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(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 14 de Novembro de 1994)
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O Concelho de Paredes iniciou esta quinzena uma nova 
viagem.

O Dr. Alexandre Almeida apostou no domínio do sim-
bólico para mostrar aos Paredenses que são realmente novos os 
tempos que se aproximam.

Por mim, e sem metáforas, é com novos olhos (graças à Opticá-
lia) que começo a ver este Novo Mundo Paredense.

Simbolismo desde logo na escolha do local: O velho Pavilhão 
Gimnodesportivo que soube apresentar-se airoso e, sobretudo, 
cheio de pessoas.

Simbolisnmo no convite a toda a população para estar 
presente.

Quero acreditar que não foram apenas os que votaram nele que 
compareceram. E acredito que muitos desses que não votaram o 
irão criticar.

Espero que o Dr. Alexandre Almeida não deixe, por isso, de os 
convidar, como agora fez, e de os acolher, se eles forem ter 
consigo.

Não será a  sua crít ica que fará que eles deixem de ser 
Paredenses.

O Novo Presidente da Câmara fez ainda questão de dizer que ia 
cumprir as Promessas eleitorais de forma escrupulosa.

Dado o nível demagógico das promessas políticas, confesso que 
esta declaração, embora a compreenda, foi a que menos me 
entusiasmou.

Há outras promessas, mais imateriais, que me dizem mais, e a 
cujo cumprimento estarei mais atento: Integridade, Honestidade, 
Isenção e Responsabilidade.

E como tenho noção de que estes Ideais dizem muito não apenas 
a mim, tenho a certeza que somos muitos a pensar o mesmo.

Sendo certo que a maior parte destas pessoas, ou porque não 
podem votar, ou porque não votaram, ou porque votaram noutros, 
não votaram no Dr. Alexandre Almeida.

Mas, como Paredenses, contam com ele, pelo menos, nos próxi-
mos 4 anos.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Novos olhos, novo tempo
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HILÁRIA MACHADO

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

A propósito da comemoração 

do Dia Mundial da Alimentação, 

no passado dia 16 de outubro, “A 

Roda dos Alimentos” foi o tema 

escolhido para ser abordado. 

A Roda dos Alimentos repre-

senta um guia alimentar, que 

transmite orientações para uma 

alimentação saudável. É uma re-

presentação em forma de círculo 

(forma do prato), que se divide em 

7 grupos de diferentes propor-

ções, aglomerando em cada um 

deles, alimentos com proprieda-

des nutricionais semelhantes. As 

diferentes dimensões dos grupos 

indicam-nos a proporção em que 

cada um deve estar presente na 

alimentação diária. A água, não 

possui um grupo, visto que se en-

contra presente em quase todos 

os alimentos. Desta forma, en-

contra-se representada no cen-

tro da roda, de modo a destacar a 

sua importância.

Em suma,  as  orientações 

transmitidas baseiam-se na ado-

ção de uma alimentação comple-

ta (consumir alimentos de todos 

os grupos), equilibrada (consumir 

maior quantidade de alimentos 

pertencentes aos grupos de 

maiores dimensões e menor 

quantidade dos grupos de menor 

dimensão), e variada ( variar os  

alimentos dentro do mesmo gru-

po). Aliada a estas práticas ali-

mentares saudáveis, deve estar a 

prática de exercício físico.

A Roda  
dos Alimentos 

U
ma cadela e as suas 
crias foram salvas 
pelos Bombeiros Vo-

luntários de Baltar de um incên-
dio em Gondomar ocorrido no 
dia 14 de outubro. 

A mãe e os bebés foram sal-

vos pelo Corpo de Voluntários 
de Baltar e transportados de ur-
gência para o Hospital Veteriná-
rio de Gondomar onde foram 
assistidos pela equipa médica. 

Uma das crias não resistiu aos 
ferimentos e acabou por morrer 
no local do incêndio, tendo outro 
dos cachorrinhos falecido na 
madrugada de domingo devido 

às extensas lesões de queimadu-
ra e outro encontra-se em esta-
do grave. 

Estes animais sobreviventes 
procuram um tutor ou uma famí-
lia que os possa acolher.

As crias têm menos de quinze 
dias de vida, e, por isso, têm de 
permanecer com a mãe e irmãos 
até completarem os dois meses 

de idade, para posteriormente 
poderem ir viver com as suas no-
vas famílias.

A equipa do Animed - Hospi-
tal Veterinário continua a moni-
torizar o caso de forma próxima 
e atenta, mostrando-se ainda 
disponível para acolher outros 
animais em perigo nesta vaga de 
incêndios que assola o país.

INCÊNDIOS. Os animais foram levados de urgência para a Animed - Hospital Veterinário 
de Gondomar e estão a recuperar de um incêndio severo ocorrido em São Pedro da Cova, 
Gondomar.

BV Baltar resgatam  
cadela e crias de incêndio 

António Orlando | texto

Na noite de 23 para 24 de outu-
bro, de segunda para terça-feira, 
quatro indivíduos assaltaram a 
residência dos proprietários Jai-
me & Virgínia, empresa de Lordelo 
d e d i c a d a  a o  c o m é r c i o  d e 
colchões. 

Os ladrões, pelo que foi possí-
vel apurar, estavam armados com 
caçadeiras e pistolas. O gangue 
obrigou as vitimas a abrir o cofre 
da habitação, onde estavam guar-
dados cerca de 20 mil euros. Com 
o dinheiro nas mãos os gatunos 

fugiram sem deixar rasto Para 
concretizar o assalto, o gangue fez 
uma espera ao filho da proprietá-
ria. Ao chegar a casa, o jovem foi 

surpreendido, faltavam poucos 
minutos para a meia-noite. Mal ti-
nha parado o carro já estava a ser 
agredido. Manietado o rapaz foi 

obrigado a abrir a porta de casa 
aos ladrões onde já dormia a mãe e 
uma irmã menor. Os minutos que 
se seguiram foram de terror para 
as três vítimas. 

Após algum tempo de seques-
tro as vítimas conseguiram pedir 
auxilio. O alerta para o sequestro 
foi comunicado às autoridades 
por volta das 00.30 horas.

As vítimas de sequestro, com 
ferimentos ligeiros na sequência 
de agressões, foram assistidas no 
local pelos bombeiros de Lordelo 
e Rebordosa.

A Policia Judiciária foi chama-
da ao local pela GNR de Lordelo. 

Proprietários da Jaime & Virgínia  
de Lordelo sequestrados e roubados em 20 mil euros
Paulo Pinheiro c/ AO  | 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.

Tem mais de 40 anos e 
sente dificuldade em ver 

letras pequeninas ao per-
to? Tem necessidade de 

afastar a folha para ler me-
lhor? Procurar locais com 

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

mais luz? Tem presbiopia. 
Hoje em dia são várias 

as soluções para este erro 
refrativo. Primeiramente, 
terá de recorrer a uma 
consulta para examinar, 
adequadamente, a sua vi-
são. A consulta será cons-
tituída por várias fases: 
uma informação breve 
sobre antecedentes vi-
suais e oculares, assim 
como da saúde em geral; 
descrição das suas tare-
fas diárias como o seu tra-
balho entre outras ativi-
dades. Seguido dessas in-
f o r m a ç õ e s  p a s s a m o s 
para a realização de tes-
tes preliminares, refrati-
vos e à sua motilidade 
ocular.  Será,  também, 
avaliada a sua visão bino-
cular e acomodação e, por 
fim, a sua saúde visual. 

Todos estes exames 
vão auxiliar-nos na esco-
lha da melhor solução pa-
ra si. A prescrição para a 
presbiopia pode ir desde 
o uso de óculos apenas 
para situações de visão ao 
perto ou para pessoas 
que já necessitavam de 
óculos para a visão de lon-
ge: as lentes bifocais, len-
tes progressivas e lentes 

de contacto multifocais. 
Existe um grande es-

tigma em relação às len-
tes progressivas. Foram 
vários os casos de inadap-
tação a estas mesmas len-
tes e, na verdade, antiga-
mente as mesmas pade-
c i a m  d e  a l g u m a s 
aberrações óticas laterais 
o que limitava bastante a 
amplitude do campo vi-
sual dos usuários. Hoje 
em dia, as lentes estão ca-
da vez mais otimizadas e 
o número de pessoas que 
não se adaptam é cada 
vez mais reduzido. 

Existem vários tipos 
de lentes progressivas e, 
com a devida informação, 
hoje em dia é possível es-
colher a ideal para si. São 
vários os fatores a ter em 
conta: a sua profissão e as 
diversas distâncias de 
trabalho que ela implica; 
outras tarefas diárias, co-
mo conduzir à noite, hábi-
tos de leitura (uso de apa-
relhos digitais como ta-
b l e t s ,  t e l e m ó v e i s , 
computador); o equilíbrio 
da sua visão binocular; o 
seu erro refrativo, entre 
outros.

Todos esses parâme-

tros nos permitirão esco-
lher a lente ideal para si: 
com uma boa amplitude 
de campo visual; prevale-
cer a distância que usa 
mais frequentemente no 
seu dia-a-dia, por exem-
plo a lente que escolhe-
mos para um paciente 
que passa o dia ao compu-
tador e a escrever pode 
ser completamente dife-
rente da de um paciente 
q u e  p a s s e  o  d i a  a 
conduzir.

Deste modo, consegui-
mos minimizar os sintomas 
de inadaptação tão fre-
quentes e, simultanea-
mente, já tão ultrapassa-
dos neste tipo de lentes.

Informe-se mais e me-
lhor connosco. Tire todas 
as suas dúvidas na sua óti-
ca de confiança e com 
pessoas devidamente ca-
pacitadas para tal. 

Encontre-nos na Opti-
cália Paredes na rotunda 
da saída da auto-estrada 
na Rua 1ºde Dezembro 
nº66, 4580-021 Paredes. 
C o n t a c t o  t e l e f ó n i c o : 
224932099.

O 
índice de envelhe-
cimento é o nú-
mero de pessoas 

com 65 e mais anos por cada 
100 pessoas menores de 15 
anos. Um valor inferior a 100 
significa que há menos idosos 
do que jovens. 

Apesar de estar confronta-
do com o envelhecimento que 
é transversal a toda a popula-
ção europeia, Paredes, ainda 
assim, é dos concelhos com 
uma das populações mais jo-
vens do país. Aqui ainda há 
mais jovens que velhos. 

Em 2011 o índice em Pare-
des estava fixado nos 64,1. Seis 
anos depois esse valor subiu 

para os 88,8. Um aumento do 
índice de envelhecimento de 
24,7. 

Na região, a juventude do 
município paredense, só é su-
plantada pelas populações re-
sidentes nos concelhos de Lou-
sada e de Paços de Ferreira. 
Aliás, Lousada é o concelho 
mais jovem do país com um ín-
dice de 84,3. Mas tal como Pa-

redes, em seis anos a popula-
ção lousadense envelheceu 
mais de 24 valores. No caso 
24,6. O índice de Paços de Fer-
reira é de 87,6. Em Valongo o 
índice é de 111,4, ou seja, aqui 
ao lado, já há mais velhos que 
jovens. Em penafiel com 99,7 
há um empate técnico entre 
jovens e idosos.

No todo nacional, os dados 

mostram que o índice de enve-
lhecimento demográfico pas-
sou de 68 idosos por cada 100 
jovens, na década de 90, para 
151 idosos por cada 100 jo-
vens, em 2016. “Em duas déca-
das e meia a média nacional 
aumentou, assim, para mais do 
dobro”, refere o documento do 
INE.

