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JORNAL FUNDADO EM 1931

Bombeiros de Cête 
podem acabar

Polémica.  Vereador com o Pelouro da Proteção Civil na Câmara de Paredes, diz que 
a questão diretiva não o preocupa, porque isso é uma questão dos associados. “O que 
me preocupa é o corpo ativo”. PÁGS.12 E 13

Celso Ferreira recomenda ao PS leitura do Progresso de Paredes PÁG.3

MINISTRO DO AMBIENTE INTERPELADO  
POR MORADORES DE RECAREI   PÁG.5

MORADORES DO BAIRRO DO SONHO  
DENUNCIAM ESTACIONAMENTO ABUSIVO    PÁG.7

ATLETAS DE PAREDES APURADOS  
PARA O NACIONAL DE BOCCIA SÉNIOR    PÁG.9

"ASTRO FINGIDO" RECRIA EM  
PALCO A VIDA DAS “MULHERES MÓVEIS”    PÁG.20
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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Este grupo realiza amanhã, 3 de Abril 
corrente, uma grande excursão a Entre-
-os-Rios, com partida às 9  ½ horas da 
Séde deste Club, a fim de assistir aos 
exercícios da “Legião Portuguesa” e 
apreciarem o lindo panorama que se 
disfruta daquela região.
A excursão é promovida pelos srs: Tia-
go Guedes, António Dias Andrade e 
Aralma.
Será um domingo inolvidável de 
recordações. 

15 Maio de 1938  
Realiza-se nesta data uma grande festa 
promovida por este Club constando de 

quermesse e inauguração da bandeira 
em sêda.
Á Noite entrega dos prémios aos vence-
dores do Torneio  de Sueca. 
Aralma 

Desportivo 3 Sobreira 2
Deslocou-se no passado domingo à fre-
guesia da Sobreira, deste concelho o 
Desportivo Club de Paredes, que se de-
frontou com o Imperial Sobreirense. 
Venceu o Desportivo por 3-2.
O vencedor formou: - Tonéco; Alberto e 
José Sousa; Moisés; Ferrador e Rui, Ze-
ca; Laranjeira; Inácio; Alcino e Avelino.
Inácio foi o autor dos três goals – C.

Pelo ex.mº sr. Dr. Alexandre Pais Mo-
reira de Figueiredo, muito distinto cli-
nico em Canêdo. Concelho de Vila da 
Feira, foi pedida em casamento a ex.mª 
srª D. Maria Emília Bragança Ribeiro 
Malheiro de Sousa Freire, gentil filha 

do ex.mº  sr. Dr. Fernando de Sousa 
Freire Malheiro, ilustre Conservador 
do Registo Predial e inteligentíssimo 
advogado na nossa vila e da ex.mª srª 
D. Florentina Bragança Ribeiro 
Malheiro. 

Vida Desportiva 
INDUSTRIAL SPORT CLUB DE PAREDES
Grupo dos Patriotas

Varanda Social 

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de Paredes de 2 de Abril de 1938)

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de Paredes de 9 de Abril de 1938)

Somos todos uns mentirosos.
A nossa mentira é a Verdade que queremos para os outros.
E se assim é, é porque queremos que eles, esses outros, se não identifiquem connosco.
Os detentores da Verdade que lhes ocultamos.
Pois se nós sabemos que é mentira o que eles julgam verdade, porque lhes dissemos que o 
era, desde logo não pode haver sintonia de pensamentos.
Sintonia de intimidades, de Paixão, de compromissos.
Porque as nossas assimétricas posições – eles errados e nós certos – foi porque nós assim 
o quisemos.

Em Verdade vos digo: Se quisermos estar em sintomia com outros, temos de lhe dar Ver-
dade porque só assim podemos pensar e sentir o mesmo.

Mas a Verdade é que não conseguimos viver sem mentir: Para enganar o outro; Para o ilu-
dir; Para ele julgar que somos melhores do que realmente somos; Para o outro não saber 
dos nosssos podres; Para ter de nós Piedade; Para nos dar o que não merecemos; Ou para 
nos dar aquilo que sem mentira nos custaria muito mais a obter.

Mas porque funciona melhor o Mundo com a mentira do que com a Verdade?

Porque é a mentira facilitadora e a Verdade um Obstáculo?

Porque é por vezes indispensável mentir para se alcançar a Verdade?

A culpa não é, certamente, apenas dos mentirosos.

