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(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 6 de Dezembro de 2013)

Por algum barulho que de 
vez em quando ouço na rua 
e por certas caras, mais ou 

menos conhecidas, com que deparo 
penduradas em cartazes quando 
estou ao volante, apercebi-me que 
entramos num período cíclico da 
democracia chamado “Período de 
Campanha Eleitoral”.

Esta entrada formal a mim não 
me diz muito pois já há bastante 
tempo, demasiado na minha opi-
nião, se sentia todo este folclore a 
invadir a nossa intimidade com cer-
tas frases bombásticas, mas inó-
cuas, com certos clichés, mais que 
gastos e por isso inofensivos, sobre 
os quais nos apraz dizer, não o habi-
tual “mais do mesmo”, mas um ex-
pressivo “O mesmo do Menos”.

Apelam-nos todos que façamos 
uma escolha, se não pelo mérito, 
pelo menos, pelo menor demérito.

Não gosto desta campanha 
eleitoral. 

Nem me identifico com ela. Está 
cheia de unilateralismo, pontuando 

quem tiver atrás de si uma maior 
horda ululadora que consiga berrar 
mais alto no esforço vão de se fazer 
ouvir pelos céus.

Estou por isso ansioso que esta 
campanha eleitoral acabe e passe. 
Como todas as outras acabaram e 
passaram e não nos deixaram parti-
cularmente felizes.

Ansioso porque e para que, de-
pois, comece a Minha Campanha 
Eleitoral: Por isso, para logo a se-
guir ao dia 1 de outubro de 2017 
anuncio o início da minha campa-
nha eleitoral.

Aquele que for eleito, será por 
mim (e por todos nós) escrutinado 
e desafiado a fazer por mim o que 
eu faria por ele se fosse eu a ter sido 
eleito.

Sim, serei de tal modo exigente!
O que for eleito (os que forem 

eleitos) bom é que saiba(m) no que 
se mete(m) porque eu, na minha 
muito pessoal campanha eleitoral 
que começa no dia 1 de outubro, 
PROMETO que não o deixarei em 
Paz caso defraude(m) o Bem da 
causa Pública para cuja defesa an-
seiam ser eleitos.

Que essa ansiedade não seja por 
motivos pessoais, por mesquinhe-
zes individuais ou de grupo.

Seja quem for o eleito, cá estarei 
para falar em nome dos enteados!

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

A minha  
campanha eleitoral
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HILÁRIA MACHADO

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

O ovo é considerado um alimento 
completo, com boa digestão e eleva-
do valor nutricional. O principal nu-
triente do ovo é a proteína, sendo 
esta considerada de alto valor bioló-
gico, uma vez que apresenta na sua 
constituição todos os aminoácidos 
essenciais. 

É, frequentemente, associado co-
mo responsável direto pelo aumen-
to das taxas de colesterol no sangue. 
No entanto, vários estudos científi-
cos têm demonstrado que não é bem 
assim, e que pelo contrário, a gema 
do ovo contém substâncias (leciti-
nas) que metabolicamente impe-
dem o aumento da produção de co-
lesterol pelo nosso organismo, po-
d e n d o ,  i n c l u s ive ,  d i m i n u i r  a 
absorção de colesterol no intestino, 
quando consumido com hortofrutí-
colas. A nossa alimentação influen-
cia a subida dos níveis de colesterol 
em 30%, e deve-se, sobretudo, ao 
consumo de gordura saturada, pre-
sente nas carnes vermelhas, enchi-
dos, fumados, manteiga e laticínios 
gordos. 

Desta forma, comer um ovo por 
dia não aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares nem eleva o nível 
de mau colesterol no sangue.

Contudo, é importante ter em 
atenção que a forma de confecionar 
o ovo pode alterar o seu valor nutri-
cional, nomeadamente quando este 
é frito, uma vez que aumenta o valor 
calórico e o teor em gordura. Deve-
-se dar preferência ao ovo cozido ou 
escalfado, evitando sempre o frito.

Ovo: Bom ou mau 
para o colesterol?

O Tribunal de São João No-
vo, no Porto, condenou 
nove pessoas, quatro de-

las a prisão efetiva por participa-
rem numa organização responsá-
vel pelo furto, ao longo de quatro 
anos, de dezenas de carrinhas de 
mercadorias destinadas a serem 
desmanteladas e vendidas às pe-
ças para Marrocos. 

Paredes em particular e a re-
gião do Tâmega e Sousa, em geral, 
estiveram no mapa de atuação do 
grupo que ainda estendeu a ativi-
dade a Valongo, Matosinhos, 
Maia, Famalicão, Barcelos, Braga 
e Guimarães.

Os juízes basearam-se nas 
provas recolhidas pelo Núcleo de 
Investigação Criminal da GNR de 
Penafiel para dar como provado 
que dezenas de carrinhas Mitsu-
bishi Canter, Toyota Hilux e Opel 
Campo, foram furtadas quase 
sempre de noite, quando estavam 
estacionadas na rua e em locais 
com pouca visibilidade. 

Uma vez roubadas as viaturas 
eram levadas para armazéns no 
concelho de Paredes, designada-
mente, em Vandoma, Lordelo, Re-
bordosa e Duas Igrejas. Cada ope-
racional recebia entre 750 e 1450 
euros por cada viatura furtada.

Os armazéns, que eram usados 
para o desmantelamento das via-
turas roubadas, estavam arrenda-
dos a Abdelmajid Mehdi, um ven-
dedor marroquino de 47 anos, que 
acabaria por ser condenado a qua-
tro anos de prisão pelo crime de 
recetação. Porém, este cidadão 

africano que prestou termo de 
identidade e residência e disse que 
morava em Gandra faltou ao julga-
mento e o seu pardeiro é desco-
nhecido. O mesmo sucede com um 
outro compatriota, Daoui Khalid, 
também arguido no processo. 

A pena mais pesada foi aplicada 
a uma mulher, Maria de Lurdes Cos-
ta, desempregada de 43 anos, con-
denada a seis anos de prisão por 27 
furtos. Pedro Rocha, 37 anos, e Pau-
lo Botelho, 40 anos, terão de cum-

prir, respetivamente, dois e três 
anos de prisão pelo crime de furto.

Os arguidos, José Moreira, Luís 
Teixeira e Francisco Mendes, 
mesmo tendo sido considerados 
culpados do crime de furto, fica-
ram com penas suspensas. O mes-
mo sucedeu a José Barros e Cris-
tiano Barbosa, desempregados 
responsáveis pelo desmantela-
mento das viaturas. Paulo Jorge 
Neves foi declarado contumaz e 
será julgado à parte.

Sentença. As viaturas eram desmanteladas em armazéns espalhados pelo concelho de Paredes. As 
peças eram introduzidas no mercado negro. Algumas foram vendidas em Portugal, mas a maioria se-
guia para Marrocos.

Condenada rede que roubava  
e desmantelava carrinhas

António Orlando | texto

Dois homens armados assal-
t a r a m  o  M i n i p r e ç o  d e 
Rebordosa.

A loja do Minipreço de Re-
bordosa foi assaltada por dois 
homens, um dos quais estava 
m u n i d o  c o m  u m a  a r m a  d e 
fogo.

Ao que tudo indica, os dois 
homens entraram no Minipreço 
e roubaram alguns bens, embo-
ra se desconheça o valor esti-
mado do assalto. Os indivíduos 
que fugiram a pé, acabaram por 
ser detidos já na zona de Pare-
des numa operação stop. 

A GNR esteve no local e a in-
vestigação transitou para a Po-
lícia Judiciária.

Supermercado de Rebordosa assaltado
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A visão é um dos cinco sentidos mais importan-
tes na nossa vida pois, depende dela, a execução da 
maioria das nossas tarefas diárias. Por este motivo  
existem alguns cuidados que são cruciais para a 
protecção da nossa visão e, neste artigo vou enume-
rar alguns deles.

Uma alimentação saudável no nosso dia-a dia é, 
extramente, importante. Esta permite que os nos-
sos olhos fiquem bem nutridos de vimanias, entre 
outros nutrientes, e beneficia a prevenção do apa-
recimento de determinadas doenças oculares.  

Todos os dias estamos expostos à luz utravioleta 
que é bastante prejudicial para os nossos olhos. É 
muito importante uma protecção diária, que pode 
ser feita através de um tratamento anit-UV incorpo-
rado nas lentes oftálmicas. Em casos de exposição 
ao sol deve-se usar um óculo de sol com um factor 
de protecção elevado.

O uso excessivo de computadores tablets, entre 
outros dispositivos digitais, tambem pode ter efei-
tos nocivos na nossa visão. É de grande importância 
fazer várias pausas durante as horas da sua utiliza-
ção, assim como, ajustar o brilho escessivo que eles 
emitem.

Para a prevenção dos diversos problemas na sua 
visão é muito importante que vá realizando, regu-
larmente, exames visuais. Esta frequencia da avalia-
ção da sua saúde visual permite um diagnóstico 
precoce de algum problema ocular que, quando 
tardio, pode prejudicar, irreversivelmente, a sua 
visão.

Informe-se mais e melhor connosco. Encontre-
-nos na Opticália Paredes, perto da rotunda da saída 
da autoestrada na Rua 1º de Dezembro nº 66. 4580-
021 Paredes. Contacto telefónico: 224932099.

Cuidados a  
ter com os seus olhos...

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

Educação. O documento aprovado pelo Executivo Municipal foi, na última reunião da Assembleia 
Municipal, levado ao conhecimento dos deputados municipais.

Os Centros Escolares que 
são apontados no Pla-
no Estratégico Educati-

vo Municipal (PEEM) de Pare-
des como um dos pontos fortes 
a potenciar para inverter o 
atual cenário da educação no 
concelho, por outro lado, tam-
bém são um problema “devido 
à complexidade de manuten-
ção dos espaços” e à “falta de 
espaços cobertos para utiliza-
ção dos alunos”. O PEEM aponta 
igualmente a degradação dos 
edifícios das escolas EB2,3/S e 
a falta de pessoal não docente.

A identificação dos atuais 
problemas no setor da educa-
ção e que carecem de resposta 
está plasmada no PEEM de Pa-
redes levado a cabo por uma 
equipa formada no Conselho 
Municipal de Educação e que 
envolveu, para além dos técni-
cos da divisão de Educação do 
município, os diretores de 
agrupamentos de escolas e da 
escola secundária e a coorde-
nadora do Centro de Emprego 
de Valongo, em representação 
do IEFP, com supervisão cientí-
fica da Universidade Católica. 

Segundo o documento, as 
elevadas taxas de retenção de 
Paredes, acima da média da 
Área Metropolitana do Porto na 
maioria dos anos escolares, a 
resistência à inovação e a pouca 
participação dos pais nas asso-
ciações de pais e encarregados 

de educação e na vida das esco-
las são alguns dos problemas 
mais relevantes que urge acau-
telar na definição da política 
educativa do concelho de 
Paredes. 

O PEEM identifica também 
como problema e ameaça a in-
suficiente cooperação e colabo-
ração entre as escolas, a falta de 
qualificações a nível superior e 
profissional. Há falhas nas res-
postas aos alunos com necessi-
dades especiais e alunos que 
frequentam a escolaridade 
obrigatória unicamente por 
força do seu alargamento. O do-
cumento aponta também fa-
lhas ao nível da prevenção e se-
gurança, designadamente, au-
sência de planos de emergência 
e evacuação das escolas do 1º 
Ciclo e Jardins de Infância e difi-
c u l d a d e s  n a  r e l a ç ã o 
escola-meio. 

As assimetrias sociais, de-
signadamente ao nível da habi-
tação, alimentação e saúde e 
consequente fragilidade fami-
liar, são também referenciadas 
como problema. Realce ainda 
para a insuficiente articulação 
entre os serviços de saúde e a 
comunidade educativa. 

A desresponsabilização de 
muitos pais pela educação dos 
filhos, por um lado, e algum 
descrédito no sistema escolar, 
por outro, contribuem para 
uma má visão que os pais têm 
da escola. 

O empreendedorismo e a 
partilha intergeracional segun-
do o PEEM estão penalizados 
sobretudo pela relação escola-
-meio e pela resistência à inova-
ção, mas também pela muito 
deficitária rede de transportes. 

Com um horizonte de cinco 
anos, o PEEM expõe as fragili-

dades ainda existentes, mas 
mostra também  as potenciali-
dades que a educação tem em 
Paredes.  As estratégias de in-
tervenção passam, nomeada-
mente, pela criação de Centros 
de Ciências Experimentais no 
1º ciclo, em parceria com o 
Ciência Viva de Aveiro, através 
do departamento das ciências 
de Educação. É defendido tam-
bém o reforço de apoios aos 
alunos com dificuldades nos 
1º e 2º anos do 1º ciclo, assim 
como a criação de comunida-
des de Aprendizagem onde 
Pais e restante comunidade 
sejam chamados a refletir so-
bre o estado do ensino/educa-
ção no concelho. O PEEMP de-
fende também a constituição 
de contratos de sucesso educa-
tivo entre famílias e Escola, 
com a colaboração de associa-
ções de pais. 

Plano Estratégico Educativo  
confirma deficiências estruturais 
dos Centros Escolares

António Orlando | texto
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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

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

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR
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Polémica. Movimentação de terras iniciada esta semana pelo comprador foi suspensa por ordem 
municipal. Câmara justifica o insólito acontecimento com um lapso administrativo. 