A região do Tâmega e Sousa 

continua a ser a mais jovem de 
Portugal Continental, com um 
índice de envelhecimento de 
111,9. Apenas as regiões autó-
nomas dos Açores e da Madei-
ra têm índices menores, de 
85,6 e 111,5 respetivamente. 
Na Área Metropolitana do 
Porto este índice sobe para os 
141,5, ficando ainda abaixo da 
média nacional

DEMOGRAFIA. Mantém-se o agravamento do envelhecimento demográfico, em Portugal, que só tenderá a estabilizar daqui a 
cerca de 40 anos. Paredes não foge à regra. Os dados constam da última edição do Retrato Territorial de Portugal 2017 do Instituto 
Nacional de Estatística (INE). 

População de Paredes está a envelhecer 

António Orlando | texto

Precisa de lentes progressivas?
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

O 
Grupo Tintas 2000 
adquiriu, no passado 
mês de junho, a em-

presa Norticor, sediada em Gan-
dra. A aquisição representa uma 
aposta estratégica tendo como 
alvo a indústria de mobiliário de 
madeira.

A Norticor conta já com mais 
de trinta anos de experiência e 
opera,  preferencialmente,  no 
mercado de mobiliário de madei-
ra. A conceituada marca italiana 
S I RC A  é  o  t r u n f o  d o  n e g ó c i o . 
Deste modo, o portefólio do Gru-
po Tintas 2000 ganha um impor-
tante ativo para lidar com a In-
dústria de Mobiliário cujo setor 
produtivo está sobretudo locali-
zado em Paredes e em Paços de 
Ferreira.

 “A compra da Norticor vai 
dar-nos a possibilidade de nos 
afirmarmos, como é nosso dese-
jo há muitos anos, como os maio-
res fornecedores de produtos 
para acabamentos para a Indús-
tria de Mobiliário, com a presti-
giada marca italiana, Sirca”, disse 
António Ambrósio, Presidente 
do Grupo Tintas 2000, sobre a 
compra da Norticor.

O empresário, natural de Val-
paços, mas que trabalha na re-
gião há mais de quarenta anos, 
não esconde que “era uma ambi-
ção” recuperar a liderança, que já 
teve há mais de 15 anos, no sec-
tor dos vernizes e esmaltes para 
mobiliário. 

“Não há indústria de móveis 
que não conheça a Tintas 2000, 
agora com a representação da 
Sirca,  por via  da aquisição da 
Norticor, passamos a deter uma 
gama de produtos mais alargada 
q u e  a t é  a q u i  n ã o  t í n h a m o s ”, 
reforça. 

“A  I n d ú s t r i a  d e  M o b i l i á r i o 
evoluiu imenso. Lembro-me que 
quando comecei a trabalhar há 
mais de quarenta anos, visitava 
empresas em que o chão era de 
terra batida, e os esmaltes e ver-
nizes eram aplicados quase a céu 
aberto.  Essa realidade mudou 
completamente.  Agora visito 

empresas com chão de mármore 
e de granito. Têm boas instala-
ções de produção, são muito me-
canizadas e exportam móveis 
para todo o Mundo.” Afirma An-
tónio Ambrósio.

A Tintas 2000 existe há 37 
anos, “com 37 anos de resulta-
dos positivos” enfatiza com or-
gulho, António Ambrósio. O em-
presário, além da fábrica da Tin-
tas2000, na zona Industrial da 
Maia, comercializa a produção, 
nomeadamente, através de 32 
lojas próprias espalhadas pelo 

país  e  de uma grande rede de 
revendedores.

Mesmo em períodos de crise, 
afirma António Ambrósio a em-
presa “manteve sempre alta a 
fasquia dos objetivos a alcançar, 
com o foco nos bons resultados”. 
A base do sucesso é o controlo 
apertado do negócio. “A qualquer 
momento, a sede da empresa sa-
be o que está a conter nas 32 De-
legações que estão espalhadas 
pelo país. O mesmo processo de 
controlo é feito nas diferentes 
áreas da empresa: vendas, pro-

dução, logística, qualidade, com-
pras, entre outras. Essa informa-
ção que circula diariamente na 
empresa possibilita uma atuação 
quase imediata quando se perce-
be que algo está menos bem”, ex-
plica o empresário.    

Numa palavra, o que conta pa-
ra o empresário, António Ambró-
sio, “é o resultado”. “Se o indiví-
duo não tem características para 
ser empresário,  não tem nada 
que o ser, pode criar problemas a 
quem está próximo dele. Não tem 
e s s e  d i r e i t o ” ,  c o n c l u i  o 
empresário.

COM QUATRO EMPRESAS E 
UM VOLUME DE NEGÓCIOS DE 
30 MILHÕES DE EUROS, O GRU-
PO TINTAS 2000 QUE JÁ DAVA 
EMPREGO A 183 COLABORA-
DORES, COM A COMPRA DA 
NORTICOR PASSA A EMPRE-
GAR UM TOTAL DE 215 TRABA-
LHADORES.

NEGÓCIO. A Norticor é representante exclusiva, em Portugal, da conceituada marca italiana Sirca, fabricante de acabamentos para 
mobiliário de madeira. A Norticor está localizada, há mais de três décadas, em Gandra, Paredes.

Grupo                         compra Norticor e assume liderança do 
mercado de acabamentos para mobiliário de madeira

Fátima, António e 
Ana Ambrósio  
na sede da Norticor

António Ambrósio

António Ambrósio no Armazém  
de Produto Acabado da Tintas 2000
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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

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    
TELM.: 917 457 007

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

CALÇADO
MLV 

Agente Autorizado

MALAS

Cavalinho // LIV - JO
Lollipopos  //  Vakentino

Samsonite 
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I Gala de Prémios  
de Mérito Escolar  
dos Alunos da Escola 
Básica Nº 2 Paredes
HONRA. Iniciativa de cariz anual, visa ho-
menagear o empenho dos alunos que 
mais se evidenciaram em cada ano letivo 
em várias categorias.

O 
Agrupamento de 
Escolas de Pare-
des, no passado 

dia 11, realizou a primeira 
Gala de Prémios de Mérito 
Escolar da Escola Básica Nº2 
de Paredes

A  c e r i m ó n i a ,  d e  c a s a 
cheia, contou com a presença 
da Direção do Agrupamento, 
Conservatório de Música de 
Paredes, Associação de Pais/
Encarregados de Educação, 
professores, e em especial 
alunos e encarregados de 
educação.

Nesta cerimónia, que a or-
ganização pretende que seja 
de cariz anual, foram entre-
gues os prémios de mérito 
aos alunos do 4º ano, que no 
ano letivo de 2016/2017 
apresentaram melhores re-
sultados académicos ou se 
distinguiram pelas suas atitu-
des e valores em cinco cate-
gorias: escolar, progressão, 
artístico, cívico e desportivo.

A entrega destes prémios 
tem como principal objetivo 
premiar o esforço, a dedica-

ção e o empenho, combater o 
insucesso escolar, encorajar 
os jovens da escola a apostar 
na sua formação.

“Com este prémio, pre-
tendemos ser um estímulo 
para que cada vez mais, os jo-
vens estudantes vejam reco-
nhecida publicamente o seu 
esforço”, explicou fonte da 
organização da Gala.

A seleção do melhor alu-
no, é exclusivamente da res-
ponsabilidade do estabeleci-
mento de ensino, tendo em 
consideração a classificação 
média final e claro, respeitan-
do o regulamento elaborado 
e aprovado para o efeito.

Consciente de que os jo-
vens de hoje serão os propul-
sores do desenvolvimento do 
nosso país, o AVEP, Agrupa-
mento Vertical Escolas de 
Paredes, considera que “a 
educação é uma prioridade e 
a  f o r m a ç ã o  e s s e n c i a l  e 
imprescindível”.

Para encerrar a noite foi 
servido um Porto de Honra 
oferecido pela Associação de 
Pais da escola.

António Orlando | texto
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Com o objetivo de melho-
rar os serviços prestados aos 
utentes, a administração do 
Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa colocou em funciona-
mento um novo sistema de in-
formação, o SCILINCO SU, de 
apoio ao Serviço de Urgência 
no Hospital Padre Américo.

A extensão ao Serviço de 
Urgência do SCLINICO, já em 
utilização na Consulta Externa 
e Internamento há vários anos, 
tem como principal vantagem 
a existência de um único siste-
ma de informação transversal 
a todas as áreas clinicas do 
CHTS.

O SCLINICO insere-se na 
estratégia definida pelo Mi-
nistério da Saúde para a área 
de informatização clínica do 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), que prevê a uniformi-
zação dos procedimentos 
dos registos clínicos, de for-
ma a garantir a normalização 

da informação. Este sistema 
de informação, desenvolvido 
pela SPMS (Serviços Parti-
lhados do Ministério da Saú-
de), tem crescido para ser 
uma aplicação única, comum 
a todos os prestadores de 
cuidados de saúde e centrada 
no doente.

Novo sistema de informação de apoio ao Serviço de Urgência

D
ecorreu, a 13 de 
outubro, mais um 
encontro de Gi-

necologia e Obstetrícia e Me-
dicina Geral e Familiar (GO/
MGF), organizado em parce-
ria pelo Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) e a 
direção de Internato José da 
Paz e Jacinto Magalhães.

A 6ª edição do GO/MGF, 
realizada na Casa da Cultura 
de Paredes, teve como tema 
central a patologia endócrina 
na gravidez que se dividiu por 
quatro tópicos: “Alterações 
Endócrinas na Gravidez”; 
“Obesidade e Gravidez”; 
“Diabetes na Gravidez”; “Pa-
tologia da Glândula Tiroide 
na Gravidez” e “Outras Endo-
crinopatias na Gravidez”.

As doenças endócrinas 
mais frequentes na gravidez 
são a diabetes gestacional e a 
prévia à gravidez e a patolo-
gia tiroideia, exigindo uma 
vigilância mais frequente a 
este grupo da população para 
prevenir complicações ma-
ternas, fetais e neonatais.

 Esta reunião serviu tam-
bém de mote para o lança-
mento do Livro de “Protoco-
los de Ginecologia no âmbito 
dos cuidados primários”, cuja 
criação surgiu pela vontade 
de estreitar as ligações entre 

o Serviço de Ginecologia do 
CHTS e os Centros de Saúde 

e Unidades de Saúde Familiar 
da respetiva área de referên-

cia do centro hospitalar. Sen-
do os médicos de família o 

primeiro contacto entre os 
cidadãos e os serviços de saú-

de, a sua atividade é abran-
gente, nomeadamente atra-
vés de ações no âmbito da 
educação para a saúde, pre-
venção, diagnóstico, trata-
mento e reabilitação. Assim 
sendo, são responsáveis pela 
vigilância do estado de saúde 
da mulher, pela realização do 
rastreio oncológico e pelo 
tratamento de algumas pato-
logias, reservando a orienta-
ção para cuidados hospitala-
res dos casos clínicos cuja 
complexidade exige avalia-
ção pela especialidade.

A eficaz articulação entre 
prestadores de Cuidados de 
Saúde Primários e as Unida-
des Hospitalares de referên-
cia é fator chave na qualidade 
de cuidados prestados com 
benefícios de carácter eco-
nómico para além dos evi-
dentes ganhos em saúde para 
os utentes.

 
SOBRE 
O PROJETO GO/MGF
O GO/MGF é um projeto 

criado pelo serviço de Gineco-
logia e Obstetrícia do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS) e Direção de Internato 
José da Paz e Jacinto Maga-
lhães que consiste na realiza-
ção de encontros entre inter-
nos e especialistas das espe-
c i a l i d a d e s  m é d i c a s  d e 
Ginecologia e Obstetrícia e de 
Medicina Geral e Familiar.

SAÚDE. Iniciativa serviu de mote para o lançamento do Livro de “Protocolos de Ginecologia no âmbito dos cuidados primários”.

Casa da Cultura acolheu  
Encontro de Ginecologia e Obstetrícia 
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P
raticamente um mês 
após a Eleições Au-
tárquicas, em Pare-

des, as contas ainda não estão 
todas fechadas. 

