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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Meu coração está aos pulos!
Quantas vezes a minha esperança será posta à prova?
Por quantas provas terá ela que passar?

Tudo isso que está aí no ar: malas, cuecas que voam entupidas de di-
nheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro que reservamos duramente 
para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente 
da saúde deles e dos seus pais.

Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais.
Quantas vezes, meu amigo, a minha confiança vai ser posta à prova?
Quantas vezes a minha esperança vai esperar no cais?
É certo que os tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas 

não é correto que a mentira dos maus venha rebentar no nosso nariz.
O Meu coração está no escuro.
A luz é simples, regada pelo conselho simples de meu pai, minha mãe, 

minha avó e dos justos que os precederam:
" - Não roubarás!"
" - Devolva o lápis do coleguinha!"
" – Essa afia não é tua, minha filha!"
Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. 
Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, 

então agora eu vou sacanear: mais honesta ainda eu vou ficar. 
Só de sacanagem!
Dirão:
" - Deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo o mundo rouba."
E eu vou dizer: 
"- Não importa! Será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. 

Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a 
gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente conse-
gue ser livre e ético."

Dirão:
" - É inútil, todo o mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que 

veio de Portugal".
E eu direi:
" - Não admito! Minha esperança é imortal!"
E eu repito, ouviram? IMORTAL!!!

Sei que não dá para mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar para 
mudar o final.

De Elisa Lucinda, declamado por Ana Carolina

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

SÓ DE SACANAGEM!

Do Brasil como podia 
ser de Portugal

OFERECE-SE
Senhora para limpezas de habitação e escritórios,

Tomar conta de Idosos ou crianças.

Contacto 910462725

PUB

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 21 de Setembro de 2007)



3Sexta-feira 23 de Junho de 2017  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE/OPINIÃO

OPINIÃO CLÍNICA

CATARINA LAMEGO 
Formação Específica de Medicina
Geral e Familiar na USF Terras de Souza)

O número de casos de cancro tem 
vindo a aumentar progressivamente 
nos últimos anos. Segundo os últimos 
dados publicados pela Direção Geral de 
Saúde, em 2010, os cinco tipos de cancro 
mais frequentes em Portugal eram, por 
ordem decrescente: próstata, mama, 
cólon, pulmão e estômago. No homem 
os mais frequentes foram: próstata, pul-
mão e cólon. Na mulher os mais frequen-
tes foram: mama, cólon e tiróide.

Numa situação normal, as células re-
produzem-se dando origem a novas cé-
lulas. Em determinadas situações, pode 
ocorrer uma multiplicação descontrola-
da das células, que invadem e interferem 
com a normal função dos tecidos e ór-
gãos que os rodeiam, dando origem ao 
cancro.

Existem vários fatores que aumen-
tam o risco de uma pessoa desenvolver 
cancro, alguns deles não podem ser mo-
dificados, como a idade, o sexo e a gené-
tica. No entanto, em 75-90% dos casos, a 
ocorrência do cancro deve-se a fatores 
que são modificáveis como: a exposição 
ambiental a poluentes e à radiação ultra-
violeta, infeções por determinados vírus 
(como o Vírus do Papiloma Humano) e 
estilos de vida incorretos.

Assim, determinados comporta-
mentos simples podem evitar a ocor-
rência da grande maioria dos cancros, 
entre eles:

- Manter uma alimentação variada e 
equilibrada (rica em frutas e legumes e 
pobre em gorduras saturadas e em 
doces);

- Reduzir o consumo de bebidas 
alcoólicas;

- Não fumar;
- Praticar exercício físico regular;
- Usar protetor solar e evitar as horas 

perigosas de exposição solar;
- Cumprir o Plano Nacional de Vaci-

nação (com destaque para a vacina da 
hepatite B e do Vírus do Papiloma Hu-
mano (“vacina contra o cancro do colo 
do útero”));

- Realizar os rastreios oncológicos 
recomendados: rastreio do cancro da 
mama, do cancro do colo do útero e do 
cancro do cólon e reto (Informe-se com 
o seu Médico de Família). 

Lembre-se: PREVENIR É SEMPRE O 
MELHOR REMÉDIO!

Cancro – É tempo 
de prevenir!

Durante cerca de seis 
meses, uma Ama de 
31 anos, furtou ouro 

e dinheiro dos donos da casa 
onde trabalhava, em Caste-
lões de Cepeda. Os furtos, até 
do mealheiro das crianças, 
acabaram por ser descober-
tos. Segundo o JN, pelos cri-
mes, a mulher foi agora con-

denada a uma pena suspensa 
de três anos e meio de prisão. 
Também deverá pagar à fa-
mília uma indemnização de 
10 767 euros, o valor corres-
pondente aos furtos e mais 
dois mil euros pelos danos 
causados.

A proprietária da casa ti-
nha pedido uma indemniza-
ção à antiga funcionária de 
18 mil euros. Desse valor, 
7500 euros eram reclama-
dos por danos não patrimo-
niais. A queixosa, que se 

constituiu assistente, disse 
em tribunal ter-se sentido 
traída. Tinha contratado a 
Ama para cuidar de uma filha 
bebé. 

A mulher foi despedida, 
em julho do ano passado, mal 
os proprietários deram conta 
dos roubos que tinham come-
çado em janeiro de 2016. 

O primeiro roubo foi um 
pendente e um par de brin-
cos de “contas de Viana” em 
ouro, avaliados em 115 eu-
ros, que foram vendidos por 
50 euros numa loja de com-
pra e venda de ouro da cida-

de. Do mealheiro das crian-
ças foram subtraídos 200 
euros. 

Em tribunal, a arguida 
confessou quase todos os cri-
mes, até porque não tinha 
por onde fugir. As peças de 
ouro roubadas, estavam in-
ventariadas pela loja de ou-
ro, por obrigação legal de re-
gistar o vendedor. A única 
exceção foi o desapareci-
mento de um relógio em ou-
ro. A mulher, mãe de três fi-
lhos, disse nunca o ter visto.

Quanto ao demais durante 
a confissão em tribunal, a ar-
guida alegou ter passado por 
graves problemas financeiros, 
que a levaram a furtar as peças 
de ouro e dinheiro casa da fa-
mília onde trabalhava. 

Sentença. Vendia as jóias numa loja de compra e venda de objetos. Mulher foi condenada 
pelo Tribunal de Paredes a uma pena suspensa de três anos e meio de prisão e a pagar 
indemnizações.

Ama furta ouro aos patrões 
e o mealheiro às crianças 

António Orlando | texto
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Saiba o que pode provocar estes sintomas.
Os primeiros anos de vida de uma criança são 

cruciais na medida em que podemos evitar futu-
ros problemas visuais, se estes forem detetados na 
altura certa.

Quando iniciam o seu percurso escolar as 
crianças podem apresentar algumas dificuldades 
na aprendizagem, e por isso deve-se estar atento a 
todas as tarefas que realizam.

Existem vários problemas visuais, mas a hiper-
metropia é um dos problemas que mais afeta as 
crianças e, muitas vezes, não é descoberto, atem-
padamente, por não manifestar sintomas. Para 
além disto, pode desenvolver outros problemas 
como, por exemplo, estrabismo e ambliopia (olho 
preguiçoso).

A hipermetropia é um erro refrativo que afeta 
principalmente a visão de perto, mas também a 
visão de longe, se o valor desta for elevado. Isto, 
acontece, porque o olho é mais pequeno, a córnea 
é demasiado plana ou o cristalino tem curvaturas 
diferentes em comparação com um olho normal, e 
todas estas alterações fazem com que as imagens 
se formem depois da retina, sendo que, o normal, 
seria na retina.

É preciso ter em atenção quando uma criança 
inicia a aprendizagem e manifesta dificuldades, 
principalmente, na leitura, sendo esta mais lenta, 
queixa-se de dores de cabeça e perde, muito facil-
mente, a concentração. São sintomas e sinais que 
surgem pelo grande esforço acomodativo que as 
crianças fazem ao tentar focar.

Caso verifique que o seu filho apresenta insu-
cesso escolar ou dificuldade na leitura e na con-
centração, queixando-se de dores de cabeça mais 
ao final do dia, deve suspeitar deste problema e, 
sendo assim, é aconselhável marcar uma consulta 
com um profissional da visão o mais breve 
possível.

Informe-se melhor connosco. Encontre-nos na 
Rua 1* de Dezembro no 66, 4585-021, Paredes. 
Contacto telefónico 224932099.

 Os seus filhos não gostam 
de estudar e perdem, 
facilmente, a concentração?

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

Estudo. A falta de apoio familiar foi indicada pelos profissionais de saúde como o motivo mais forte 
para um idoso manifestar sinais de solidão. Idosos confessam tristeza depois tudo terem feito pela fa-
mília que agora os esquece.

Na sequência da realiza-
ção da Prova de Apti-
dão Profissional, su-

bordinada ao tema “Solidão 
nos idosos-conhecer para 
atuar”, para conclusão do Cur-
so Profissional de Técnico Au-
xiliar de Saúde no Agrupamen-
to de Escolas de Vilela, Paredes, 
realizou-se um estudo de caso, 
que consistiu na avaliação das 
causas que contribuem para o 
sentimento de solidão nos ido-
sos institucionalizados. 

A escolha do tema resul-
tou da constatação de alguns 
sinais de tristeza e solidão, 
manifestados entre os idosos 
assistidos durante o período 
de realização do estágio de 
formação em contexto de tra-
balho. São muitos os fatores 
que levam as famílias a opta-
rem pela institucionalização. 

Na maioria dos casos, esta 
opção ocorre quando há uma 
perda de autonomia causada 

por patologias físicas, viuvez, 
carência de apoio social, iso-
lamento, falta de tempo e de 
condições por parte dos fami-
liares, destacando-se aqui a 
questão da manutenção de 
emprego e postos de traba-
lho, severamente ameaçados 
pelas ausências que venham a 
ter, decorrentes da necessida-
de de cuidar presencialmente 
dos seus idosos. 

Para a recolha de informa-
ção foram realizados questio-
nários a idosos institucionali-
zados e a profissionais de 
saúde que trabalham na área, 
com o objetivo de comparar 
as perceções dos intervenien-
tes, no que respeita ao tema 
da solidão na terceira idade. 

A abordagem aos idosos 
exigiu grande concentração e 
sensibilidade, uma vez que é 
u m  a s s u n t o  b a s t a n t e 
delicado. 

Os resultados obtidos de-
monstram que os idosos que 
têm pouca frequência de visi-
tas se encontram emocional-

mente tristes, o que afeta a 
sua qualidade de vida. Os ido-
sos entrevistados, que ti-
nham pouca frequência de 
visitas, transmitiram emo-
ções e sentimentos que ex-
pressavam essa solidão. Um 
deles citou que «era muito 
triste passar os dias sozinho», 
e que considerava a família 
responsável por se sentir as-
sim, pois «deu tudo por eles e 
agora fizeram isto».  

A falta de apoio familiar foi 
indicada pelos profissionais 
de saúde como o motivo mais 
forte para um idoso manifes-
tar sinais de solidão. Na pers-
petiva dos entrevistados, as 
oficinas terapêuticas dinami-
zadas por profissionais com-
petentes são uma espécie de 
“medicamento” que ajuda a 
colmatar algumas destas “di-
ficuldades”. Cabe ao técnico 
auxiliar de saúde acompa-
nhar o terapeuta ocupacional 
no desenvolvimento das ati-
vidades nestas oficinas, 
acompanhar o doente e con-

tribuir para a melhoria do seu 
estado emocional. 