Uma parcela de terre-
no que fazia parte da 
antiga EB2,3 de Bal-

tar que em 20 de janeiro foi 
cedida pela Câmara de Pare-
des à Santa Casa da Miseri-
córdia foi, alguns meses 
mais tarde, vendida a um 
privado,  alegadamente para 
revenda. A escritura da ven-
da foi lavrada em 30 de ju-
nho de 2017. O registo da 
parcela de terreno, a que o 
Progresso de Paredes teve 
acesso, diz que a favor do 
privado foram retirados cer-
ca de 2600 metros quadra-
dos ao terreno que tinha si-
do cedido à Misericórdia por 
cerimónia protocolar presi-
dida por Celso Ferreira. 

O inusitado negócio ori-
ginou, na tarde de segunda-

-feira, dia 25 de setembro, 
uma reunião de emergência 
na Santa Casa da Misericór-
dia de Paredes. Na ocasião, o 
Presidente da Câmara Celso 
Ferreira ter-se-á desculpa-
do perante a Provedoria 
com um erro administrativo 
e  q u e  “ i r i a  c o r r i g i r  o 
problema”. 

Contatado pelo Progres-
so de Paredes, o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia, 
Ilídio Meireles confirmou a 
reunião e disse esperar que 
o Presidente “faça aquilo 
que disse que ia fazer por-
que mediante a realidade há 
uma violação do protocolo”. 

A Câmara, através do ga-
binete de comunicação ex-
plica que “após a celebração 
do contrato verificou-se um 
lapso na área constante da 
operação urbanística de 
destaque de parcela, a Câ-

mara Municipal reuniu com 
as partes envolvidas tendo 
chegado a um entendimen-
to. A retificação da áreas e 
posterior acordo foi remeti-
do para a próxima reunião 
de câmara que se realiza es-
ta quarta-feira, 27 de setem-
bro”, pode ler-se na nota en-
v i a d a  à  r e d a ç ã o  d o 
Progresso. 

De acordo com o proto-
colado a 20 de janeiro de 
2016, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, entre a 
Câmara e a Santa Casa, a au-
tarquia doou, nomeada-
mente, a antiga EB 2/3 de 
Baltar à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paredes. Em con-
trapartida, a Misericórdia de 
Paredes, proprietária do 
Palacete da Granja, onde 
funciona a Casa da Cultura 
de Paredes, alarga o prazo 
de cedência do imóvel à au-

tarquia para 50 anos, que 
pode ser renovável por igual 
período.  

Na ocasião Celso Ferreira 
disse que “esta doação vai per-
mitir que a Santa Casa se re-
formule e saímos todos a ga-
nhar, tanto na Madalena como 
em Baltar, que vai ter um equi-
pamento que faz falta. Hoje 
fala-se da quarta idade para as 
pessoas que chegam à terceira 
idade sem autonomia e é para 
elas que Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes mostra vi-
são estratégica ao instalar es-
te equipamento que vai servir 
a comunidade. E ninguém di-
ga que esta doação é um pre-
sente envenenado”, concluiu o 
Presidente da Câmara a ce-
rimónia de 20 de janeiro

A Santa Casa pretende 
construir no espaço da antiga 
EB2,3 de Baltar um lar resi-
dencial para idosos. 

Câmara vendeu terreno  
depois de, por protocolo,  
o ter cedido à Misericórdia 

António Orlando | texto

Imagem cerimónia da assinatura do 
protocolo entre Câmara de Paredes 
e Santa Casa da Misericôrdia
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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

Autarquia. A acusação foi feita pela representante da junta de freguesia rebordosense, na derradei-
ra Assembleia Municipal do mandato que agora chega ao fim. 

A última Assembleia Mu-
nicipal (AM) do manda-
to autárquico de 2013-

2017 marcada pelos discursos 
de balanço, tal como seria de 
esperar, teve na intervenção da 
representante de junta de fre-
guesia de Rebordosa, Salomé 
Santos, a protagonista daquele 
que terá sido o maior ataque 
politico que alguma vez Celso 
Ferreira terá sido confrontado 
nos Paços do Concelho. 

O ambiente tenso entre a Câ-
mara de Celso Ferreira e a Junta 
de Rebordosa, presidida por 
Elias Barros, não é de agora, 
mas o episódio da sessão da AM 
realizada no passado dia 14 de 
setembro, terá sido dos mais 
duros para o Edil, estragando “o 
dia de festa” a Celso Ferreira. O 
dia da despedida da AM. 

Olhos nos olhos, Salomé 
Santos, secretária da junta e 
em substituição do presidente 
da Junta de Rebordosa na AM, 
não poupou nos adjetivos pa-
ra “castigar” aquilo que disse 
ser um comportamento des-
norteado da gestão de Celso 
Ferreira para com a sua junta 
de freguesia. 

“A freguesia de Rebordosa 
foi continuamente desrespeita-
da pelo Executivo da Câmara 
Municipal de Paredes o que nos 
leva a pensar que algumas das 
pessoas, que tiveram este com-
portamento desnorteado e de-
mocraticamente desatualizado, 
não podem estar politicamente 
bem consigo próprias, ao con-
trario do executivo da Junta e 
Rebordosa que sempre respei-
tou todas as instituições in-
cluindo a Câmara de Paredes e o 
seu Executivo ”, começou por 
referir a secretária da Junta de 
Rebordosa. 

A autarca, que é a candidata 
do PS à junta de Rebordosa nas 
próximas eleições autárquicas, 
garantiu, em nome do Executi-
vo da Junta do qual faz parte, 
que termina este mandato “de 
cabeça erguida e com o senti-
mento do dever cumprido”. 
“Aquilo a que nos compromete-
mos fazer, fizemos. Cumprimos 
com muito esforço e sem medo 
das constantes ameaças, perse-
guições e constantes retalia-
ções. A Câmara de Paredes, tal-
vez por sermos de outra cor 
partidária, mesmo sabendo da 
existência de outras pessoas de 
outros partidos na Assembleia 
de Freguesia eleitos pela nossa 
lista, escusou, insultou e nada 
do que prometeu concretizou, o 
que democraticamente é la-
mentável”, atirou. 

Para a responsável, “pelos 
vistos” a única coisa que irão 
fazer é inaugurar uma décima 

parte daquilo que promete-
ram no parque da lavandeira 
com música e pimba, porco no 
espeto. Isto em plena campa-
nha eleitoral”, referindo-se à 
inauguração do Parque do Rio 
Ferreira. “Para quem retirou 
os cabazes de natal, oferecer 
porco no espeto em inaugura-
ções partidárias com dinheiro 
do povo é no mínimo brincar 
com as pessoas”, desferiu no-
vo golpe. 

Para sustentar as acusações 
do comportamento de arrogân-
cia e prepotência que fazia ao 
Executivo camarário, Salomé 
Santos, lembrou uma célebre 
conferência de imprensa reali-
zada há dois mandatos autár-
quicos atrás por Reinaldo Mon-
teiro, presidente de junta eleito 
pelo PSD, onde na ocasião acu-
sou a câmara de Celso Ferreira 
“de não saber trabalhar em 
equipa por se considerarem 

uns iluminados, onde o slogan  
- Paredes vai ganhar- passou a 
dar lugar à defesa dos interes-
ses do imobiliário e do mobiliá-
rio  fazendo politica onde não se 
olha a meios para atingir fins. 
Gestão corrente de interesses 
pessoais encobertos por pre-
tensas conceitos doutrinários”, 
citou, lembrando que aquelas 
palavras constam das Atas da 
Assembleia de Freguesia de 
Rebordosa.

Antes de terminar o duro 
ataque à gestão de Celso Ferrei-
ra, a socialista Salomé Santos 
deu uma outra “bicada” nos so-
cial-democratas ao agradecer o 
louvor que o representante do 
PSD, na Assembleia de Fregue-
sia, João Santos, terá dado ao 
presidente da Junta e restante 
Executivo da junta pelo traba-
lho feito nos últimos oito anos 
em Rebordosa. João Santos é o 
c a n d i d a t o  d o  P S D  e m 
Rebordosa. 

A intervenção dura de Salo-
mé Santos foi desvalorizada 
pelo presidente da Câmara de 
Paredes, Celso Ferreira, ao con-
siderar que a representante da 
Junta de Rebordosa e que é can-
didata à sucessão de Elias Bar-
ros, “deveria candidatar-se a 
outra Junta que não conhecesse 
e não a Rebordosa”.  Para sus-
tentar a afirmação, o autarca, 
ripou de uma lista de investi-
mentos que, garantiu, “a câma-
ra fez em Rebordosa” citando-
-os um a um, alguns em hábil 
desdobramento de empreita-
das, para concluir: “não vale a 
pena ditar para a ata da Assem-
bleia Municipal mentiras ver-
gonhosas; nós terminamos este 
mandato com um desempenho 
com Rebordosa absolutamente 
inigualável e temos, todos, mui-
to orgulho”, afirmou Celso Fer-
reira, perante a contestação de 
Salomé Santos. 

“A Câmara de Paredes  
ignorou, prejudicou  
e hostilizou Rebordosa” 

António Orlando | texto

Salomé Santos, secretária da 
Junta de Freguesia de Rebordosa
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A reunião da Assembleia 
Municipal realizada no 
dia 14 de setembro, no 

Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, ficou registada nos anais 
da vida pública do concelho de 
Paredes como a última sob a re-
gência de dois políticos, Granja 
da Fonseca e Celso Ferreira. Para 
o bem e/ou para o mal, ambos 
marcaram a vida pública de Pa-
redes dos últimos 20 anos.  

No discurso de despedida, 
Granja da Fonseca recordará, 
por certo, a falta de um aplauso 
final para a sua atuação enquan-
to autarca no concelho que ado-
tou como seu. Após ter dito, no 
púlpito, que não pactuou com 
falsas promessas, que não men-
te e que sai “com o ego em alta” 
pelas maiorias que o povo de 
Paredes lhe deu, Granja atirou 
com “um muito obrigado” a to-
dos aqueles que com ele traba-
lharam na Câmara, na Assem-
bleia e ao povo de Paredes que 
disse ter no coração. A esta de-
claração de despedida, a Assem-
bleia Municipal de Paredes res-
pondeu com um estranho silên-
cio, seguramente, ensurdecedor 
para quem esperaria um tributo 
final. 

Já Celso Ferreira, que duran-
te a reunião da Assembleia Mu-
nicipal havia dito que aquele era 
um dia de festa, depois, na alocu-
ção de despedida, afirmou que 
terá de andar por aí porque não 
é como Santana Lopes, “não te-
nho alternativa, não posso ir pa-
ra mais lado nenhum e por isso a 
política acaba”.

Política. Granja da Fonseca despediu-se de presidente da 
Assembleia Municipal e Celso Ferreira de presidente de Câmara. 
Ambos garantem que cessam em definitivo as respetivas carreiras 
autárquicas. O futuro dirá se a promessa é para cumprir. 

Dupla Granja & Celso 
no fim da linha, sem palmas

António Orlando | texto
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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.

VOZES

José Ferreira da Cruz
Presidente de Junta Vilela

“Acho que Vilela ganhou muito com a minha 
presença na Junta. Valeu a pena ser presiden-
te de junta nestes 12 anos.” 

Rui Silva
CDS (independente)

“Mais que a ideologia interessa a competência. 
De Ilusão em ilusão até à desilusão final. Podem 
vir os outdoors às centenas. As melhores esco-
las do mundo deram origem à investigação do 
OLAF, o Organismo. Europeu de Luta Antifrau-
de da UE e não o boneco de neve e que se dedica 

com particular afico a verificar o que a malta andou a fazer 
com o dinheirinho que veio de Bruxelas. Verificou-se a suspe-
ita de falsificação e de corrupção. Desconhece-se ainda o re-
sultado das inspeções aos restantes centros escolares.” 

Baptista Pereira
PS

“Já lá vão oito anos. Na maior parte das de-
cisões estruturantes votamos a favor, vota-
mos contra sim, nas questões de orientação 
política, nomeadamente na forma como é ge-

rida a autarquia. Há necessidade de rever o regimento da 
AM. Isto de haver protagonistas que têm sempre a última 
palavra ou de alguns que têm de permanecer calados tem 
de acabar.”

José Manuel Outeiro
PSD

Encerro um ciclo politico de 18 anos na defe-
sa do partido. Tive a minha primeira assem-
bleia municipal no mandato 1993-1997. So-
mos o 27 concelho do país. Nos próximos 
anos o desafio é sermos líderes na Área Me-

tropolitana do Porto (AMP). Da maneira que o concelho 
está infraestruturado o município de Paredes na próxima 
década será líder na AMP.

Álvaro Pinto
CDU

“Senhor Granja da Fonseca queria dizer-lhe que 
muitas das vezes assumimos aqui confrontos 
nem sempre com aquela elegância que devia 
nortear a discussão politica, quer da minha par-
te, quer da sua. No final fica uma amizade. Para o 

presidente da Câmara, quero dizer-lhe que a partir do mom-
ento em que as tréguas se estabeleceram teve comigo uma 
atitude de consideração, pessoal e política.” 

Celso Ferreira
Presidente de Câmara

“Cento e duas Assembleias Municipais depo-
is chega a minha vez de partir. Peço desculpa a 
quem tenha ficado desconfortável nos deba-
tes dos últimos 20 anos.” 

Para serenar ânimos, as reuniões 
de emergência com os lideres  

parlamentares foram uma marca 
dos mandatos de  Granja da Fonseca
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O de b ate  rea l izado 
com os candidatos à 
presidência da Câ-

mara de Paredes ficou mar-
cado pelas contas do muni-
cípio. A discussão aconteceu 
na noite de 19 de setembro, 
no Paredes Design Hotel, 
num encontro de ideias pro-
movido pela parceria Rádio 
Jornal e Progresso de Pare-
des que juntou à volta da 
mesa Alexandre Almeida 
(PS), Álvaro Pinto CDU), José 
Miguel Garcez (CDS), Paulo 
Teles (BE) e Raquel Moreira 
da Silva (MPP).