No mapa das freguesias, 
foram inconclusivas as primei-
ras reuniões das Assembleias 
de Freguesia de Cête, Parada 
de Todeia e Vilela destinadas à 
instalação dos respetivos exe-
cutivos. Nesta troika não há, 

pelo menos até ver, entendi-
mento entre as forças políti-
cas para a eleição dos respeti-
vos Executivos. Em Cête já não 
é novidade. Repete-se o filme 
visto de há quatro anos atrás e 
qual o jornal Progresso de Pa-
redes recordou na sua última 
edição através da rubrica 
“Progresso na História” ao 
lembrar as dificuldades do 
Presidente Tomás Correia 
(PSD) em formar governo. 

A novidade surge em dois 
consulados partidários: um co-
munista em Parada de Todeia e 

um social-democrata em 
Vilela. 

Por partes.
Em Parada de Todeia não 

houve entendimento para a 
eleição do tesoureiro. O nome 
proposto – Manuela Orquídea 
Barros – foi chumbado pelo 
PSD e pelo PS. Assim o vence-
dor das eleições, José Silva Bor-
ges (PCP/PEV) terá de convo-
car nova Assembleia de Fregue-
sia para ver se à segunda 
tentativa consegue eleger o 
“seu” Executivo.  

Já em Vilela, pelo que o Pro-

gresso de Paredes pôde apurar 
junto das diferentes cores par-
tidárias a falta de acordo resi-
de, sobretudo “na falta de con-
fiança política” que a presiden-
te Mariana Machado da Silva 
(PSD) diz ter no primeiro eleito 
do CDS, Carlos Moura. Assim, 
a social-democrata convidou o 
segundo eleito da lista dos cen-
tristas para com ela governar a 
Junta de Freguesia mas a Opo-
sição, CDS e PS, chumbou a 
proposta. Também aqui, a jo-
vem advogada presidente terá 
de convocar nova Assembleia 

de Freguesia para os próximos 
dias.  

Em Aguiar de Sousa, a res-
tante freguesia de um total de 
quatro onde o vencedor das 
eleições não tem maioria para 
formar o Executivo, o Executivo 
já tomou posse. (ler noticia na 
seção “Freguesias” deste 
jornal).

Nas páginas que se seguem 
a esta, sempre com o tema au-
tárquicas 2017 como pano de 

fundo, o leitor pode constatar 
que a Mesa da Assembleia Mu-
nicipal (AM) já está em funções, 
sob a bandeira do PS, empunha-
da por Baptista Pereira, eleito 
Presidente da AM. O mesmo 
sucede com o Executivo Muni-
cipal de liderado pelo novo pre-
sidente de Câmara, Alexandre 
Almeida. Na orgânica do Execu-
tivo camarário a novidade é que 
o vereador Elias Barros assu-
miu o mandato a meio tempo.

POLÍTICA. Falta de maioria da lista vencedora obriga a negociação para formar execu-
tivo. Apenas a Assembleia de Aguiar de Sousa, a restante freguesia de um total de qua-
tro onde o vencedor das eleições não tem maioria para formar o Executivo, conseguiu 
eleger e dar posse ao governo da Junta. 

Juntas de Cête, Parada de Todeia  
e Vilela sem Executivo

António Orlando | texto

CASA DO POVO 
DE BITARÃES

Fundada em 19.03.1973

Pessoa Coletiva de Utilidade Pública Associativa

( n.º 1 do artº 1º do Dec-Lei 4/82 de 11 de Janeiro

Rua Nossa Senhora dos Chãos, 686

4580-297 Bitarães Paredes

CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1  do Artº 31 CONVOCO os sócios desta Casa do Povo para 

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na data e hora a seguir designada:

10 de Novembro de 2017, pelas 21 horas a ter lugar nas instalações desta

Casa do Povo com a seguinte ordem de trabalho:

Ponto único: Apreciação e Votação do orçamento e plano de atividades para 2018

A Assembleia geral reúne à hora marcada na convocatória, se estiver presente 

mais de metade dos associados com direito de voto, ou trinta minutos depois, com 

qualquer numero de presenças.

Casa do Povo de Bitarães, 14 de Outubro de 2017

O presidente da mesa da assembleia Geral
José Maria Alves da Silva

PUB

 PELOUROS DA CÂMARA ATRIBUÍDOS
- Presidente Alexandre Almeida: 

 Obras Municipais; Inovação; Polícia Municipal,

 Assuntos Jurídicos; Gestão Financeira

- Vice-Presidente Francisco Leal:

 Obras Particulares; Ambiente; Oficinas; Feiras e Mercados 

- Vereadora Beatriz Meireles:

 Cultura; Ação Social; Turismo

- Vereador Paulo Silva: 

 Educação; Desporto; Juventude

 Vereador Elias Barros

 Atividades Económicas; Proteção Civil 
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B
aptista Pereira, 
como cabeça de 
lista do PS à As-

sembleia Municipal (AM),já 
tinha vencido o sufrágio elei-
toral do dia 1 de outubro, 
mas com maioria relativa. 
Desse modo, para que fosse 
confirmado como Presiden-
te da AM, o socialista neces-
sitava de apoio direto (voto 
favorável) ou indireto (abs-
tenção) de alguns dos eleitos 
da Oposição. 

Na primeira reunião da 
AM para a instalação da Me-
sa, realizada no dia 21 no Pa-
vilhão Municipal no âmbito 
da cerimónia do Ato de Pos-
se dos Órgãos Autárquicos, 
apenas o PS apresentou uma 
lista ao candidatar a Presi-
dente da AM, Baptista Perei-
ra, José Alberto como 1º Se-
cretário e Maria Luísa Ribei-
ro Sousa, como 2ª Secretária. 
A  l i s t a  a c a b a r i a  p o r  s e r 
eleita. 

Em 44 votos, 26 eleitos 
municipais para a AM vota-
ram a favor da lista do PS, 17 
votaram em branco e um elei-
to votou contra. Refira-se que 
o PS tem apenas 22 eleitos, o 
que implica que pelo menos 
quatro eleitos da Oposição 
com o seu voto favorável aju-
daram diretamente, o PS e 
Baptista Pereira a assumirem 
a presidência da AM. 

“Foi uma decisão muito 
agradável porque prova que 
os deputados, mesmo aque-
les se abstiveram e alguns, 
quatro, que votaram a nosso 
favor, fizeram-no porque 
consideraram que o facto de 
termos tido o maior número 
de votos nas eleições era 
uma razão para assumirmos 
esta presidência”, disse o no-
vo Presidente da Assembleia 

Municipal ao Progresso de 
Paredes logo após a sua 
eleição.

Agora, no cargo de líder 
da AM, Batista Pereira faz 
votos para que o mandato 

que o aguarda seja “cordial”. 
“Que sirva não só para ratifi-
car as decisões do Executivo 
mas também para o ajudar e 
motivar a resolver  proble-
mas que nós sabemos que 

vai ter”, advoga.  A ausência 
de uma maioria absoluta do 

PS na AM, para Baptista Pe-
reira, é sinal que “mais do 

que partidarismo vai ter que 
haver interesse comum” de 
todos os membros da AM 
para “resolver os problemas 
de Paredes”. “Eu julgo que 
para algumas decisões have-
rá algum debate e disputa de 
votação, mas para outras, 
para quando houver deci-
sões que tenham importân-
cia para o desenvolvimento 
de Paredes, nomeadamente 
que tenham a ver com o sa-
neamento, com as águas, etc, 
estou plenamente convenci-
do que vamos arranjar plata-
formas de acordo e aí vamos 
trabalhar  em conjunto”, 
acrescentou, esperançado, 
Baptista Pereira.

ELEIÇÃO. Socialista Baptista Pereira eleito Presidente da Assembleia Municipal de Paredes com quatro votos favoráveis da 
Oposição. PSD absteve-se. PS faz o pleno na liderança dos principais órgãos autárquicos do concelho. 

Baptista Pereira é o novo  
presidente da Assembleia Municipal

António Orlando | texto

 

DOMINGOS BARROS PRESIDENTE  
DA COMISSÃO DE HONRA  
DE ALEXANDRE ALMEIDA.
O mandato vai agora começar, espero que tudo 
corra bem. O novo Presidente é um homem de 
grande capacidade, dedicação e competência. Todos esperamos 
que Paredes vá para melhor e respeite mais as pessoas, dignifi-
cando assim o nosso Concelho. A autarquia está muito endivida-
da e com grandes dificuldades financeiras, por isso as coisas não 
vão ser fáceis, mas espero e tenho confiança que Alexandre Al-
meida saberá ultrapassar todos os problemas para bem de todos 
os Paredenses.

 

PEREIRA LEITE, PRESIDENTE  
DA ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS  
DE PAREDES (ASEP)
Eu acho que é um momento difícil por várias 
razões, mas que se espera muito. É difícil porque 
há um peso e uma tradição ao longo de muitos anos de uma certa 
orientação de ver a politica em Paredes.  Eu acho que o Alexan-
dre Almeida tem capacidade para congregar esforços, dinami-
zar vontades. Isso pode ser o élan necessário para fazer muito 
com pouco e é isso que se tem de esperar. Se a mudança era ne-
cessária? Há momentos para tudo e até há momentos para reno-
vação. O PSD tentou fazer uma renovação interna, mas essa re-
novação não passou aos olhos do povo. Os reflexos das eleições 
de há quatro anos verificaram-se também agora nesta eleição. 
Eu estou sempre satisfeito quando encontro pessoas capazes 
de levarem a minha terra para a frente. 
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BAPTISTA 
PEREIRA
PS
Presidente  
da AM

JOSÉ 
ALBERTO  
DE SOUSA
PS
1º Secretário 
da AM

MARIA LUISA 
RIBEIRO  
DE SOUSA
PS
2ª Secretária

ARTUR 
FERREIRA 
DA SILVA
PS
Presidente 
de Junta de 
Paredes

ANTÓNIO 
NETO
PS

JOÃO 
GONÇALVES
PS
Presidente  
de Junta 
da Sobreira

FILIPA 
MENDES
PS

FERNANDO 
SANTOS
PS
Presidente de 
Junta de Aguiar 
de Sousa

FERNANDO 
PACHECO
PS

BELMIRO 
SOUSA
PS
Presidente  
Junta Recarei

JOSÉ  
CUNHA
PS
Presidente de 
Junta Vandoma

JOSE  
CARLOS 
SILVA
PS

JORGE 
RIBEIRO  
DA SILVA
PS

MARTA 
MARTINS
CDU

LUÍS  
GARCIA
PS

JOSÉ 
MOREIRA
PS
Presidente Junta 
Astromil

JOSÉ  
HENRIQUE
PS

ANA PAULA 
GOMES
PSD

AMÉRICO 
CASTO
PSD
Presidente Junta 
de Sobrosa

SALOMÉ 
SANTOS
PS
Presidente  
de Junta  
de Rebordosa

RUI
SILVA
PS

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
PSD
Presidente  
de Junta de  
Duas Igrejas

JOSÉ  
SANTOS
PSD
Presidente de Junta 
de Beire

MANUEL 
VIEIRA
PSD

MARIANA
SILVA
PSD
Presidente de Junta 
de Vilela

TOMÁS 
CORREIA
PSD
Presidente  
de Junta de Cête

MACEDO 
LEMOS
CDS

NUNO  
SERRA
PSD
Presidente  
de Junta 
de Lordelo

PAULA 
SILVA
PSD

ALBERTINO 
SILVA
PCP/PEV

CRISTIANO 
RIBEIRO
PCP/PEV

PAULO 
RANITO
PSD
Presidente  
de Junta  
de Gandra.JPG

RICARDO 
SANTOS
PSD

LILIANA
PACHECO
PSD

LUÍS  
BALTAR
PSD

MANUEL
GOMES
PS D

JOSÉ  
BORGES
PSD
Presidente Junta de 
Louredo

CRISTIANA 
MONTEIRO
PSD

JOAQUIM 
BESSA
PSD

JORGE 
MANUEL 
COELHO
PS
Presidente de Junta 
de Baltar

JOAQUIM 
LEAL
PS

JOÃO  
PAULO 
REIS
PS

As Novas Caras da Assembleia Municipal de 
Paredes mandato 2017/2021

20 Deputados 
(11 Membros por sufrágio universal +
9 Presidentes Junta por inerência)

19 Deputados 
(14 Membros por sufrágio universal + 
8 Presidentes Junta por inerência)

2 Deputados 
(1 Membro por sufrágio universal )

1 Deputado 
(1 Membros por sufrágio universal +
1 Presidente Junta)

CARLOS 
FRANKLIM
PSD
Presidente  
de Junta  
de Cristelo
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U
ma organização que 
em período eleitoral 
lança mais de uma 

centena de obras e que as inau-
gura no último dia só pode ser 
mal gerida. Como podem estas 
obras ser fiscalizadas como de-
ve ser? Quanto custam a mais 
estas obras”, atirou o novo Presi-
dente da Câmara de Paredes, 
para gáudio da plateia que, em 
tom festivo, ao final da tarde de 
sábado, dia 21 de outubro, mar-
cou massivamente presença no 
Ato de Posse dos Órgãos Autár-
q u i c o s  p a r a  o  m a n d a t o 
2017/2021. 

