvidas, 
ou interesses específicos, ou con-
versas insólitas. Interessa ven-
der armas, não importa a quem. 
Sem grandes perguntas, sem so-
bressaltos éticos, nem arroubos 
de consciência. A comitiva de 
Trump e família em Riade não 
vai vender sabonetes ou exacer-
bar a libido nos salões e jardins 
do palácio real ou discutir infeli-
cidades ou demografia. Eles vão 
vender armas, percebem? Como 
os antecessores, o Obama, a Clin-
ton, os Bush. Toma lá, dá cá o che-
que, que não o sheikh que esse é 
sagrado.

A política internacional é ex-
traordinariamente complexa, 
podendo ser muito simples. A 
dança das espadas serve para 
rosnar, mostrar os dentes. Mas 
há outros nas cadeiras á espera.

Esta semana, vou dar a conhecer ao ca-
ro leitor, um resumo da minha inter-
venção, efetuada no período antes da 

ordem do dia, da última Assembleia Munici-
pal, sobre o aniversário do 25 de Abril e as 
próximas eleições Autárquicas. 

"O 25 de Abril é nosso, dos que amam a li-
berdade, a igualdade de oportunidades, que 
querem justiça para todos, liberdade de as-
sociação, a liberdade económica, a separação 
dos poderes, com a superioridade do poder 
político sobre todos os outros, a liberdade 
religiosa e a liberdade de expressão. Daque-
les que sabem que a regra é um homem um 
voto, mas que um homem é muito mais do 
que um voto e não vale tudo para o 
conquistar.

E tudo isto tem mais significado em ano 
de Eleições Autárquicas. No próximo dia 1 de 
Outubro, quando todos forem chamados às 
urnas para decidir os destinos do nosso Con-
celho, ninguém deveria de deixar-se embalar 

Temos de nos tornar na mudança que queremos ver
por projetos ou soluções mirabolantes. A 
verdade é que assistimos a um velho filme, 
repetido, vezes sem conta. 

Pelo andar da procissão, que ainda nem 
saiu do adro, já se divisam aqueles que, numa 
tentativa desesperada de continuar no po-
der, mantendo a sua Corte, já prometem tudo 
e ainda mais alguma coisita, apesar de a Câ-
mara ter os cofres vazios e contas para pagar 
que chegam para todos os Paredenses. Para 
lhes disputar o lugar, não faltam espontâ-
neos, que parecem dar passos maiores que a 
perna, com discursos cheios de coisa nenhu-
ma. À leviandade e pretensa inocência des-
sas candidaturas não chega colocarem-se em 
bicos de pés para disfarçar a falta de prepara-
ção para os cargos a que querem aceder. À 
míngua de experiência na função respon-
dem com a arrogância dos ignorantes, mani-
festam falta de vontade de aprender, de hu-
mildade para perguntar e de preguiça para 
estudar. Há por aí gente que não faz a mínima 
ideia do que é governar uma Câmara Munici-
pal, imagina que seja o mesmo que integrar 
uma Comissão de Festas ou uma Associação 
infanto-juvenil, mas não lhe falta atrevimen-
to para querer ser Presidente.

Exercer um cargo autárquico é tarefa exi-
gente, digna e honrosa, se desempenhada 
em nome do Povo e para o Povo. Não se com-

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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No decorrer desta semana, depois 
do anúncio da comissão euro-
peia da retirada de Portugal da 

lista de países com défices acima dos 3% 
e das condições económicas do País te-
rem melhorado no último trimestre, to-
dos ficamos mais alegres.

Boas notícias para o Pais e para to-
dos nós.

Não sendo um expert na matéria, 
consigo perceber que tudo isto se deveu 
a dois governos que com muitas dificul-
dades e adversidades fizeram o seu 
trabalho.

No decorrer destes anos difíceis e 
com imensos sacrifícios de toda a gente, 
houve um governo  que merece uma 
menção honrosa pelo seu trabalho.

Goste-se ou não, o governo liderado 

por Pedro Passos Coelho teve um traba-
lho muito  ingrato e com muita dificulda-
de mas colocou Portugal no caminho que 
hoje temos.

Sem esse trabalho não nos era possí-
vel estar onde hoje nos encontramos.

Nesse período difícil, para todos e co-
mo já o disse publicamente, Pedro Pas-
sos Coelho não merecia o que lhe fize-
ram. Demorará talvez anos para saber-
mos realmente todas as histórias que 
Pedro Passos Coelho e a sua equipa fize-
ram por Portugal e para conseguirmos 
ganhar novamente a credibilização e 
respeito por todos os investidores e 
credores.

Sem este trajeto, teria sido muito difí-
cil chegar onde hoje nos encontramos.

Claro que todos nós, não gostamos de 
sofrer cortes ou mesmo de pagar mais 
impostos e logicamente que Pedro Pas-
sos Coelho também não gosta, mas o seu 
sentido de responsabilidade fê-lo olhar 
para a necessidade do País.

É ingrato ter de pagar pelos erros dos 
outros, é ingrato ter de tomar medidas 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Obrigado...

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da infor-

mação livre, rigorosa e isenta.

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

redes em áreas tão diversas como a política, a economia, a em-

presarial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património 

cultural e arquitetónico.

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

dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-

dade ou sexo.

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

das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Temos de nos tornar na mudança que queremos ver
padece com a prossecução de interesses me-
ramente partidários, de grupo ou pessoais.

Todos temos a noção da dificuldade do 
trabalho, muito mais se o quisermos fazer 
com desprendimento material, consciência 
cívica e procurando apenas, perceber a cada 
momento, o que é melhor para os nossos 
Munícipes. 

Governar uma Câmara Municipal é uma 
responsabilidade acrescida. Está à vista de 
todos os enormes custos dos aventureiris-
mos, das megalomanias, do egocentrismo e 
até do narcisismo, nódoas mais ou menos 
visíveis que mancham muitas das decisões e 
estratégias que foram seguidas por alguns 
políticos no nosso concelho.