Apesar de nem todos os 
profissionais de saúde esta-
rem familiarizados com o 
conceito de “oficinas terapêu-
ticas”, consideram que as 
mesmas promovem a intera-
ção social, minimizam sinais 
de dependência funcional e 
reduzem os danos oriundos 
da institucionalização. 

A maioria dos profissio-
nais entrevistados foi unâni-
me ao afirmar que os lares 
constituem uma boa opção, 
no sentido de promover uma 
maior integração dos idosos, 
evitando a solidão. 

É importante ressalvar 
que a velhice deve ser bem-
-sucedida e não ter a solidão 
como companhia. A solidão é 
um bom lugar para se visitar, 
mas não é nada bom para se lá 
ficar. (Billings Josh).    

    
*aluna do 12º ano 

do Agrupamento de  
Escolas de Vilela

Solidão nos idosos

Vânia Martins*  | texto

Empresa de 
Construção Civil precisa:

ÁUSTRIA
Carpinteiros de Cofragem 1ª e de 2ª  //  Cozinheiros 

com carta de condução

FRANÇA
Carpinteiros de Cofragem 1ª  //  Trolhas  //

Boas condições salariais, viagens, alimentação e 

alojamento

Contacto: 916 625 184

PUB
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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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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

PUB

O Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo 
de Sousa, cancelou a 

visita ao concelho de Paredes, 
que deveria ter ocorrido na 
passada segunda-feira, 19 de 
junho, no âmbito do périplo 
pelo Parque Serras do Porto. 

Segundo nota de imprensa 
da Câmara de Paredes a Casa 
Civil informou a autarquia 
que “devido aos acontecimen-
tos a lamentar em Pedrógão 
Grande, Sua Excelência o Pre-
sidente da República cance-
lou a sua agenda”.

A visita de Marcelo, ao Par-
que das Serras do Porto, deve-
ria contemplar também a 
inauguração do Posto de 
Bombeiros de Cête em Reca-
rei. (ler texto à parte). Duran-
te a estada em Paredes, em 
Recarei, o Presidente da Re-
pública iria receber a Chave 
de Honra do Município de Pa-
redes aprovada por unanimi-
dade em reunião de Câmara.

TRAGÉDIA JÁ FEZ 
DEZENAS DE MORTOS
Em relação à tragédia de Pe-

drogão Grande, o balanço até ao 
momento contabiliza 64 mor-
tos. O número de feridos era de 
157. O Governo decretou três 
dias de luto nacional.

O diretor nacional da Polícia 
Judiciária (PJ) afirmou que o 
incêndio teve origem numa tro-
voada seca, afastando qualquer 
indício de origem criminosa. 

Porém as certezas iniciais já 
não são as atuais.

Uma onda de solidariedade 
“estonteante” chegou de rom-
pante a Pedrógão Grande. A 
quantidade de mantimentos já 

gera problemas logísticos. Logo 
na segunda-feira, o Presidente 
da Liga dos Bombeiros, Jaime 
Marta Soares, pedia a suspen-
são das doações de bens ali-
mentares e medicamentos pa-

ra os bombeiros. Esgotara-se o 
espaço no quartel de Pedrógão 
Grande, no de Castanheira de 
Pera, no de Figueiró dos Vinhos. 
A ministra da Administração 
Interna, Constança Urbano de 

Sousa, lançou um apelo seme-
lhante. "O facto de as pessoas 
estarem a dar muitos manti-
mentos está neste momento a 
causar-nos algumas dificulda-
des de logística, porque ficá-

mos com excesso de alimenta-
ção", declarou.

O que não levanta proble-
mas de logística é dinheiro.  Há 
várias contas de solidariedade 
abertas. A da Caixa Geral de De-
pósitos ultrapassou o meio mi-
lhão num dia.

A Câmara Municipal de Pa-
redes manifestou junto da Câ-
mara Municipal de Pedrogão 
Grande a sua disponibilidade 
para fornecer mobiliário para 
as famílias desalojadas.

Segundo fonte da autarquia 
paredense, “neste momento, 
após os contactos entre as edili-
dades e apuramento das reais 
necessidades a Câmara Munici-
pal disponibilizará o mobiliário 
necessário para ajudar quem 
perdeu tudo nos incêndios”.

A Associação de Pais do 
Centro Escolar de Mouriz é 
uma das entidades que promo-
veu recolha de bens. 

As delegações da Cruz Ver-
melha da Sobreira e de Vilela 
estão no teatro de operações no 
auxilio às populações afetadas 
pela tragédia. 

Ambas as delegações foram 
acionadas pela Plataforma Re-
gional da Cruz Vermelha a fim 
de prestarem auxílio às vítimas 
do mega incêndio da zona de 
Pedrógão Grande, no distrito de 
Leiria. 

Desde o início da semana 
que “já se encontram em Fi-
gueiró dos Vinhos socorristas, 
psicólogos com o apoio de via-
turas, para prestar todo o apoio 
necessário”, explicou fonte da 
Cruz Vermelha.

Vidas. O cancelamento está relacionado com o incêndio que deflagrou no sábado, dia 17, na zona centro do país. Tragédia matou mais de seis dezenas de pessoas. 
Cruz Vermelha de Vilela está no terreno no apoio às populações. Câmara de Paredes diz que oferece mobiliário às vítimas. 

Marcelo cancelou vinda a Paredes

António Orlando | texto
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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

PUB

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

PUB

A construção do Posto 
Avançado de Bom-
beiros Voluntários de 

Cête, tal como previra o Pro-
gresso de Paredes na sua edi-
ção de 26 de maio, está muito 
atrasada face à data de inau-
guração então prevista pelo 
presidente da Câmara de Pa-
redes. Celso Ferreira tinha 
anunciado, repetidamente, 
que o Presidente da Repúbli-
ca iria inaugurar o Posto no 
dia 19. O anúncio foi mani-
festamente exagerado. 

Uma das últimas vezes que 
o presidente da Câmara falou 
sobre o assunto, foi no aniver-
sário dos Bombeiros de Pare-
des. Na ocasião, convocou so-
lenemente os voluntários, que 
assistiam à cerimónia, para 
estarem presentes em Reca-
rei, pois seriam eles, os bom-
beiros, quem iam entregar a 
Chave de Honra do Concelho 
ao Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa.  

Acontece que a construção 
do Posto no lugar de Rechou-
sa, a cargo de uma empresa de 
Lousada, só começou há cerca 
de um mês num terreno cedi-
do pela Casa do Povo de Reca-
rei. Em tão curto espaço de 
tempo, só por um milagre é 
que a obra poderia estar pron-
ta para que Marcelo a inaugu-
rasse na última segunda-feira. 
A tragédia de Pedrogão Gran-

de “ajudou” a aligeirar o incó-
modo que a situação segura-
mente iria provocar à gestão 
autárquica de Celso Ferreira. 

É verdade que a vinda do 
presidente da República à re-
gião, não seria por causa do 
Posto de Recarei, mas sim no 
âmbito de uma visita ao par-
que das Serras do Porto e que 
o Autarca iria aproveitar para 
fazer o brilharete de pôr a 
mais alta figura da nação a 
inaugurar um mini aquartela-
mento de bombeiros. A festa 

ficou adiada pela tragédia dos 
incêndios …e dos atrasos na 
empreitada do Posto. 

O Posto Avançado de Bom-
beiros Voluntários de Cête, na 
freguesia de Recarei, reclama-
do há décadas pelas popula-
ções do sul do concelho, quan-
do estiver concluído irá ter em 
permanência uma Equipa de 
Primeira Intervenção (EPI) 
para socorrer a população ca-

so seja vítima de acidente, 
doença súbita ou incêndio. 
“Obrigatoriamente uma EPI 
tem que estar garantida. Ter lá 
quatro paredes não dá segu-
rança nenhuma às pessoas”, 
argumentou Vitorino Tadeu, 
comandante interino dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cête.

De futuro, é intenção dos 
bombeiros de Cête, abrir uma 
escola de bombeiros para des-
se modo fazer crescer o Posto 
numa das áreas florestais 
mais densa de Paredes e cuja 
população é aquela que está 
mais afastada do principal 
centro urbano do concelho. 

Na passagem de Marcelo 
Rebelo de Sousa por Paredes, 
estava igualmente prevista a 
inauguração do Mercado da 
Terra (MT) um espaço dinami-
zado pela Embaixada da Ju-
ventude e pela Cooperativa 
Agrícola do Concelho de Pare-
des nas instalações localiza-
das no largo da feira de Pare-
des (cidade).

O Mercado da Terra ambi-
ciona ser o local de encontro 
de diferentes gerações e colo-
car à sua disposição a oportu-
nidade de comprar produtos 
regionais, frescos e processa-
dos, e se desejarem consumi-
-los na hora, no espaço lounge 
que será disponibilizado, ex-
plica fonte do MT.

Proteção Civil. O Posto Avançado de Bombeiros Voluntários de Cête, na freguesia de Recarei, que deveria ser inaugurado no dia 19 de junho, por Marcelo Rebelo de 
Sousa, está como as imagens documentam. Tem apenas as paredes em tijolo ao alto. O verão já chegou.

Anúncio da inauguração do Posto de Recarei  
para junho, foi manifestamente exagerado

António Orlando | texto Posto dos Bombeiros em Recarei 
fotografado em 20 de junho
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A Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) 
está a analisar várias 

queixas contra partidos e o 
Facebook, por propaganda 
feita em páginas promovi-
das como de “conteúdo pa-
trocinado” por violação da 
Lei Eleitoral.

Muitas das queixas já de-
ram origem a processos de 
contraordenação movidos 
pela CNE. Mas ainda não há 

quaisquer decisões, porque 
estão em fase de instrução. 
Os prevaricadores arris-
cam-se a coimas que vão de 
15 mil a 75 mil euros. 

A Lei Eleitoral não impe-
de a difusão de conteúdos 
nessas páginas, como co-
mentários ou a divulgação 
de iniciativas das candidatu-
ras. Porém impede a propa-
ganda eleitoral, como slo-
gans, através de meios de 

publicidade comercial.  Em 
causa está a propaganda po-
lítica que o Facebook permi-
te que os candidatos e movi-
mentos ou forças partidá-
r i a s  f a ç a m  a t r a v é s  d e 
páginas identificadas como 
“patrocinadas”. 

Estas ferramentas de ges-
tão, que furam as regras im-
postas às redes sociais pela 
CNE, permitem aumentar as 
visualizações, os seguidores 

(as paginas privadas têm um 
limite de 5 mil) e os “gostos” 
das suas publicações. A partir 
de 1,5 euro, qualquer perfil 
pode fazer um anúncio, por 
exemplo. Ou, uma página po-
d e  v e r  a u m e n t a d o  o 
público-alvo. 

Nas últimas autárquicas 
foram instauradas contraor-
denações a forças políticas de 
c i n c o  l o c a l i d a d e s  e  a o 
Facebook. 

A Câmara Municipal de 
Paredes entregou no dia 19 
de junho, metade do subsídio 
anual às coletividades musi-
cais do concelho, 5 mil euros 
para cada uma, destinados a 
apoiar as suas atividades du-
rante o ano de 2017. A entre-
ga simbólica dos cheques, se-

gundo fonte autárquica, de-
correu no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho. O apoio 
entregue totalizou os 20 mil 
euros.  O protocolo assinado 
com as quatro bandas do con-
celho: Associação Cultural e 
Musical de Baltar, Associação 
Recreativa e Musical de Vilela, 

Banda de Música de Cête e a 
Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa, prevê um pagamento 
de 10 mil euros a cada asso-
ciação e contempla a obriga-
toriedade da realização de 
concertos em atividades e/ou 
iniciativas organizadas pela 
Câmara de Paredes.