A cerimónia que empossou 
o Executivo Municipal e a As-
sembleia Municipal de Paredes 
abriu as portas do Poder Autár-
quico ao Partido Socialista que 
pela primeira vez é Governo no 
concelho. 

Além de Alexandre Almeida, 
que assumiu o cargo de Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Paredes, tomaram posse como 
vereadores, os eleitos do PS, 
Francisco Leal, que é simulta-
neamente o vice-Presidente, 
Beatriz Meireles (repetente no 
cargo de vereadora, agora com 
Pelouros), Paulo Silva e Elias 
Barros. Pelo PSD tomaram pos-
se Rui Moutinho, Manuel Fer-
nando Rocha, Hermínia Morei-
ra e Filipe Carneiro.

A primeira das decisões to-
madas pelo novo Executivo Mu-
nicipal terá sido a aprovação de 
uma alteração orçamental que 
permite alocar na tesouraria 
camarária a verba necessária 
para pagar os livros escolares 
até ao 12º ano aos alunos de Pa-
redes. “A alteração orçamental 
que permite estes pagamentos 
terá lugar na próxima reunião 
de câmara que se realizará na 
quinta-feira”, anunciou, na oca-

sião, Alexandre Almeida.  Ale-
xandre Almeida, quis desde lo-
go marcar diferença e provar ao 
vereador do PSD, Rui Moutinho 
e seus apoiantes, que é possível 
fazer já a devolução do dinheiro 
às famílias dos jovens estudan-
tes ao contrário do que dizia, em 
campanha eleitoral, o então 
candidato social-democrata.

A dita reunião ter-se-á reali-
zado, ontem, dia 26 de outubro, 
já depois do fecho desta edição 

do jornal O Progresso de Pare-
des. A aprovação estava garan-
tida pela maioria do PS.

Alexandre Almeida prome-
teu, no seu mandato, dar mais 
atenção a questões “imate-
riais”. “Nós precisamos de ter e 
lutar por ideais”. Um desses 
desígnios, revelou é “ter em Pa-
redes as melhores escolas do 
país. Já as podíamos ter, mas 
infelizmente não temos. E que-
ro ter os melhores alunos do 

país”, acrescentou.   Para inicio 
da procura do imaterial, no par-
ticular da educação, Alexandre 
Almeida, prometeu a realiza-
ção de uma auditoria e um le-
vantamento rigoroso e porme-
norizado dos problemas exis-
tentes nos centros escolares. 
“É inaceitável que os nossos 
centros escolares, apesar de 
novos, apresentem gravíssi-
mos problemas de conceção e 
construção, que põem em cau-
sa o bem-estar e a saúde da 
nossa comunidade escolar. Os 
problemas detetados serão 
apresentados às autoridades 
competentes e serão encon-
trados meios financeiros para 
dar as respostas necessárias. 
Tendo as melhores escolas e os 
melhores alunos estaremos a 
dar um grande contributo para 
o desenvolvimento do conce-
lho e do país. A educação é um 
dos pilares fundamentais para 
o desenvolvimento sustenta-
do”, defendeu.

Assim, tendo por objetivo 
preparar os paredenses para os 
desafios globais, “o ensino do 
inglês”, promete o Presidente 
“será lecionado em todas as es-
colas a partir do 1.º ano”.

TRANSFORMAR
PAREDES NUM 
DOS PRINCIPAIS 
PÓLOS INDUSTRIAIS 
DA AMP
No discurso ouvido atenta-

mente pela plateia, sublinhado 
com repetidos aplausos, o novo 
presidente da Câmara de Pare-
des, afirmou também que quer 
“modernizar e ampliar os par-
ques industriais para atrair mais 
empresas” transformando o 
concelho “num dos principais 
pólos industriais da Área Me-
tropolitana do Porto”. As pe-
quenas e médias empresas lan-
çadas por jovens terão possibili-
dade de beneficiar de apoios 

ATO DE POSSE. No “esgotado” pavilhão municipal de Paredes a multidão ouviu o compromisso de Alexandre Almeida e sublinhou-
-o com a maior ovação da tomada de posse. O autarca assumiu a responsabilidade de praticar a verdade, trabalhar com dedicação, 
ser próximo e disponível, tratar todos com imparcialidade e equidade, defender os interesses do concelho e ser grato.

“Connosco não haverá obras para a 
campanha eleitoral”, palavra de Presidente 
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municipais que segundo Ale-
xandre Almeida “serão inscri-
tos no orçamento de cada 
ano. Diminuição da carga fis-
cal sobre as empresas e redu-
ção do IMI, compromissos 
eleitorais foram igualmente 
assumidos pelo presidente. 

Tendo por objetivo redu-
zir “o passivo colossal”, o novo 
Edil reafirmou aquilo que já 
tinha dito em entrevista ao 
Progresso de Paredes: “reali-
zar uma gestão transparente, 
rigorosa, eficiente e eficaz da 
Câmara Municipal. Uma or-
ganização que constante-
mente acumule dívida gera 
descrédito, é incapaz de ser 
motor de desenvolvimento”, 
sublinhou.

DIA-A-DIA DOS 
PAREDENSES NÃO 
SERÁ ESQUECIDO
“Com palavra pensada e 

por isso escrita,” Alexandre 
Almeida assumiu a responsa-
bilidade de “praticar a verda-
de, trabalhar com dedicação, 
ser próximo e disponível, tra-
tar todos com imparcialidade 
e equidade, defender os inte-
resses do concelho e ser 
grato”.

Questões simples do dia-
-a-dia, segundo o Autarca não 
vão ser esquecidas. “Como 
exemplo manter a iluminação 
até mais tarde nas zonas com 
estações de caminhos-de-

-ferro ou resolver problemas 
de falta de contentores e de 
r e c o l h a  d e  r e s í d u o s ”, 
apontou. 

O novo Presidente da Câ-
mara de Paredes propõe-se 
dar vida e animação à cidade 
de Paredes, para revitalizar o 
comércio. A reconversão do 
antigo gimnodesportivo num 
pavilhão multiusos, é apenas 
uma das partes do projeto. Já 
na zona Sul do concelho, “em 
vez de cidades inteligentes”, 
prometeu “um plano de ges-
tão florestal que promova a 
riqueza da floresta e previna 
contra o terrorismo dos 
incêndios”.

PRESENÇAS NOTADAS
E AUSÊNCIAS
IGNORADAS
Na tomada de posse do 

Executivo Municipal de Ale-
xandre Almeida, registo para 
as presenças de Manuel Pi-
zarro, presidente da Federa-
ção do PS Porto, de José Ma-
nuel Ribeiro, presidente da 
Câmara Municipal de Valon-
go, Artur Penedos, ex- verea-
dor do PS, Jorge Malheiro, 
ex-presidente de Câmara pe-
lo CDS, entre outros. Ao in-
vés, Celso Ferreira, que 
apressadamente tinha passa-
do as últimas horas a fazer 
inaugurações e homenagens 
não esteve presente na ce-
rimónia da sua sucessão. 

Cecília Carneiro é a 
companheira de longa 
data de Alexandre Almei-
da. Aquela que é agora a 
primeira-dama de Pare-
des,  não tem dúvidas 
acerca das pretensões e 
capacidades do marido-
-presidente. “Acho que o 
Alexandre vai fazer mui-
to mais pelas pessoas, 
tem essa vontade de fa-
zer um bom trabalho. Es-
pero isso dele porque o 
conheço. Estamos juntos 
há 20 anos”, certifica.

Cecília Carneiro defi-
ne o marido, como “uma 
pessoa que luta por al-
cançar objetivos. Come-
çou do nada e aos poucos, 
pelo seu próprio pé, tem 
feito o seu caminho com 
muita força. É um bom lí-
der”, garante. 

A mulher que está por 
trás do novo Presidente 
da Câmara de Paredes, 
confessa que começou 
por desincentivar o ma-
rido a meter-se a fundo 
na política. “Para ser sin-
cera e verdadeira, quan-
do ele disse que seria 
candidato disse-lhe para 
não ir. Mas depois apoiei, 
sim. Porque acho que ele 

é uma pessoa com muito 
à vontade para estas si-
tuações e que pode fazer 
algo de interessante pa-
ra este concelho porque 
é uma pessoa com imen-
s a s  c a p a c i d a d e s ”, 
reforça. 

O casal tem dois fi-
lhos que ao lado da mãe e 
d o s  a v ó s  p a t e r n o s 
aguentaram firme a to-

mada de posse do Pai co-
mo Presidente da Câma-
ra de Paredes. 

Nos próximos quatro 
anos, a família admite 
Cecília, vai sofrer com as 
a u s ê n c i a s  d o  p a i  e 
marido. 

“Ainda há pouco esta-
va a dizer a uns amigos: 
ainda bem que tenho a 
minha princesa com 10 
anos, que vais ser muitas 
vezes a minha compa-
nheira dos sábados e do-
mingos que aí vêem. Mas 
acho que o Alexandre vai 
arranjar um bocadinho 
de tempo para a família, 
até porque ele gosta de 
estar em casa, fazer uns 
almoços e jantares. Não 
será como até agora, mas 
julgo que vai arranjar al-
gum tempo para nós. Ca-
so contrário… avança 
uma moção de censura, 
(risos)”.

Manuel Almeida e Lúcia da 
Silva Miranda eram, na tomada 
de posse dos Órgãos Autárqui-
cos de Paredes, presenças no-
tadas logo na primeira fila da 
plateia montada no pavilhão 
municipal. Sentados ao lado 
dos netos e da nora, Cecília, os 
pais de Alexandre Almeida, 
não perderam de vista as movi-
mentações do filho que agora é 
Presidente da Câmara de 
Paredes. 

“É uma honra estar aqui e 
ver o meu filho Presidente”, 
confessava ao Progresso de 
Paredes, o pai de Alexandre 
Almeida. A mãe, ao lado, parti-
lhava o orgulho pelo percurso 
do filho. “Nunca pensei que ti-

nha trazido ao mundo um pre-
sidente de Câmara”, confessou 
emocionada.

Manuel Almeida lembra 
que o filho para chegar onde 
chegou teve que se aplicar. “Foi 
um trabalho duro. Mas desde 

sempre confiei nas potenciali-
dades do Alexandre. Estava 
mais que certo que este dia ia 
chegar”, diz como se tivesse li-
do nas entre linhas das estrelas 
o desígnio do filho. 