Daí o meu lema de Vida ser: Com a Verdade vos engano.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

A mentira - Lie to me

N o  â m b i t o  d o  M ê s  d e 
Consciencialização do Autis-
mo (abril), o Instituto do De-
senvolvimento vai dinami-
zar, com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes, o Par-
tilhar - Olhos nos Olhos com 
o Autismo, uma sessão sobre 
a Perturbação do Espetro do 
Autismo (PEA), aberta a toda 
a comunidade. 

A iniciativa decorre, ama-
nhã, dia 1 de abril, pelas 15h, 
na Biblioteca Municipal de 
Paredes.  Embora seja um 
evento gratuito, é necessária 
inscrição prévia através do 
site (www.institutododesen-
volvimento.pt) ou por via te-
l e f ó n i c a  ( 2 5 5 4 0 1 5 5 7  / 
967688612).

Esta atividade insere-se 
no programa Partilhar, que 
contempla sessões que pre-

tendem ser um espaço e mo-
mento de partilha e reflexão, 
dedicado aos pais ou cuida-
dores de crianças e adoles-
centes com PEA. 

As sessões realizam-se ao 
longo de todo o ano, com pe-

riodicidade mensal,  habi-
tualmente nas instalações do 
Instituto do Desenvolvimen-
to,  sendo que a edição de 
abril realizar-se-á especial-
m e n t e  n a  B i b l i o t e c a 
Municipal.

Autismo - Partilhar dia 1 de abril
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Há duas formas para contactar o 
seu médico família: contacto direto 
(consulta agendada ou consulta 
aberta) ou contacto indireto (sem 
presença e por intermédio do secre-
tariado clínico).

A “consulta aberta” disponível nas 
várias unidades de saúde é um recur-
so valioso que deve ser utilizado com 
moderação e quando o propósito as-
sim o justificar. A sua excessiva utili-
zação, muitas das vezes não justificá-
vel, ocupa lugar às que verdadeira-
mente são consideradas consultas 
abertas. Doença recente e incapaci-
dade para o trabalho (“baixas”) são 
as principais razões para o uso da 
consulta aberta.

Seguem-se alguns dos motivos 
que não justificam uma consulta 
aberta: mostrar exames pedidos pelo 
seu médico de família ou outro à ex-
ceção dos casos em que lhe foi devi-
damente autorizado; mostrar relató-
rios ou notas de alta (ex: consulta ex-
terna,  episódios de serviço de 
urgência...); pedir credenciais (P1) 
para exames complementares de 
diagnóstico ou consultas hospitala-
res; pedir atestados (ex: cartas de 
condução) e declarações (ex: ama-
m e n t a ç ã o ) ;  r e n o v a ç ã o  d e 
medicação.

Quando o motivo de consulta in-
clui um dos acima referidos, deve 
agendar uma consulta (presencial-
mente, via telefónica, via email, fax ou 
e-agenda) ou simplesmente entregar 
a informação no secretariado clínico 
que fará chegar ao seu médico de fa-
mília, o qual o irá contactar se for 
necessário.

Use a consulta aberta mas não 
abuse e tenha em consideração o mo-
tivo que o leva a recorrer a este 
serviço. 

“Consulta 
aberta – use  
com precaução”

OPINIÃO CLÍNICA

JONATHAN DOS SANTOS
Interno de Medicina Geral  e Familiar da USF 
Terras de Souza (Paredes)

No requerimento subs-
crito por todos os de-
putados socialistas na 

AM, é pedido ao líder da AM, 
Granja da Fonseca, para que so-
licite ao presidente da Câmara, 
Celso Ferreira, o fornecimento 
do Relatório do Organismo Eu-
ropeu de Luta Anti- fraude 
(OLAF), relativo a fundos da 
União Europeia (FEDER – Pro-
grama Regional Norte), bem 
como as respetivas respostas 
da Câmara Municipal de con-
testação ao mesmo relatório. 

O PS terminava o pedido su-
blinhando que “dada a gravida-
de das notícias vindas a públi-
co, solicitamos a resposta o 
mais urgentemente possível”. 