A Câmara Municipal de 
Paredes participou no VIII 
Encontro Anual dos Parcei-
ros do Roteiro de Minas e 
Pontos de Interesse Geológi-
co e Mineiro de Portugal, 
que decorreu nos dias 8 e 9 
de Junho, nas Minas de São 
Domingos, em Mértola.

Ao longo do primeiro dia, 
foram várias as interven-
ções dos parceiros. A organi-

zação do encontro, reconhe-
cendo o trabalho desenvol-
vido no sentido de aplicar o 
discurso científico adequa-

do aos diferentes públicos e 
faixas etárias, convidou a 
Câmara de Paredes para 
apresentar o seu trabalho 
desenvolvido nas Minas de 
Castromil.

Destaque ainda para a 
apresentação do top de pes-
quisas no site do Roteiro, 
“onde as Minas de Castromil 
surgem nos 5 primeiros 
pontos mais pesquisados, 

reforçando a importância do 
património mineiro de Pare-
des”, garante fonte autárqui-
ca paredense. O segundo dia 
foi destinado a trabalhos de 
campo, com visita técnica à 
área mineira de São Domin-
gos, demonstrando a todos 
os parceiros as diferentes 
fases de intervenção para a 
sua recuperação ambiental 
e patrimonial.

Campanha eleitoral via Facebook 
pode dar multa até 75 mil euros 
aos candidatos autárquicos 

Câmara atribuiu 5 mil euros 
a cada Banda Filarmónica do concelho

Minas de Castromil “mostraram-se” em Mértola 

Como todos sabemos as Associações são instituições 
sem fins lucrativos. De qualquer forma, para conseguirem a 
persecução dos seus objetivos, as associações são exemplos 
de sucesso de empreendedorismo para conseguirem anga-
riar fundos para depois conseguirem desempenhar as suas 
atividades.

Ainda esta semana, depois da terrível tragédia que asso-
lou o concelho de Pedrogão Grande, para além da grande 
disponibilidade que todos os bombeiros a nível nacional 
disponibilizaram para ocorrer ao grande incêndio e contro-
lar a sua propagação, as Associações puseram-se logo a levar 
a cabo uma série de iniciativas com o objetivo de angariação 
de verbas, alimentos, roupas, etc., para acudir as pessoas que 
tudo perderam neste terrível incêndio.

Também no nosso concelho as Associações são grandes 
exemplos de empreendedorismo para conseguirem anga-
riar verbas para depois poderem desempenhar da melhor 
forma possível as suas atividades de apoio à comunidade.

Veja-se o exemplo dos nossos Bombeiros e das nossas 
Cruzes Vermelhas. Para se poderem equipar o melhor possí-
vel, para dessa forma prestarem o melhor serviço possível à 
nossa população, levam a cabo determinadas iniciativas que 
constituem verdadeiros exemplos de empreendedorismo.

Estou por exemplo a falar do Bazar do Móvel que realiza 
os Bombeiros Voluntários de Rebordosa, por esta altura das 
Festas de Rebordosa ou também o Bazar do Móvel que a 
Cruz Vermelha de Vilela também realiza por altura das festas 
em Vilela. Com o apoio dos industriais de mobiliário do con-
celho de Paredes, estas Associações descobriram uma forma 
de se financiarem, envolvendo os Industriais que lhes doam 
peças de mobiliário que por vezes têm em stock e que dificil-
mente conseguiriam colocar no mercado, e essas Associa-
ções organizam bazares a um preço mais baixo que o de 
mercado e conseguem dessa forma a obtenção de fundos 
para a aquisição de novos equipamentos.

Mas o empreendedorismo não se fica por aqui. Podemos 
dar muitos outros exemplos. Os Bombeiros de Baltar fazem 
todos os anos um festival de carros Tunning cujas receitas 
revertem a favor da corporação, e outros como o caso da 
Cruz Vermelha de Vilela têm feito calendários ou mesmo a 
promoção e venda de lotes de terreno para angariarem ver-
bas para a sua nova sede.

Não poderia pois, neste momento de grande consterna-
ção nacional, deixar de prestar aqui a minha homenagem a 
todos esses homens e mulheres que constituem as nossas 
associações e que são verdadeiros exemplos de empreende-
dorismo na obtenção de fundos para levarem a cabo as suas 
missões de apoio à população.

O exemplo de empreendedorismo 
das Associações

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com
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João Ribeiro, que venceu a 
última prova, fechou a jor-
nada no segundo lugar do 

pódio, na frente de André 
Mouta, numa noite quente em 
Mação, localidade bem no 
centro de Portugal e que aco-
lheu o arranque do terceiro 
ano do campeonato nacional 
de Superenduro.

 “Nos treinos cronometra-
dos consegui fazer o melhor 
tempo no bonito traçado... Já 
nas mangas finais muitas 
quedas numa zona de obstá-
culo levaram-me à 3ª posição 
final na Classe Rainha. Foi 
sem dúvida uma grande noi-
te”, explicou ao Progresso de 
Paredes, André Mouta. 

Albano Mouta, pai de An-
dré, foi o vencedor da classe 
Open e subiu ao lugar mais 
alto do pódio final, que foi 
completado por Márcio Bar-
bosa e Ricardo Rios.

O Campeonato Nacional 
de Superenduro - Bradol 
2017 prossegue no dia 24 de 
junho em Castelo Branco. Es-
te campeonato, só agora co-
meçou, é composto por cinco 
provas que decorrem entre os 
meses de junho e setembro. A 
12 de Agosto, André Mouta 
corre “em casa” atendendo a 
que o Campeonato Nacional 
de Superenduro vem a Pare-
des para a prova de Baltar, no 
kartódromo.  

Quanto o Campeonato Na-
cional de Enduro, André Mou-
ta é 5º da geral a 2m41.073s 
do líder do campeonato Dio-
go Vieira. A próxima prova do 
campeonato, penúltima do 
calendário, será no dia 16 de 
julho em Souselas, nos arre-
dores de Coimbra.

João Barros terminou no 
segundo lugar o Rali Vidrei-
ro/Centro de Portugal, um 
resultado que lhe permite 
depender apenas de si pró-
prio para chegar ao ambicio-
nado título. O piloto do Ford 
Fiesta R5 irá ter, no entanto, 
u m  d u ro  c a m i n h o  p e l a 
frente. 

Até aqui, por uma razão 
ou outra, João Barros, ainda 
não tinha sido capaz de fazer 
melhor do que a coleção de 
terceiros lugares que con-
quistou até agora. No Rali 
Vidreiro, foi segundo, depois 
de um segundo dia onde não 
se conseguiu intrometer na 
luta pela vitória, mas teve 
que se aplicar e manter a 
concentração para não dei-
xar que Miguel Barbosa se 
aproximasse, com ambos os 
pilotos a fazerem uma boa 
prova, nomeadamente o do 
Ford de Rebordosa, que as-
sim se mantém bem dentro 
da luta pelo título, com uma 
época muito regular.

“Ambicionava o primeiro 
lugar, mas ainda não o conse-
gui. A Marinha Grande sem-
pre foi difícil para mim, ví-
nhamos aqui com expetativa 
de lutar pela vitória, mas na 
primeira etapa, no Farol fiz 
um pião que me impediu de 
ficar mais à frente, senão 
penso que conseguiria ar-
rancar em primeiro no sába-
do. Depois, nos dois novos 
troços de sábado foi notória 
a minha dificuldade e nas 
partes mais sujas optei por 
me precaver mais um boca-
dinho” explica, João Barros.

Com três ralis por dispu-
tar,  Pedro Meireles com 
101,98 postos, está isolado 
na liderança do Campeonato 
Nacional de Ralis e João Bar-
ros é segundo com 90,51 
pontos. 

“Estamos todos muito 
perto, está tudo em aberto, 
ainda por cima agora com a 
infelicidade que tiveram o Zé 
Pedro e a Inês. O nível este 
ano está bem mais elevado 
que o ano passado. Tenho a 
certeza que quem conseguir 

ser mais regular vai conse-
guir ser o campeão. Ainda 
faltam três ralis, onde temos 
que pontuar o máximo pos-
sível, tenho que deitar um 
resultado fora, por isso pen-
so que estamos os três [Mei-
reles, Barros e Vieira] a lutar 
pelo campeonato. Eu sei que 
dependo só de mim próprio, 

de qualquer maneira vou dar 
o máximo para conseguir ser 
Campeão…”, garante João 
Barros. Elias Barros, em 
Ford R5, com 10,82 pontos 
apenas pontuou no rali da 
Póvoa e no Rali de Portugal. 

A próxima prova é o Rali 
Vinho da Madeira, entre 3 e 5 
de agosto.

Enduro. A cidade de Mação foi o palco da jornada inaugural do campeona-
to nacional de Superenduro - Bradol 2017, que terminou com o piloto de 
Lordelo no 3º lugar. A vitória foi do campeão nacional de trial Diogo Vieira.

André Mouta começou 
no pódio o Superenduro 
- Bradol 2017

António Orlando | texto

CAMPEONATO NACIONAL
DE SUPERENDURO - BRADOL 2017 
Classificações
Classe Prestige 
1º Diogo Vieira com 57 pontos 
2º João Ribeiro com 52 
3º André Mouta com 43 
4º Diogo Ventura com 39 
5º Joel Vieira com 37
Classe Open 
1º Albano Mouta com 53 pontos 
2º Márcio Barbosa com 47 
3º Ricardo Rios com 47 
4º David Pinto com 41 
5º Manuel Moura com 38w

ENDURO
Enduro é uma modalidade de motociclismo, pratica-

da em pistas maioritariamente de todo-terreno.
A maior parte dos eventos são provas de regularida-

de, isto é, cada piloto deve cumprir o trajeto da prova 
num tempo previamente designado, sendo penalizados 
os pilotos conforme se desviem do tempo objectivo 
(quer por excesso como por defeito).

Tradicionalmente, os pilotos partem agrupados, ca-
da grupo separado por apenas alguns minutos. 

SUPERENDURO
O Superenduro é uma modalidade que mistura en-

duro com motocross e TT Trial. São provas realizadas 
regra geral dentro de pavilhões desportivos e os per-
cursos têm diver.

RALI VIDREIRO
1º  Pedro Meireles / Mário Castro (P)
Skoda Fabia R5 1:01.26,2

2º  João Barros / Jorge Henriques (P) 
Ford Fiesta R5 +23.2

3º  Miguel Barbosa / Miguel Ramalho (P) 
Skoda Fabia R5 +34,5

4º Joaquim Alves / Luís Ramalho (P)
Ford Fiesta R5 +01.53,1

5º  Adruzilo Lopes / Luís Lisboa (P)
Porsche 997 GT3 RS 3.6 +02.59,2

VENCEDORES DE TROÇOS:
Pedro Meireles (3); 
Miguel Barbosa (1); 
João Barros (2);
Carlos Vieira (3)

PENAFIEL
RACING FEST
João Barros venceu o 

rali do Penafiel Racing 
Fest, a festa de homena-
gem a Joaquim Santos. O 
piloto de Rebordosa não 
deu hipóteses à concorrência apesar do bom anda-
mento, nomeadamente, de Elias Barros.