Lúcia da Silva Miranda, mãe 

corrobora das palavras do ma-
rido acerca do percurso a pulso 
do filho. A entrada nos mean-
dros políticos já a um nível ele-
vado, com a chegada à presi-
dência da câmara, é para a para 
a progenitora de Alexandre 
Almeida motivo de preocupa-
ção. “Disse-lhe muitas vezes: 
não vás filho. Até agora és um 
santo e daqui a dois dias não 
vais agradar a todos. Ele ainda 
disse que ia pensar melhor, 
mas decidiu ir para a frente e 
estamos todos a apoia-lo”, diz 
resignada à vontade do filho do 
filho e dos paredenses. “Sou 
uma mãe babada. Tenho uns 
netos maravilhosos e um filho 
que foi sempre um doce. Que 
Deus o ajude e que tenha a me-
lhor sorte do mundo”, concluiu 
a mãe do Presidente.

 “O Alexandre vai fazer muito mais  
pelas pessoas”, palavra de Primeira Dama

Honra e orgulho de ver  
o filho Presidente de Câmara 

António Orlando | texto

António Orlando | texto
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O tempo das perguntas

A 
tragédia recente dos 
incêndios em Portu-
gal exigiria a todos, a 

meu ver, bom senso, e um pe-
ríodo de luto, de dor, de cho-
ro e de reserva, que respei-
tasse as vítimas e os atingi-
d o s  e  p e r m i t i s s e  u m a 
reflexão positiva e adequa-
da. Alguns não o compreen-
deram e cavalgaram emo-
ções, soltando certezas e 
acusações que tornaram 
ainda negra a consciência do 
acontecido.

Os factos são esmagado-
res: morreram em conse-
quência dos incêndios do 
verão mais de 100 portugue-
ses, arderam só na última 
vaga cerca de 1400 casas 
(mais de mil de primeira ha-
bitação), cerca de 500 insta-
lações produtivas, 1034 veí-
culos, prejuízos de centenas 
de milhões de euros. Admito 
que os valores não sejam os 
finais, mas em qualquer caso 
dão uma dimensão impressi-
va da catástrofe. Tal como na 
frase atribuída ao Marquês 
de Pombal, há que enterrar 
o s  m o r t o s  e  c u i d a r  d o s 
vivos.

Chegado aqui e agora, 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

compreendo que há pergun-
t a s  q u e  d e v e m  s e r 
respondidas.

Em primeiro lugar as per-
guntas gerais.

Que limites de condições 
atmosféricas adversas são 
consideradas potencialmen-
te letais para a sobrevivência 
de comunidades humanas e 
portanto exigem medidas 
excepcionais de prevenção e 
resposta?

Como em situações de 
normalidade proteger e sa-
tisfazer necessidades vitais 
de comunidades rurais, en-
velhecidas e desertificadas? 
Que instrumentos do Estado 
(Central e Autarquias) e da 
própria auto-organização 
dessas comunidades pode-
rão e deverão ser criados e 
utilizados?

Que relação sustentável 
e mutuamente vantajosa po-
de existir entre as comunida-
des, as pessoas e a floresta 
que as envolve, as identifica 
e  e m  m u i t o s  c a s o s  a s 
enriquece?

Não havendo respostas a 
estas questões ficaremos 
sempre sujeitos a vicissitu-
des da natureza, á dimensão 
de recursos disponíveis em 
períodos de crise, numa ati-
tude meramente reactiva ou 
m a i s  g r a v e , 
desculpabilizante.  

Em segundo lugar, as per-
guntas mais específicas.

Quem acabou, contra a 

cristianoribeiro@gmail.com

opinião de vozes avisadas, 
com os Serviços Florestais 
em 2005 e 2006 e os inte-
grou no ICNF, esquecendo a 
limpeza de matas, o seu or-
denamento, a sua vigilância? 
Foi o PS, o secretário de es-
tado do queijo limiano e os 
governos CDS/PSD.

Quem acabou com o Cor-
po de Guardas Florestais, 
suas casas e postos florestais, 
e o integrou na GNR, numa 
perspectiva neo-liberal de 
“menos Estado, melhor Esta-
do”? Terá sido a Esquerda blo-
quista, ecologista ou comunis-
ta? Não. Foi o PS, e um certo 
Ministro da Administração 
Interna, e posterior Presiden-
te da Câmara de Lisboa e que 
até extinguiu a Divisão de Ma-
tas da CM Lisboa.

E outras:
 Quem criou o SIRESP, es-

ta Rede Nacional de Emer-
gência e Segurança, nascida 
em 2005 como parceria pú-
blico-privada, que se apre-
senta obsoleta e ineficaz e 
que custou centenas de mi-
lhões de euros ao Estado? O 
PSD, com a cumplicidade da 
mafia do BPN, assinou o con-
trato, o PS renegociou o con-
trato e agora o Estado num 
esforço dramático entra na 
estrutura accionista do con-
sórcio para lhe dar utilidade.

Eis algumas interroga-
ções de resposta urgente e 
necessária que podem per-
mitir avançar com soluções.

A 
nova equipa liderada pelo Dr.º Ale-
xandre Almeida, tomou posse no 
passado dia 21 de Outubro, numa 

cerimónia onde marcaram presença mais 
de 1500 Paredenses, o que demonstra a 
vo n t a d e  d e  M u d a n ç a  s e n t i d a  p e l a 
população.

Ouvimos ao longo da semana algumas 
(muito poucas felizmente) críticas ao facto 
de esta cerimónia não ter sido realizada no 
Salão Nobre do Município, mas a adesão 
popular mostrou que esta opção foi a mais 
correta.

Um dos compromissos seria o de apro-
ximar e envolver os munícipes nas deci-
sões e na dinâmica do concelho, esta to-
mada de posse foi o cumprir desse mesmo 
compromisso, e como foi uma aposta ga-
nha será certamente para repetir.

Outro dos compromissos eleitorais era 
o de eleger a educação como um priorida-

Palavra dada
Palavra Honrada

de; prioridade essa que ficou bem eviden-
ciada no discurso de tomada de posse do 
novo Presidente Alexandre Almeida. 

Não esquecemos também que um dos 
nossos compromissos é o de pagar os ma-
n u a i s  e s c o l a r e s  d u ra n t e  o  m ê s  d e 
Novembro.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

N
o passado dia 21 de Outu-
bro assisti, como muitos 
Paredenses, à cerimónia de 

tomada de posse do novo presidente 
da Câmara Municipal Dr. Alexandre 
Almeida.

Desde já quero aqui publicamen-
te, como fiz pessoalmente, desejar-
-lhe os melhores sucessos para o 
trabalho árduo e difícil que certa-
mente encontrará na Camara Muni-

cipal  assim como a toda a sua 
equipa.

Espero, assim como todos os Pa-
redenses em geral, que o seu discur-
so seja realmente implementado em 
Paredes. 

Sinceramente gostei não só por-
que indicou claramente o caminho 
que das novas políticas promete se-
guir mas sobretudo por de uma ma-
neira muito sóbria e esclarecedora, 
ter enumerado vários erros que fo-
mos cometendo ao longos destes 
anos.

Como dizia Sá Carneiro:
“Acima da Social-Democracia a 

Democracia, acima da Democracia, 
o Povo Português!”

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Sucessão…

joaquimneves.progresso@gmail.com
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"O mais triste de uma 
despedida é a incerteza 
de uma volta."

C
om a tomada de 
p o s s e  d o  n o v o 
Presidente da Câ-

mara de Paredes, Alexan-
dre Almeida, encerou-se 
um ciclo politico de 24 
anos do PPD/PSD na ges-
tão dos destinos deste 
Concelho.

De uma assentada par-
tiram os seus dois maiores 
símbolos, Granja da Fonse-
ca e Celso Ferreira, que nos 
(des)governaram durante 
estas duas dúzias de anos 
de dominação laranja da 
nossa Autarquia. Foram 
apeadas duas personalida-
des, para muitos de triste 
memória, que no seu tem-
po se assumiram como Reis 
e Senhores da nossa terra.

Para não voltar a falar 
da expressiva resposta nas 
urnas, abordada na edição 
anterior, tenho de manifes-
tar a enorme surpresa que 
constituiu a adesão dos pa-
redenses, espontânea e em 
elevado número, à cerimó-
nia de tomada de posse dos 
membros dos órgãos au-
tárquicos Câmara e As-
sembleia Municipal, eleitos 
no passado dia 1 de Outu-
bro. Todos juraram exercer 
este novo mandato de qua-
tro anos com toda a honra e 
seriedade. Estou certo que 
vão cumprir.

No entanto, as formali-
dades do dia tinham come-
çado algumas horas antes, 
com uma outra cerimónia, 
esta de encerramento, digo 
eu, do citado ciclo. Os au-
tarcas que terminaram as 
suas funções comparece-

ram ao acto, com o ar con-
trariado próprio da cir-
cunstância. Depois do “fu-
neral” do dia das eleições, 
esta “missa do sétimo dia” 
teve o condão de, como nas 
famílias desavindas, reunir 
debaixo do mesmo tecto, 
de forma pacífica e ordeira 
quem, mesmo

durante a campanha 
eleitoral, não deixou de dar 
facadas nas costas dos seus 
companheiros de partido.

 O agora ex-Presidente 
aproveitou para homena-
gear alguns trabalhadores, 
com a entrega de uma lem-
brança de agradecimento 
pela sua colaboração e de-
dicação. No mesmo saco 
meteu o candidato derro-
tado Rui Moutinho, que foi 
escolhido e apoiado por 
Celso Ferreira, e o Verea-
dor Pedro Mendes, que 
também chegou a ser 
apoiado pelo mesmo Celso 
Ferreira para ser o candida-
to laranja. Nada de novo, 
portanto. Dentro do salão 
nobre do edifício dos Paços 
de Concelho até parecia 
que sempre reinou uma 
confiança semelhante à de 
Deus com os Anjos…

No último sábado tive-
mos entretenimento para 
todos os gostos e feitios. 
Quer para os já saudosistas 
de um passado recente 

quer para os que defen-
diam a mudança. Uns com 
um ar fúnebre, de elogio a 
quem partia, feito pelos 
seus acólitos que durante 
muitos anos constituíram a 
sua corte, e os outros mais 
eufóricos, com o estado de 
espírito normal de quem 
chega, com esperança no 
futuro, mas também preo-
cupados com a herança 
que estão a receber e com 
as muitas contas por pagar.

E é assim, com este ar de 
partida e mudança, que 
também me despeço dos 
caros leitores que durante 
estes anos se deram ao tra-
balho de ler os meus escri-
tos. Muitos me manifesta-
ram o seu agrado, outros, 
felizmente menos, foram 
aqui e ali mostrando dis-
cordância. Nem Cristo, fi-
lho de Deus que desceu à 
terra, agradou a todos. É a 
vida.

Aproveito para dar as 
boas vindas ao Amândio 
Ribeiro, a quem substitui 
há alguns anos nesta colu-
na de opinião, não com o 
seu brilhantismo mas sem-
pre defendendo aquilo que 
acreditava ser o melhor 
para as nossas gentes.

Como diria o outro, ago-
ra novamente na berlinda, 
vou andar por aí…

Até sempre.

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção 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.

Palavra dada
Palavra Honrada

E para cumprir esse compromisso foi 
presente na primeira reunião de Câmara 
Municipal uma proposta nesse sentido.

O novo executivo municipal tem bem 
presente a importância dos manuais esco-
lares no processo de ensino e aprendiza-
gem dos nossos estudantes.

Assim sendo, cumprindo com a palavra 
dada aos paredenses e honrando o nosso 
compromisso, a Câmara Municipal de Pa-
redes vai apoiar as famílias residentes no 
Concelho de Paredes que não beneficiam 
da totalidade do apoio concedido pelo Mi-

nistério da Educação para a aquisição dos 
manuais escolares. A nossa comparticipa-
ção envolverá a despesa com a compra dos 
manuais escolares por parte dos estudan-
tes que frequentem a rede pública de ensi-
no no ano letivo 2017/2018. 