Os socialistas baseavam o 
pedido no Estatuto de Direito 
da Oposição, lei nº 24/98, de 26 
maio, após o Edil ter negado o 
acesso ao relatório aos verea-
dores em reunião do Executivo 
Municipal e aos deputados mu-
nicipais na Assembleia Munici-
pal. No primeiro caso, Celso 
Ferreira, disse que “não dava” o 
documento “porque o PS já o 
tem. O documento foi discutido, 
em setembro, na Federação 
Distrital do PS”, garantiu. Na 
Assembleia Municipal de 13 de 
fevereiro, o autarca argumen-
tou que tinha recebido o relató-
rio “há mês e meio e que os ser-
viços jurídicos da autarquia o 
estão a contestar”. 

| Sem prejuízo, se o PS pre-
tender saber o conteúdo do 
mesmo [OLAF], podem ler a úl-
tima edição do Progresso de 
Paredes”, escreve em despacho 
oficial Celso Ferreira|

Confrontado com a imposi-
ção de uma resposta ao reque-
rimento do PS, Celso Ferreira 
por despacho diz que “o relató-
rio está a ser contestado, pelo 
que não sendo definitivo, não 

será partilhado pela Câmara 
Municipal. Sem prejuízo, se o 
PS pretender saber o conteúdo 
do mesmo, podem ler a última 
edição do Progresso de Pare-
des, porque o seu conteúdo, de-
vidamente anotado, está lá”, 
pode ler-se. O despacho, como 
resposta de Celso Ferreira foi 
enviado ao PS por ofício datado 
de 10 de março de 2017.

O Organismo Europeu de 
Luta Anti-fraude (OLAF) diz 
que houve irregularidades gra-
ves em contratos de adjudica-
ção relativos aos centros esco-
lares de Duas Igrejas, Recarei, 
Sobrosa e Vilela. Por isso, sus-
tenta o relatório desta entida-
de, a Câmara Municipal de Pa-
redes deveria ser chamada a 
devolver o montante total dos 
fundos comunitários envolvi-
dos nos projetos ,  cerca de 
8,389 milhões de euros.

Segundo Celso Ferreira, a 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Norte, responsável pela gestão 
dos fundos comunitários, bai-
xou o valor a devolver para os 
2,9 milhões de euros. Mas mes-
mo assim está em curso uma 
contestação nos tribunais.

OLAF. O conselho do Presidente da Câmara é o teor do despacho de Celso Ferreira a um  requerimen-
to apresentado ao Presidente da Assembleia Municipal (AM) pelo líder do Grupo Parlamentar do PS 
na AM de Paredes, Baptista Pereira, datado de 13 de fevereiro de 2017. 

Celso Ferreira recomenda  
ao PS leitura do Progresso de Paredes

António Orlando | texto

Estatuto 
da Oposição
 Os titulares do direito de 

oposição têm direito a ser 

informados sobre o anda-

mento dos principais as-

suntos de interesse publico 

relacionados com a sua ati-

vidade, bem como o direito 

de se pronunciar e intervir 

pelos meios constitucionais 

e legais sobre quaisquer 

questões de interesse pú-

blico relevante.
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O glaucoma é uma doença grave que surge na se-
quência do aumento da pressão intraocular e pode 
causar lesões irreversíveis no campo visual. Esta é 
uma doença crónica que conduz a uma perda progres-
siva da visão, sendo que numa fase inicial não apre-
senta sintomas ao indivíduo. É importante prevenir.

A pressão ocular (pressão interna do globo ocular 
ou tensão ocular) deve manter-se dentro de determi-
nados limites, à volta dos 15 mm Hg (pressão normal 
do olho), embora possa oscilar entre os 10 e 22 mm Hg 
(valores limite), sendo uma condição essencial para 
garantir o correto funcionamento do olho.  Existem 
vários fatores que contribuem para a conservação da 
pressão intraocular nos valores normais, destacando-
-se o equilíbrio entre a  produção do humor aquoso e a 
sua drenagem.

O humor aquoso é um líquido transparente, cons-
tituído por água e sais dissolvidos, que  permite regu-
lar a pressão interna do olho (pressão intraocular). 
Este é produzido e drenado, mantendo a pressão ocu-
lar normal. Se a drenagem do humor aquoso não se 
fizer nas quantidades iguais às de produção do mes-
mo, as pressões oculares aumentam, podendo provo-
car glaucoma e, consequente, danos irreversíveis do 
nervo óptico. Secundariamente, verifica-se o apareci-
mento de “pontos pretos” (escotomas) no campo vi-
sual e com o desenvovimento da doença, a perda pro-
gressiva de visão. O glaucoma ocular é uma doença 
que, habitualmente, não apresenta sintomas nas fases 
iniciais e que pode provocar cegueira, ou perda de vi-
são severa, se não for diagnosticada e tratada de forma 
atempada e adequada.

Esta doença é a segunda causa de cegueira no 
mundo e  pode ser prevenida. Em Portugal é também 
uma realidade que afeta mais frequentemente pes-
soas idosas.