Decisões e estratégias que tornaram os 
Paredenses reféns de uma dívida contraída 
de forma descontrolada, para fazer face a 
despesas de resultados duvidosos para o co-
mum do cidadão. Gastos desmesurados em 
obras contratadas a preços quase exorbitan-
tes, tratando do dispensável ou secundário, e 
deixando por resolver o básico e o essencial. 
Dar emprego e satisfazer pequenos interes-
ses, o que garante apoios e votos, em vez de 
abdicar da festa e resolver os problemas da 
população em geral. A ordem das priorida-
des está invertida, é necessário ter coragem 
para uma candidatura que ponha os dedos 

nas feridas, sem medo de acabar com festas e 
festarolas, terminar com a ostentação e as 
mordomias e devolver ao Povo aquilo a que 
inquestionavelmente tem direito: 

- uma gestão séria, que respeite o erário 
público, aplicando criteriosamente o dinhei-
ro que é de todos em benefício de todos!

Quarenta e três anos depois do 25 de 
Abril, a autarquia de Paredes, como outras 
por esse país fora e como o próprio Estado 
Central, está atolada numa dívida excessiva, 
com compromissos de prestações de juros 
que reduzem a pouco a sua capacidade de 
investimento. Neste ambiente de fim de fes-
ta, gastou-se tudo o que havia e o que não 
havia. E por resolver continuam problemas 
tão primários como a distribuição de água e 
o saneamento básico. Mas, como dizia o ou-
tro, “foi bonita a festa, pá!”.

É altura de não ter medo de olhar o Povo 
nos olhos, de denunciar os erros, mostrar 
que existe alternativa, e reganhar a sua con-
fiança no futuro. É tempo de ser sério, trans-
parente, correto. Dizer a verdade, sem sub-
terfúgios ou maquilhagens. Sem truques de 
contabilidade para enganar eleitor. Sem pro-
meter o que se sabe não se vai poder 
cumprir.

Esta é a altura de devolver a esperança ao 
Povo. Haja coragem".

Gatos escondidos...

As más noticias infe-
lizmente não param, 
por estes dias, fo-

mos novamente confronta-
dos com mais uma notícia, 
que nos dá conta do paga-
mento de uma indemniza-
ção que a Câmara Municipal 
terá de pagar, por causa do 
polémico negócio da venda 
do parque desportivo das 
Laranjeiras em Paredes.

Ainda continuámos sem 
saber o que acontecerá com 
a Inspeção realizada pelos 
técnicos da União Europeia, 
aos fundos comunitários 
utilizados na construção dos 
centros escolares, e sabe-
mos já que mais uma indem-
nização milionária terá de 
ser paga. 

A  C â m a ra  M u n i c i p a l , 
mais uma vez trata estes as-
suntos em total secretismo, 
desrespeitando o Estatuto 
da Oposição, negando a in-
formação devida quer aos 
Vereadores, quer aos mem-
b r o s  d a  A s s e m b l e i a 
Municipal.

A Lei n.2 24/98 de 26 de 
Maio, que prevê no seu con-
teúdo (art.º 2.ºn.º 1 da Lei 
n.º' 24/98):-Oposição é a 
atividade de acompanha-
mento, fiscalização e crítica 
das orientações políticas 
dos órgãos executivos das 
autarquias locais (Junta de 
Freguesia e Câmara Munici-
pal, dado não estar ainda 
i n s t i t u í d a s  a s  R e g i õ e s 
Administrativas).

Na presente lei estão pre-
vistos os seguintes direitos:- 
o direito de oposição nas 
autarquias locais efetivasse 
com o direito dos seus titu-
lares (partidos políticos ou 
grupo de cidadãos eleitores, 
como dissemos) serem ou-
vidos sobre as propostas 
dos respetivos orçamentos e 
planos de atividade, o direi-

to a ser informados regular e 
diretamente pelos corres-
pondentes órgãos executi-
vos sobre o andamento dos 
principais assuntos de inte-
resse público relacionados 
com a sua atividade, o direi-
to de depor, o direito de par-
ticipação, bem como se pro-
nunciarem sobre quaisquer 
questões de interesse públi-
co relevante.

Infelizmente por cá, esta 
lei teima em não ser respei-
tada. Os Vereadores do P.S., 
requerem frequentemente 
informações adicionais, pa-
ra  p o d e re m  d e c i d i r  e m 
consciência qual o sentido, 
quase sempre esses pedidos 
são recusados.

A Câmara Municipal de 
Paredes, aparece todos os 
a n o s  m a l  c o l o c a d a  n o 
ranking da transparência 
autárquica, isso já todos 
sabemos. 

Quais serão as reais moti-
vações para este desrespei-
t o  p e l a  O p o s i ç ã o ,  p e l a 
legislação?

Qual a necessidade de es-
conder, não divulgar, não 
disponibilizar aos eleitos 
pelo menos, toda a informa-
ção pertinente, para que os 
mesmos a possam analisar e 
avaliar.

A atual maioria que go-
verna Paredes, teima em 
manter uma estrutura fe-
chada, transformando a ges-
tão do município, como se 

d e  u m a  q u i n t a  s u a  s e 
trata-se.

Na era da comunicação, 
todos sabemos que as infor-
mações de uma forma ou de 
outra acabam por se tornar 
públicas, infelizmente nem 
sempre da melhor maneira.

É por isso estranho que 
esta maioria do PSD, conti-
nue a tentar esconder, tudo 
o que deve ser tornado pú-
blico, para um completo es-
clarecimento dos Cidadãos.

O povo costuma dizer e 
bem ”Gato escondido, com o 
rabo de fora.”, que existem 
muitos gatos, todos sabe-
mos que sim, que muitos de-
les estão escondidos com 
mais do que o rabo de fora, 
também sabemos….o pro-
blema é quando começar-
mos a tentar trazer os Gatos 
para o seu ninho, será que a 
maioria não virá já acompa-
nhado por mais uma série 
de problemas?!