Rui Moutinho, candidato 
do PSD que nestas eleições é 
o rosto da gestão camarária, 
declinou o convite para es-
tar presente.

A emergência da resolu-
ção de problemas como a 
extensão das redes de água e 
saneamento, o realojamento 
da comunidade cigana, co-
mo resolver a questão, por 
nós batizada, do “complexo 
das Laranjeiras versus Cida-
de Desportiva”, foram outras 
matérias discutidas pelos 
candidatos.

AS APOSTAS
DOS CANDIDATOS
Quem disse presente ao 

debate trouxe na algibeira 
um tema para dissertar. 

Alexandre Almeida (PS), 
que em função do sorteio foi 
o primeiro a falar, afirmou 
pretender “dar uma nova vi-
da à cidade de Paredes” ao 
explicar que quer “uma ci-
dade sede do concelho forte 
que funcione como uma ân-
cora” do ser paredense. Nes-
se plano prometeu mexer no 
trânsito da cidade. Deu co-
mo exemplo aquilo que afir-
mou ser uma preocupação 

que lhe foi transmitida pelos 
comerciantes: “quem chega 
à cidade vindo da autoestra-
da, ou vira para Penafiel ou 
para Valongo; o automobi-
lista na direção do centro da 
cidade de Paredes encontra 
um sentido proibido. O pla-
no do candidato socialista 
aponta ainda para a requali-
ficação da zona do Comple-
xo das laranjeiras, nomea-
damente, a transformação 
do Pavilhão Gimnodesporti-
vo num espaço multiusos 
(espaço apto para receber 
espetáculos culturais, des-
portivos e empresariais) e a 
construção de uma piscina 
ao ar livre, nas traseiras do 
Pavilhão. O Parque Urbano 
da cidade, um dos mais anti-
gos da região, “está ultra-
passado”, no dizer do candi-
dato do PS e como tal “tem 
que ser regenerado”, nomea-

damente, “com a construção 
de um bar digno desse no-
me”, defendeu. 

Raquel Moreira da Silva 
do Movimento Positivo Pa-
redes (MPP) falou sobre 
Ação Social, matéria que já 
tratou como vereadora nos 
Executivos que integrou no 
passado. “Quando cheguei à 
Câmara este sector era: duas 
palavras e uma técnica; criei 
o Paredes de Abrigo, o Cen-
tro de Atendimento a Jovens 
com gravidezes precoces e 
doenças sexualmente trans-
missíveis, o Clube de empre-
go e deixei ficar um grande 
elenco de projetos. Hoje os 
projetos ou morreram ou 
desmereceram. Sei fazer, fiz 
e candidato-me para fazer 
melhor”. Apontou exemplos: 
pagar a parte não comparti-
cipada de medicamentos a 
idosos, mas também a pes-

soas com deficiência; criar 
uma tarifa social de água e 
saneamento para o agrega-
do familiar dos bombeiros 
voluntários do concelho; re-
dução dos tarifários da água 
nas IPSS e Clubes; articula-
ção da rede social através de 
uma rede de cuidadores dos 
portadores de deficiência. A 
candidata defendeu tam-
bém a criação de residências 
para deficientes e constru-
ção de habitação social ou a 
custos controlados. 

Paulo Teles (BE) puxou 
do programa eleitoral do 
Bloco e desfiou as principais 
“propostas” que a sua candi-
datura defende “para o de-
senvolvimento do concelho”, 
mas antes avisou que quer 
uma auditoria às contas da 
autarquia por causa dos gas-
tos “em projetos megalóma-
nos e inúteis como o Art on 

Chairs, cidade inteligente, 
PlanIT Valley, cidade des-
portiva, entrega a privados 
de bens públicos essenciais 
a troco de empregos e ren-
das para os do costume”, de-
nunciou. Como medidas pa-
ra o tal “Desenvolvimento” o 
candidato bloquista defen-
deu: a plantação de árvores 
aptas a servirem de madeira 
à indústria de mobiliário 
(carvalho americano, no-
gueira,  freixo,  cerejeira, 
ácer, etc); cantinas sociais 
com compras de produtos 
aos agricultores do conce-
lho; passadiços na Senhora 
do Salto; Parque Campismo; 
criar um espaço cultural no 
Mosteiro de Cête; piscina ao 
ar livre; construir ETAR em 
Recarei “sem ferir a qualida-
de de vida dos moradores”, 
justificou. 

José Miguel Garcez candi-

dato do CDS apostou as fichas 
todas na questão da água e 
saneamento, mas também e à 
semelhança do BE, defendeu 
a realização de uma Auditoria 
externa que responda às 
questões: qual a divida real da 
Câmara?; quais as ilegalida-
des detetadas pelo OLAF que 
obrigaram à cativação de 6 
milhões de euros? Há respon-
sabilidades políticas e crimi-
nais?; quais os montantes 
gastos nos projetos - como o 
Art on Chairs, Cidade Inteli-
gente, PlanIT Valley, Cidade 
Desportiva – “que tornaram o 
concelho de Paredes num dos 
mais endividados do país e 
com os piores padrões de 
qualidade de vida dos seus 
habitantes?”; o centrista quer 
saber também quais as res-
ponsabilidades políticas ou 
outras que deram origem à 
condenação da câmara de Pa-
redes de indemnizar em 2 mi-
lhões e 400 mil euros a em-
presa que doou para fins des-
portivos parte dos terrenos 
do complexo das laranjeiras.

Álvaro Pinto, candidato da 
CDU, falou da necessidade em 
desagregar as Freguesias di-
tada pela lei Relvas “para aca-
bar com a dor e sofrimento 
das populações”, ilustrou. 
“Houve muitas freguesias 
que, para não dizer todas, es-
tiveram à beira de serem ex-
tintas. Na realidade foram se-
te extintas, mas quando nós 
formos eleitos, na primeira 
reunião, colocaremos em ci-
ma da mesa uma discussão 
para repor as freguesias ex-
tintas. Esta medida só acres-
centou dor e sofrimento. Não 
resolveu o problema das pes-
soas, afastou-as dos presi-
dentes de junta que eram os 
seus interlocutores e veio 
acrescentar mais prejuízo ao 
orçamento”, argumentou o 
comunista.

Autárquicas. O passivo da Câmara de Paredes na pior das previsões dos candidatos à presidência do Município irá, no final deste ano, ul-
trapassar os 120 milhões de euros. O volume dos compromissos financeiros já assumidos pela Câmara com fornecedores está a assustar a 
maioria dos candidatos à sucessão de Celso Ferreira. 

Rádio Jornal e Progresso de Paredes fizeram 
debate com os candidatos à Câmara

António Orlando | texto
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Realojamento da comunidade cigana

Redes de Água e Saneamento 

ALEXANDRE ALMEIDA 
Candidato do PS
Há um problema e não foi resol-

vido pelos executivos do PSD duran-
te estes anos todos. Há duas realida-
des naquela comunidade: há pes-
soas que já estão perfeitamente 
inseridas na comunidade de Pare-
des e só lá estão por dificuldades 
económicas e essas poderão ser 
realojadas em qualquer sítio da ci-
dade; os outros que continuam a vi-
ver segundo a tradição cigana, terão 
de ser realojados de acordo com a 
tradição, mas com dignidade, não 
criando um gueto. O que não se pode 
fazer, como fez o Executivo atual, ao 
anunciar em sede de Orçamento 
que ia resolver o problema em 2017 
e o que aconteceu, no entretanto, é 
que mais pessoas de etnia cigana se 
fixaram em Paredes. Vivem em car-
rinhas. É um problema que a partir 
de outubro vou encarar de frente e 
resolver de imediato. 

RAQUEL DA SILVA MOREIRA 
Candidata do MPP
É um problema social. Naquele 

acampamento há crianças e ido-
sos. As famílias devem ser realoja-
das com dignidade, nos mesmos 
direitos e obrigações dos restantes 
cidadãos. Defendo um alojamento 
específico adaptado à realidade da 
comunidade com características 
específicas.  Lembro o projeto em 
“U” que se pretendia implementar 
em Paredes e que chegou a ser elo-
giado pela Alta Comissária para as 
minorias étnicas. Os tempos mu-
daram. Temos que voltar a traba-
lhar a comunidade e percebê-la. As 
crianças de então cresceram, as 
vontades dessas crianças já não 
são as mesmas que eram há 12 
anos atrás. Tem que se voltar a este 
assunto com muito cuidado e por-
menor. Mas é um problema que 
tem de ser resolvido com determi-
nação respeitando os usos e costu-
mes no realojamento.

PAULO TELES 
Candidato do BE
Desde 2015 que este assunto es-

teve em sede de orçamento três ve-
zes e nada foi feito quando a câmara 
tinha todas as oportunidades para o 
fazer visto que o PS apoiou esta 
reinstalação do bairro cigano, ou se-
ja, a Câmara tinha todas as forças 
politicas a seu favor e por falta de 
vontade não fez a reinstalação da-
quela comunidade.  

Este projeto tem que ir para a 
frente. Mas nós já estamos habitua-
dos às mentiras do PSD. Pena que o 
candidato Rui Moutinho do PSD não 
tenha vindo participar neste debate. 
O BE defende que se faça alguma coi-
sa, que não continue assim. Repare 
que o presidente da Câmara no dia 
“1 de Abril”, no dia do PSD de Pare-
des, prometeu iniciar e concluir a 
Cidade Inteligente e não o fez, con-
cluir as obras da Cidade Criativa não 
fez, prometeu concluir as obras da 
Cidade Desportiva e não cumpriu, 
prometeu restituir a água ao domici-
lio e não o fez, prometeu tapar o bu-
raco financeiro não o fez, a câmara 
continua com uma das maiores dívi-
das do país.  

 JOSÉ MIGUEL GARCÊS 
Candidato do CDS
O CDS não defende a ida dos Ciga-

nos para a Madalena. Têm de ser in-
seridos em sociedade de alguma 
forma através de associações de ca-
riz social. Eles não vão para a Ma-
dalena e não é por nenhuma ques-
tão geográfica. Não vão. As coisas 
têm de ser pensadas e não o foram. 
Primeiro há que perceber quem vo-
tou essa solução e depois há que res-
peitar o direito privado. A solução é 
inseri-los na sociedade, sendo com-
promisso do CDS reunir e encontrar 
uma melhor solução que a atual.  

A comunidade cigana está na-
quele terreno por obra e graça de 
Granja da Fonseca e do atual presi-
dente de junta e recandidato do PSD, 
Francisco Ferreira. Se houvesse jus-
tiça esses senhores deviam ser obri-
gados a resolver o problema, foram 
eles que o criaram convencendo os 
seus pares que seria breve e quem 
sabe, não sei, se na altura beneficia-
ram de uma coisa que prejudica toda 
a cidade.

ÁLVARO PINTO 
Candidato da CDU
Este problema deve ser resolvi-

do através da inserção na sociedade 
no seu todo como existe noutras et-
nias. Há que envolver todas as asso-
ciações que têm um importante pa-
pel na inserção para não se promo-
verem atitudes xenófobas. Temos 
muito a aprender com a comunida-
de cigana e eles também têm a 
aprender connosco. A forma de o 
fazer é arranjarmos formas de inse-
ri-los no mercado de trabalho, dar-
-lhes a conhecer a nossa realidade 
económica e social que é preciso 
entender. Trabalhar os empresários 
e as associações para que depois 
eles possam se desenvolver por si. A 
formação nas escolas mas também 
no seu dia a dia… É preciso tratar o 
problema de frente. E com a CDU 
não será mais um problema adiado. 
Este problema é para ser resolvido. 
Até aqui nunca estivemos na câmara 
para o resolver, mas queremos 
estar. 

PAULO TELES 
Defendemos uma maior cober-

tura da rede de saneamento e este 
Executivo nada fez para resolver o 
problema. Estes serviços devem 
passar, logo que possível, para o mu-
nicípio. Nós não sabemos o valor da 
dívida. Há juros da dívida para pagar. 
A Auditoria que queremos fazer às 
contas da câmara também é para 
perceber a disponibilidade que a câ-
mara terá para fazer as obras de sa-
neamento. Defendemos um tarifá-
rio com escalões progressivos com 
reduções para os mais necessitados. 
O candidato da CDU culpabiliza os 
executivos do CDS e o PSD, desta ver-
gonha da cobertura de saneamento 
no concelho, no entanto, diz que 
eles, Celso Ferreira e Rui Moutinho, 
são competentes como afirmou na 
inauguração da casa mortuária de 
Parada de Todeia…

JOSÉ MIGUEL GARCEZ 
Candidato do CDS
Sabemos que o preço da água vai 

subir. Em 2007 foi feito um adita-
mento ao contrato que a Câmara não 
cumpriu ao não transferir os subsis-
temas para a concessionária até 31 
de janeiro de 2012. O plano de inves-
timentos da concessionária previa 
que até 2008 todo o concelho esti-
vesse coberto por água e saneamen-
to. Resultado: está criado um imbró-
glio; como se sai disto? Temos que 
nos sentar à mesa e negociar cláusu-
la a cláusula. Até porque estará a ser 
preparado, debaixo da mesa, um 
novo contrato.  

 ÁLVARO PINTO
Candidato CDU
Os governos do PSD e do PS apro-

varam a exclusividade a privados do 
negócio da água e saneamento. A 
concessão em Paredes fazia a chan-
tagem aos subsistemas com o sa-
neamento. Lembro que os municí-
pios da CDU têm saneamento há 40 
anos. 60% da população não tem 
saneamento isto é terceiro mundis-
ta. A responsabilidade é de quem 
esteve no poder até agora, CDS/PS 
CDS e PSD. Se nós formos “câmara” 
faremos igual ao que foi feito nas ou-
tras Autarquias da CDU. O sanea-
mento não dá votos, mas resolve-
mos um problema sério.