João Barros mantém-se na luta 
pelo título  do Nacional de Ralis
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Joaquim Soares 
foi autor de duas 
excelentes corridas 
n o  C a m p e o n a t o 
Nacional de Clássi-
cos – Legend´s Cup, 
atendendo a que 
ainda está em fase 
de adaptação ao 
Lotus Elan no Cam-
peonato Nacional 
de Clássicos. Logo 
na sessão de trei-
nos, o piloto de Pa-
redes fez o tempo 
de 2.14.890, lar-
gando assim da 6ª 
linha da grelha de 
partida. Segundo 
Joaquim Soares, “ 
nunca tinha corri-
do com este carro 
em Portimão, pre-
cisava de mais al-
gum tempo em pis-
ta para melhorar 
um pouco mais “. 
Mas para a primei-
ra vez Joaquim Soa-
res foi autor duma 
excelente corrida, 
tendo cortado a li-
nha de chegada na 
9ª posição da geral 
e segundo na cate-
goria H 71. Para a 
segunda corrida, o 
Lotus amarelo ve-
ria a bandeira de 

xadrez na oitava 
posição da geral e 
primeiro em ter-
mos de categoria . 
Por isso no final 
J o a q u i m  S o a re s 
descreveu-nos o 
que  se  passou a 
bordo do Elan,  “ 
correu muito bem, 
sem problemas de 
maior, foi fazer a 
minha corrida sem 
contratempos,  a 
tentar adaptar-me 
ao carro, de resto 
impecável”.

De referir ainda 
a participação de 
Joaquim Soares ao 
volante do Alfa Ro-
meo 156, que parti-
cipa na Legend´s 
Cup e  no Troféu 
Feup 3, onde viria a 
terminar na 14ª 
posição da geral,  e 
6º na Feup 3, mas o 
piloto estava insa-
t i s f e i t o  c o m  o s 
préstimos do carro, 
dizendo “ não sei o 
que se passa com 
aquele motor , não 
desenvolve, vou ter 
de resolver isso, de 
forma a ter o carro 
o mais competitivo 
para Vila Real.”

Nacional de Clássicos
Joaquim Soares 
fez corrida  
tranquila 
em Portimão

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Na primeira parte do jogo 
com o Vilarinho não existimos 
e isso influenciou o desenro-
lar da nossa capacidade de jo-
go. Acabamos por merecer 
perder pela primeira parte 
que fizemos. O Vilarinho ape-
nas fez um remate, mas este-

ve a um nível competitivo superior.

Balanço

Em dois anos e meio: conseguimos a manutenção 
no meio ano numa missão quase impossível. Alcan-
çamos a melhor pontuação de sempre no  primeiro 
ano e no segundo ano conseguimos ir à final da Taça 
Brali e dessa forma obtivemos o acesso à participa-
ção na Taça de Portugal da próxima época, compe-
tição onde o clube, no passado, já fez coisas muito 
interessantes. A época que agora chega ao fim, foi 
positiva cumprimos os objetivos e ainda alcança-
mos a final da Taça da AFP com um orçamento re-
duzido e com uma aposta na formação constante. 
Valorizamos jogadores e o clube. Foi um bom ano 
sem dúvida. O futuro? É tempo de repor energias 
refletir e decidir o melhor, mas a vida é feita de 
ciclos…

Por ANTÓNIO ORLANDO

A subida tam-
bém é nossa

C
umpriu-se em toda 

a linha a previsão 

feita, há 15 dias, 

pelo Progresso de Paredes 

que apontava para a subi-

da do FC Parada à 1ª Divi-

são da Associação Futebol 

do Porto e da repescagem 

do Nun´Álvarespara a Eli-

te Pró, já após o seu cam-

peonato ter terminado há 

15 dias. A culpa, neste ca-

so, “a boa culpa” tem a ver 

com a reorganização dos 

quadros competitivos da 

AFP. FC Penafiel, Rio Ave, 

Boavista e Lousada vão 

avançar com equipas “B”. 

As três primeiras têm jo-

gadores profissionais e 

por essa via, têm entrada 

direta na Divisão de Elite. 

O Lousada tem que inscre-

ver a equipa “B” na II Dis-

trital. Como há a intenção 

de serem criadas duas sé-

ries em todos os escalões 

da AFP, o brinde saiu ao 

Nun´Álvares, 4º classifica-

do da Divisão de Honra 

que assim foi repescado 

para a Elite “para fazer nú-

mero par” com a entrada 

dos três novatos. O FC Pa-

rada, por idêntica ordem 

de razão, também subiu 

apesar de ter empatado na 

última jornada. Deixa de 

haver três séries na II Divi-

são. Passa para duas séries 

e os 3ºs classificados, caso 

do Parada, sobem de 

divisão.
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MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 11  DISPUTADA EM 11 DE JUNHO

USC Paredes ......................0 FC Vilarinho ..................... 1

Aliados FC Lordelo  .........2 Tirsense  ............................ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 10

1º Tirsense  ...............................................................48 pontos

4º Aliados FC Lordelo  ..........................................33 p

7º USC Paredes  ......................................................27 p 

MANTÊM-SE, ENTRE OUTRO

NA ELITE PRÓ DA AFP: 

Aliados e USC Paredes a que se junta o Nun´Alvares 

repescado devido às alterações dos quadros competi-

tivos da AFP que serão implementadas na próxima 

época.

DISPUTA PLAY-OFF DE MANUTENÇÃO: 

Vila Meã

DESCEM DE DIVISÃO: 

Alpendora e Gondomar B

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, II FASE  

JORNADA 6 (ÚLTIMA) A DISPUTADA EM 28 DE 

MAIO

FC Parada ...........................2 AD Marco09  ................... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 5

1º  Aldeia Nova  .......................................................9 Pontos

2º AD Marco09   .....................................................9 p

3º FC Parada  ............................................................8 P

SOBEM À I DIVISÃO DA AFP:

Aldeia Nova, AD Marco09 e FC Parada. A subida do 

Parada deve-se às alterações dos quadros competiti-

vos da AFP que serão implementadas na próxima 

época.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Não podia ter sido melhor o jo-
go de despedida do Vitinha, jo-
gador emblemático do nosso 
clube. Uma vitória personaliza-
da da melhor equipa que culmi-
na uma sequência de cinco jo-
gos a ganhar, feito que o Alia-
dos não conseguia há mais de 
12 épocas. Diante do Tirsense 

tivemos uma 1ª parte equilibrada. Uma entrada forte 
na 2ª parte permitiu a obtenção do primeiro golo e a 
criação de mais algumas oportunidades. Depois mar-
camos o segundo golo e gerimos a vantagem. Foi um 
excelente final de época que nos permitiu chegar ao 
4º lugar da fase de manutenção com a defesa menos 
batida. 

Balanço

Foram quatro meses em crescendo. A equipa revela-
va em 2 ou 3 situações de jogo algumas dificuldades, 
individuais e coletivas. Fomos, em conjunto, com 
grande empenho dos jogadores corrigindo esses pro-
blemas e as nossas exibições foram sendo melhores e 
como consequência os resultados também melhora-
ram. Encerramos a época no 4º lugar, quando chega-
mos o Aliados estava em 10º classificado, culminando 
essa ascensão com cinco vitórias consecutivas, qua-
tro das quais contra adversários que estavam classifi-
cados à nossa frente o que nos permitiu ultrapassar 
dois deles. Fomos a defesa menos batida da fase de 
manutenção e o 4º melhor ataque. Há mais de uma 
década que o Aliados não conseguia uma sequência 
de cinco vitórias. É um prémio para os adeptos do clu-
be porque penso que com a qualidade que existia no 
plantel este tipo de sequência de vitórias poderia ter 
acontecido mais vezes. Foram quatro meses que tive 
o prazer de treinar, neste regresso ao clube, estes jo-
gadores que me receberam de uma forma profissio-
nal, que acreditaram na mensagem transmitida e que 
em conjunto conseguimos criar um grupo forte que 
possibilitou esta espétacular ponta final com a vitória 
no último jogo sobre o primeiro classificado, o Tirsen-
se. Este jogo foi o meu, e da minha equipa técnica, últi-
mo no clube. Aproveito para agradecer a colaboração 
e competência dos meus adjuntos, o Prof. Paulo Mes-
quita e Carlos Duarte e ao meu observador, que fo-
ram uma mais-valia para mim e para o clube.

Não posso deixar de desejar sorte ao Aliados e suces-
so desportivo e pessoal a todos os meus jogadores.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

A subida está consumada. Traba-

lhamos muito para isso. O nosso 

objetivo inicial era o quinto lugar 

no campeonato. Porém, acháva-

mos que a II Divisão Distrital era 

pouco para a qualidade do nosso 

plantel. Modéstia à parte o FC Parada tinha a equi-

pa mais tecnicista do campeonato.  Os resultados 

foram aparecendo. Fomos acreditando. Fomos à 

fase de subida. Conseguimos ser o melhor terceiro 

classificado e estamos felizes por isso. Há sempre 

uma surpresa pela superação da equipa. Passamos 

por muitas situações adversas. Foi a crença. No bal-

neário tínhamos uma frase que fez escola: isto vai 

dar para nós; e deu mesmo!. Fizemos a festa com os 

nossos adeptos. 

Vou continuar em Parada. Já tinha combinado, em 

janeiro, com o presidente Álvaro Pinto, a continui-

dade fosse qual fosse o resultado esta época. O 

meu trabalho por cá ainda não está feito. Reativei o 

futebol de formação e vou continuar a desenvolver 

essa parte importante no clube 

Quanto aos séniores, para o ano na 1ª Divisão da 

AFP vamos ver como serão reorganizados os cam-

peonatos. Ainda está uma enorme confusão. Só na 

véspera dos sorteios é que as coisas começarão a 

ficar mais claras. O objetivo será sempre em pri-

meira estância, a manutenção. Depois logo se verá. 
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António Pedro Silva indigi-
tado presidente do 
União Sport Club de Pa-

redes (USCP), é um jovem solici-
tador, natural de Baltar, com es-
critório na cidade de Paredes e já 
integrava a Comissão Adminis-
trativa de Manuel Cardoso. O di-
rigente apresentou-se a sufrágio 
na Assembleia Geral, do dia 16 
de junho, realizada no café sede 
da coletividade junto ao Parque 
José Guilherme.

Luís Cunha e Carlos Seabra 
são os vice-presidentes. António 
Filipe é o Tesoureiro. São secre-
tários Manuel Silva e Manuel 
Nogueira

O Conselho Fiscal será presi-
dido por  Daniel  dos  Reis 
Moreira.

Na mesa da Assembleia Geral 
do USCP, Manuel Cardoso é o 
presidente que terá na vice-pre-
sidência a companhia de Antó-
nio Borges e de José Garcês como 
secretário.

A aprovação, por unanimida-
de e aclamação, da lista de Antó-
nio Pedro Silva, só foi possível 
após o líder de uma segunda lis-
ta, José Henrique, que se prepa-
rava para ir a votos ter à ultima 
hora em plena assembleia desis-
tido, em nome da unidade, ao 
perceber da existência da lista de 
António Pedro Silva. 

A assembleia, liderada por 
Manuel Cardoso, aplaudiu a ati-
t u d e  d o  a s s o c i a d o  J o s é 
Henrique.