A verdade é esta, a atual 
gestão do PSD, não só teima 
em não informar, como sou-
be escolher o sucessor, ou 
seja alguém conhecedor de 
todos os Gatos (ele diz pre-
ferir cães de raça), que os 
tem sabido manter acomo-
dados no seu esconderijo, e 
que tudo fará para que as-
s i m  a s  c o i s a s  s e 
mantenham.

Vamos ver qual a opção 
que os Paredenses vão que-
rer seguir.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

antipopulares por culpa dos outros, mas 
é assim… mas não devia ser, certo?

A responsabilidade deveria ser de 
quem nos levou a esse caminho, mas isso 
c o m o  s e m p r e  n i n g u é m  f o i  o 
responsável…

Agora, nesta hora onde algumas boas 
notícias aparecem não faltam pessoas 
que se ponham de bicos de pés e que di-
gam que foram os salvadores e que ten-
tem sempre minimizar o trabalho e sa-
crifício dos outros.

Sendo sempre mais difícil construir 
do que destruir não poderia de dizer que 
aqueles que hoje se autoproclamam co-
mo salvadores, não se esqueçam das 
suas obrigações e de continuarem a me-
lhorar ás nossas condições de vida, para 
que o País possa definitivamente conti-
nuar na senda do sucesso.

Não se podem esquecer das reco-
mendações da nota da Fitch intitulada 
“Portugal: a saída do Procedimento de 
Défice Excessivo (PDE)  mostra progres-
so fiscal; dívida ainda alta”

Nessa nota referindo-se ao Plano de 

Redução do Endividamento ao Estado 
que “o principal motor da redução do 
défice foi a contenção de despesas de ca-
pital [investimento público] e a conten-
ção das despesas correntes (incluindo 
menores transferências sociais e paga-
mentos de juros mais baixos). As receitas 
extraordinárias de impostos  (one-off) e 
a aceleração do crescimento do PIB no 
segundo semestre de 2016 também 
apoiaram a receita do governo”.

Certamente, todos nós esperamos 
que a tendência da redução do défice 
continue para que a dívida pública possa 
efetivamente diminuir para não termos 
no futuro problemas novamente no cré-
dito soberano de Portugal.

Sei que para alguns isso será difícil 
pois estamos em ano de eleições.

Por cá, sei que muitos não se interes-
sam se existe ou não dívidas, pois o que 
lhes interessa é a sua vida. Mas no entan-
to, no fim todos vamos pagar por isso….. 
e ai vamos chamar quem?

Se calhar novamente Pedro Passos 
Coelho.
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O Colégio Casa-Mãe or-
ganizou a VII Marcha/Cor-
rida de Solidariedade no 
passado dia 6 de maio, que 
decorreu no centro de Bal-
tar, no concelho de Paredes, 
com cerca de seis quilóme-
tros de extensão. Esta ativi-
dade insere-se no Projeto 
Valores das turmas do nono 
ano. Os alunos do nono ano 
apoiaram o evento, desde 
os aspetos logísticos da 

própria corrida, até à sua 
divulgação. O evento con-
tou com a presença das ha-
bituais figuras públicas no-
meadamente a atriz Sara 
Matos, entre outros. Este 
ano, as duas instituições 
apoiadas foram a Associa-
ção Corações com Coroa e o 
Corpo de Bombeiros de 
Baltar. A Associação Cora-
ções com Coroa tem como 
objetivo o apoio e interven-
ção social, nomeadamente 
de prevenir e contrariar a 
exclusão das crianças, das 
jovens e das mulheres, que 
por força das circunstân-
cias não conseguem asse-

gurar aos seus filhos uma 
educação completa que os 
estimule e prepare para o 
futuro. O Corpo de Bombei-
ros de Baltar conta já com 
85 anos de história. Apre-
senta como fim a defesa de 
pessoas e bens e a presta-
ção de socorro às vítimas 
de acidentes e catástrofes. 
A atividade junto da comu-
nidade, do Corpo de Bom-
beiros de Baltar, constitui, 
sem dúvida, um extraordi-
nário exemplo de entrega 
desinteressada ao bem co-
mum. Foram distribuídos 
pelas duas instituições 
mais de 5000 euros!

Baltar

VII corrida do Colégio Casa-Mãe angariou  5000 euros
FAUSTINO 
 SOUSA

Uma parte significativa 
da Avenida da República, no-
meadamente  o troço da es-
trada nacional 15 entre a ca-
pela de “ Fagilde “ e  o cruza-
mento  com a Rua Celso 
Coelho, encontra-se pratica-

mente às escuras, com várias 
lâmpadas fundidas há me-
ses. A situação representa 
um perigo para os peões e 
para quem vive no local, pois 
a escuridão é quase total, o 
que é verdadeiramente es-

tranho, numa rua central da 
Vila de Baltar. Os habitantes 
esperam que sejam tomadas 
as medidas necessárias, que 
passam apenas pela substi-
tuição das lâmpadas  que es-
tão fundidas.

A época de incêndios che-
gou cedo a Baltar. Depois de na 
Páscoa ter ardido mais uma 
parte significativa da serra do 
Muro, no passado Domingo 
ardeu mais uma grande quan-
tidade  de hectares de floresta, 
que fica situada na zona envol-
vente do Karting de Baltar e  
que se estendeu até Gandra, 

originando a interrupção da 
auto estrada A4.  O incêndio  
chegou a ter quatro frentes ati-
vas e foi combatido por 77 
operacionais e 24 veículos, 
desde as 05h35 de domingo 
até às 11h30  do mesmo dia. A 
outrora bela serra encontra-
-se  completamente descarac-
terizada  e agora foi a vez de 

uma lindíssima zona ter sido 
transformada em cinzas. As 
mãos criminosas merecem 
uma ação  e uma vigilância 
mais eficaz sobre que pratica 
estes crimes, não só passando 
pelas autoridades competen-
tes, mas também pelos cida-
dãos que devem ser vigilantes 
na defesa do seu meio.