ALEXANDRE ALMEIDA 
Candidato do PS 
É uma vergonha termos só 40% de 

cobertura de água e saneamento no 
concelho. Há freguesias inteiras no sul 
do concelho, nomeadamente onde vi-
ve o candidato do PSD, que não tem 
qualquer cobertura de saneamento. 
Este é um dos problemas que mais te-
nho estudado e temos soluções exe-
quíveis. Temos que avançar de imedia-
to com a cobertura do saneamento. Há 
fundos comunitários. Lousada, Paços 
de Ferreira e Valongo, têm-no feito 
desse modo. Como a comparticipação 
comunitária ascende aos 85%, é di-
nheiro que iremos poupar no investi-
mento que a Be Water teria de investir 
e desse modo temos margem para 
negociar a descida do preço da água e 
também fazer o saneamento em zonas 
de subsistemas de água que estão a 
descoberto no contrato. Que fique as-
sente que os subsistemas serão defen-
didos por nós de forma intransigente 
custe o que custar. O candidato do PSD 
à Câmara só tem água em casa graças 
ao nosso candidato para a junta, logo 
terá que votar nele para a junta e em 
mim para a Câmara porque vou resol-
ver o problema no concelho. 

RAQUEL MOREIRA 
Candidato do MMP
Saúdo as pessoas que fizeram a 

cobertura de água no sul do conce-
lho. Concordo que não foi acautela-
da a questão dos subsistemas. Tem 
que haver uma renegociação com a 
Be Water. Há uma concessão para 50 
anos.  Em 2007 o atual presidente 
tinha tentado fazer uma renegocia-
ção que não foi levada até às últimas 
consequências por interesses. Não 
pergunte a mim que à época não era 
vereadora do ambiente. Depois te-
mos 10 mil casas que têm o sanea-
mento à porta de casa e não se ligam 
por causa dos preços exorbitantes. 
Tem que haver aqui um mediador, 
temos que trabalhar e não dormir na 
forma. 
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Laranjeiras/Cidade Desportiva

Divida/Passivo

JOSÉ MIGUEL GARCEZ 
CDS
O complexo das laranjeiras, está-

dio e pavilhão será completamente 
recuperado e será colocado em pri-
meiro lugar ao serviço da comunida-
de, mantendo-se municipal.  A cida-
de desportiva funcionará como um 
centro de formação. 

ÁLVARO PINTO 
Candidato CDU
A Cidade desportiva tem todo o 

sentido. Se começou mal? Eu acho 
que sim. A cidade desportiva deve 
estar ao serviço de todo o concelho, 
a exemplo do que sucede em Lousa-
da. A cidade desportiva deve ser en-
carada de frente. Em relação às La-
ranjeiras a decisão de lá construir 
prédios não foi nossa. Nunca nos 
lembramos de acabar com o Com-
plexo das Laranjeiras, naturalmente 
está na nossa mente que ele se deve 
manter.

ALEXANDRE ALMEIDA 
Candidato PS
Se não nos tivessem mentido, e ti-

vessem cumprido com aquilo que se-
ria a cidade desportiva maior do Norte 
e a 2ª maior do País a seguir ao Jamor, 
não estaríamos aqui a discutir este 
problema. O que temos lá são três 
campos relvados e balneários em con-
tentores (!) e não temos, por exemplo 
o polidesportivo que no projeto mais 
parecia a Casa da Musica. Assim como 
é obvio vamos recuperar o Pavilhão 
Municipal das Laranjeiras transfor-
mando-o num espaço multiusos. Eu já 
estou a imaginar grandes espetáculos 
e as pessoas do sul do concelho a che-
garem lá de comboio. Quanto ao Está-
dio das Laranjeiras, a nova direção do 
USCP já deu indicações que pretende-
rá continuar a jogar na Cidade Despor-
tiva. O Estádio poderá ser requalifica-
do para se jogar o futebol sénior, se 
assim o entenderem, ou as camadas 
jovens ou o futebol feminino do FC Pa-
rada, por exemplo. No espaço poste-
rior ao Pavilhão vai ter que nascer 
uma piscina ao ar livre. Mas atenção, 
ainda vamos ter que o pagar, 1 milhão 
e 300 mil euros pela recompra das La-
ranjeiras, porque até agora a Câmara 
só deu o sinal, é bom que se diga.

RAQUEL MOREIRA DA SILVA
MPP
Todos estamos de acordo que o 

pavilhão terá de ser recuperado pa-
ra que sirva os paredenses todos. 
Quanto ao estádio das Laranjeiras 
eu não tenho dúvidas nenhumas 
que terá que ser o campo oficial do 
USC Paredes. Não quer dizer que ou-
tras equipas não o possam utilizar 
como acontecia anteriormente. Nos 
terrenos adjacentes, tem que haver 
um diálogo com a comunidade 
escolar. 

Quanto à pretensa Cidade Des-
portiva, ou melhor - uns campos no 
meio do monte e temos as crianças e 
jovens a tomar banho nuns conten-
tores velhos, decrépitos, inclusiva-
mente com falta de segurança até já 
houve quem se tenha magoado no 
chuveiro a tomar banho – proponho 
que seja terminada dentro de um 
modelo exequível. O Projeto inicial é 
de loucos. 

PAULO TELES
Bloco de Esquerda
O Complexo das Laranjeiras tal 

como está é um perigo para as crian-
ças, num espaço nobre da cidade. 
Tem que ser feito um projeto, mas 
mais cimento não. Tem que haver 
lugar a um espaço de lazer. O pavi-
lhão tem de ser recuperado para 
acolher os desportos amadores e o 
futebol passar para a Cidade Des-
portiva que terá de ser concluída.

ALEXANDRE ALMEIDA 
Candidato do PS
Em 2010, no ano anterior à entra-

da de Rui Moutinho como diretor fi-
nanceiro na Câmara de Paredes, o 
passivo da autarquia era de 76 mi-
lhões e 932 mil euros. Em 2016, ulti-
mo ano que temos contas disponíveis, 
o passivo é de 102 milhões 152 mil 
euros. Temos um aumento de passivo 
superior a 33%. No IMI de 2010 a re-
ceita é de 5 milhões 673 mil euros. Em 
2016 a Câmara sacou de IMI aos pare-
denses, à custa de Rui Moutinho, 9 mi-
lhões 066 mil euros. Mais 60%. Per-
gunto: durante este período não se 
poderia ter aliviado a carga fiscal aos 
paredenses? Podia.

Para mostrar o descontrolo das 
contas digo mais: neste último man-
dato, houve dois empréstimos de sa-
neamento financeiro (um expediente 
usado para evitar a insolvência) para 
passar dívida para o médio e longo 
prazo a 14 anos que era preciso pagar 
naquele momento. Quer isto dizer 
que, a partir de 1 de outubro, se estiver 
a presidir à câmara vou ter que ser eu, 

com o dinheiro dos paredenses, a pa-
gar os 30 milhões de euros que foram 
contraídos desta forma.  Depois com 
as obras que estão agora a ser feitas à 
pressa, mas que serão pagas em 2018, 
não tenho dúvidas nenhumas que o 
passivo da Câmara vai ser superior a 
120 milhões de euros. O próximo or-
çamento está comprometido. 

ÁLVARO PINTO 
Candidato da CDU
Os auditores quando dizem que a 

divida é de 50 milhões, o resto tem a 
ver com o passivo, eu tenho que acre-
ditar. Para mim são pessoas insus-
peitas até porque se estiverem a fal-
sear os números incorrem em res-
ponsabilidade criminal. Se quando 
chegar à Câmara e perceber que a 
divida não é real é uma outra serão 
dadas, por mim, indicações para que 
se faça uma Auditoria. 

Há que perceber que os Governos 
tiraram 40 milhões às autarquias e é 
importante perceber quem foram os 
partidos que fizeram isso. PS, PSD e 
CDS. Não há calos sem sapatos.

RAQUEL MOREIRA 
Candidata do MPP
Estou preocupada e muito com a 

dívida. A transparência do atual pre-
sidente é nula. Lembro-me que sem-
pre que era solicitada informação, 
sobre qualquer assunto, nunca era 
dada essa informação. Quem não 
deve não teme. Lamento que a lei 
dos compromissos não esteja a ser 
cumprida em Paredes e não vejo o 
diretor financeiro, Rui Montinho, 
preocupado com isso. E ele incorre 
em responsabilizado criminal. 
Quando eu for Presidente poderei 
assistir a que os dois, Celso Ferreira 
e Rui Moutinho, sejam julgados cri-
minalmente pela falta de sensatez 
no uso dos dinheiros públicos. Não 
vou estar aqui a levantar suspeitas 
porque a falta de transparência é tão 
grande que não posso confirmar fac-
tos porque não sei se existem. Vejo 
que os Centros Escolares estão a ser 
investigados há muito tempo e ve-
mos que há um relatório (OLAF) que 
suspeita de falsificação e de 
corrupção. 

PAULO TELES, ÁLVARO PINTO 
Candidato do BE
A divida preocupa-nos e muito. 

Não sabemos qual o montante. Por 
isso irei pedir a realização de uma 
Auditoria. A baixa do IMI é uma caça 
ao voto. Mas não sabemos o que é 
que podemos baixar. Só a partir do 
conhecimento da divida. 

Relativamente à dívida contraída 
é o resultado das megalomanias 
deste Executivo: gastar 150 mil eu-
ros numa cadeira, numa rotunda, 
que depois é destruída pelo mau 
tempo e depois mandou-se cons-
truir outra; uma Cidade Criativa or-
çada em 16, 5 milhões de euros onde 
só foi gasto um milhão e nós não sa-
bemos onde está o outro dinheiro; 
150 mil euros para bicicletas que 
estão a enferrujar num armazém, 
etc. 

Queremos orçamentos partici-
pativos. Tanto nas freguesias como 
na câmara. 

JOSÉ MIGUEL GARCEZ
Candidato do CDS
Queremos uma auditoria porque 

ainda há muito mais a saber. Como 
se justifica uma dívida superior a 
100 milhões de euros porque a obra 
não existe? Queremos saber as res-
ponsabilidades criminais se é que as 
há tal como indicia o OLAF.
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AGUIAR DO SOUSA ASTROMIL 

GANDRA 

BALTAR BEIRE

CRISTELO 

LOUREDO

DUAS IGREJAS

CÊTE

LORDELO

PS
Fernando  

Gonçalo Santos

PS
José  

Moreira

PS
Sílvia 
Pinto

PS
Jorge 

Coelho

PS
José  

Barbosa

PS
José  

Rodrigues

PS
Albino 
Nunes

PS
Casimiro 
Machado

PS
Daniela 
Sousa

PS
Hélder 
Oliveira

PSD
Hélder  
Costa

PSD
Maria  

Meireles

PSD
Paulo 

Ranito

PSD
Conceição 
Rosendo

PSD
José  

Santos

PSD
Carlos  

Franclim 

PSD
José 

Borges 

PSD
António 
Oliveira  

PSD
Tomás 
Correia  

PSD
Nuno 
Serra

CDU
Paulo Ricardo 

Gandra

CDU
Heriberto 

Barros

CDU
Paulo

Moreira

CDU
Boaventura 

Nunes

CDU
António 
Pereira

CDU
Serafim

Silva

CDU
Abílio
Bessa

CDU
José
Silva

CDU
António
Duarte

CDU
Jaime
Cruz

CDS
Manuel  
Ribeiro

CDS
Maria do Céu 

Andrade

CDS
Óscar  

Gadanho

CDS
Artur  

Malheiro

CDS
Lúcia  
Bessa

CDS
Diana  

Gomes

CDS
Amílcar  

Ruão Martins

CDS
Joaquim  
Gomes

CDS
Orlando 

Rocha

CDS
Duarte  

Neto

MPP
Arlindo Barbosa 

Coelho

BE
Ana 

Ribeiro

BE
Miguel  
Vieira

BE
Belmiro 
Sousa

BE 
Gabriel 

Campos

BE 
Ângelo

Querido

MPP
Carlos 

Gonçalves

MPP
José

Sousa

Ei-los e ei-las, todos, preparados para assu-
mirem responsabilidades nas lides autárqui-
cas do concelho de Paredes. Assim os 73278 

eleitores de Paredes o entendam nas eleições 
autárquicas agendadas para o próximo domin-
go dia 1 de outubro de 2017.

São 86 candidatos esperançosos que as res-
petivas Assembleias de Freguesia, em função 

dos votos do eleitorado os elejam como presi-
dentes de Junta de Freguesia. PS, PSD, CDU e 
CDS apresentam listas concorrentes às 18 As-
sembleias de Freguesia do concelho. O Bloco de 
Esquerda tem candidatos a nove freguesias, no 

caso, às Assembleias de Astromil, Baltar, Cête, 
Gandra, Lordelo, Paredes, Rebordosa, Recarei e 
Vandoma. Já o Movimento Positivo Paredes 
apenas tem candidatos em 5 freguesias, a sa-
ber: às Assembleias de Freguesia de Aguiar de 

Senhoras, poucas, e Senhores candidatos nos 

Lista de candidatos às juntas de freguesia

António Orlando | texto
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VILELA 

REBORDOSA RECAREI 

PARADA DE TODEIA 

SOBROSA 

VANDOMA 

SOBREIRA 

PAREDES

PS
Salomé 
Santos

PS
Carlos
Barros

PS
José 

Couto  

PS
Aurtur

Silva

PS
Belmiro 

Sousa

PSD
João 

Santos 

PSD
Filipa

Coelho

PSD
José 

Santos

PSD
Francisco
Ferreira

PSD
José 
Lobo

CDU
António 
Ferreira

CDU
Albertino

Silva

CDU
Maria
Pinto

CDU
José 

Ferreira

CDU
Juvilte  

Madureira

CDS
Mónica  

Silva

CDS
Flávio  

da Silva

CDS
José  

Losada

CDS
Joaquim 

Ferraz

CDS
Margarida 

Moreira

BE
Paulo

Santos

BE 
João 

Santos

BE 
Elisa
Brito

MPP
Manuel
Souza

MPP
Emanuel
Machado

Sousa, Cête, Lordelo, Paredes e Recarei.  O 
CDS é o partido que apresenta o maior nú-
mero de mulheres como cabeça de lista. Seis 
no total. Neste particular, segue-se o PSD 
com 4 mulheres candidatas a presidentes de 

junta. O PS tem três. CDU duas candidatas e o 
BE outras duas.