António Pedro Silva, o novo 
timoneiro da nau unionista, em 
declarações ao Progresso de Pa-
redes, explicou que foi decisivo 
para avançar com a sua lista para 
a presidência do União de Pare-
des a candidatura ter reunido 
um conjunto de pessoas da sua 
confiança que conhecem bem o 
clube. “São pessoas dinâmicas, 
de trabalho que conhecem o es-
pírito do União e senti também o 
apoio do presidente Manuel Car-

doso que entendeu que eu seria 
uma boa opção para dar conti-
nuidade ao trabalho que vinha a 
desenvolver”, começou por dizer 
Pedro Silva. 

O projeto da nova Direção do 
USC Paredes passa pelas escolas 
de formação do clube. “Terá que 
ser um dos pilares essenciais 
deste União de Paredes, a forma-
ção de jogadores e de homens. 
Temos na Direção pessoas com 
conhecimento. Vamos ter um 
coordenador desportivo que 
tem experiência no cargo e va-
mos ter bons treinadores natu-
ralmente e vamos ter os princí-
pios e valores que estão no clube 
para fazermos um trabalho sério 
e de qualidade”. O objetivo final, 
realça, “é sempre melhorar o 
plantel sénior e começar a pen-

sar naquilo que podemos fazer 
no futuro. Mas um passo de cada 
vez”, reprime o entusiasmo que 
possa surgir. 

Recolocar o clube nos nacio-
nais é, ainda assim, um objetivo 
assumido. “Passa essencialmen-
te por termos um União de Pare-

des mais ambicioso. Natural-
mente quando as condições – fi-
nanceiras 
e de estrutura – estiverem reuni-
das, sim o Paredes quer regres-
sar aos nacionais. Aliás, é a von-
tade de todos os unionistas”, 
ressalva. 

Manter Eurico Couto no co-
mando técnico da equipa princi-
pal, nos séniores, é um desejo do 
novo presidente, embora o diri-
gente tenha confessado que ain-
da não falou com o treinador. 

Os dossiers quentes do Com-
plexo das Laranjeiras e um even-

tual regresso dos jogos à casa 
mãe e dos atrasos – mais um –  na 
construção dos acessos e balneá-
rios da Cidade Desportiva, foram 
questões às quais o novo presi-
dente do Clube, António Pedro 
Silva, não quis, pelo menos para 
já, pronunciar-se. 

Eleição. O novo presidente foi eleito em Assembleia Geral, em lista única e por aclamação. Manuel Cardoso, até aqui o líder da Comissão Administrativa 
passa a presidir à Assembleia Geral.

António Pedro Silva eleito presidente  
do União Sport Club de Paredes

António Orlando | texto
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O empresário e antigo 
futebolista, Manuel 
Cardoso, prepara-se 

para passar a pasta da presi-
dência do USCP a António Pe-
dro Silva, o seu sucessor. É uma 
espécie de delfim que terá o 
condão de unir as pontas da fa-
mília unionista que se foram li-
bertando da gestão dura de 
Cardoso. Sete anos à frente do 
USC Paredes deixa marcas mas 
também desgaste.

Progresso de Paredes (PP)- 
Manuel Cardoso porque quis 
deixar de ser o presidente do U. 
Paredes como aliás, percebia-
-se, gostava de assumir?

Manuel Cardoso (MC). Es-
tou cansado. Em sete anos que 
por cá estou a liderar a Comis-
são Administrativa, cinco des-
ses anos, andei com este clube 
às costas. Não só a cumprir 
com as nossas obrigações, mas 
a resolver os problemas das 
direções anteriores. Tem sido 
desgastante. O meu percurso 
neste clube não acabou, mas já 
fiz muito desde atleta, sócio até 
dirigente. 

PP – O facto de António 
Pedro Silva ter-se chegado à 
frente para formar uma di-
reção foi decisivo para o Ma-
nuel Cardoso não se recandi-
datar? Isto é, se António Pe-
dro Silva fosse outra pessoa 
fora do seu círculo de ami-
gos, o Manuel Cardoso tinha 
a mesma atitude?

MC – Era a mesma. Inde-
pendentemente de quem quer 

que fosse. Obviamente que ia 
estar atento a quem viesse. As 
pessoas que apresentaram a 
lista são pessoas sérias, credí-
veis. Eu próprio ajudei a fazer a 
lista e eles fizeram questão que 
eu fizesse parte da Mesa da As-
sembleia. Eu não quero meter 
ninguém na boca do lobo. Esta-
rei na retaguarda a ajudar. 

PP – O USC Paredes tem 
futuro?

MC – Quando tomei conta 
da gestão, o clube estava a oito 
dias do fecho de inscrição de 
jogadores. Sabia que havia 120 
mil euros de dívidas para resol-
ver. Não havia contas bancá-
rias. Não sabia do outro núme-
ro grande de dívidas que tam-
bém teria de resolver.  A 
prioridade foi resolver a tal dí-

vida de 120 mil euros, a qual, se 
não fosse liquidada, a FPF im-
pedia até os nossos pequeni-
nos jogadores de se inscreve-
rem. Resolvi o problema du-
rante três anos. Depois, não 
havia ninguém para tomar 
conta do clube. Resolvi ficar 
mais um ano e abracei o proje-
to  de resolução das obrigações 
fiscais:  500 mil euros ao fisco e 
segurança social, mais 10 mil 
euros para o tribunal, outros 
10 mil  para a FPF de dívidas de 
taxas de jogo. Foi tudo resolvi-
do em sete anos. A minha mis-
são está cumprida. Daí o meu 
desgaste. 

PP – É com mágoa que sai 
da presidência do clube sem 
que o USCP tenha instala-
ções condignas seja parque 
de jogos ou sede?

MC –  Obviamente que 
quando assumi sabia as condi-
ções do clube. Fico triste por 
não termos instalações à altura 
dos pergaminhos do USCP, co-
letividade com quase 93 anos. 
Espero que esta direção consi-
ga aquilo que eu não consegui. 
As obras de construção dos 
balneários para a formação e 
dos acessos vão começar. Em 
2019, julgo que a autarquia, es-
tará em condições de construir 
a segunda fase de bancada on-
de ficarão os balneários.  

PP –   ….e a questão das 
Laranjeiras…?

MC – Não sei. O espaço é 
agora propriedade do municí-
pio. Ninguém quer dar o pri-
meiro passo. Ninguém quer 
assumir o que fazer lá. Eu pen-
so que só depois das eleições 
autárquicas, com o novo presi-
dente já em funções é que se irá 
dar o destino final àquele 
espaço. 

PP – Gostava que o USCP 
voltasse a jogar no Estádio 
das Laranjeiras?

MC – É verdade que aquela 
casa foi nossa durante muitos 
anos. Não há como esconder. 
Sentimos tristeza pela degrada-
ção do espaço, mas a verdade é 
que começamos a criar umas 
novas infraestruturas na cidade 
desportiva que nunca tivemos 
nas laranjeiras. O que é preciso 
é que a obra da Cidade Despor-
tiva seja concluída ou o pelo me-
nos que avance. Se calhar, muito 
provavelmente “as Laranjeiras” 
são para esquecer. 

Se calhar, muito provavelmente, 
“as Laranjeiras” são para esquecer

Entrevista a Manuel Cardoso, líder cessante da 
Comissão Administrativa do União Sport Club de Paredes

António Orlando | texto

ÓRGÃOS SOCIAIS DO USC PAREDES
PARA O BIÉNIO 2017/19
Direção
Presidente - António Pedro Mendes Gonçalves da Silva Sócio -nº 624
Vice Presidente - Luís Manuel Moreira da Cunha - Sócio nº 652
Vice Presidente - Carlos Manuel Freire Seabra – Sócio nº 643

1.º Tesoureiro - António Filipe Lima de Oliveira - Sócio nº 654
2.º Tesoureiro - Fernando Arménio Azevedo Peixoto Madureira - Sócio nº 122

1.º Secretário - Manuel Augusto Ribeiro da Silva - Sócio nº 445
2.º Secretário - Manuel Carlos Barbosa Nogueira - Sócio nº 454
Vogal - Domingos Luís Viana da Rocha - Sócio nº 655
Vogal – José Carlos Reis Teixeira - Sócio nº 588
Vogal - Tito Herculano Lopes Cepeda - Sócio nº 394
Vogal - Joaquim Jorge Barbosa Pinto - Sócio nº 656
Vogal - Edmundo José Teixeira Regalo - Sócio nº 400
Vogal - Helena Paula Machado Barbedo Rocha Regalo - Sócio nº 424
Vogal - António Garcês Cunha – Sócio nº 470
Vogal - Nuno Ricardo Moreira Ribeiro Sócio nº 540
Vogal - Hélder Filipe Rocha Oliveira Sócio nº 583
Vogal - José Antero Rodrigues das Neves - Sócio nº 617
Vogal - Maria do Céu Vieira Melo Freitas - Sócio nº 4
Vogal - Márcia Daniela Ribeiro Pacheco - Sócia nº 499
Vogal - Joaquim Miguel Leitão Freitas Ferraz – Sócio nº 653
Vogal - Miguel Ângelo Soares Barbosa Pinto do Couto – Sócio nº 401

CONSELHO FISCAL
Presidente - Daniel dos Reis Moreira - Sócio nº 657
Vice Presidente - José Júlio Pereira Borges - Sócio nº 376
Secretário Relator - António carneiro dos Santos - Sócio nº 316

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Francisco Manuel Coelho Silva Cardoso - Sócio nº 438
Vice Presidente - António Joaquim Pereira Borges - Sócio nº 377
Secretário - José Manuel Garcês - Sócio nº 264

JOSÉ HENRIQUE:
“Sou um sócio recente do 

União de Paredes, associei-
-me há dois anos, tenho as 
cotas em dia e tenho colabo-
rado com o clube. Fui falando 
com algumas pessoas no sentido de avançar para tomar conta 
do clube evitando um eventual vazio diretivo. Tinha sempre 
presente que se o Manuel Cardoso fosse candidato eu não se-
ria candidato. Ainda sou novo neste clube. Se calhar, no futuro, 
poderei colaborar mais. Mas a partir do momento em que há 
uma lista com estas pessoas, eu já não tenho necessidade de 
avançar com a minha candidatura. Nós temos é que estar uni-
dos e cá estarei para colaborar no que eles entenderem.” 
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As boas ideias…copiam-se

Realmente é de salutar 
que aqui e acolá se 
copiem e com as alte-

rações próprias de cada rea-
lidade se apliquem.

O problema é quando as 
boas ideias se copiam única 
e exclusivamente com o ob-
jetivo de captar votos e ten-
tar, com isso manter o poder 
a qualquer custo.

Este texto vem a propósi-
to dos mais recentes carta-
zes( era bom explicar de on-
de apareceu tanto dinheiro 
para pagar tantos carta-
zes…) do candidato do PSD, 
onde o mesmo promete bai-
xar o IMI para a taxa mínima, 
e suportar os custos com os 
manuais escolares até ao 
12.º ano.

Ora, para quem iniciou 
uma campanha eleitoral ata-
cando o P.S Paredes, de estar 
sistematicamente calado e 
de não ter propostas, é curio-
so que as primeiras que 
apresenta, sejam exatamen-
te as mesmas que foram 
apresentadas pelo P.S e pelo 
seu candidato Alexandre Al-
meida em 2013, ano em que 
decorreram as últimas elei-
ções autárquicas. Junto a es-
te artigo uma cópia do folhe-
to distribuído à 4 anos no 
âmbito da campanha eleito-
ral, acredito que muitos dos 
caros leitores já não se recor-
dem do mesmo, mas vale a 
pena reler, e ver as medidas 
agora propostas pelo candi-
dato do PSD que são exata-
mente as mesmas que Ale-
xandre Almeida propôs há 4 
anos atrás.