Escuridão na Avenida da República

Novo Incêndio em Baltar

O Grupo de Teatro Infanto-
-Juvenil da Associação Clube 
Jazz de Baltar, estreou no pas-
sado  dia 07 de Maio , no auditó-
rio Baltararte, a peça de teatro 

(A Gaiola da Felicidade). A As-
sociação  aproveitou o “Dia da 
mãe” para estrear mais uma 
peça em que a encenadora Ana 
Perfeito foi a responsável .  Foi 

mais uma tarde cultural em 
que o auditório Baltararte foi 
palco de mais um momento de 
cultura promovido pela Asso-
ciação Clube Jazz de Baltar

Teatro: A Gaiola da Felicidade

No Passado dia 30 de 
Abril, decorreu um semi-
nário de Krav Maga no sa-
lão Baltararte em Baltar.  O 
responsável pelo evento 
foi Edgardo Ferreira, que 
evidenciou a importância 
daquela arte de combate. 
Krav Maga é um sistema 
de combate eclético mão 

em mão desenvolvido em 
Israel, que envolve luta e 
técnicas impressionantes, 
principalmente conheci-
dos pela sua extrema efi-
ciência e brutais contra-a-
taques. Também é ensina-
do para a elite das forças 
especiais em todo o mun-
do. Todos os soldados das 

Forças de Defesa de Israel, 
incluindo todas as unida-
des das forças especiais 
israelenses,  aprendem 
Krav Maga, como parte da 
sua formação de base, 
Existem inúmeras organi-
zações em todo o mundo 
que ensinam  Krav Maga 
ou variante.

Seminário de Krav Maga

Bitarães
Teatro

O recém-formado gru-
po de teatro de Bitarães, no 
próximo dia 27 de maio, vai 
levar à cena uma peça com 
o título “QUE A SANTA NOS 
VALHA”. Esta teatro será 
apresentado na Casa do Po-
vo, às 21 horas.  Esperamos 

que haja muita afluência 
para que o grupo dinamize 
a cultura na nossa freguesia 
como há anos aconteceu 
com o grupo de Jovens des-
ta paróquia. Estão de para-
béns todos os que tiveram 
tão feliz iniciativa.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Nos próximos dias 16,17 
e 18 de junho, vai realizar-se 
a V Feira de Artesanato, cujo 
produto reverte para as 

obras da residência paro-
quial. Há anos que esta feira 
se realiza com grande ani-
mação e sucesso. Esperamos 

que este ano tenha maior 
afluência, pois é esse o dese-
jo da organização que muito 
trabalha para esse fim.

V/ Feira de artesanato de Bitarães
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em construir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.
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Os Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo comemora-
ram 47 anos de existência. 
Para assinalar esse feito, o 
presidente da direção, Mi-
guel Ferreira, promoveu 
uma festa grandiosa, que ini-
ciou com a formatura geral. 

Aproveitou a sessão so-
lene para informar o audi-
tório, abarrotado, que pre-
tende adquirir um novo 
carro ligeiro de combate a 
incêndio florestal e uma 
viatura de emergência mé-
dica até ao final do ano. E 
saudou, com afinco, José 

Eduardo Freitas, novo co-
mandante da corporação. 

José Eduardo Freitas, que 
fora adjunto dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar, agra-
deceu o convite feito pela di-
reção e disse, a plenos pul-
mões, estar preparado para 

exercer o cargo. E prometeu 
dar uma nova dinâmica ao 
corpo ativo. 

Depois da sessão solene, 
os bombeiros e a direção 
foram ao cemitério para 
homenagear os bombeiros 
falecidos.     

Lordelo

Bombeiros de parabéns 
e com novo comandante

O grupo de Jovens GPS 
encenou, no auditório de A 
Celer, um musical sobre Ma-
ria e as Bodas de Caná.

Foi assim no passado dia 
21 de Maio ainda em tempo 
dedicado ao mês de Maria 
que o grupo de Jovens GPS 
encenou um musical no au-
ditório da A Celer com uma 
história integrada na igreja, 

do amor e devoção a Nossa 
Senhora. 

“Onde se encontra na sa-
grada escritura a presença 
da Virgem Maria, lemos tex-
tos na palavra de Deus que 
nos remete a figura de Nos-
sa Senhora. A partir do con-
cílio de Éfeso pudemos cha-
mar Santa Maria Mãe de 
Deus. Porém, a igreja tem 

um sentido honesto de ver-
dade, o que acontecesse no 
decorrer dos séculos, con-
firma a presença de Maria 
em toda a sua história. Não 
há medo por parte da igreja 
de submeter-se, inclusivé 
aos critérios de razão, por 
isso não existe contradição 
ente a sua fé e o que a sua in-
teligência vai mostrando.”

Musical sobre  
Maria e as Bodas de Caná

SILVIO
SILVA

A 2ª edição Exposição de 
Arte e Antiguidades “Histó-
rias con'vida” decorreu en-
tre dias 15 a 19 de Maio, no 
salão nobre da Associação 
para o Desenvolvimento de 
Rebordosa. Este evento 
promovido pela Associação 
para o Desenvolvimento de 
Rebordosa (ADR), contou 
com a colaboração do Agru-
pamento de Escolas Vilela, 
na área Técnica do Turismo 
e Animação.

No dia da abertura foram 
muitas as personalidades lo-
cais que marcaram presença, 
designadamente, o executivo 
da Junta de Freguesia Rebor-
dosa, Arqueóloga da Câmara 
Municipal de Paredes, repre-
sentante do Rancho os Mar-
ceneiros de Rebordosa, Co-
mandante e Direção dos 
Bombeiros Voluntários as-
sim como elementos de algu-
mas instituições da cidade.

Foram cinco dias com um 
programa variado com mui-
tos visitantes, com ativida-
des culturais paralelas. Esta 
2ª edição da exposição este-

ve adornada com muitos ob-
jetos históricos e muitos de-
les com centenas de anos de 
existência.