Quem pode beneficiar da compartici-
p a ç ã o  d a s  d e s p e s a s  d o s  m a n u a i s 
escolares?

- Todas as Famílias residentes no Con-
celho de Paredes que não beneficiam da 
totalidade do apoio concedido pelo Minis-
tério da Educação para a aquisição de ma-
nuais escolares.

- Os alunos dos 2º e 3º ciclos e ensino 
secundário residentes no Concelho e ma-
triculados nos estabelecimentos de ensi-
no público de Paredes. 

- Os estudantes matriculados nas esco-
las da rede pública fora do Concelho só 
serão abrangidos se não tiverem nas esco-
las de Paredes a oferta formativa que pre-
tendem frequentar.

Tendo em conta as normas de reutiliza-
ção dos manuais escolares, a medida obe-
dece às regras estabelecidas pelo Ministé-
rio de Educação.

Neste sentido, dada a necessidade de 
agilizarmos a concretização deste apoio às 
famílias, solicitamos o apoio das escolas 
para divulgarem a requisição desta com-
participação, pelo que solicito ao leitor 
que esteja atento, pois no início da próxi-
ma semana vai receber informação sobre 
como proceder para receber este apoio.

Sucessão… ….certamente será esse o pensa-
mento de todos os que neste mo-
mento se identificam com o PSD….
Sempre Paredes em Primeiro!

No entanto, nem tudo o que se 
passou no dia 21 de Outubro me 
agradou, nomeadamente a cessação 
de funções de Celso Ferreira.

Celso Ferreira não foi digno do 
lugar que ocupou, aliás para mim não 
o era há muito tempo…há anos. 

Não foi digno porque não respei-
tou a decisão dos Paredenses na es-
colha do novo Presidente da Câmara 
Municipal.

Tentou apoderar-se da sessão so-
lene da tomada de posse e aprovei-
tando a imagem do novo presidente, 
Alexandre Almeida, para se despe-
dir e dizer que teve muita gente na 
sua despedida.

Não conseguiu porque não o dei-
xaram, e muito bem, e essencialmen-
te porque não estava no protocolo.

Como não conseguiu fez à nossa 
custa, no Salão Nobre da Câmara, 
uma cerimónia de Cessação de Fun-
ções nunca vista em parte alguma…

Será que não vê ou não viu que o 
Povo estava farto das suas asnei-
ras….. pelos vistos não, ainda foi fa-
zer mais uma… enfim.

Mas sinceramente aquilo que a 
mim pessoalmente me dá mais gosto 
é que Celso Ferreira inaugurou a sua 
última obra (Praça Ribeiro da Silva 
em Lordelo) feita por mim em 2006.

Chegou tarde a sua execução mas 
chegou…. só falta saber quem a vai 
pagar….

Celso Ferreira certamente não…. 
Mas os Paredenses sim…. 

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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Foi no passado dia 18 de 
outubro que decorreu na sede 
da junta de freguesia de 
Aguiar de Sousa a cerimónia 
de tomada de posse do novo 
executivo.

Devido ao equilíbrio dos re-
sultados eleitorais entre as lis-
tas do PS e PSD e por a lista ven-
cedora do PS não ter consegui-
do maioria, foi necessário 
encontrar um consenso para 

que se formasse um executivo 
credível. Assim sendo e de-
monstrando ambos os cabeças 
de lista um enorme sentido de 
responsabilidade, foi possível 
encontrar a solução governati-

va para os próximos quatro 
anos, cabendo à lista vencedora 
ocupar no conselho executivo 
os lugares de Presidente e Te-
soureiro e à lista vencida o lu-
gar de Secretário no conselho 

executivo e de Presidente na 
mesa de assembleia, sendo esta 
ultima composta por elemen-
tos de ambas as listas e um ele-
mento eleito pela lista indepen-
dente MPP.

    AGUIAR DE SOUSA

Tomada de posse na Junta de Freguesia

VICTOR
PEREIRA

No passado dia 14 de Ou-
tubro, os Bombeiros Voluntá-
rios de Cete, levaram a cabo a 
primeira Festa da Francesinha. 
A iniciativa foi um retumbante 

sucesso, com centenas de pes-
soas a aderir a esta louvável 
iniciativa para angariação de 
fundos para a corporação. En-
tre os ilustres participantes 

contou-se com a presença do 
recém eleito Presidente da 
Camara Municipal de Paredes, 
Dr. Alexandre Almeida e parte 
do seu novo executivo.

No passado dia 4 de Ou-
tubro de 2017, decorreu 
nas instalações da Ordem 
dos Psicólogos Portugue-
ses, em Lisboa, a cerimónia 
de entrega dos Selos “Esco-
la SaudávelMente – Boas 

Práticas de Saúde Psicológi-
ca e Sucesso Educativo”. 
Nesta cerimónia, estiveram 
presentes, João Costa (Se-
cretário de Estado da Edu-
cação) e Francisco Miranda 
Rodrigues (Bastonário da 

Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses). A sessão foi res-
trita às escolas e agrupa-
mentos de escolas distin-
guidas,  tendo o Colégio 
Casa-Mãe sido distinguido 
com o Selo.

O União de Baltar con-
quistou a quinta vitória em 
5 jogos. O clube baltaren-
se está no primeiro lugar 

da 2ª divisão distrital da 
Associação de Futebol do 
Porto e tem 15 pontos em 
5 jogos, sendo o Ramal-

dense com 12 pontos  e o 
Gervide com 10 pontos os 
clubes que se seguem na 
classificação.

F o i  e m  O u t u b r o  d e 
1976  que o EMAÚS de 
B a l t a r,  i n s t i t u i ç ã o  d e 
apoio ao deficiente men-
tal,  iniciou a sua ativida-
de, contando com cerca 
de 16 professores. O seu 
fundador foi o Padre An-

tónio Baptista dos San-
t o s ,  q u e  p r o c u r o u  d a r 
resposta a uma parte da 
população que frequen-
temente  é esquecida e 
escondida.

O nome Emaús foi es-
colhido pelo Presidente 

(Padre António Baptista) 
e  surgiu por referência 
bíblica, uma vez que a pas-
sagem dos discípulos de 
Emaús é o único momento 
no Evangelho em que apa-
rece a designação de “len-
tos de compreensão”. 

Teve inicio no passado 
dia 6 de Outubro, a forma-
ção para novos Bombei-
ros da Associação Huma-

n i t á r i a  d o s  B o m b e i r o s 
Voluntários de Cete.  Á 
partida contam-se inscri-
tos  14 novos recrutas, 

nesta escola a quem foi 
atribuído o nome do Che-
f e  M a n u e l  F e r r e i r a 
Coelho.

Festa da Francesinha

Ordem dos Psicólogos distinguiu 
Colégio Casa Mãe

União de Baltar em Primeiro

EMAÚS de Baltar existe há 41 anos
Escola de Bombeiros  
“Chefe Manuel Ferreira Coelho”

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Cete estão solidá-
rios com o povo que sofreu 
nos incêndios. Quem se 
quiser juntar a esta ação, 
deverá fazer doações no 
quartel dos BV de Cete. Se-
rão necessários bens ali-
mentares, nomeadamente, 
arroz, massa, atum, salsi-
chas, assim como bens ma-
teriais como roupa mascu-
lina, feminina e de criança, 
produtos de higiene pes-
soal, mesas, cadeiras, ar-
mários, louças, entre ou-
tros equipamentos domés-
ticos. Vamos todos ajudar, 

porque todos juntos somos 
mais fortes. As doações de-
correrão até ao próximo 
dia 28 de Outubro. Os bens 
serão distribuídos pelo 
concelho de Castelo de Pai-

va, e pelos concelhos do 
distrito de Viseu. Conta-
mos convosco. Em caso de 
dúvida contactar os BV de 
Cete através do número 
255 752 222.

    CÊTE

Bombeiros Voluntários 
de Cete Solidários

SAUL
FERREIRA

 “ Baltar Running “ é o 
nome de um clube que se 
dedica à promoção da mar-

cha e da corrida em comu-
nhão com a natureza. No 
passado dia 22 de Outubro 
, o clube organizou mais 
um evento-treino, que co-
meçou no  Kartódromo de 
Baltar, seguindo-se a subi-
da ao Cruzeiro da Serra do 
Muro em Baltar e passan-

do pelo posto de observa-
ção que é o ponto mais alto 
da Freguesia.

Os interessados em  de-
senvolver as suas capaci-
dades físicas e sociais, de-
vem consultar a página do 
facebook “ Baltar Running 
“ e comparecer.

    BALTAR

Baltar “Running”

FAUSTINO 
 SOUSA
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FREGUESIAS

No passado dia 20 de 
outubro o Moto Clube de 
Rebordosa, Bombeiros 
Voluntários de Rebordo-
sa, GNR, várias Empresas 
da cidade e Rebordosa e 
Agrupamento de Escolas 
de Vilela, organizaram a 
VIII Ação de Prevenção 
Rodoviária Infantil .  O 
programa de educação 
rodoviária destina-se aos 
alunos do 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico com o objetivo 
de ajudar os alunos a de-
senvolverem comporta-

mentos de vigilância, pru-
dência e cidadania. As 
cerca de 150 crianças das 
escolas de Rebordosa e 
Vilela participaram acti-
vamente nestas ações 
onde são abordados vá-
rios temas a nível rodoviá-
rio, onde se destaca as 
formas seguras de utiliza-
ção das passadeiras com 
ou sem semáforos, o uso 
correto dos assentos ele-
vatórios e o comporta-
mento nos transportes 
coletivos de crianças. Os 

alunos mostraram-se bas-
tante interessados, colo-
cando questões pertinen-
tes para o tema bem como 
apresentaram vários 
exemplos que presenciam 
no dia-a-dia. Também du-
rante o evento foram da-
das informações sobre a 
importância dos equipa-
mentos de segurança con-
tra os incêndios, assim co-
mo foram demonstrados 
todos os procedimentos 
na prestação de auxilio 
por parte do Bombeiros.

A Associação Cultural 
Recreativa de Rebordosa 
organiza o 5º. Raid BTT no 
próximo dia 26 de Novem-
bro. Este evento à seme-
lhança de anos anteriores 

tem um percurso de 30km, 
tem saída marcada da Sede 
da ACRR e percorrerá os 
trilhos de Rebordosa . Pode 
fazer a sua inscrição na Se-
de da Associação.

A árvore que está junto à 
Junta de Freguesia de Baltar, 
do lado da antiga sede do 
Clube Jazz de Baltar, está se-
ca no seu interior, e constitui 
um perigo eminente. A solu-
ção passa pelo corte da res-
petiva árvore. A nova Junta 
de Freguesia vai fazer as dili-
gências necessárias para  que 
o seu abate se faça no espaço 
d e  t e m p o  m a i s  c u r t o 
possível. 

As paredes da Junta de 
Freguesia , nomeadamente 
na sua parte frontal, são alvo 
de constantes vandalismo 
por parte dos jovens que se 
sentam naquele local para 
efetuarem as mais diversas 
atividades. Junto ao parque 
Baltar Lazer que foi inaugu-
rado há apenas 4 anos e  que 
fica situado na parte traseira 
da Junta de Freguesia, existe 
um espaço que é aproveitado 
para atividades menos líci-
tas. Nos últimos anos esta si-
tuação agravou-se e não fo-
ram tomadas medidas que 
evitassem chegar a esta si-
tuação. Esta é uma das situa-
ções que carecem de resolu-
ção num futuro próximo.