O MPP que tem uma mulher candidata a 
Presidente de Câmara não tem nenhum 
elemento feminino a liderar qualquer lista 

às Assembleias de Freguesias.  Para a As-
sembleia Municipal apenas o Bloco de Es-
querda teve a “ousadia” de apresentar uma 
m u l h e r  a  l i d e r a r  a  r e s p e t iva  l i s t a 
candidata.  

PS
João 

Gonçalves

PSD
Marco 

Moreira 

CDU
José

Moreira

CDS
Nuno  

Moreira

PS
José 

Cunha 

PSD
Joaquim 

Rocha 

CDU
Joana

Gaspar

CDS
Anabela 
Moreira

BE
Ismael 

Silva

PS
Rui 

Machado

PSD
Mariana 

Machado 

CDU
Américo
Moreira

CDS
Carlos 
Moura

MPP
Camilo Mota

BE
Mónica Ferreira

CDS
António Macedo Lemos

CDU
Cristiano Ribeiro

PSD
Soares Carneiro

PS
Baptista Pereira

Lista de candidatos à Assembleia Municipal

seus lugares A eleição para estes dois órgãos, Assem-
bleia de Freguesia e Assembleia Municipal, 
ao contrário da votação para a Câmara, não 
elege diretamente o presidente do órgão au-
tárquico. Serão os membros eleitos de cada 
Partido, Coligação e Movimento que na pri-
meira reunião do mandato irão eleger a me-
sa do órgão, o Presidente e respetiva equipa 
(Secretário e Tesoureiro). 
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Para a CDU é tempo  
de falar claro

Após um processo de aus-
cultação das populações, 
de reuniões com colecti-

vidades e Instituições diversas, 
no sentido de conhecer as suas 
preocupações e encontrar solu-
ção para os problemas com que 
os paredenses e o concelho de 
Paredes se defrontam, eis chega-
da a hora para a CDU de cons-
truir objectivos e compromis-
sos. Destaco algumas propostas 
e linhas de orientação: 

1.º Reposição das 24 fre-
guesias do concelho - É sabido 
que a reorganização administra-
tiva, concretizada por Miguel 
Relvas mas que nasceu no inte-
rior da direcção do PS, não res-
pondeu a necessidades reais das 
populações, e desencadeou em 
muitos lugares insatisfação e 
desconforto, privando essas fre-
guesias do apoio diário de al-
guém por si eleito, e da sua con-
fiança, perante problemas reais. 
A reposição das freguesias será 
desencadeada e concretizada se 
as populações auscultadas as-
sim o quiserem. 

2.º Alargamento da rede 
de Saneamento - É verdadeira-
mente terceiro-mundista a rede 
existente em Paredes. Afastada a 
intenção do governo anterior de 
condicionar a construção de re-
de de saneamento á integração 
dos subsistemas de distribuição 
de água em algumas freguesias 
do concelho, urge encontrar res-
postas e investimento que res-
ponda a essa necessidade, ele-
gendo como primordial a garan-
tia do saneamento em todo o 
concelho e a recuperação da 
gestão pública das redes de 
abastecimento de água e de re-
colha e tratamento de resíduos 
sólidos, assegurando preços jus-
tos para os munícipes.

3.ºReforço do apoio social 
a idosos - Constitui um proble-
ma actual, e seguramente mais 
grave no futuro, a ausência de 
apoio com lares e residências a 
idosos, cuja fragilidade perante 
a velhice e a doença, exigirá jus-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

tas respostas generalizadas. A 
dependência não se satisfaz com 
filhos sem condições de assis-
tência aos seus pais, nem pais 
conscientes do peso que consti-
tuem para os filhos.  

4.ºAlargamento da rede de 
creches e jardins de infância - 
A defesa da natalidade, inverten-
do a tendência para a diminui-
ção da taxa de natalidade exige 
também medidas que assegu-
rem a total cobertura da rede 
pública de jardins de infância 
para as crianças a partir dos 3 
anos de idade.

 
5.º Gestão Democrática e 

participação das populações 
-  É necessário garantir um fun-
cionamento dos serviços da au-
tarquia transparente e que fo-
mente a participação das popu-
lações. Aprofundar a ligação da 
Câmara e da Assembleia Munici-
pal com as freguesias. Garantir o 
cumprimento do estatuto do di-
reito da oposição. Pugnar por 
uma gestão municipal que as-
sente no rigor, na transparência 
e na exigência, cumprindo e res-
peitando os direitos dos traba-
lhadores da autarquia e comba-
tendo o recurso ao trabalho 
precário.

6.º Desenvolvimento eco-
nómico - Defesa de políticas que 
apoiem a produção local e a cria-
ção de empregos com direitos. 
Desburocratizar os serviços mu-
nicipais, apoiar e estimular a ac-
tividade das PME´s, incentivar o 
comércio local. Criação de um 
gabinete municipal de apoio à 
indústria tradicional e ao comér-
cio local, com pessoal técnico 
qualificado de apoio.

Promover o aproveitamento 
sustentado dos vários recursos 
regionais e locais, exigindo tam-
bém ao governo a concretização 
de investimentos públicos há 
muito anunciados para a região 
e uma maior dotação de verbas 
provenientes de fundos comuni-
tários para as autarquias. Exigir 
do Governo a revogação das por-
tagens na A41/A42.

7.º Habitação, Urbanismo 
e Mobilidade - Estudar a reali-
zação de parcerias com o Institu-
to de Habitação e Reabilitação 
Urbana que permitam imple-
mentar projectos que promo-
vam a compra ou aluguer de ha-
bitação a custos controlados. 

cristianoribeiro@gmail.com

Garantia de uma política urba-
nística que resista às pressões e 
interesses imobiliários, assegu-
rando regras de construção que 
acautelem a defesa do interesse 
público municipal, a mobilidade, 
a defesa da Reserva Ecológica e 
Reserva Agrícola Nacional e a 
promoção da qualidade de vida 
no concelho de Paredes. Elabo-
ração de um plano de mobilida-
de que garanta a melhoria dos 
transportes públicos no conce-
lho e o reforço das ligações entre 
as freguesias e a sede do 
concelho.

9.º Cultura e Património - 
Promoção de uma política muni-
cipal de fomento do acesso à 
cultura e fruição cultural, desen-
volvendo linhas de apoio aos 
criadores municipais. Assegurar 
a programação de iniciativas 
que, tendo a Biblioteca Munici-
pal e a Casa da Cultura como ele-
mentos estruturantes, garan-
tam um calendário anual de ini-
ciativas nas diversas freguesias e 
capazes de envolver públicos 
com interesses e motivações 
diferenciadas.

10.º Associativismo, Des-
porto, Lazer e Tempos Livres 
- Concretização de políticas mu-
nicipais que assegurem o acesso 
generalizado à prática desporti-
va e o apoio ao livre desenvolvi-
mento das formas populares de 
criação e fruição, de associativis-
mo e vida cultural e recreativa. 
Apoiar a gestão de forma inte-
grada da rede de Equipamentos, 
articulando responsabilidades 
centrais, municipais, de fregue-
sia, escolares e associativas. Pro-
mover o apoio isento e transpa-
rente ao movimento associativo 
do concelho, reconhecendo o 
papel crucial que tem o associa-
tivismo na vida do concelho. 
Criação de um programa de 
apoio à informatização e utiliza-
ção das novas tecnologias nas 
colectividades do concelho.

11.º Bem estar dos Ani-
mais - Melhorar as condições de 
funcionamento e acolhimento 
no canil municipal. Estudar a 
possibilidade de construção de 
um Gatil municipal. Promover, 
em articulação com as entidades 
especializadas, processos ade-
quados de controlo reprodutivo 
e adopção, complementados 
com informação e formação aos 
adoptantes, no sentido de lhes 
facultar competências específi-
cas. Reforçar o estabelecimento 
de parcerias com as associações 
de defesa e protecção dos ani-
mais, no âmbito das suas com-
petências específicas, amplian-
do os apoios municipais. 

Este artigo, vai ser publicado precisa-
mente a uma semana de eleições, 
sendo eu candidato nas listas do 

Partido Socialista, entendo que mais do 
que analisar a situação do concelho que 
por todos bem conhecida, devo falar sobre 
a importância do voto nestas eleições e 
apelar aos caros leitores para que dia 1 de 
Outubro não fiquem em casa e participem 
votando nestas eleições. Ouvimos muitas 
vezes dizer que em democracia, o voto é a 
voz do povo e estas eleições ocorrem num 
momento de particular exigência. A situa-
ção económica do município é desastrosas, 
as carências são muitas e por isso, nunca é 
demais sublinhar, que é decisivo em cada 
eleição estar disponível para fazer esco-

Vote, não deixe  
que decidam por si!

lhas, mas nas eleições autárquicas essa 
disponibilidade é ainda maior.

Nestas eleições elegemos, os governantes 
de proximidade, aqueles que governam o 
destino das nossas Freguesias e Câmaras 
Municipais, nestas eleições mais importante 
que os Partidos, são as pessoas que consti-
tuem as equipas candidatas e os seus 
compromissos.

Em democracia, o momento do voto é, 
porventura, o mais nobre e mais livre de 
todos os momentos. O Voto é secreto, aos 
cidadãos, é preciso recordar que devem 
estar atentos à apresentação de propostas 
políticas alternativas que se traduzam em 
propostas viáveis, chega de falsas promes-
sas e ilusões. As alternativas existem e a 
abstenção, o ficar em casa não são a melhor 
forma de se pronunciar.

Abster-se significa abdicar dos seus di-
reitos e demitir-se de uma escolha que é 
essencial para todos e a redução de legiti-
midade para depois criticar as políticas 
que vierem a ser implementadas.

Como disse um dia o ex-primeiro-mi-

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

O próximo dia 1 de Outubro 
marcará certamente o futu-
ro do nosso Concelho para 

os próximos 4 anos.
Se para alguns existe a esperança 

da modificação do rumo que Paredes 
tem vivido esta década, para outros, 
será a prova de fogo da validação do 
seu trabalho realizado nos últimos 
anos e liderado por Celso Ferreira.

Mas o dia 1 de Outubro será mar-
cante, pois simboliza o adeus a Celso 

Ferreira da liderança da Câmara Mu-
nicipal de Paredes.

Certamente que a sua influência 
se manterá, se o PSD for o vencedor, 
pois a equipa que liderou é a mesma 
c o m  q u e  Ru i  M o u t i n h o  va i  a 
eleições.

Se o PSD perder, será o fim de Cel-
so Ferreira? 

…. se o PSD perder sim …  mas se 
ganhar, certamente, ainda vamos ou-
vir falar muito de Celso Ferreira.

Claro que para mim, na hora da 
sua despedida não posso deixar de 
maneira nenhuma de agradecer a 
Celso Ferreira tudo o que fez:

-Queria agradecer-lhe por deixar 
a Câmara Municipal com um passivo 
acima dos 100 milhões de euros;

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Enfim…. Faltam poucos dias 
para o dia 1 de Outubro

joaquimneves.progresso@gmail.com
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OPINIÃO

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.

Quem vier a seguir  
tem que fechar a porta

Caro leitor, hoje transcre-
vo aqui a minha inter-
venção na ultima As-

sembleia Municipal deste Exe-
cutivo Camarário, realizada no 
dia 14, e por aqui se pode perce-
ber o porquê do titulo desta 
semana.

Desde já me manifesto grato 
pela atenção, e no dia 1 de Outu-
bro não se esqueça de votar.

"Nesta que é a ultima As-
sembleia Municipal deste man-
dato autárquico, onde se encer-
ra um período de 12 anos de 
uma Presidência de Camara e 
também da Presidência desta 
Assembleia, impõe-se mais do 
que um balanço do que acabou, 
impõe-se uma escolha do que 
queremos para o futuro, se mais 
do mesmo, com a maioria dos 
mesmos protagonistas, se uma 
ruptura com o "Status quo" até 
aqui existente, que na minha 
opinião já deu o tinha a dar e 
que nos levou de ilusão em ilu-
são até à desilusão final, ou se 
queremos uma mudança com 
verdade, onde as promessas se-
jam cumpridas, o rigor impere, 
e o Concelho se desenvolva de 
forma harmoniosa e planeada.

Parece óbvia a escolha, po-
dem vir outdors ás centenas, 
promessas de tudo e mais algu-
ma coisa, mensagens de novos 
tempos e novas energias, inau-
gurações apressadas e e cortes 
de fitas, nada apaga a memória 
dos Paredenses, nada pode en-
cobrir a forma desastrada como 
foram gastos muitos milhões 
apregoadas como investimen-
tos, que nos deixaram com a 
maior divida Municipal de sem-
pre, com prestações bancárias 
para liquidar por muitos anos, 
que comprometem muito se-
riamente, investimentos bási-
cos ainda necessários e que de-
veriam ter sido prioritários.