A comunidade escolar 
também visitou a Feira. Nos 
alunos era notória a admira-
ção e a curiosidade das crian-
ças pelos artefactos que ou-
trora trabalhavam o linho. 
Durante esta Feira também 
houve tempo para pessoas 
recordarem os tempos do 
ativo, a Professora Precisosa 

que com as suas 96 primave-
ras desceu do quarto e sen-
tou-se na secretária onde 
outrora ensinou a ler e a es-
c re ve r  m u i t o s  d e  n ó s 
rebordosenses. 

Além de ser uma exposi-
ção de antiguidades também 
foi objetivo da organização 
"proporcionar uma redesco-
berta, melhor experiência, 
revivendo o passado. Fican-
do assim os visitantes com 
mais cultura e sabedoria".

Rebordosa

Exposição Arte  
e Antiguidades 
“Histórias con'vida” 

PAULO 
PINHEIRO
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Francesinha “Uma com, outra 
sem” mas ambas Invictus

Fundado por Abílio Paulo 
Nunes da Silva Ribeiro, o 
Invictus Café  - Francesi-

nhas, chegou à cidade de Pare-
des em abril de 2010 e fez 
questão de trazer o sabor ori-
ginal da Francesinha. Especia-
lidade do Norte de Portugal. “A 
experiência que adquiri ao 
longo de duas décadas no ra-
mo da restauração, fez-me 
acreditar no sucesso, assim 
como na mais-valia que iria 
acrescentar à cidade de Pare-
des e concelhos limítrofes. Mo-
déstia à parte, acho que conse-
gui", diz com satisfação Paulo 
Ribeiro, O Nosso Empresário.

À imagem do que fez em 
2012, aquando do registo da 
marca "INVICTUS CAFÉ" e do 
Slogan "Uma com, outra sem" 
em Portugal, Abílio Paulo foi 
mais longe e registou a sua 
marca a nível internacional. 
Desta forma abriu as portas 
para a internacionalização do 
seu negócio.

“Na ocasião era nossa in-
tenção, minha e da minha es-

posa, alargar o negócio pelo 
país e além-fronteiras. Assim, 
em 2013 Paulo Ribeiro come-
çou a cumprir os objetivos que 
traçou desde o início da sua 
aventura no ramo da restaura-
ção ao abrir um novo estabele-
cimento com a mesma marca 
na vila de Lousada. Em Lousa-
da o negócio tem a esposa, Su-
sana Magalhães, como geren-
te, cabendo ao Paulo Ribeiro 
gerir o negócio em Paredes.

A expansão do negócio en-
controu um travão. “Com a su-
bida do IVA para os 23% a res-
tauração entrou em queda – 
l e m b r o  q u e  m u i t o s 
restaurantes fecharam – deixei 
de lado a ideia. Agora com o in-
cremento do IVA diferenciado 
estamos tentados a relançar o 
projeto”, revela. Numa primei-
ra fase será aproximar “as fran-
cesinhas e os picadinhos do 
Invictus” da cidade do Porto. O 
Vale do Sousa com as nossas 
duas casas, aqui em Paredes e 
em Lousada, está servido”, 
garante 

A Francesinha é o snack 
por excelência do Invictus, lo-
go seguido pelo Pica-pau, 
“uma variante interessante de 
saborear os principais ingre-
dientes da Francesinha Invic-
tus”. No top dos snacks mais 
procurados entram, também, 
o prego no prato e as saladas 
com destaque para a salada do 
campo. O bife de frango gre-
lhado dá as proteínas à refei-

ção ligeira e fresca.  A Francesi-
nha é um petisco nascido na 
cidade do Porto. O ingrediente 
tido como mais importante é o 
molho quente, ligeiramente 
espesso e picante, mas Paulo 
Ribeiro, faz questão de contra-
riar as ideias feitas. “Tudo é 
importante. A começar pelo 
tratamento e acolhimento dos 
clientes – onde a qualidade 
dos colaboradores é funda-

Negócio. Baseado nos pedidos dos clientes relativamente à francesi-
nha que pretendem: uma com batata, outra sem ovo, outra com molho 
à parte, etc."Uma com, outra sem!", é o slogan adotado pelo Invictus 
Café – Francesinhas.

mental no relacionamento 
com o cliente e neste aspeto 
quero agradecer o trabalho 
desenvolvido pelos meus fun-
cionários – passando pela 
qualidade dos ingredientes 

até ao empratamento. A Fran-
cesinha acompanhada por 
cerveja? Sim, quem quiser, 
mas também casa muito bem 
com um verde branco, por 
exemplo”.   

Francesinha
Em 2011 o site OAL Tra-

vel, especializado em 

fornecer informações 

sobre destinos turísti-

cos de todo o mundo, 

considerou a como uma 

das 10 melhores sandes 

do mundo, consideran-

do que de apesar do seu 

diminutivo, de «peque-

na tem muito pouco», e 

coloca-a ao lado das 

sanduíches Roujimao, 

da China, e Smorrebrod, 

da Dinamarca.

Susana Magalhães

Paulo Ribeiro"Família" Invictus
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  MAI'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO
Até 31 maio | Exposição das Letras cedida 
pela Casa de Camilo | Retratos Literários de 
Cássio Loredano

16 a 30 jun | Exposição de Arquitetura 

10 de jun | 21.30H | Música | XVIII ORF-
FLORD| Orfeão da Fundação A Lord | Coral 
da Misericórdia de Santo Tirso | Coral Poli-
fónica da AVCR San. Mamede de Zamáns 
- Pontevedra 

BIBLIOTECA 
Escritor do mês de maio | Isabel Stilwell
30 e 31 maio | 10.30h | Histórias de 
Encantar

1, 8 jun | 10.30h| Histórias de Encantar | O 
Ganso do Charco de Caroline Jayne Church

2  jun. | 10.30h | Encontro com a escritora 
Joana Nogueira 

O Leituras sugere… Temas infantojuvenis | 
Harry Potter e os Talismãs da Morte | J. K. 
Rowling