VIII Ação de Prevenção Rodoviária
5º Raid BTT  
em  Rebordosa

Árvore 
Perigosa

Vandalismo 
na Junta de 
Freguesia

A Associação CÓDIGO 
MUSICAL, após começar as 
suas atividades no início do 
mês de Outubro de 2017, or-
ganiza no dia 27 de Outubro 
de 2017, a partir das 18:30h, 
nas instalações da associação 

(antiga escola primária de 
Cristelo) uma festa temática 
alusiva ao Halloween.  Os alu-
nos de Dança (Ballet|Con-
temporâneo|Hip Hop) e de 
Fitness, que integram a colec-
tividade irão realizar um Des-
file de Máscaras,  sempre 
com muita música e dança à 
mistura, e terão muitas Doçu-
ras e Travessuras para se deli-
ciar, e mais surpresas que se-
rão desvendadas no próprio 

dia da festa! Por sua vez o 
SER SOCIAL - Associação pa-
ra o Desenvolvimento de 
Cristelo, organiza no dia 4 de 
Novembro de 2017, a partir 
das 19h, no Salão Paroquial 
de Cristelo a 1.ª Festa da 
Francesinha e Magusto Soli-
dário, uma iniciativa que visa 
a angariação de fundos para a 
associação. Os interessados 
em participar deverão dirigir-
-se à sede da colectividade 

(antiga escola primária de 
Cristelo), ou contactar com 
os elementos da direcção em 
exercício de funções. A nível 
desportivo, destaca-se o FU-
TEBOL CLUBE DE CRISTE-
LO, que sempre se dedicou à 
prática desportiva de futebol 
de 11 em vários escalões, 
mas que reúne agora esfor-
ços, através do seu atual Pre-
sidente Carlos Madurago, 
para o lançamento do Futsal 

no clube. Para o efeito foi 
criada uma equipa (com atle-
tas maioritariamente de 
Cristelo) com a finalidade de 
disputar o Campeonato Dis-
trital do Porto de Futsal da 
Liga Inatel. Esperam-se bons 
resultados, pois o associati-
vismo de Cristelo já deixou 
marcas em tal campeonato, 
com títulos de Campeões na 
época 2016/2017, logo a fas-
quia está elevada, e espera-

-se mais uma taça!  Com estas 
dinâmicas levadas a cabo pe-
los líderes associativos, a po-
pulação Cristelense só tem a 
ganhar, pois graças a estas 
iniciativas promove-se um 
escape ao quotidiano, culti-
vando-se, por um lado, a prá-
tica desportiva e o espírito 
competitivo, e por outro lado, 
garante-se o convívio inter-
geracional caminhando-se 
para o bem estar de todos.

    CRISTELO

Dinâmica Associativa em Cristelo 

CARLA
NUNES

Os novos órgãos autárqui-
cos de Freguesia de Rebordosa 
para o mandato 2017/2021 já 
tomaram posse em sessão so-
lene que decorreu no Salão da 
Junta. 

A rebentar pelas costuras, o 
Salão Nobre da Junta de fre-
guesia de Rebordosa testemu-
nhou, pela primeira vez, a to-
mada de posse de uma mulher 
como presidente de Junta, no 
caso de Salomé Santos.

Uma sessão marcada pelo 

discurso do Presidente cessan-
te e novo Vereador Elias Bar-
ros, que não passou em claro e 
agradeceu a todos os presen-
tes pela confiança depositada 
na equipa dele mencionou que 
nos últimos 8 anos que esteve a 
gerir os destinos da Freguesia 
de Rebordosa fê-lo com  senti-
do de responsabilidade,  «É, 
sem dúvida, um momento im-
portante na minha vida, na co-
munidade e no concelho de 
Paredes. Tomar posse e assu-
mir que vamos cumprir com 
lealdade aquilo que o nosso 
concelho precisa e que a popu-
lação espera que façamos em 
frente a tantos amigos é uma 
responsabilidade acrescida. É o 

início de mais um mandato e 
um desafio de quatro anos. Es-
te concelho precisa de estabili-
dade, paz, capacidade de mobi-
lização e união de esforços. Fa-
z-se com o envolvimento da 
população do nosso concelho 
que pode e faz a diferença num 
tempo em que é preciso criar 
emprego. Nestes quatro anos 
temos que ser capazes”, disse.

O novo Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, também 
marcou presença, realçando 
que foi “com muito agrado que 
vemos este Salão cheio de pes-
soas. É sinal que se preocupam 
e estão atentas. A democracia é 
precisamente isto. Queremos 

que nos acompanhem no bem e 
no mal e que saibam reivindicar 
o que é melhor para a nossa ter-
ra. Foi para isso que nos elege-
ram. Temos um programa exi-
gente, onde queremos repor a 
Verdade e trabalhar com serie-
dade cheio de desafios é o nos-
so compromisso. É darmos o 
melhor de nós e cumprirmos os 
objetivos.».

A nova presidente da Junta 
de Freguesia, Salomé Santos 
dirigiu-se aos presentes afir-
mando “tentaremos cumprir 
com tudo que nos propusemos 
fazer com entusiasmo e com 
todos os eleitos”, garantiu.

O novo Executivo da Junta 
de Freguesia de Rebordosa, 

além da Presidente, Salomé 
Santos é composto pela Secre-
tária - Maria Adelaide Silva, 
pelo Tesoureiro José Barbosa e 
pelas vogais Silvestre Carneiro, 
Manuel Fernando Rios. A As-
sembleia de Freguesia também 
é presidida por uma mulher, 
Isabel Barbosa; 1º. Secretário - 
Júlia Fernandes; 2º. Secretário 
- Maurício Leal; 

No assembleia têm igual-
mente assento, Abel Seabra; 
Fernando Joaquim Barbosa; 
Carlos Alfredo Silva; Helena 
Soares; José Luís Moreira; José 
Firmino Barbosa; Gracinda 
Moreira; João Filipe Santos; 
Eduardo Nelson Ferreira; Célia 
Silva.

    REBORDOSA

Instalação dos Órgãos Autárquicos

PAULO 
PINHEIRO

O Grupo de Teatro Tru’peça apresenta 
amanhã, no Auditório da “A Celer”. a peça de 
teatro “Check In”.  O espetáculo começa às 
21.30h.

Teatro
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PUBLICIDADE

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

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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..
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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

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes
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CULTURA

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  OUT17

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até 30 nov
Exposição
Mulheres de Camilo
Casa de Camilo

18 nov | 21.30h 
Teatro 
Viúva porém honesta 
Grupo Teatral Freamundense

BIBLIOTECA
Escritor do mês outubro
Manuel Alegre

Escritor do mês novembro
Filipa Fonseca Silva

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis 
“Onde estás caracol” 
Susanna Isern & Leire Salaberria 

31 out | 10.30h 
Teatro de Fantoches 
O que sabe  a Lua? 
Michael Grejnec

7,14, 21 e 28 nov | 10.30h 
Teatro de Fantoches 
Lobo procura emprego 
António Torrado

2,9,23 e 30 nov | 10.30 
Histórias de Encantar 
As palavras mágicas
Manuela  Mota Ribeiro 

COOPERAÇÃO
8 nov |14.30h 
Comemoração 
do Dia de S. Martinho

15 nov | 14.30h 
Atliê 
Artes Manuais 
Confeção de Sapatilha em EVA

22 e 29 nov | 14.30h 
Teatro 
Preparação de peça de teatro

PAREDES (CIDADE)
Até 4 nov 
Loja Interativa de Turismo de Paredes 
Exposição de Fotografia
Alma Tua 
Miguel Gomes e Norberto Valério 

A 
B i b l i o t e c a  d a 
F u n d a ç ã o  A 
LORD está a dis-

ponibilizar a todos os leito-
res interessados títulos de 
Kazuo Ishiguro, o novo No-
bel da Literatura.

Kazuo Ishiguro é o autor 
de livros como “Os Despojos 
d o  D i a”  o u  “ N u n c a  m e 
Deixes“.

Nascido a 8 de novembro 
de 1954, em Nagasaki, no Ja-
pão, Kazuo Ishiguro mudou-
-se para o Reino Unido em 
1960, quando o seu pai foi 
aceite como investigador no 

National Institute of Oceano-
graphy. Educado numa escola 
de rapazes em Surrey, o lau-
reado que em tempos traba-
lhou para a Rainha Mãe como 
grouse-beater — basicamen-
te, afugentava galinhas bra-
vas em direção a caçadores — 
acabou por entrar na Univer-
sidade de Kent, na Cantuária, 
onde se especializou em lín-
gua inglesa e filosofia. O seu 
primeiro emprego, depois de 
ter concluído os estudos su-
periores, foi o de assistente 
social nos bairros mais pobres 
de Londres.

No discurso em que reve-
lou o vencedor, a secretária 
permanente da organização 

sueca destacou os “romances 
de grande força emocional”, 
do autor, assim como a sua ca-
pacidade de “revelar os abis-
mos por trás da ilusória sensa-
ção de conexão com o mundo”. 
Mais tarde, a mesma repre-
sentante da Academia Sueca, 

disse em entrevista que este 
Nobel distingue “um escritor 
de grande integridade”, “um 
romancista absolutamente 
brilhante” que “desenvolveu 
um universo estético só seu”. 
Acabou por referir ainda que 
Franz Kafka, Jane Austen e 
“ u m a  p i t a d a  d e  M a r c e l 
Proust” compõem o leque de 
principais influências do 
escritor.

No total, Ishiguro já conta 
com nove obras publicadas — 
a primeira, “Introductions 7: 
Stories by New Writers”, foi 
editada em 1981 e a mais re-
cente, “O Gigante Enterrado”, 
chegou às lojas em 2015 –, e 
um total de 20 distinções (21, 

contando com a desta quinta-
-feira), sendo que entre elas, 
as mais relevantes são o Man 
Booker Prize para ficção 
(2005), os dois Best of Young 
British Novelists atribuídos 
pela Granta (em 83 e 93) e a 
nomeação como Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres 
em França, no ano de 1998.

“Os Despojos do Dia”, ro-
mance editado em 1989, con-
ta a história de Stevens, um 
mordomo que relata o seu 
dia-a-dia e o relacionamento 
com a governanta Miss Ken-
ton, transposto para o grande 
ecrã em 1993 — com Anthony 
Hopkins e Emma Thompson 
como protagonistas.

LEITURAS. Kazuo Ishiguro, nasceu no Japão, mas cresceu como inglês e foi no dia 5 de outubro escolhido 
pela academia sueca como o vencedor do Nobel da Literatura. 

“Ler” o nobel da Literatura  
pela Biblioteca de A LORD

António Orlando | texto

O Outubro Musical chegou 
ao fim com atuação da dupla, 
José Afonso & Tomás Rosa. Jo-
sé Afonso Sousa e Tomás Rosa 
dois jovens percussionistas 
bastante promissores na sua 
geração, ambos premiados em 
concursos nacionais e interna-
cionais, foram os convidados 
para a última sessão do Outono 
Musical 2017 iniciativa promo-
vida pela Fundação A LORD.  O 
espetáculo teve entrada gra-

tuita e aconteceu na noite de 
sábado, dia 14 de outubro.

Outubro Musical 

PUB

 

REPERTÓRIO
Silence must  
be heard Temazcal

Dance of the  
drums 2+1 duo
Tchick

Alvorada do  
gracioso Despedida
Trio per  
uno 1 Trio per uno 3
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DESPORTO

O 
Clube TT Paredes 
Rota dos Móveis, 
entidade respon-

sável pela organização da pro-
va, modificou a pista em rela-
ção ao ano anterior, mas man-
t e v e  a  d i f i c u l d a d e  e  a 
preocupação em proporcionar 
a o  p ú b l i c o  u m  g r a n d e 
espetáculo.  