Não poderia deixar de des-

tacar ainda, porque foi a justifi-
cação para todo este despesis-
mo, da famosa carta educativa e 
das melhores escolas do mun-
do, que deram origem à investi-
gação do OLAF, que é o Organis-
mo de Luta Anti Fraude da 
União Europeia, e que se dedica 
com particular afinco a verificar 
o que a malta andou a fazer com 
o dinheirinho que veio de Bru-
xelas, que investigou os concur-
sos e as empreitadas de alguns 
centros educativos, com o seu 
relatório final a ser enviado pa-
ra a Inspecção Geral de Finan-
ças, onde eram referidas sus-
peitas de "falsificação e corrup-
ção", o que terá levado também 
à abertura de um inquérito-cri-
me no Ministério Público e ao 
envio do dossier para o Tribu-
nal de Contas, desconhecendo-
-se ainda a decisão final, e as 
conclusões da suposta investi-
gação aos outros centros educa-
tivos., sendo ainda de destacar 
que esta noticia mereceu uma 
primeira página domingueira 
do Jornal de Noticias que a to-
dos nos deve ter deixado cheios 
de orgulho, pois o nosso Conce-
l h o  l á  v i n h a  e m  g ra n d e 
destaque.

A proposta de revisão orça-
mental, aqui apresentada hoje, 
contempla obras que merecem 
a minha aprovação, não ques-
tionando sequer a sua utilidade 
e mais valia que as mesmas pos-
sam representar, no entanto 
não posso deixar de manifestar 
a minha preocupação mais uma 
vez, relativamente à forma co-

mo se vai ser efectuado o paga-
mento das mesmas, ou seja cer-
ca de 550 mil euros, que come-
çaram a ser pagos a partir de 
2018, e como aqui não existe o 
video arbitro, para analisar e 
invalidar este adiantamento 
despesista, pois quando come-
çarem a ser pagas já este execu-
tivo está fora do jogo, mas man-
tém até ao fim sempre a mesma 
máxima, quem vier a seguir que 
feche a porta.

Aí está algum do legado do 
velho tempo e da velha energia, 
que os novos tempos e as novas 
energias, queriam suceder. Será 
uma pesada herança, mas ao 
contrário da deixada pela “ou-
tra senhora”, o peso não virá das 
toneladas de barras de ouro, 
mas sim de uma tesouraria cri-
vada de dívidas. Como diria ou-
tro laranjinha, “triste”.

Não poderia deixar de dar 
uma palavra de despedida a al-
guém, como o Sr.Granja da Fon-
seca, que ao fim de 12 anos de 
Presidência da C.M. Paredes, e 
de outros tantos como Presi-
dente desta Assembleia, encer-
ra também, aqui o seu ciclo, esti-
vemos em campos opostos, 
nem sempre as coisas correram 
bem, mas não deixo de realçar o 
seu estilo frontal e também a 
forma cordial como geralmente 
me tratou nestes últimos 8 
anos, embora lamente o facto 
de muito raramente ter despido 
a camisola do PSD no exercício 
das suas funções, como seria de 
adequado nessa posição".

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

nistro britânico, Winston Churchill, "a de-
mocracia é o pior de todos os sistemas à 
exceção de todos os outros". Há por isso 
que a preservar e acarinhar, através do 
voto.

É muito comum ouvirmos que todos os 
políticos são iguais e que o voto é apenas 
uma obrigação. Muitas pessoas não conhe-
cem o poder do voto e o significado que a 
política tem em suas vidas.

Dia 1 de Outubro, os Paredenses serão 
confrontados com propostas, radicalmente 
diferentes, com pessoas com perfis comple-
tamente opostos. De um lado teremos uma 
equipa do PSD que faz parte da atual gover-
nação, relembro que o segundo e a terceira 
da Lista, são Vereadores do atual executivo, o 
próprio cabeça de Lista ocupa um cargo de 
alto-relevo na Câmara Municipal, o quarto 
elemento da lista é assessor do atual 
executivo.

Do outro uma lista do Partido Socialista, 
constituída, por gente com provas dadas no 
mundo profissional e político, com compro-
missos sérios e viáveis.

Por isso faço aqui um apelo, aqueles que 
lerem este artigo e que não costumam votar, 
para votarem e para tentarem demonstrar 
mais interesse pela política, pois é uma área 
essencial há evolução de qualquer Freguesia 
ou Câmara Municipal, pois trata-se da sua 
governação a nível local. Mesmo para aque-
les que dizem que não percebem de política 
ou que não têm uma opinião fundamentada 
nem se identifiquem com qualquer um dos 
partidos políticos ou dos seus líderes que vo-
te, vote na pessoa, e na equipa com que mais 
se identifica.

Precisamos de um rumo claro e de uma 
participação inquestionável na vida política.

Dia 1 de Outubro, não deixe que os outros 
decidam por si. Vote!

Enfim…. Faltam poucos dias 
para o dia 1 de Outubro

-Queria agradecer-lhe por nos 
ter cobrado o IMI no máximo duran-
te alguns anos;

-Queria agradecer-lhe por ter 
acabado com o transporte escolar;

-Queria agradecer-lhe por deixar 
a Câmara com empréstimos de sa-
neamento financeiro no valor de 30 
milhões de euros para pagar a partir 
de 2018 até ao ano de 2032;

-Queria agradecer-lhe por deixar 
na camara 4 milhões de euros de fa-
turas para pagar em 2018;

-Queria agradecer-lhe por ter 
permitido a degradação do parque 
da Cidade de Paredes;

-Queria agradecer-lhe por deixar 
e s c o l a s  b o n i t a s  m a s  s e m 
condições;

Naturalmente que lhe devemos 
agradecer tudo isto e muito mais...

Mas sinceramente, aquilo que 
mais desejo é que a partir do dia 1 
de Outubro haja mais responsabili-
dades de quem nos governa.

Gostaria que a partir daí, a nossa 
Câmara Municipal fosse governada 
com mais transparência e de ver os 
nossos políticos responsabilizados 
pela gestão que praticam.

O País não pode continuar a dar 
uma imagem de impunidade face 
aos responsáveis políticos que nos 
governam mal em claro prejuízo pa-
ra o erário público e ao arrepio das 
mais elementares regras éticas da 
lei e do bom senso.

Não podemos ter decisores polí-
ticos, que se vão mantendo no Poder 
com a simples alteração do líder, 
que não têm qualquer pudor em uti-
lizar mal aquilo que é de todos nós, 
pois face à impunidade que tem sido 
regra, julgam que nunca serão res-
ponsabilizados e que os encargos 
das suas asneiras serão para quem 
vier a seguir.

Espero que sejam diferentes…
Ao leitor um apelo: não se esque-

ça de votar.

NOTA
Em virtude da campanha eleitoral e do debate Autárquicas´17, realizado no dia 19 

de setembro, esta edição do Progresso de Paredes chega às mãos do leitor com um 
ligeiro atraso. Os custos do atraso, esperamos nós, são justificados com a valorização 
que foi possível dar aos conteúdos desta edição. Boas leituras.
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No passado dia 16 de Se-
tembro, foi inaugurado o 
novo quartel do GIPS - Gru-
po de Intervenção de Prote-

ção e Socorro da Unidade 
de Intervenção da GNR, em 
Baltar.

Com as novas instala-
ções, a unidade da Guarda 
Republicana vai conseguir 
estar 24 horas disponível 
para as vertentes e funções 
quer da GNR, quer do GIPS. 
O novo quartel resulta da 

adaptação da antiga Escola 
Básica da Feira 2, num in-
vestimento da Direção Ge-
ral de Infraestruturas e 
Equipamentos do Ministé-
rio da Administração Inter-
na no montante de cerca de 
130 mil euros, em que a Câ-
mara Municipal de Paredes 
foi parceira.

Baltar

Inauguração 
do Quartel do GIPS

FAUSTINO 
 SOUSA

Estão abertas as inscrições 
na Associação Clube Jazz de 
Baltar para aprender a tocar 
Guitarra. Esta é a segunda tur-

ma da associação, que já tem 
uma primeira turma a funcio-
nar há alguns anos. Os interes-
sados devem contatar a asso-

ciação pelo telf. 917459619, 
ou pelo email acjazzbaltar@
gmail.com. O preço é de 10 eu-
ros por mês.

No próximo dia 20 de Ou-
tubro é o dia do Veterano de 
Guerra. Esta Delegação, co-
mo é habitual, irá a Lisboa 
Junto ao Monumento dos ex- 
Combatentes mortos no Ul-

tramar para os homenagear. 
Para isso convidamos todos 
os ex-combatentes e familia-
res que nos queiram acompa-
nhar a fazer as suas inscri-
ções no local do costume até 

ao dia 15 de Outubro. Espera-
mos por si.

 Informações Tel: 255 777 
620 – Telm: 918 692 614 .  Sr. 
Castro, 
Café Central – Bitarães.  

A Casa do Povo de Bita-
rães, Presidida por Mário 
Rocha, organizou o Festi-
val de Ranchos Folclóricos 
com a participação dos 
seguintes convidados:  

Rancho Folclórico In-
fantil 
Flores da Beira – Oeiras

Rancho Folclórico de 
Aguiar 

de Sousa – Paredes
Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Silvares- 
São Martinho – Fafe

O Rancho Folclórico In-
fantil e Juvenil da Casa do 
Povo de Bitarães-Paredes, 
deu início ao festival ani-
mando todos os presen-
tes. Seguiram-se os res-
tantes. Viveram-se mo-

mentos de alegria e boa 
disposição. Este festival é 
um momento de convívio 
entre os Ranchos e a assis-
tência. Devemos valorizar 
o que existe na nossa ter-
ra, pois tudo o que se faz é 
com muito sacrifício e ca-
rinho.  Parabéns à direção 
e a todos os membros do 
Rancho Infantil e Juvenil. 

Detentor de um invejá-
vel palmarés nas duas ro-
das, nascido numa família 
com larga tradição na com-
petição, o piloto natural de 
Baltar sagrou-se  agora 
Campeão Nacional de Rali-
cross, aos comandos de um 

Citroen Saxo. A sua equipa “ 
JR Maquinaria Team “ tudo 
fez para que o piloto confir-
masse também a sua apti-
dão para as quatro rodas.

Inserido na competitiva 
classe S1600 – divisão de 
grande qualidade, Ribeiro 

superou mais de 60 concor-
rentes e  sagrou-se cam-
peão nacional da  58ª edi-
ç ã o  d o  N a c i o n a l  d e 
Ralicross. 

João Ribeiro é o nome de 
mais  um baltarense  de 
grande projeção nacional.

Aprender a tocar Guitarra

Veteranos de guerra do Vale do Sousa

Festival de folcloreJoão Ribeiro  é Campeão Nacional   
de Rallycross S1600

Bitarães

Festa de Nossa Senhora dos Chãos

A festa de Nossa Senho-
ra da Natividade, mais co-
nhecida por Nossa Senho-
ra dos Chãos, decorreu 

c o m  m u i t a  a l e g r i a  e 
afluência. Foram dias de 
grande movimento nesta 
freguesia. 

No que diz respeito ao 
ato religioso, a Celebração 
festiva foi de grande aco-
lhimento, assim como a 
procissão bem organizada 
e participada. 

No profano,  foi  com 
grande alegria que se vi-
veram estes dias de festa. 
Todos os intervenientes 
deste evento estão de pa-
rabéns. Para o próximo 
ano já foram nomeados 
festeiros. À comissão ces-
sante e à eleita os nossos 
parabéns.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Já lá vai o “querido mês de Agos-
to”, mas as festas e romarias ainda 
não terminaram…Pelo menos em 
Cristelo!

No período de 22 a 24 de Setem-
bro de 2017, decorreram a Festa em 
Honra do Padroeiro da freguesia, o 
Arcanjo São Miguel. 

São Miguel, guardião celeste, 

príncipe e guerreiro, defensor e pro-
tetor do Povo de Deus e Padroeiro da 
Igreja Católica, chefe supremo do 
exército celestial, dos anjos que são 
fiéis a Deus,  Arcanjo da Justiça e Ar-
canjo do arrependimento, o grande 
combatente e vencedor das forças 
do mal. A Ele pede a população de 
Cristelo, especialmente, protecção e 
a direcção no caminho de Deus, de-
dicando-lhe vários momentos reli-
giosos, que se iniciaram na sexta-fei-
ra, dia 22, com a novena pelas 21h, 
no sábado, dia 23, com a novena às 
20:30h, e no domingo, dia 24, decor-

reram de manhã a Missa Solene, pe-
las 10h, sendo que da parte da tarde, 
pelas 17h se recitou o Rosário, se-
guindo-se a tradicional procissão 
em honra do Padroeiro.

E, muito embora se convoque o 
nome do Arcanjo, importa também 
o entretenimento com música e ani-
mação. E, como tal, a população 
apreciou, durante os três dias de fes-
ta, diversas atuações musicais, des-
tacando-se a atuação do grupo 
“UKAPA” e do artista VÍTOR RODRI-
GUES, que aconteceram na noite de 
sábado, dia 23.

Cristelo

Festas em Honra do Padroeiro Guerreiro - São Miguel Arcanjo

CARLA
NUNES
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Declaração
Há mais de 20 anos que Lordelo 

foi sempre a freguesia mais repre-
sentada no panorama político do 
PSD – Paredes, desde então que Lor-
delo esteve sempre entre primeiro 
ou segundo lugar do executivo 
camarário. 