Já em 2013, o PSD acusava o 
PS de falta de ideias, basta uma 
breve pesquisa por exemplo pe-
lo youtube e tentar ver ou rever 
o debate entre os candidatos à 
Câmara Municipal de Paredes, e 
vemos que realmente, o discur-
so do PSD é exatamente o mes-
mo, os ataques ao PS continuam 
a ser os mesmos, a defesa da má 
gestão continua a ser mesma.

Afinal que tempo novo é 
este???

É o tempo de copiar as boas 
propostas do PS, e tentar ven-
der a Ilusão de que são ideias 
pioneiras e revolucionárias?

O PSD, apresenta-se a estas 
eleições endinheirado, e fazen-
do questão de o demonstrar, 
mas tal como na gestão camará-

ria, falha na apresentação de 
propostas inovadoras. Já perce-
bemos que são bons a gastar 
dinheiro em cartazes, tal como 
a câmara gerida pelo mesmo 
P S D  é  b o a  e m  p r o j e t o s 
megalómanos. 

Percebe-se que o objetivo é 
o de iludir. Como é possível que 
o partido que cortou o paga-
mento dos transportes escola-
res, pode agora defender o pa-
gamento de livros?

Como é possível o partido 
que durante 4 anos recusou bai-
xar o valor do IMI (este ano já 
todos sabíamos que ia diminuir, 
foi sempre assim durante a go-
vernação do PSD), agora defen-
da que o mesmo passe para o 
valor mínimo.

Inaudito. Poucos dias depois do novo 
Presidente dos Estados Unidos da 
América Donald Trump ter criticado o 

Qatar, colocando-se em discurso ao lado da 
Arábia Saudita e dos seus aliados, os Esta-
dos Unidos da América anunciaram ter 
chegado a acordo com Doha para a venda 
de caças de combate F-15. O negócio ficou 
fechado pelo valor de 12 mil milhões de 
dólares (há quem fale em 15 mil milhões 
de dólares por 36 F-15). É muito incom-
preensível  isto do ponto de vista ético vul-
gar e até duvidoso do ponto de vista geopo-
lítico, uma vez que o Qatar encontra-se no 
meio de um bloqueio articulado e que re-
sulta nas próprias palavras de Trump da 
sua recente visita á Arábia Saudita. 

O que faz correr uma santa aliança 

A hipocrisia perigosa
constituída pelos Estados Unidos, Arábia 
Saudita, Israel, países do Golfo, Egipto, 
Mauritânia, Senegal, Jordânia, Comores e 
outros pequenos países muçulmanos con-
tra o Qatar? O que está por trás deste 
bloqueio? 

Os pretextos e exigências são vários sob 
a capa risível do “combate ao terrorismo”: 
corte de relações diplomáticas com o Irão, 
expulsão do Hamas palestiniano e fecho 
contas bancárias, expulsão da corrente 
jihadistas dos Irmãos ou Fraternidade Islâ-
mica, cessação da emissão da rede televisi-
va Al-Jazeera.  Mas será “isso”?

A realidade porém é que o Qatar, país 
muito pequeno, tornou-se o país mais rico 
do planeta, com um imenso campo de gaz 
(South Pars) no Golfo Pérsico que partilha 
com o Irão.  Sem deixar de se assumir e de-
finitivamente apoiante primário do terro-
rismo, seu financiador e instrumento (o 
que lhe destruiu recursos e imagem) o Qa-
tar vem-se assumindo como independente 
da estratégia saudita.  E colocou-se com 
voz própria como interlocutor e mesmo 
competidor ao nível da Rússia no mercado 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

SEIS COMPROMISSOS
PARA FAZER COM VERDADE

1. Apoiar com 600 mil euros ano a criação de emprego por 
parte das Pequenas e Médias Empresas.

O desemprego éo maior drama do nosso concelho.
A Câmara tem de intervir para ajudar as empresas a criar 
emprego.
Com a verba da derrama (um imposto que vem das empresas) 
vamos apoiar a criação de emprego.

2. Livros Gratuitos para todas as crianças e jovens até ao 12.º 
ano.

A crise provoca enormes dificuldades às famílias.
Enquanto durar a crise a Câmara Municipal dará os livros esco-
lares que serão comprados ao comércio local.

3. Subsídio para crianças em creche de 30 a 45€ por mês
A Câmara nestes tempos de crise apoiará casais jovens pa-

ra que possam ter os filhos nas creches.
O valor dos subsídios de 30 a 45€ dependerá dos rendimentos 
do agregado familiar

4. Medicamentos gratuitos para maiores de 65 anos com 
rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional.

A Câmara Municipal irá custear a parte não comparticipada 
pelo Estado ou por sistemas de Saúde.

5. Redução do IMI para o valor mínimo da taxa legal que será 
0.3%.

O IMI com a reavaliação dos imóveis subiu para valores muito 
altos.
 A Câmara de Paredes tem uma taxa muita elevada, 0,4%.
Vamos baixar a taxa para o valor mínimo, aliviando os 
contribuintes.
Por exemplo um prédio avaliado em 100 mil euros paga agora 
400€ de IMI
Com a taxa de 0,3% passará a pagar 300€

6. Redução dos custos fixos da eletricidade em 10% às IPSS, 
Associações e Clubes.

A Câmara Municipal passará a dar um apoio adicional a estas 
instituições no valor de 10% dos custos da eletricidade en-
quanto o IA deste custo estiver a 23%

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

Julgava que a marca de tragédia 
com 59 vítimas mortais provoca-
das com a queda de uma ponte, 

aqui ao lado, em Entre-os-Rios, em 
2001, jamais seria possível de ultra-
passar. Puro engano. Pedrogão Gran-
de é agora a terra mártir das tragé-
dias lusas. 64 pessoas morreram 
queimadas pelo fogo e mais de 150 
pessoas estão feridas pelas chamas…
as mesmas chamas que, até à hora em 
que escrevo este texto, reduzem a cin-
za a mancha florestal da zona centro 
do país. Culpados. Há-os. Nesta tragé-
dia…não sei. Mas estou muito assus-
tado. Quando se exige atuação da Pro-
teção Civil só vejo coletes reluzentes 
cheios de vincos. O que aconteceu na 

Madeira? O que aconteceu agora em 
Pedrogão Grande? O que tinha acon-
tecido em Entre-os-Rios? Tragédias 
ao nível do 3º mundo…respeite-se 
pelo menos, a memória das vítimas. 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Cuide-se  
dos vivos…

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da infor-

mação livre, rigorosa e isenta.

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

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

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

cultural e arquitetónico.

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

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

dade ou sexo.

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

das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Quem não aparece, esquece;  
mas quem muito aparece,  
tanto lembra que aborrece

No fim de semana passa-
do ocorreu em Portu-
gal uma tragédia de di-

mensões gigantescas, que levou 
à perda de dezenas de vidas 
humanas: um incêndio flores-
tal, que se iniciou no Concelho 
de Pedrogão Grande, depressa 
se propagou para os Concelhos 
vizinhos, e que quando estou a 
escrever esta crónica ainda não 
estava circunscrito.

Esta catástrofe tem domina-
do as noticias da comunicação 
social, como é óbvio pelo núme-
ro de vidas humanas ceifadas e 
pelas circunstâncias dramáti-
cas em que as mortes ocorre-
ram.  Os Bombeiros de Portugal, 
com especial destaque para os 
voluntários, acompanhados pe-
lo Grupo de Intervenção de Pro-
tecção e Socorro da GNR, pelos 
pilotos dos aviões e helicópte-
ros e por muitos populares, lu-
taram e lutam até à exaustão, de 
uma forma heróica e destemi-
da, para combater as chamas e 
evitar a perda de mais vidas 
humanas. 

Não poderia iniciar este tex-
to sem manifestar o meu mais 
profundo lamento e pesar por 
estes acontecimentos, e enalte-
cer a acção daqueles que até ao 
limite das suas forças, de forma 
sempre altruísta, abnegada e 
heróica, lutam para minimizar 
as perdas materiais e humanas 
desta tragédia. A eles o meu re-
conhecimento e gratidão.

 
Cá pelo nosso Concelho, fe-

lizmente tudo esteve mais cal-
mo. A agenda continua a ser 
p a u t a d a  p e l a s  e l e i ç õ e s 
Autárquicas.

Continua a apresentação de 
novos candidatos. Temos tam-
bém assistido a manifestações 
ajantaradas de apoio a alguns 

putativos candidatos, para uma 
nítida contagem de espingar-
das, na luta fratricida que se adi-
vinha para o posicionamento de 
cada um deles na respectiva lis-
ta, com alguns paizinhos e pa-
drinhos a tentarem colocar na 
melhor posição os seus filhos 
ou protegidos. Enfim, lutas poli-
ticas para todos os gostos e fei-
tios, estando eu curioso para 
ver alguns destes desenlaces.

Outro facto que também 
mereceu a minha atenção foi a 
troca dos cartazes iniciais do 
candidato laranja, os quais pa-
rece que já tinham cumprido a 
sua obrigação, que era segundo 
consta, pressionar a distrital a 
ter que escolher o senhor do 
cartaz para liderar a corrida 
autárquica.

Concluída esta fase, parece 
que houve que dar novo alinha-
mento à “direcção” da campa-
nha. Não sei até se o serviço foi 
efectuado no mesmo local onde 
o dito candidato, na famosa car-
ta aberta, acusava uma anterior 
Vereadora de todas as semanas 
alinhar a direcção do automóvel 
e mandar a conta para a Camara 
Municipal de Paredes…

Os cartazes, e são muitas de-
zenas, senão centenas, apresen-
tam agora com uma fotografia 
do candidato em mangas de ca-
misa. Se fosse com um pára-
-quedas, que alguns o acusam 

de ter utilizado para “cair” na 
lista”, os cartazes tinham que 
ser maiores, pelo menos em 
altura!

O ar de trabalhador do can-
didato alaranjado vem acompa-
nhado de duas promessas diri-
gidas aos Paredenses: manuais 
escolares gratuitos até ao 12º 
ano e redução da taxa de IMI pa-
ra o mínimo legal. Vamos agora 
aguardar, muito pacientemen-
te, que medidas vão ser anun-
ciadas para quem já não tem fi-
lhos estudar ou para aqueles 
que não proprietários de bens 
imóveis.

Ou então vai ser dado o dito 
pelo não dito, como aconteceu 
com a promessa dos transpor-
tes escolares gratuitos, que de-
pois passaram a ser pagos…

Se assim for é mais simples e 
não necessita de voltar a trocar 
os cartazes para apresentar as 
medidas de compensação para 
que não é pai de filhos estudan-
tes ou dono da casita. E será me-
nos dispendioso para a compa-
nha. Sobrará mais dinheiro para 
porco no espeto e para cantado-
res para animar a malta.

Quem sabe até para trazer a 
Paredes o vencedor do Festival 
da Eurovisão. Ainda por cima 
porque parece que um Salvador 
é que lhe dava um grande jeito 
para as dificuldades que se 
adivinham.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

A hipocrisia perigosa
internacional do gaz natural liquefeito. 