Sérgio Castro (IAC Off 
road), de Gondomar, foi quem 
venceu em termos absolutos e 
também na Super Proto. No 
Campenato de 2017, Rui Que-
rido e Ivo Mendes (Euro4x-
4parts/Veicomer) ganharam 
tudo o que havia para ganhar 
em termos de equipa, navega-
dor e piloto na classe Absoluto 
e também na classe Proto. À 
semelhança do que aconteceu 
nos últimos dois anos, José Cos-
ta não foi esquecido e a organi-
zação do CNTrial 4x4 organiza 
um troféu extra-campeonato 
em homenagem ao antigo prati-
cante e sócio do clube TT Pare-
des Rota dos Móveis. Em pista 
viaturas de série, com ou sem 
modificações, e com pneus até 
37 polegadas. António Martins 
(Martins’s Team) venceu depois 
de completar 11 voltas à pista, 
mais 2 do que o segundo classifi-
cado Carlos Teixeira (RC Auto-
móveis & Tasco do Stand).

CAMPEÕES NACIONAIS 
Foi um ano desportivamen-

te perfeito para Rui Querido e 
Ivo Mendes (Euro4x4parts/
Veicomer). Ganharam tudo o 
que havia para ganhar em ter-
mos de equipa, navegador e pi-
loto na classe Absoluto e  tam-
bém na classe Proto. Aliás, Rui 
Querido é tetracampeão da 
classe Proto, feito nunca antes 
conseguido no CNTrial 4x4. 
Ainda na Absoluta, Cláudio 

Ferreira fez 85 pontos, mais 14 
pontos do que o terceiro classi-
ficado Álvaro Alves (Dream 
Car), e é vice-campeão.

Já na classe Proto Flávio 
Gomes (TáBô Team 4x4) ven-
ceu, depois de várias tentativas 

nas etapas anteriores. Na últi-
ma prova com o Jeep Wrangler, 
correu sem nenhum problema 
mecânico. Com esta vitória 
Flávio Gomes consegue tam-
bém ser vice-campeão da clas-
se Proto. António Calçada é o 

campeão Extreme. Cláudio 
Ferreira campeão em ano de 
estreia na classe super proto. 
João Fernandes é bicampeão 
da classe Promoção. Daniel 
Duque é campeão na UTV/
Buggy.

AUTOMÓVEIS. A cidade de Gandra acolheu pelo segundo ano consecutivo a etapa Nacional de Trial 4X4. Com 36 equipas em pista 
e uma verdadeira multidão a assistir à derradeira luta, o Campeonato Nacional de Trial 4x4 2017 terminou com chave de ouro.

Piloto de Gondomar dominou Trial 4x4 
de Gandra, Paredes

António Orlando | texto

CLASSIFICAÇÕES: 
Classificação CNTrial 4x4 Absoluto
1.º Rui Querido – Toyota bj 40 –  103 pontos

2.º Cláudio Ferreira – Proto Mercedes – 85 pontos

3.º Álvaro Alves – Toyota bj70 – 71 pontos

Classificação CNTrial 4x4 Extreme
1.º  António Calçada – Suzuki Samurai R – 120 pontos

2.º  António Silva - Toyota Hilux – 116 pontos

3.º  Pedro Alves – Land Rover – 114 pontos

Classificação CNTrial 4x4 Proto
1.º Rui Querido – Toyota bj 40 – 118 pontos

2.º Flávio Gomes – Jeep Wrangler – 103 pontos

3.º Álvaro Alves – Toyota bj70 – 97 pontos 

Classificação CNTrial 4x4  Super Proto
1.º Cláudio Ferreira - – Proto Mercedes – 118 pontos

2.º Cláudio Amarílio – Crawler BMW – 87 pontos

Classificação CNTrial 4x4  Promoção
1.º João Fernandes – Nissan patrol GR – 140 pontos

2.º João Vicente – Toyota bj40 – 122 pontos

3.º Fábio Ferreira – Nissan Patrol GR – 94 pontos

Classificação CNTrial 4x4  UTV/buggy
1.º Daniel Duque – Polaris RZR 800S – 131 pontos

2.º Domingos Diniz – Can-Am Maverick X3 – 124 pontos
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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

VITORINO JOAQUIM 
FERREIRA DA COSTA
Faleceu no dia 14 de outubro com 38 anos.  

Era natural de Paredes e residente em Nevogilde, Lousada.  
Era divorciado. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NEVOGILDE / LOUSADA

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 
MOREIRA
Faleceu no dia 12 de outubro, com 56 anos. Era 
natural de Mouriz – Paredes e residente na Rua 

Central de Bairros, n.º 617, Paredes. Era viúva de Júlio Augusto 
Gomes Parente.

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

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

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

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

FALECEU

MARIA FERNANDA 
ROSA BARBOSA
Faleceu no dia 18 de outubro, com 80 anos. Era 
natural de Parada de Todeia – Paredes e residente 

na Rua Nossa Senhora da Ajuda, n.º 520, Penafiel. Era casada 
com José Borges Nogueira.

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

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

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

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

FALECEU

MANUEL RODRIGUES
Faleceu no dia 15 de outubro, com 88 anos. Era na-
tural de Cete – Paredes e residente na Trav. Senhora 
do Vale n.º 442, Cete, Paredes. Era casado com Nair 

Moreira Cepeda.

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

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

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

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

CETE / PAREDES

FALECEU

MARIA DA COSTA DIAS
Faleceu no dia 18 de outubro, com 85 anos. Era 
natural de Frazão – Paços de Ferreira e residente na 
Rua da Campa, n.º 541, Lordelo, Paredes.    Era viúva 

de Eduardo Teles Martins.

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

A FAMÍLIA
Funerária 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

ALICE ALVES PINHEIRO
Faleceu no dia 24 de outubro, com 93 anos. Era 
natural da Seroa – Paços de Ferreira e residente 
na Rua Albano Jesus Amaral, n.º 1 (Adil), Lordelo, 

Paredes. Era viúva de José Ferreira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LORDELO / PAREDES

FALECEU

FRANCISCO  
COELHO DA SILVA
Faleceu no dia 21 de outubro com 85 anos. Era 

natural de Nevogilde-Lousada e residente em Beire, Paredes.  
Era viúvo de Justina da Silva Freire. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

O seu jornal

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
 

apresenta  
sentidas condolências



23Sexta-feira 27 de Outubro de 2017  oprogressodePAREDES

DIVERSOS / OPINIÃO

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

       TRIBUTO …

Comparando o clima outonal do 

século passado e o atual, o frio e a 

chuva ocupam um tempo mais curto, 

o que tem influência no mercado do 

vestuário da época invernosa. Pare-

des foi sempre uma terra com bas-

tantes alfaiates, num tempo em que o 

pronto-a-vestir era menos acessível 

e diversificado, mas agora vão desa-

parecendo por falta de quem queira dar continuidade à arte de 

bem confecionar fatos por medida. Durante décadas destacava-

-se em Paredes uma grande alfaiataria, no topo do largo da Feira, 

cujo proprietário era o Sr. Joaquim Pereira Garcês, conhecido 

por Rei dos Capotes. Nessa casa comercial fazia-se a venda de 

roupas e retrosaria, e a confeção de fatos por medida, de samar-

ras e de capotes, quer para venda local, quer para venda nas fei-

ras das redondezas. Joaquim Garcês ganhou fama muito cedo 

pelas suas qualidades de extraordinário alfaiate, arte que domi-

nava na perfeição, e pelo charme e atenção com que atendia os 

clientes. Tinha um enorme brio pessoal e profissional e, por isso, 

gostava de ser ele a tirar as medidas aos clientes e a fazer as pro-

vas antes de concluir as peças. Era costume ver-se clientes à es-

pera para serem atendidos no salão de medidas. No corte e con-

feção trabalhava um grupo de homens e mulheres, tecnicamente 

bem preparados, e não havia espaço de tempo para “molengui-

ces”. Era preciso dar resposta aos clientes que procuravam a ca-

sa, ao mesmo tempo que se produzia para abastecer os carros 

dos vendedores nas feiras. A partir dos primeiros dias frios do 

Outono, a Vila de Paredes, hoje Cidade, transformava-se com os 

passeantes, com os feirantes compradores de gado ou mesmo 

com os profissionais de balcão, vestidos de samarras ou capotes 

com pele de raposa na gola para embelezar a peça. Quem olhava, 

ao ver alguém de capote, logo dizia “ali vai mais um cliente do Rei 

dos Capotes”. A qualidade dos fatos chamava os jovens que pre-

cisavam de começar a sua vida profissional com uma boa ima-

gem. As samarras e capotes eram essenciais para quem tinha de 

enfrentar o frio, desde os vendedores de gado, aos médicos que 

iam às aldeias. O Rei dos Capotes respondia a necessidades de 

gente de todas as classes sociais e a todos atendia com o mesmo 

respeito e com o mesmo brio profissional.

Ainda há quem tire do seu roupeiro o velhinho agasalho, qua-

se como uma velha tradição ou fazendo lembrar o tal “Rei”, uma 

grande figura profissional das últimas décadas do século XX nes-

ta cidade.

JOAQUIM GARCÊS,  
O “REI DOS CAPOTES”

POR: GASTÃO MOREIRA

Decorreu no dia 17 de 
setembro, na Freguesia 
de Aguiar de Sousa a III 
edição do TRAIL SRA 
SALTO/JORNAL FM, 
nesta edição participa-
ram mais de 900 atletas 
em representação de vá-
rias equipas ligadas ao 
trail running e algumas 
delas já de grande rele-
vância no panorama na-
cional e internacional, 
tendo o evento deste ano 
contado mais uma vez 
com a presença da maior 
embaixadora do trail na-
cional, Lucinda Sousa.

Para além das várias 
equipas representadas, 
também participaram 
muitos atletas em nome 
individual, uns com de-
terminação de superar 
os mais velozes, outros 
apenas com o intuito de 
passarem uma manhã de 
Domingo em contacto 
com a natureza nesse be-
lo enquadramento que é 
a Senhora do Salto, ex-lí-
bris da Freguesia de 
Aguiar de Sousa e agora 
devidamente enquadra-
da no Parque de Paisa-
gem Protegida das Ser-
ras do Porto.

Mais uma vez a orga-
nização ficou a cargo da 
equipa de Trail Sra do 
Salto, a qual em parce-
ria com o Jornal FM e 
com o apoio da associa-
ção BTTOMBOS.

Segundo a organiza-
ção o evento tem um 
enorme potencial de 
crescimento, o número 
de participantes aumen-
tou novamente este ano 
e esta edição foi mais 

uma vez um êxito, tendo 
resultado da caminhada 
o valor de 275€ que foi 
entregue à Cruz Verme-
lha – Delegação da So-
breira. A edição deste 
ano em nada foi afetada 
pela realização de uma 
caminhada solidária rea-
lizada no mesmo dia e à 
mesma hora na sede do 
concelho, a presença de 
figuras ilustres do conce-
lho e o apoio da autar-
quia seriam bem-vindos, 
até para que a população 
de Aguiar de Sousa não 
se sinta tão distante e tão 
abandonada pelos au-
tarcas por si eleitos, refe-
r i u  e l e m e n t o  d a 
organização.

III Trail Sra. do Salto

A CLASSIFICAÇÃO FOI A SEGUINTE:

Geral Masculino

1º Pedro Santos, Fugitivos Urbanos

2º António Martins, Boavista FC

3º Fernando Taborda, individual

Sénior Masculino 

1º Pedro Santos, Factor X/S4L/Medense FC

2º Nuno Nunes, Dá-lhe Gás

3º Hélder Barbosa, Boavista FC

Veterano Masculino

1º Pedro Santos, Fugitivos Urbanos

2º António Martins, Boavista FC

3º Fernando Taborda, individual

Geral Feminino

1ª Lucinda Sousa, Gondomar Futsal Clube

2ª Telma Duarte, Ermidafit

PUB

Victor Pereira | texto
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