Prova da união e poder da fre-
guesia de Lordelo é esta carta que 
apresentamos, onde pessoas in-
fluentes do partido se juntaram a 

reivindicar o melhor lugar nas elei-
ções do ano 1997, ou seja, o 1º ou 2º 
lugar para a Câmara Municipal, caso 
contrário o partido não tinha apoio 
de Lordelo nem representações de 
qualquer membro em cargos 
políticos.

Dadas as circunstâncias o parti-
do desde então sempre foi de encon-
tro à pretensão da maior freguesia 
do Conselho de Paredes.

Atualmente, nas eleições autár-
quicas o PSD deixou cair o 2º lugar 
de Lordelo para ser representado 
entre o 4º ou 5º lugar, demonstran-
do que a força no PSD local já não 
tem o peso politico do passado. 

Mais se afirma que se Lordelo ti-
vesse ainda Joaquim Mota na presi-
dência, nunca deixaria cair a posição 
politica do PSD por Lordelo em 1º 
ou 2º lugar. 

No passado dia 16 de se-
tembro Rebordosa foi palco 
de uma ação diferente. No 
meio da agitação diária, os 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa ao longo do Sába-
do fizeram vários simulacros 
de incêndio, com resgate de 
vítimas. A iniciativa teve co-
mo principal objetivo treinar 
e coordenar as diversas for-
ças de Proteção Civil local 
que são chamadas a atuar 

q u a n d o  o s  a c i d e n t e s 
acontecem.

Prevenção e coordenação 
foram as palavras de ordem. 
Ações deste caráter são execu-
tadas várias vezes ao longo do 
ano e servem para afinar práti-
cas que são decisivas em cená-
rios reais.  

O dia começou com um re-
conhecimento pedestre a zo-
nas de mato, percurso esse 
que foi feito a pé para verem o 

estado de acessos e pontos de 
maior preocupação. Depois 
simulacro, que decorreu na 
Rua do Pelame, teve início com 
um incêndio numa habitação, 
mais ao final do dia foi dado o 
alerta para um incêndio In-
dustrial numa fábrica onde 
havia feridos e um incêndio no 
cilo da fábrica, onde resgata-
ram as vitimas e extinguiram o 
foco de incêndio pelas 23.40h 
foi dado o alerta para um aci-
dente que aconteceu na Zona 
industrial de Rebordosa com 

dois ligeiros deixando encar-
ceradas vítimas. A ação desen-
rolou-se em três frentes: com-
bate ao fogo na garagem, res-
gate das vítimas. 

No final, foi feito um brie-
fing, onde foram abordados 
vários temas e se frisou a im-
portância de iniciativas como 
esta para testar, agilizar e, em 
alguns casos, melhorar proce-
dimentos fundamentais, de 
modo a diminuir o tempo de 
resposta, quando a situação é 
real.

Sinulacore em Rebordosa

Lordelo

As pessoas 
precisam de futuro 

Eu já sabia. Não tinha dú-
vidas. Mas nas últimas sema-
nas, por causa dos dois pré-
mios literários que medalha-
ra m  o s  m e u s  t e x t o s ,  e 
levaram para longe o nome 
da nossa freguesia, percebi 
que tenho o peito cheio de 
amigos. Amigos que, na hora 
das notícias, deram o aplau-
so à minha nova. Por isso, 
como é normal, fiquei com 
sentimentos nos cantos dos 
olhos. E por entre as flores, 
que me semearam e se-
meiam agora Primavera nos 
lábios, sai um OBRIGADO. 
Um OBRIGADO profundo e 
enérgico. 

E enérgico é um quadro 
que fotografa o movimento 

das ruas. Não me refiro ao 
deambular dos carros, ou 
das pernas que procuram 
um método para assinar 
mais uma venda com um 
cliente com a carteira cheia, 
mas refiro-me aos candida-
tos que entregam, todos os 
dias, palavras às pessoas. Pa-
lavras que parecem amen-
doins. As pessoas não preci-
sam de comida nem de su-
plementos .  As  pessoas 
precisam de futuro. E o futu-
ro conquista-se com ideias. 
Por isso peço aos candidatos 
que as apresentem, e que se-
jam claros nas propostas. 

Caso continuem com essa 
anarquia, no rumo em que a 
comida é a ideia, é a sedução 
para o voto, é provável que 
no dia 1 de Outubro o núme-
ro de eleitores votantes seja 
inferior a 5 mil. Relembro 
que em 2009 votaram mais 
de 6 mil. 

SILVIO
SILVA

O livro “Paredenses na Gran-
de Guerra 1914-1918”, da auto-
ria de Ivo Rafael Silva, será apre-
sentado em Sobrosa, no âmbito 
de uma itinerância pelas várias 
freguesias do concelho.

A obra narra o percurso 
biográfico dos combatentes 
da I Guerra Mundial oriundos 
de Paredes, com mais de cen-
tena e meia de mobilizados.

De Sobrosa foi possível 

identificar: Albino Moreira de 
Sousa – Monte; Alfredo Nunes 
– Matos; António de Sousa Bar-
bosa – Lomba; Augusto Moreira 
– Abelheira; Duclero Nunes de 
Bessa – Rio; Flávio Ferreira de 

Meireles – Estrada; Joaquim Ri-
beiro da Silva – Rio; José Afonso 
Xavier – Lomba; José de Sousa 
– Monte; José Ferreira – Lomba; 
José Nunes de Oliveira Barbosa 
– Trás das Eiras; Manuel Morei-

ra Ribeiro – Monte; Tiago Pa-
checo – Igreja.

A apresentação será realiza-
da na Casa da Torre, esta sexta-
-feira, 22 de setembro, pelas 
21h00, com entrada livre.

Sobrosa
“Paredenses na Grande Guerra” será apresentado em Sobrosa

CRISTIANO
MARQUES

Avaliação feita já há al-
guns anos recomendava a 
remoção desse material que 
contém amianto, um produ-

to considerado cancerígeno. 
Um conselho só parcialmen-
te seguido. Na região são vá-
rias as escolas e outros edifí-
cios públicos com coberturas 
de fibrocimento.

O relatório técnico já tem 
vários anos e aconselha a re-
moção das coberturas de fi-
brocimento (contendo 

amianto) da Escola Secundá-
ria EB de Rebordosa, mas até 
à data o problema não foi re-
solvido, Crianças e Professo-
res continuam a expor-se ao 
risco de exposição às fibras 
em suspensão no ar", tenta-
mos falar com o Ministério da 
Educação e este disse-nos 
que a responsabilidade deste 

problema é da Câmara Muni-
cipal ligamos a Câmara Muni-
cipal informam que o proble-
ma agora é da DGESTE. Não 
conseguimos respostas con-
cretas até ao momento.

Pais, Alunos, Professores 
estão preocupados e preten-
dem que sejam tomadas me-
didas o mais rápido possível.

Rebordosa
Escola de Rebordosa Inicia novo Ano letivo ainda 
com obras por fazer e telhados de Fibrocimento

PAULO 
PINHEIRO
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Tem cara de jovem, 
mas de tintas percebe ele

Ricardo Vale, 36 anos, é 
um dos mais jovens em-
presários do concelho 

que paradoxalmente está à 
frente de uma das mais antigas 
das lojas de Paredes - a Casa 
Bento Filho. 

Durante vinte anos, Ricardo 
Vale foi aprendendo o bê-a-bá 
do negócio das ferramentas e 
das tintas como funcionário da 
Casa Bento. Há um ano e quatro 
meses, comprou a empresa ao 
até aqui patrão, que se refor-
m o u ,  e  p a s s o u  a  g e r i r  o 
negócio. 

 “Estamos ainda numa fase 
inicial da nossa aventura. Muito 
trabalhosa, mas está a correr 
bem. Conseguimos aumentar 
um pouco as vendas, o que é um 
alento para o longo caminho 
que queremos percorrer com 
esta aposta”, explica Ricardo Va-
le ao Progresso de Paredes. 

O Nosso Empresário fala no 
plural, englobando na aventura 
empresarial, a esposa Vânia Lo-
pes, 33 anos, e o funcionário, 
Manuel Santos, 55 anos, 41 dos 
quais a trabalhar na Casa Bento. 
“Já é mobília da empresa. A ex-
periência é sem dúvida um pos-
to” ressalva Ricardo Vale. 

A aposta no mercado das 
tintas é opção charneira da Casa 
Bento que o Nosso empresário 
quer expandir. Dyrup e Tintan 
são as principais marcas co-
mercializadas pela Casa Bento, 
a par dos produtos químicos e 
ferramentas que ajudaram a 
fazer a empresa ao longo de 
décadas.

Para dar uma lufada de ar 
fresco e reforçar a competitivi-
dade, O Nosso Empresário está 
a trabalhar a renovação da ima-
gem do estabelecimento co-
mercial, alterando, nomeada-
mente, o logótipo e fardamen-
tos. A promoção de produtos e a 
colocação de rampas que per-

mitem o acesso a deficientes e a 
carrinhos de bebé, são outros 
ajustes já implantados na forma 
de trabalhar da “nova” Casa 
Bento.

 “Reforçamos a oferta de ma-
terial para venda, temos mais 
diversidade. Por exemplo, pas-
samos a ter material de rega. O 
horário de funcionamento foi 
ligeiramente alterado: passa-
mos a estar abertos aos sába-
dos durante a tarde”, conclui o 
jovem casal empreendedor.

Empresas. Casa Bento Filho com nova administração. Antigo funcionário comprou o negócio e 
quer revitalizar o comércio de uma das mais antigas lojas de Paredes

António Orlando | texto
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PUBLICIDADE

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

O seu jornal

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  SET/OUT17

AUDITÓRIO (FOYER)

Até 29 set 

Exposição | Mostra de Arquitetura | 

Eduardo Souto Moura 

Coprodução da Casa da 

Arquitetura

7 out | 21.30h 

Outubro Musical | Concerto | Or-

feão da Fundação A LORD e Or-

questra da Fundação A LORD 

Entrada Livre

14 out | 21.30h | Outubro Musical | 

Concerto Percussão | José Afonso 

Sousa &Tomás Rosa | Entrada Livre

BIBLIOTECA:

Escritor do mês 

Afonso Reis Cabral 

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis | Ser quem 

sou de Margarida Fonseca Santos 

COOPERAÇÃO:

27 set | 14.30 h

 Ioga “Desenvolvimento do Bem – 

Estar Físico  OGA " 

CÊTE

Dia 18 set | 14 h

Centro Social e Paroquial | Desfo-

lhada com idosos 

PAREDES (CIDADE)

 Até 4 nov 

 Loja Interativa de Turismo  

de Paredes |Exposição de Fotogra-

fia| Alma Tua | Miguel Gomes  

e Norberto Valério 

O Grupo Coral da Justiça do Por-
to, com direção artística de 
Francisco Ferreira através da 

formação mais conhecida do projeto, o 
grupo coral, os outros são o Instrumen-
tal e Danças e Cantares, interpretou 
clássicos de Beethoven (Inno Alla Not-
te), Tchaikovsky (The Crown of Roses) 
e Mozart (Dona Nobis Pacem) entre 
outros. 

Na segunda parte do espetáculo re-
servada à atuação do Grupo Instru-
mental da Justiça, ouviram-se obras de 
alguns do mais consagrados composi-
tores da música erudita: Bach através 
de Gavotte e Minuet, Schubert (Mo-
mento Musical), Mozart (A Flauta Má-
gica) e Vivaldi (As Quatro Estações); 
mas também houve espaço para a in-
terpretação de “Verdes são os campos”, 
um texto de Luís de Camões com músi-
ca de Zeca Afonso e o popular “menina 
estás à janela”. 

A terceira parte do espetáculo, re-
servada ao grupo de Danças e Canta-
res, percorreu no palco da Lord,  o país 
musical com um medley de músicas 
populares do Minho ao Algarve e Ilhas. 
O espetáculo fechou com um momento 
de fado dedicado a Zeca Afonso. 

Magistrados apaixonados pela 
música

O Grupo Coral da Justiça é uma As-
sociação Cultural que iniciou a sua ati-
vidade em 1984, no Palácio da Justiça 
do Porto, tendo por objetivos, entre 
outros, a interpretação e difusão da 

música erudita e de raiz popular na sua 
expressão coral e instrumental.

Nascido da iniciativa de um número 
restrito de Juízes, atualmente Juízes 
Conselheiros do Supremo Tribunal de 
Justiça já jubilados, é constituído fun-
damentalmente por Magistrados Judi-
ciais e do Ministério Público, Advoga-
dos, Solicitadores, Notários e Oficiais 
de Justiça.

Aberto desde sempre a todas as ini-
ciativas culturais que os seus associa-
dos entenderam promover, acabaria 

por vingar, desde logo, e de modo mais 
consistente, o Grupo Coral que teve a 
sua primeira intervenção, nesse ano, 
na abertura do Ano Judicial no Palácio 
da Justiça do Porto.

Desde então, e já enriquecido com 
os Grupos Instrumental e de Danças e 
Cantares Populares, entretanto cria-
dos, têm-se sucedido as intervenções 
do Grupo Coral da Justiça em várias 
localidades, do Minho ao Algarve, pas-
sando pelos Açores e por alguns paí-
ses da União Europeia (aqui, a convite 

de Magistrados do Tribunal das Co-
munidades), assim prosseguindo os 
ideais da paz social, da harmonia e da 
solidariedade entre os Homens que a 
Justiça procura conseguir, e, a Cultura, 
quando verdadeira e digna desse no-
m e ,  n ã o  d e i xa  i g u a l m e n te  d e 
proclama.

O espetáculo que decorreu na noite 
de sábado, 16 de setembro, na A Lord 
foi aplaudido de pé pelos cerca de 80 
espetadores que marcaram presença 
na plateia do auditório.