Acresce que é precisamente no Qatar 
que se localiza a maior base militar dos 
EUA no Médio Oriente. É a base de Al-U-
deid , a 30 km de Doha, com onze mil solda-
dos dos EUA , e uma pista de 3,8km de com-
primento, provavelmente a maior base 
aérea dos  Estados Unidos em todo o mun-
do.  E também no Qatar se localiza o Centro 
de Comando  Avançado dos EUA  para a 
zona do Médio Oriente e Ásia. E não menos 
importante, a Al- Jazeera constitui um ins-
trumento de influência politica, religiosa e 
cultural  desde o passado de promover as 
chamadas “primaveras árabes” até o apoio 
mediático a operações terroristas  no pre-
sente. Compreende-se mal  que os EUA (ao 
contrário de Israel) pudessem arriscar dei-
tar tudo a perder com uma guerra, perden-
do aliados ,  instalações e redes de 
influência. 

Assim a “guerra” contra o Qatar é uma 
farsa. Pelos pretextos e pelos condiciona-
lismos geopolíticos. A favor do Qatar estão 
a Turquia, a Alemanha e o Irão. Um grupo 
com menos dinheiro do que a “santa alian-

ça” mas com mais poder de fogo. E em me-
lhor situação militar do que os EUA (o poli-
cia do mundo) e a Arábia Saudita, atolada 
na guerra do Iémen. O Irão apressou-se a 
romper o bloqueio fornecendo alimentos. 
E a Turquia disponibiliza tropas para o ter-
reno. Estamos possivelmente perante uma 
tentativa de reorganização do islão politi-
co, que não abdicando de princípios reli-
giosos de construção do Estado,  abandona 
as clivagens artificiais criadas entre suni-
tas e xiitas, e o projecto de um Estado Jiha-
dista, e que articula Teerão, Ancara, Gaza , 
Doha e alguma cidade síria ou iraquiana. 

São os produtos petrolíferos e as rotas 
comerciais que tornarão esta região como 
apetecível em paz para Londres, Moscovo 
ou a China. E as multimilionárias vendas de 
armas recentes aos dois países árabes po-
derão ter sido o último episódio de um pas-
sado de sangue e dor, com muita interfe-
rência externa e muita hipocrisia.  

Alguns poderão pensar que isto não nos 
interessa. Mas quanto mais conhecermos o 
nosso vizinho, mais facilmente podemos 
conviver com ele.

O momento é pois de recato e de 
homenagem e muito respeito a 
quem nos defende em momentos 
de aflição. Sobretudo os bombei-
ros. Em Pedrogão Grande perde-

ram mais um dos seus. É também 
por eles, bombeiros, que vos peço 
que visitem, se puderem, o Bazar 
do Móvel no Quartel dos Bombei-
ros de Rebordosa.
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As instalações da antiga 
escola EB1 Feira 3 de Bal-
tar foram cedidas à Asso-
ciação baltarense que ti-
nha as suas instalações na 
sede da Junta de Freguesia 
de Baltar. A associação foi 
criada em 1993 e desen-
volveu ao longo dos anos 
um trabalho bastante visí-
vel, sobretudo ao nível da 
cultura. O protocolo de ce-
dência foi assinado no pas-
sado dia  14 de maio, nas 
instalações da antiga esco-
la, entre o Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Celso Ferreira, a Presi-
dente da Junta de Fregue-
sia de Baltar,  Conceição 
Rosendo, e a Presidente da 
Associação Clube de Jazz 
de Baltar,  Susana Alves. 
Presentes na mesa estive-

ram ainda a vereadora da 
Cultura, Hermínia Moreira, 

o  Chefe do Gabinete da 
Presidência, Luciano Go-

mes, e Agostinho Carneiro, 
da direção do clube.

Casa do Foral é a nova sede da 
Associação Clube Jazz de Baltar 

FAUSTINO 
 SOUSA

O Clube de Baltar realizou a 
sua terceira Gala do Desporto 
que tem como grande objetivo 
o estreitamento das relações 
entre atletas, dirigentes, treina-
dores e a comunidade em geral.  
O reconhecimento dos que ti-
veram mais empenho nas di-

versas áreas do clube e nas dife-
rentes equipas constitui  um 
estímulo para o futuro de um 
clube que brevemente vai ter 
novas instalações. O evento de-
correu no passado dia 19 nas 
novas instalações do Agrupa-
mento de Escolas Daniel Faria.

3ª Gala do Desporto  
do União Sport Clube  
de Baltar

O festival de música 
portuguesa alternativa 
volta nos dias 31 de Agos-
to a 2 Setembro.  O evento 
que se realiza todos os 

anos em Baltar, já foi con-
siderado por duas vezes 
consecutivas o Melhor Mi-
cro Festival em Portugal,  
pelo Portugal Festival 

Awards. A organização 
promete para este ano no-
vas surpresas que tornam 
este festival completa-
mente diferente dos ou-

tros. Os passes-gerais es-
tão à venda nos locais ha-
bituais ou em www.bol.pt.                                                                                                                       
O custo é de 25€ com cam-
pismo incluído.

Indie Music Fest 2017

Cristelo
Impulsos humanos para 
enriquecer a freguesia

A comissão de Festas de 
Nossa de Fátima de Cristelo 
do biénio 2015/2017, cujo 
Juiz foi Pedro Lopes, deu im-
pulso a uma obra que ficará 
na história da freguesia. 

As cruzes do Calvário, si-
tas no lugar com o mesmo 
nome, necessitavam de in-
tervenção, devido à degra-
dação natural, própria do 
decurso do tempo. Sensível 
a esse facto, a referida Co-
missão de Festas, demons-
trou o seu interesse na cau-
sa, e iniciou as conversações 
com a Junta de Freguesia de 
Cristelo, responsável pela 
área, para aferir da possibi-
lidade de requalificação do 
Calvário. Foi elaborado um 
projecto para a zona, que fi-
cou a cargo do conceituado 
Arquitecto Paisagista Ricar-
do Bessa. Como o projecto 
era ambicioso, só com a in-
tervenção da Câmara Muni-
cipal de Paredes, o mesmo 
seria possível de concreti-
zar, já que a Comissão de 
Festas só tinha disponível a 
verba de 3.500,00€ para co-
laborar, tendo disponibili-
zado a mesma para o efeito, 
no entanto, o valor estima-
do para a execução total é de 
43.310,00€. Como tal, a exe-
cução da obra, ficou a cargo 
da autarquia que forneceu 
os materiais necessários, 
tendo sido possível iniciar a 
mesma. A freguesia de Cris-
telo ficará mais enriquecida 
com esta obra, pensada pela 
Comissão de Festas de Nos-
sa Senhora de Fátima, e a ser 
concretizada pelas entida-
des responsáveis, tudo pelo 
d e s e n v o l v i m e n t o  d a 
freguesia.

E, se a freguesia enrique-
ce por um lado, encontra-se 
a empobrecer por outro. Is-
to porque a Associação mais 
antiga da freguesia, fundada 

em 1971, o Futebol Clube de 
Cristelo, caminha lenta-
mente para o terminus. Nes-
te clube, com 46 anos de 
existência, encontramos 
histórias que fazem parte da 
identidade da freguesia de 
Cristelo, onde cada um dos 
habitantes tem a memória 
de por ali ter passado um 
familiar, quer como dirigen-
te, quer como atleta. Relem-
bramos uma freguesia viva, 
onde aos domingos à tarde, 
os habitantes se mobiliza-
vam e se deslocavam para o 
campo de jogos, para apoiar 
o clube da terra, ou seguiam 
em caravana para “casa” do 
adversário, para apoiar o 
clube que traziam no seu co-
ração. Hoje, descobre-se 
que essa dinâmica esmore-
ce, e a direcção presidida 
por Paulo Soares, trava a lu-
ta de manter a associação no 
activo. É certo que o clube 
não tem condições, actual-
mente, para ter uma equipa 
sénior, mas a direcção tem a 
vontade de manter um pa-
pel activo no desporto da 
freguesia, e como tal dese-
jam constituir uma equipa 
nas camadas jovens, contu-
do, a luta tem sido dura pois 
o clube não tem os apoios 
necessários para o efeito. 
Como tal, está agendada 
uma assembleia geral do 
F.C. Cristelo, para o dia 30-
06-2017, pelas 21h, na sede 
actual do clube (antigo jar-
dim de infância de Perletiei-
ro) para se discutir o destino 
da associação mais antiga 
da freguesia. Aos sócios ape-
la-se a participação.

CARLA
NUNES
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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.

PUB

Bitarães
Eleições para a delegação 
dos veteranos de guerra 
do Vale do Sousa

O ano de 2017, é ano de 
eleições para os Veteranos 
de Guerra que serão reali-
zadas  em Novembro.

A Delegação do Vale do 
Sousa espera que haja Ve-
teranos a candidatarem-se 

a estes órgãos sociais. As 
condições estatutárias são 
as seguintes: Ser Sócio efe-
tivo há mais de dois anos, 
ter as cotas em dia e ter an-
d a d o  n a  G u e r r a  d o 
Ultramar. 

Estes serviços presta-
dos à Delegação, nunca fo-
ram, nem serão remunera-
dos. Os candidatos deve-
rão apresentar as listas até 
30 de Agosto de 2017.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Com a chegada do calor 
começam as atividades de 
lazer. Exemplo disso foi a co-
memoração do Dia Mundial 
da Criança, no passado dia 2 
de junho, a nossa Junta de 
Freguesia organizou um dia 
dedicado aos alunos do Jar-
dim de Infância do Lagar, le-
vando os 28 meninos ao ci-
nema no Ferrara Plazza, em 
Paços de Ferreira, onde as-
sistiram ao filme "O Herói da 
Quinta". Seguindo-se o al-
moço no vizinho McDonalds 
e depois um passeio ao ar li-
v r e  p e l o  P a r q u e  d e 
Freamunde.

Outra atividade decorri-
da na nossa freguesia foi o 

Campeonato de Karaté, or-
ganizado pela Associação de 
Karatecas do Vale de Sousa 
em parceria com a Junta de 
Freguesia de Vandoma,que 
decorreu no passado dia 11 
de junho, no pavilhão des-

portivo de Vandoma, contan-
do com a presença de cerca 
de 500 atletas e mais de 
1700 espectadores.

Na nossa paróquia, tam-
bém estamos em festa, tendo 
cerca de 50 catequizando a 

realizarem a sua prova de fé, 
ao celebrarem a Festa da Eu-
caristia ou a Profissão de Fé.

Vandoma
Vandoma está em festa! 

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)

AUDITÓRIO A LORD

Até 31 jul 

Exposição de Arquitetura 

Souto Moura

BIBLIOTECA  A LORD

Escritor do mês maiojunho

Afonso Cruz

O Leituras sugere… 

Temas infantojuvenis

Harry Potter 

e os Talismãs da Morte 

 J. K. Rowling

COOPERAÇÃO A LORD

Aimento da Auto 

Confiança19 até  30 junho 

 14.30h às 17.30h 

Atividades nas Férias de Verão

Artes Manuais | Sessões de Cinema 

Visita Cultural

PAREDES (CIDADE)

MÚSICA 

9 jun | 21.30h

Jardins da Biblioteca Municipal | 

Concerto | Grupo de Fados Xaile & 

Capas Vale do Sousa

EXPOSIÇÃO

A3 até 30 jun

Horário de expediente | Biblioteca 

Municipal |Exposição de Pintura | 

Os Rostos e os Gestos

 

LEITURAS 

Todas as segundas feiras 

 manhã - 10h| tarde 15h 

A leitura não tem idade

por técnicos da biblioteca nas IPSS

Inscrições: biblioteca@cm-pare-

des.pt/255 788 776

Depois da feira do li-
vro, o Foyer do Audi-
tório da Fundação A 

Lord acolheu mais um even-
to cultural. Desta vez, o even-
to teve repercussões nos 
principais meios de comuni-
cação social do país.   