MUSEU A LORD
22 A 31 maio | de segunda a sábado | Museu 
A LORD| Feira do Livro 

29 maio | 10.30h | Apresentação do livro a 
Aldeia da Esperança de Maria da Paz Braga 
(Associação Obrigado Portugal) 

1 a 3 jun | 10h-12; 20.30h – 22.30h; Sáb.  
14h-22.30h | Feira do Livro 

COOPERAÇÃO
31 maio | 14.30h | Sessão de Cinema | Um 
Avô Muito à Frente M/ 14

7 junho | 14.30h| Ateliê | Artes Manuais | 
Decoração de bola com flores

14 junho |14.30h | Teatro | Desenvolvimen-
to da Auto - Confiança
19 a 30 junho | 14.30h às 17.30h | Ativida-
des nas Férias de Verão | Artes Manuais | 
Sessões de Cinema | Visita Cultural

PAREDES (CIDADE)
MÚSICA 
27 maio | 21.30h | Casa da Cultura | Tributo 
a Ary dos Santos pelo Grupo Voz Ligeira 

REBORDOSA
Até 31 de maio | Loja Interativa de Turismo 
de Paredes | Exposição | “Eco- Artes” pelo 
Clube das Artes da Escola Básica e Secun-
dária de Rebordosa

BITARÃES
27 maio | 21.30h | Casa do Povo de Bitarães 
| Teatro | “Que a Santa nos Valha” pelo Gru-
po de Teatro de Bitarães

SOBREIRA
28 maio | 11h | I Via Lucis |Visita ao Centro 
Interpretativo e Minas de Castromil 

CASTROMIL
28 maio | 15h | Via Lucis | Visita aos Viveiros 
Castromil

A feira que começou 
no dia 22 prolonga-
-se até dia 3 de ju-

nho, de segunda a sexta-fei-
ra, das 20h30 às 22.30h e 
s á b a d o ,  d a s  1 4 . 3 0 h  à s 
22.30h. Na parte da manhã 
haverá atividades para os 

mais novos. O objetivo desta 
iniciativa tem sido o de pro-
mover a leitura e o gosto por 
ler e este ano acrescenta 
também a necessidade de 
mostrar o que o Museu A 
LORD tem exposto, já que o 
espaço fo i  inaugurado 
recentemente. 

A Feira do Livro do Museu 
A LORD disponibiliza não só 

livros com desconto para to-
das as crianças e adultos, nas 
sessões da noite, como tam-
bém atividades para os mais 
pequenos, da parte da manhã. 
Existe um autocarro que faci-
lita a deslocação das crianças 
até ao Museu para ouvir his-
tórias, ver apresentações de 
livros e até ter encontros com 
escritores.

Feira do Livro no Museu A LORD
Livros. A Fundação A LORD está a organizar mais uma Feira do 
Livro, desta vez, no Museu A LORD. 

António Orlando | texto

"Susceptível ao Elogio", o 
espetáculo de cariz circense 
subiu ao palco do Auditório 
d´A LORD. Cerca de 190 pes-
soas assistiram à peça. Tra-
tou-se da “mostra” de circo 
contemporâneo criada em 
2013 pela Companhia Um-
por1 de Vila Nova de Famali-
cão. A companhia nasceu do 
encontro dos artistas Bruno 

Machado e Juliana Moura, 
mentores do projeto INAC – 
Instituto Nacional de Artes 
do Circo. Em 2016 agregou à 
sua equipa a colaboração de 
MicKaella Dantas.

Dentro deste eixo do circo 
contemporâneo, encontra-
-se em constante busca pelas 
diferentes abordagens sobre 
as técnicas, o cruzamento 

com outras linguagens artís-
ticas, destreza física e auto-
ral. Desenvolve projetos no 
âmbito do serviço educativo 
regular, formações, espetá-
culos e performances. No es-
petáculo a fala dá lugar ao 
gesto até porque a comuni-
dade é mais suscetível ao 
elogio… “Olá_ Adeus” – diz o 
gesto; basta o gesto.”

O Centro de Informação 
da Rota do Românico de Pare-
des tem patente ao público 
até 20 de junho uma exposi-
ção intitulada “Pesos e Medi-
das” onde é possível observar 
um importante espólio usado 
pelos aferidores do municí-
pio de Paredes, em oficina ou 
em serviço externo, durante o 
século passado. 

Podem também ser vistos 
utensílios antigos de pesar e 
medir, usados no quotidiano 
dos paredenses e ainda as 
medidas utilizadas desde o 
século XIII no território do 
atual concelho de Paredes.

Na cerimónia inaugural 
da exposição que decorreu no 
dia 20 de maio, Dia Mundial 
da Metrologia, o aferidor/his-
toriador do município de Va-
lença, José António Martins 
Costa, proporcionou a todos 

os presentes um melhor en-
tendimento do sistema mé-
trico e do papel do aferidor 
municipal, destacando, com 
os seus conhecimentos e ex-
periência, a funcionalidade 
dos utensílios.

A exposição pode ser visi-
tada, às sextas-feiras, das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30m; aos sábados, das 
10h00 às 12h30; e nos res-
tantes dias mediante marca-
ção prévia através dos telefo-
nes 255 788 973/4 ou do en-
dereço de correio eletrónico 
arqueologia@paredes.pt.

Circo contemporâneo n´A LORD Pesos e Medidas  
em Exposição 
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As noticias recentes que temos tido sobre o desempenho 
da economia portuguesa mostram que Portugal está no 
bom caminho.

Já todos nós reconhecíamos que o sector do Turismo em 
Portugal estava em crescimento de ano para ano. Fruto dos 
atentados que têm assolado alguns países concorrentes, 
fruto dos voos das companhias LowCost para Portugal, fru-
to das nossas excelentes condições do clima, dos excelentes 
investimentos no sector do Turismo que têm sido feitos em 
Portugal e sobretudo fruto da hospitalidade do povo portu-
guês, o Turismo tem registado excelentes números de 
crescimento.

Também pelo crescimento registado neste sector, a 
construção civil também tem estado a apresentar fortes 
crescimentos, havendo mesmo falta de construtores civis de 
pequenas dimensões em Portugal.