Música. Grupo Coral da Justiça atuou no Auditório da Fundação A LORD.  Executadas obras de alguns do mais consagra-
dos compositores da música erudita mundial.

Lordelo ouviu música erudita 
pela arte de Magistrados Judiciais

António Orlando | texto
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SOCIEDADE

André Santos, presi-
dente da junta de Fre-
guesia de Sobrosa, 

embolsou um “incremento” 
de 16.800 euros dos cofres da 
Câmara, por a AMI Paredes - 
Agência Municipal de Investi-
mento de Paredes EM, SA ter, 
aparentemente, prorrogado 
um contrato que havia esta-
belecido inicialmente por seis 
meses com a empresa de que 

é proprietário. O contrato es-
tá publicitado na base de con-
tratos públicos online, mas 
quanto ao seu conteúdo a úni-
ca informação que existe é 
que não vislumbraram os 
contratantes necessidade de 
reduzir a escrito o prolonga-
mento do contrato com base 
numa cláusula do contrato 
inicial que por sua vez não é 
publicitada. Uma pescadinha 
com o rabo na boca. 

De acordo com esta infor-
mação recolhida pela redação 

do jornal O Progresso de Pare-
des, a AMI Paredes - Agência 
Municipal de Investimento de 
Paredes EM, SA, em 12 de julho 
de 2013 firmou um contrato de 
8.400 euros pela "Aquisição de 
serviços de apoio à captação de 
projetos de investimento” com 
a empresa ExpertDialogue 
Lda, propriedade de André 
Santos, atual presidente de 
Junta de Freguesia de Sobrosa.

Mais tarde, a 2 de janeiro de 
2014, é publicado na mesma 
Base de contratos públicos on-

Lucro. Presidente da Junta de Sabrosa obteve o proveito na qualidade de empresário em negócio com a AMI Paredes - Agência Municipal de 
Investimento. Visado viu o contrato de seis meses prorrogado por mais um ano.

Empresa de André Santos recebeu  
25.200 euros da Câmara em 18 meses

António Orlando | texto

FALECEU

CARLOS MANUEL 
FERNANDES MARTINS
Faleceu no dia 25 de setembro, com 51 anos. Era 

natural de Besteiros – Paredes e residente na Rua Dr. José Correia 
Pacheco, porta 11, 2º dtº. Madalena, Paredes.  Era casado com 
Maria de Fátima de Sousa Santos.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que 
a missa de 7.º dia, será celebrada, sábado, dia 30, pelas 18 horas 
na Igreja paroquial da Madalena, agradecendo, também desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MADALENA / PAREDES

FALECEU

FERNANDO ALVES LEAL
Faleceu no dia 25 de setembro, com 60 anos. Era natu-
ral de Lordelo – Paredes e residente na Rua do Cosme, 

n.º 39, Lordelo, Paredes.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa 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

MANUEL FERNANDES 
DE BARROS
Faleceu no dia 25 de setembro, com 75 anos. Era natu-

ral de Lordelo – Paredes e residente na Rua Dr. Luís Pereira Leite, 
n.º 24, Cristelo, Paredes. Era casado com Ana Barbosa Campos.    

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa 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

FALECEU

MARIA FERNANDA FERREIRA 
DA CUNHA BARROS
Faleceu no dia 22 de setembro, com 88 anos. Era 

natural de Vandoma – Paredes e residente no Lugar da Maia, Duas 
Igrejas, Paredes.  Era viúva de Joaquim Barros Pinheiro.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na impos-
sibilidade 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, ou que de outro 
modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.   Comunicam que a missa de 7.º dia, 
será celebrada, sábado, dia 30, pelas 19 horas na Igreja paroquial de 
Duas Igrejas, agradecendo, também desde já, a todos os que participa-
rem nesta eucaristia.

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
DUAS IGREJAS / PAREDES

line um aditamento (denomi-
nado “incremento”) ao contra-
to da AMI com a ExpertDialo-
gue em que o preço contratual 
de 8.400 euros é alterado para 
25.200 euros sem que haja 
qualquer justificação apresen-
tada para tal prorrogação, seja 
mérito da empresa nos seis 
meses iniciais, seja necessida-
de da continuidade dos servi-
ços prestados no ano seguinte. 
E assim se gastaram mais 16 
800,00 €.  

André Santos confirmou a 
existência do contrato de pres-
tação de serviços da sua Exper-
tDialogue Lda com a AMI- Pare-
des, diz que não fala de núme-

ros. Questionado sobre uma 
alegada quebra de contrato em 
vez de a negar referiu que “terá 
que fazer essa pergunta à Câ-
mara. Não a mim. Não tenho 
mais nada a acrescentar”, disse 
André Santos ao Progresso de 
Paredes. 

Já a Câmara diz que “a em-
presa ExpertDialogue Lda. foi 
contratada pela AMI Paredes - 
Agência Municipal de Investi-
mento de Paredes EM, SA por 
um período de 18 meses, para 
prestação de serviços de apoio 
à captação de projetos de in-
vestimento, como pode ser 
comprovado na Base.Gov, sem 
nunca ter recebido qualquer 
quantia “por incumprimento 
de contrato”. 

O contra da empresa Exper-
tDialogue Lda terá terminado 
em princípios de 2015. Em 1 de 
julho de 2016, André Santos foi 
nomeado pelo Executivo de 
Celso Ferreira como secretário 
da vereação na Câmara Munici-
pal de Paredes. A ExpertDialo-
gue Lda, atualmente, não terá 
qualquer atividade. A AMI Pa-
redes- Agência Municipal de 
Investimento de Paredes EM, 
SA foi extinta por decisão do 
governo. 

PUB

PUB
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NECROLOGIA

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ANA SAMPAIO MONTEIRO 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 15 de setembro, com 92 anos. Era 

natural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua de 
Marecos, n.º 260, Paredes. Era viúva de Fernando Augusto Teixeira 
Pinto.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MÁRIO JOSÉ  
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 17 de setembro com 57 anos. Era na-

tural de Duas Igrejas – Paredes e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Maria de Fátima Ribeiro dos Santos. 

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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO HIGINO 
DA SILVA MACHADO
Faleceu no dia 12 de setembro, com 58 anos. Era 

natural de Louredo – Paredes e residente na Rua Dr. José Leite 
Vasconcelos, n.º 50, Paredes. Era casado com Rosalina Maria dos 
Santos Neto.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

HENRIQUE MARQUES 
CORREIA NOVO
Faleceu no dia 19 de setembro, com 58 anos. Era 

natural de Matosinhos, e residente na Rua Padre Américo, n.º 108, 
Paredes. Era casado com Maria Amélia Correia Azevedo Novo.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

AUGUSTO RIBEIRO  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 5 de setembro com 76 anos. Era natural 

de Beire – Paredes e residente em Lodares, Lousada. Era casado 
com Joaquina Rosa Ferreira de Sousa. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 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

LODARES / LOUSADA

FALECEU

ILDA MOREIRA  
ALVES BESSA
Faleceu no dia 20 de setembro, com 88 anos. Era 

natural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua do 
Calvário, n.º 9 - 3º A  Paredes. Era viúva de Raul dos Santos Bessa. 

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
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FALECEU

RICARDINA GONÇALVES 
DA ROCHA
Faleceu no dia 20 de setembro com 65 anos. Era natu-

ral de S. Mamede de Ribatua – Alijó e residente em Beire, Paredes. 
Era viúva de  Arnaldo de Sá Costa. 

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
BEIRE / PAREDES

FALECEU

OVÍDIO PEREIRA  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 18 de setembro, com 83 anos. Era natu-

ral de Meinedo – Lousada e residente na Rua Escritor Daniel Faria, 
n.º 50, r/c (Bairro do Sonho), Madalena, Paredes. Era casado com 
Luciana dos Santos Rodrigues Pereira dos Santos.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa, filhos, nora, genros netos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 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  

MADALENA - PAREDES

FALECEU

EMÍLIA VIEIRA BARBOSA
Faleceu no dia 22 de setembro, com 61 anos. Era 
natural de Paços de Sousa – Penafiel e residente na Rua 
Nova Monte da Passagem, n.º 55, Paredes. Era casada 

com Joaquim António Magalhães da Mota. 

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

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

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

PAREDES
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A cerimónia que evocou o 
40º aniversário do Agrupa-
mento de Escutas nº 519, 

da Paróquia de Paredes, fundado 
por Adriano Gastão de Oliveira Mo-
reira e pelo Pároco de Castelões de 
Cepeda, António Araújo (falecido 
em 1993), decorreu nas instala-
ções da Sede do Agrupamento com 
uma Eucaristia celebrada pelo Pá-
roco atual e Assistente do Agrupa-
mento, Padre Vitorino Soares, na 
qual fizeram Promessa vários Lo-
bitos. Foi feita uma homenagem a 
todos os que durante estes 40 anos 
passaram pelo Agrupamento, uns 
como Adultos e outros como jo-
vens Escutas. Foi igualmente diri-
g i d a  u m a  p re c e  p e l o s  q u e  j á 
partiram.

Para além do atual Chefe de 
Agrupamento, José Pinto, dos Diri-
gentes que fazem parte da equipa 
pedagógica, incluindo ainda o Fun-
dador do Agrupamento, e os atuais 
elementos jovens, estiveram pre-
sentes vários elementos, do leque 
de muitas centenas que fizeram 
parte do Agrupamento em vários 
períodos de tempo e que anima-
ram a festa com o seu entusiasmo e 
recordações do passado. Alguns 
destes já são avós de escuteiros.

É interessante notar que alguns 
dos antigos elementos do Agrupa-
mento se deslocaram de vários 
pontos do País e mesmo do estran-
geiro, para poderem comemorar e 
abraçar os antigos companheiros e 
os seus Dirigentes, mas também 
para relembrar algumas das histó-
rias que fizeram parte do seu cres-

c i m e n t o  e n q u a n t o  j o v e n s 
Escuteiros.

Tudo o que havia para fazer, no 
plano de continuidade de um gru-
po de escutas foi feito, desde o pe-
queno Encontro ou Acampamento 
de Secção e do Agrupamento até à 
organização de Jogos Nacionais de 
Proteção Civil, Jogos da Amizade e 

Festivais Nacionais da Canção Es-
cutista, etc. De entre os Dirigentes, 
esteve Joaquim Ferreira que, na 
data da Fundação, foi convidado e 
veio a ser o primeiro Chefe do 
Agrupamento.

Presentes também, para além 
dos Pais e familiares dos atuais Es-
cuteiros, antigos Presidentes das 

Comissões de Pais e colaborado-
res, vários Agrupamentos do Nú-
cleo Este, como o Grupo Coral de 
Irivo, e a Junta de Núcleo Este, lide-
rada pela Dirigente Vera Moreira. A 
reunião dos Chefes do Agrupamen-
to e da Chefe de Núcleo foi signifi-
cativa da solenidade e da impor-
tância de haver uma grande unida-
de Escutista, símbolo de que o 
Agrupamento deve manter-se fiel 
aos Princípios do Escutismo e do 
CNE.

“Levamos os nossos Dirigentes 
e jovens aos maiores acontecimen-
tos escutistas do país, participa-
mos no 1º Congresso do CNE, de-
mos formação interna e colabora-
mos na Formação na Região do 
Porto e no Núcleo Este, e, muito 
importante, construímos a nossa 
Sede. Praticamos o culto da amiza-
de, dispomos da nossa vida, do 
nosso tempo, do nosso carro, da 
nossa casa e da nossa paciência, 
para bem de um Serviço aos ou-
tros, sem intenção de obtenção de 
reconhecimento. Dedicamos tudo 
em prol daquilo em que acredita-
mos, que é construir um Mundo 
Melhor, com jovens ativos e bem 
formados”, disse ao Progresso de 
Paredes, o Chefe Gastão, o Funda-
dor do Agrupamento. 

As comemorações encerraram 
com um almoço convívio.

Aniversário. No sábado dia 16 de setembro, comemoraram-se os 40 anos de vida do Agrupamento de Escutas nº 519, da Paróquia de 
Paredes. Tudo o que havia para fazer, no plano de continuidade de um grupo de escutas foi feito.

Agrupamento de Escutas nº 519  
– Paredes entrou na ternura dos 40

António Orlando | texto



Diretor: Vasco Ribeiro  |  Editor: António Orlando (CP3057)  |  Propriedade:  UNI - COMUNICAÇÃO, S.A. | Contribuinte: 505738058  |  Tiragem: 4.750 exemplares / edição. Assinatura Anual: Nacional €17,50 | Estrangeiro €24,00 
Número de depósito legal: 2164/83 | Registada no ERC com o nº.  100077  |  Morada: Administração, Redação e Publicidade: Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 Paredes 
Contactos: Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com  |  jornalp  rogresso.publicidade@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt  |  Design e Paginação: Pedro Cunha  |  Redação: António Orlando 
Colaboradores: Alexandre Almeida, Cristiano Ribeiro, Gonçalo Ribeiro, Joaquim Neves, Rui Silva e Paulo Silva  |  Correspondentes: Cristiano Marques, Jorge Jorge, Paulo Pinheiro, Faustino Sousa, António Oliveira, Saul Ferreira,  
Albertino Silva e Sara Leal, Victor Pereira, Carla Nunes e Sílvio Silva|  Impressão: Nav  eprinter, Indústria Gráfica do Norte, S.A. Lugar da Pinta, km 7,5. EN 14 - Maia. Telef. 229 411 085. Fax. 229 411 084

ficha 
técnicaÚLTIMA27SET’17www.progressodeparedes.com.pt

jornalprogresso@gmail.com