Antes da inauguração da 

exposição intitulada “Eduar-
do Souto Moura - Mostra de 
Arquitectura”, o Dr. Francis-
co Leal, presidente da Fun-
dação A Lord, deu as boas 
vindas ao Arq. Souto Moura, 

que obteve o Prémio Pessoa, 
Prémio Pritzker, Prémio Se-
cil, Prémio Wolf de Artes, só 
para citar os mais importan-
tes, e é, a par do Arq. Álvaro 
Siza Vieira, tutor e amigo, um 
dos arquitectos mais impor-
tantes do mundo.

Eduardo Souto Moura, 
formado na Escola Superior 
de Belas Artes do Porto, visi-
velmente emocionado, agra-
deceu-lhe o gesto. E disse, 
virando-se para o público 
que atulhou o Foyer, que a 
Arquitectura pensa no pas-
sado para construir o futuro. 
E, como o futuro precisa da 
comunidade, a cultura cons-
truída de Lordelo está 
assegurada.

A exposição, patente ao 
público até dia 15 de Setem-

Eduardo Souto Moura 
no Foyer da Fundação A Lord 

bro, reúne onze maquetas e 
catorze painéis, incluindo 
fotografias de Luí¬s Ferreira 
Alves, esquissos e desenhos 
técnicos. E elementos relati-
vos a dois projectos que não 
passaram do papel: o Sal-
zburg Hotel e o Centro de 
Congressos de Palma de 
Maiorca.

Estão também incluí¬das 
as maquetas de alguns tra-
balhos emblemáticos de 
Souto Moura, como a Pousa-
da de Santa Maria do Bouro, 
a Casa do Cinema (Porto), a 
Torre Burgo (Porto) e o De-
partamento de Geociências 
da Universidade de Aveiro. 

Uma pequena amostra de 
peças de mobiliário, ilumi-
nação, design e joalharia 
também tem lugar nesta 
exposição.

A exposição pode ser visi-
tada todos os dias úteis, das 
9h30 às 12h30 e das 13h30 
às 18h00. Aos sábados por 
marcação prévia. A cada visi-
tante será oferecido um ca-
tálogo da exposição.

Silvio Silva | texto
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

HILÁRIA MACHADO

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

O leite materno é o me-
lhor alimento para o bebé. É 
um alimento natural e ade-
quado às suas necessidades 
(contém todos os nutrientes 
necessários ao seu desenvol-
vimento), reunindo diversos 
benefícios tanto para o bebé 
como para a mãe. Contribui 
para a formação do sistema 
imunológico do lactente e 
apresenta um efeito protetor 
a longo prazo contra a obesi-
dade, algumas alergias, dia-
betes, doenças gastrointesti-
nais, entre outras. Beneficia 
também a mãe, visto que pro-
move a rápida recuperação 
do corpo pós-parto e prote-
ge-a contra algumas patolo-
gias (cancro da mama, os-
teoporose, entre outras). O 
ato de amamentar permite, 
ainda, que mãe e filho au-
mentem o seu vínculo emo-
cional através do contacto fí-
sico e visual.

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda a 
amamentação exclusiva du-
rante os primeiros 6 meses 
de vida. A partir dos 6 meses, 
está indicada a introdução de 
alimentos complementares 
(sopas, papas, etc), manten-
do a amamentação, pelo me-
nos até aos 12 meses. Em si-
tuações que não seja possível 
amamentar, até completar 1 
ano de vida, não deverá ser 
introduzido leite de vaca, vis-
to que o organismo do lacten-
te ainda não se encontra sufi-
cientemente maturo para 
uma correta digestão e ab-
s o r ç ã o  d o s  s e u s 
constituintes.

Amamentação  
e os seus múltiplos 
benefícios

O Agrupamento de Esco-
las de Paredes apresen-
tou o livro "Por um mun-

do melhor". Uma obra que reúne 
textos e ilustrações dos alunos 
com a ideia de criar um veículo 
que viabilize uma situação con-
creta de interação entre os alu-
nos-escritores e um público 
leitor. 

“O projeto vai já na 9º edição 
com temas da responsabilidade 
da comunidade educativa com a 
participação de alunos desde o 
pré-escolar até ao 3º ciclo onde 
fica sempre registado o nome 
dos participantes”. 

As publicações anteriores 
têm sido motivo de orgulho para 
todos os envolvidos – alunos, 
professores e pais e uma ima-
gem de marca do Agrupamento.

A apresentação de "Por um 
mundo melhor" decorreu na Ca-
sa da Cultura de Paredes e agora, 
vai repetir-se nos centros esco-
lares do Agrupamento. 

“Esta publicação constitui 
um trabalho de equipa, a várias 
mãos, que nos moeu a paciência 
pela sua especificidade e moro-
sidade mas que nos orgulha”, 
começou por explicar, Laura Ma-
galhães, coordenadora do proje-
to.  A experiência das anteriores 
edições, segundo esta professo-
ra, permitiu trilhar caminhos 
cada vez mais audazes, tornan-
do-se um desafio para a assem-
bleia dos alunos na escolha do 
tema global do livro. “Este ano a 
proposta que recolheu mais con-
sensos foi a de refletir e passar à 
escrita um mundo mais humano 
e habitável que pode ser cons-
truindo com a mudança das von-
tades do ser e da confiança, para-
fraseando Camões”, anotou Lau-
ra Magalhães. 

Ao todo foram escritos 78 
textos e sugeridas 160 ilustra-
ções. “Por um mundo melhor 
passa por dois tipos de ações: 
uma que implica a denúncia de 
situações e realizar ações que 
tornem um mundo melhor e 
uma segunda preventiva com 
iniciativas de caracter cívico. 
“Tudo isso se resume em ações 
sobre as pessoas. Se construir-
mos melhores pessoas essas 
mesmas construirão estruturas 
sociais mais fraternas mais jus-
tas mais competitivas com os 
valores humanos acima dos va-
lores económicos”, ressalvou a 
coordenadora. 

 “Por um mundo melhor” 
também traduz um testemunho 
público da vontade da classe do-
cente em transformar o tempo 
da escola. Tempo para aprender 
a ajudar e ser ajudado. Escola é 
um espaço para pensar a vida. 
U m  l u g a r  d e  r e c o m e ç o s , 
encontros”. 

A responsável fez questão de 
sublinhar que “é com este lugar 
de humanismo e de cultura que 
os professores se identificam” e 
a partir do qual faz sentido esta-
belecer plataformas de confian-
ça e criar laços de ternura com os 
alunos.

“Importa combater o indivi-
dualismo entrincheirado nos 
incomodativos toques de tele-
móvel e valorizar o toque para 
dentro. A chama fratura do co-
nhecimento do mundo através 
de uma aprendizagem radiante 
feita de esforço de obstáculos e 
de uma descoberta contínua que 
consubstancie uma cidadania 
rigorosa e exigente”, concluiu.

“Por um mundo melhor” tem 
prefácio da vereadora com o pe-
louro da educação na câmara 
municipal de Paredes, Hermínia 
Moreira. A capa é da autoria de 
Nelson Sá.

Livro. O Agrupamento de Escolas de Paredes apresentou, na casa da Cultura de Paredes, o livro "Por um mundo melhor". 
A obra escrita por alunos e professores reúne 78 textos e 160 ilustrações. O livro está à venda por três euros nas escolas.

"Por um mundo melhor" a várias mãos 

António Orlando | texto
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

LISARDA FERREIRA 
DOS SANTOS 
Faleceu no dia 19 de junho com 81 anos. Era natural e 

residente em Cristelo - Paredes. Era casada com José Artur Dias de 
Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada 
no dia 24 de junho, sábado, pelas 20:30 horas, na Igreja Paroquial 
de Cristelo. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem neste ato religioso.

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

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

FALECEU

ANTÓNIO MARIA DA SILVA
Faleceu no dia 9 de junho, com 90 anos. Era natural de 
Mouriz – Paredes e residente na Rua Serpa Pinto, n.º 
130, 1.º Esq,-Paredes. Era casado com Guilhermina de 

Lurdes Teixeira Félix da Silva.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa, filha, genro, neta e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pe-
las provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia, será celebrada, sábado, 
dia 17, pelas 19 horas na igreja de Paredes, 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  

PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL 
FERREIRA DA COSTA
Faleceu no dia 12 de junho, com 52 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda- Paredes e residente na Rua Prof. Alberto 
Rangel, n.º 73, Rebordosa, Paredes. Era casado com Sofia da Concei-
ção Garcez Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genro, netas 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 

REBORDOSA/ PAREDES

FALECEU

MANUEL MOREIRA
Faleceu no dia 20 de junho, com 80 anos. Era natural de 
Lordelo - Paredes e residente na Av. Central de Seroa, 
n.º 929, Seroa, Paços de Ferreira. Era solteiro.

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

SEROA /PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

LUÍS MARCELINO 
MOREIRA DE ALMEIDA
Faleceu no dia 7 de junho, com 87 anos. Era natural de 

Castelões de Cepeda - Paredes e residente em Beire, Paredes. Era 
viúvo de Ana Freire Nunes.

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

ANA MARIA DE SOUSA 
E SILVA PEREIRA
Faleceu no dia 20 de junho com 50 anos. Era natural de 

Bitarães - Paredes e residente em Beire, Paredes.  Era casada com 
Arnaldo Joaquim Leal Pereira.

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

JOSÉ DA SILVA CORREIA
Faleceu no dia 19 de junho com 64 anos. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era casado com Maria de 

Fátima Rocha Neto.

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

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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MANUEL RIBEIRO
Faleceu no dia 17 de junho com 90 anos. Era natural de 
Figueiras - Lousada e residente em Gondalães, Paredes.  

Era viúvo de Maia Adelaide Nunes de Carvalho.

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

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA DE LURDES 
DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 8 de junho com 59 anos. Era natural e 

residente em Bitarães, Paredes. Era casada com António de Sousa 
Moreira.

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

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

BITARÃES / PAREDES
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FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
NUNES RIBEIRO DE SOUSA
Faleceu no dia 17 de junho com 49 anos. Era natural de 

Mouriz - Paredes e residente na Trav. de Balmontes, n.º 75, C- 1.º 
dtº. Gondalães, Paredes. Era casada com Lino Ribeiro Moreira.  

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, e demais família vêm por este meio, extrema-
mente 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 do funeral. Participam também que a missa de 7.º 
dia será celebrada, sábado, dia 24 de junho pelas 17,30 horas na 
Igreja Paroquial de Mouriz., Paredes. Antecipadamente agradecem 
a todas as pessoas que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Val de Sousa Lda. (Gerência de José Paulo Couto  

- Vilela, Paredes) Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
GONDALÃES / PAREDES 

FALECEU

LAURENTINO DA SILVA 
MOREIRA
Faleceu no dia 13 de junho, com 82 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente no Edifício Quinta da Batalha, Lorde-
lo, Paredes. Era casado com Arminda de Sousa Cardoso da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. 

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
LORDELO /PAREDES

O seu jornal

O seu jornal
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Não perca!

Sai às Sextas!
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