Mas não é só ao nível do Turismo que Portugal tem esta-
do de parabéns. Ao nível do consumo interno, a reposição de 
rendimento aos nossos funcionários públicos e reformados, 
tem também ditado que as empresas que vivem do consu-
mo interno tenham registado crescimentos.

Finalmente, a Industria também tem vindo a recuperar 
vendas que já havia registado em anos anteriores. Os inves-
timentos realizados em 2016 por empresas industriais na-
cionais e os previstos para 2017 têm contribuído para o 
crescimento económico que Portugal registou e que aliados 
ao bom desempenho das suas exportações, estão na base 
das previsões otimistas para 2017. Não é, pois, de estranhar 
que após um crescimento de 2,8% do PIB no primeiro tri-
mestre de 2017, os especialistas apontem para um cresci-
mento económico final para o ano de 2017 na ordem dos 
2,4%, muito acima da previsão inicial do próprio Governo 
de 1,8%.

Uma vez que falei de investimentos realizados pelas in-
dustrias e no crescimento das exportações, não poderia 
deixar de prestar o meu reconhecimento às Industrias de 
Paredes, e nomeadamente aquela industria que mais pre-
domina em Paredes, a do Mobiliário. As industrias de Mobi-
liário de Paredes têm sido um exemplo para o país. Após um 
forte período de crise que muito afetou alguns dos princi-
pais mercados externos, como é o caso da Espanha nos mer-
cados de proximidade ou Angola nos mercados mais distan-
tes, estas industrias foram capazes de procurar novos mer-
cados externos, adaptar os seus produtos aos diferentes 
mercados externos a abordar e as suas exportações têm 
crescido de ano para ano.

Ser candidato a Presidente de Câmara num concelho 
com um tecido empresarial tão capaz como o de Paredes 
constitui em si mesmo um desafio para mim. Terei de ser um 
embaixador da industria do mobiliário para ajudar a abrir 
ainda novos mercados para esta industria, e muito impor-
tante também, terei de ser capaz de atrair mais população e 
mais trabalhadores para Paredes e formar, dar especializa-
ção aos que já temos, pois, um dos graves constrangimentos 
que a Industria de mobiliário está a sentir neste momento é 
a falta de mão de obra qualificada para dar resposta à procu-
ra externa crescente dos seus produtos.

Bem hajam pelo vosso desempenho e continuem a pu-
xar por Paredes e por Portugal.

Portugal 
no bom caminho

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Campanha de recolha de alimentos 
do Banco Alimentar Contra a  
do Porto é nos dias 27 e 28 de Maio

Fundado por Abílio 
Paulo Nunes da Silva 
Ribeiro, o Invictus 

Café  - Francesinhas, che-
gou à cidade de Paredes em 
abril de 2010 e fez questão 
de trazer o sabor original 
da Francesinha. Especiali-
dade do Norte de Portugal. 
“A experiência que adquiri 
ao longo de duas décadas 
no ramo da restauração, 
fez-me acreditar no suces-
so, assim como na mais-va-
lia que iria acrescentar à 
cidade de Paredes e conce-
lhos limítrofes. Modéstia à 
parte, acho que consegui", 
diz com satisfação Paulo 
R i b e i r o ,  O  N o s s o 
Empresário.

À imagem do que fez em 
2012, aquando do registo 
da marca "INVICTUS CA-
FÉ" e do Slogan "Uma com, 
outra sem" em Portugal, 
Abílio Paulo foi mais longe 
e registou a sua marca a ní-

vel internacional. Desta 
forma abriu as portas para 
a internacionalização do 
seu negócio.

“Na ocasião era nossa 
intenção, minha e da minha 
esposa, alargar o negócio 
pelo país e além-fronteiras. 
Assim, em 2013 Paulo Ri-
beiro começou a cumprir 
os objetivos que traçou 
desde o início da sua aven-
tura no ramo da restaura-
ção ao abrir um novo esta-
belecimento com a mesma 
marca na vila de Lousada. 
Em Lousada o negócio tem 
a esposa, Susana Maga-

lhães, como gerente, ca-
bendo ao Paulo Ribeiro ge-
rir o negócio em Paredes.

A expansão do negócio 
e n c o n t ro u  u m  t ravã o . 
“Com a subida do IVA para 
os 23% a restauração en-
trou em queda – lembro 
que muitos restaurantes 
fecharam – deixei de lado a 
ideia. Agora com o incre-
mento do IVA diferenciado 
estamos tentados a relan-
çar o projeto”, revela. Numa 
primeira fase será aproxi-
mar “as francesinhas e os 
picadinhos do Invictus” da 
cidade do Porto. O Vale do 

Sousa com as nossas duas 
casas, aqui em Paredes e 
em Lousada, está servido”, 
garante 

A Francesinha é o snack 
por excelência do Invictus, 
logo seguido pelo Pica-pau, 
“uma variante interessante 
de saborear os principais 
ingredientes da Francesi-
nha Invictus”. No top dos 
snacks mais procurados 
entram, também, o prego 
no prato e as saladas com 
destaque para a salada do 
campo. O bife de frango 
grelhado dá as proteínas à 
refeição ligeira e fresca.  A 
Francesinha é um petisco 
nascido na cidade do Porto. 
O ingrediente tido como 
mais importante é o molho 
quente, ligeiramente es-
pesso e picante, mas Paulo 
Ribeiro, faz questão de 
contrariar as ideias feitas. 
“Tudo é importante. A co-
meçar pelo tratamento e 
acolhimento dos clientes – 
onde a qualidade dos cola-
boradores é funda

Solidariedade. “Fazes Falta” é a ideia chave da campanha de apelo a voluntários. BACF - 
Porto presta apoio às instituições há 23 anos. A Nossa Senhora dos Remédios - Obra do Bem 
Fazer de Paredes é uma delas.

O Conselho Empresarial 
do Porto (CEP) – constituído a 
10 de março deste ano, tem 
como primeiro presidente da 
direção, Pereira Leite, em re-
presentação da Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP). 
O paredense foi eleito no pas-
sado dia 4 de maio, em elei-
ções dos órgãos sociais da 
CEP- Associação. 

Esta associação tem co-
mo finalidade o desenvolvi-
mento homogéneo e sus-
tentado, estudo, defesa e 
promoção das empresas e 
instituições sediadas e dos 
interesses socio- económi-
cos da região que inclui a 
NUT III Área Metropolitana 
do Porto. 

A promoção e qualificação 
de pessoas, organização e reali-
zação de eventos, estão entre os 
desígnios da CEP - Associação.

ASEP Presidente da Direção do Conselho 
Empresarial do Porto
António Orlando | texto

António Orlando | texto
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

PUB

FALECEU

RUI FERNANDO 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 18 de maio, com 53 anos. Era natural de 

Baltar – Paredes e residente na Rua Alto dos Trigais, n.º 13, Baltar, 
Paredes.   Era casado com Maria Emília Nogueira das Neves. 

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

DELMIRA AUGUSTA 
PEIXOTO DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 23 de maio, com 71 anos. Era natural 

e residente em Louredo, Paredes. Era viúva de Francisco da Silva 
Freire Mendes.

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

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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

ALBINO DE SOUSA 
E CASTRO
Faleceu no dia 21 de maio com 84 anos. Era natural e 

residente em Sobrosa – Paredes. Era casado com Palmira da Silva 
Leal Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada, 
sábado dia 27 de maio, pelas 21:00 horas, na Igreja Paroquial de 
Sobrosa. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem neste ato religioso.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999
SOBROSA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
BARBOSA RIBEIRO
Faleceu no dia 13 de maio, com 55 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua Amaro Lopes, n.º 30, 3º Dto, 
Valongo.    Era casado com Isabel Maria Rodrigues da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha e demais família vêm por este meio, extremamen-
te 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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

VALONGO

FALECEU

HERNÂNI MANUEL 
MOREIRA MACHADO
Faleceu no dia 10 de maio, com 56 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Costa Verde, n.º 230, 
(Parteira), Lordelo, Paredes. Era casado com Guilhermina Moreira 
da Rocha Lopes Machado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA DE SOUSA ROCHA
Faleceu no dia 20 de maio, com 85 anos. Era natural de 
Vilela-Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era 

viúva de Madaíl Fernando Pereira da Silva

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

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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO 
BARBOSA FERREIRA
Faleceu no dia 9 de maio, com 72 anos. Era natural de 

Mouriz – Paredes e residente na Rua Padre Américo, n.º 79, Cete, 
Paredes.  Era viúvo de Maria Emília de Freitas 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 7.º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

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

CETE  / PAREDES

FALECEU

ANA PEREIRA NUNES
Faleceu no dia 16 de maio, com 93 anos. Era natural 
de Cristelo - Paredes e residente na Rua Zeferino Alves 
Leal, n.º 10, Cristelo,  Paredes. Era casada com José de 

Barros Teixeira.

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

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

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

CRISTELO/ PAREDES

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
 

apresenta  
sentidas condolências
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

PUB

HILÁRIA MACHADO

ANA MARTA PINTO 
Nutricionista de Vilela
no Centro Médico e de Enfermagem 
de Paços de Ferreira

Os conceitos, por vezes, 
confundem-se, mas ser in-
tolerante é diferente de ser 
alérgico.

A alergia alimentar é 
uma reação adversa que 
ocorre quando o sistema 
imunológico reconhece er-
radamente um determina-
do alimento como uma enti-
dade agressora ao organis-
m o ,  a p ó s  a  i n g e s t ã o , 
inalação ou contacto com o 
mesmo. Trata-se de uma 
resposta exagerada e ime-
diata, que se manifesta, es-
sencialmente, através de 
perturbações gastrointesti-
nais, cutâneas e respirató-
rias. A alergia à proteína do 
leite de vaca, soja, ovo, fru-
tos secos, trigo, amendoim, 
peixe e marisco são as mais 
comuns. 

Por sua vez, a intolerân-
cia alimentar, trata-se de 
uma hipersensibilidade 
não-alérgica. Ao contrário 
da alergia alimentar, não en-
volve o sistema imunitário, 
leva mais tempo a manifes-
tar-se, e não coloca a vida 
em risco. Decorre da defi-
ciência ou ausência de uma 
enzina necessária à diges-
tão de um componente de 
um alimento (lactose, glú-
ten, aditivos, entre outros), 
com manifestações geral-
mente gastrointestinais. A 
intolerância à lactose é um 
exemplo desta condição, 
que se caracteriza pela inca-
pacidade do organismo de 
digerir a lactose, um açúcar 
que se encontra natural-
mente presente no leite.

Alergia ou intolerância 
alimentar?

Paredes na Rotunda a 
festejar o “tetra” do Benfica

A cidade de Pare-
des voltou a sair à 
rotunda para fes-

tejar a conquista de mais 
um título de campeão do 
Benfica. Este o especial 
“tetra” campeonato.

A Casa do Benfica de 
Paredes, uma das maio-
res e mais representati-
vas no Norte, preparou a 
festa, com direito a ecrã 
na rua para acolher todos 

aqueles que não cabiam 
nas suas instalações.

O número de adeptos 
presentes foi ganhando 
dimensão com o avolu-
mar do resultado no jogo 
que poderia e decidiu o 
campeonato, diante do 
Vitória de Guimarães 
(triunfo por 5/0), num 
ritmo acompanhado pe-
las buzinas dos carros 
que passavam na rotun-

da, exibindo, na maior 
parte dos casos, adereços 
alusivos ao clube e ao fei-
to confirmado no dia 13 
de maio. 

Do centro comercial 
Vale do Sousa à Casa do 
Benfica, as varandas exi-
biam tarjas com o “36” 
correspondente ao título 
agora conquistado. Na 
rua os festejos dos adep-
tos mais fervorosos.

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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