É importante detetar os primeiros sinais para que 
possa ter um diagnóstico correto. A pressão intraocu-
lar é um bom indicativo de que algo possa não estar 
em conformidade e a partir do exame de tonometria 
– medição da tensão ocular – é fácil saber quais os va-
lores da sua. Visite o seu especialista da visão e fique a 
conhecer melhor esta realidade.

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

Glaucoma

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

LÚCIA RIOS

PUB

O padre António Batista, 
antigo diretor da Obra 
do Calvário, foi conde-

nado pelo Tribunal de Penafiel a 
dois anos e nove meses de pri-
são suspensa por igual período 
por seis crimes de maus tratos a 
utentes da instituição situada 
em Beire, Paredes. O padre ficou 
ainda impedido de habitar na 
Obra do Calvário pelo período 
em que vigorar a suspensão de 
pena.

Recorde-se que o arguido 
estava acusado de 13 crimes de 
maus tratos e um crime de ofen-
sa à integridade física. A cada 
crime de maus tratos corres-
pondia uma alegada vítima. O 
tribunal, no entanto, não conse-
guiu produzir prova suficiente 
para o condenar em oito crimes 
que constavam da acusação. O 
padre Batista saiu do tribunal 
rodeado de amigos e familiares.  

Segundo o acórdão do julga-
mento realizado no tribunal de 
Penafiel, lido na sexta-feira dia 
24 de março, por uma juíza pe-
rante o arguido de olhar especa-
do no chão, ficou provado que o 
Padre “sem quaisquer habilita-
ções médicas medicava os uten-
tes que sofriam de deficiências 
físicas e mentais conforme en-
tendia”. Pelo menos “por duas 
vezes” fez papel de “cirurgião”, 
“suturou feridas” e “mudou” até 
“uma sonda de alimentação”. 
“Procedimentos feitos por al-

guém sem experiência”, como 
foi o caso do Padre Baptista, 
“que provocaram sofrimento e 
puseram em risco a vida dos 
utentes”. Nas buscas feitas pela 
Policia Judiciária à Obra do Cal-
vário” foi apreendida medica-
ção fora de prazo que deu para 
encher 25 sacos do lixo”. Diz o 
tribunal que o antigo diretor da 
Obra do Calvário tinha meios fi-
nanceiros para contratar técni-
cos especializados, mas negou 
quase por uma década assistên-
cia médica aos utentes e trans-
porte para o Hospital a não ser 
em casos muito graves. Só numa 
das contas bancárias em nome 
da Casa do Gaiato de Beire havia, 
há data destes factos, 18 mil eu-
ros à ordem e milhares de euros 
em aplicações financeiras. Esta-
va acusado de 14 crimes, foi ab-
solvido de nove. Não se provou 
que tenha castigado os utentes 

com bofetadas, bengaladas ou 
que os tenha fechado no silo de 
cereais. Mas ficou provado que 
prendeu um idoso com proble-
mas psicológicos a uma cadeira 
sanitária durante um longo pe-
ríodo provocando atrofiamento 
muscular. Quando o retiraram 
de lá o rabo tinha forma de uma 
pera gigante. Foi também pro-
vado que uma mulher chegou a 
cair ao ser arrastada pelo padre 
Baptista. Diz o tribunal que os 
utentes da instituição passa-
vam frio. A falta de higiene era 
gritante, “a esponja do banho 
era a mesma para todos os 
utentes e a mesma toalha era 
para um grupo de utentes”. Em 
caso de morte o corpo só era 
retirado da camarata, onde 
dormiam os outros utentes, 24 
horas depois. O sacerdote de 85 
anos dirigiu a Obra do Calvário 
durante 60 anos. 

Padre de Beire com pena de prisão 
suspensa por 2 anos e 9 meses 

António Orlando | texto

Sentença. Ilídio Meireles, advogado de defesa, não se quis pronunciar sobre o veredito 
do tribunal embora fosse percetível que a sentença não terá desagradado de todo, visto 
que o pároco só foi condenado em seis dos 14 crimes pelos quais estava acusado. No en-
tanto é possível que ainda possa surgir recurso para a Relação.

Corpos 
exumados
Em 2016 um voluntário 

da instituição fez queixa 

à PJ que apreendeu me-

dicamentos fora do pra-

zo e detetou utentes a 

dormir amarrados a ca-

deiras. Facto que na al-

tura terá sido justificado 

como uma questão de 

segurança. No cemité-

rio da Obra do Calvário, 

a PJ exumou dois cor-

pos. No cemitério da 

instituição são sepulta-

dos os corpos dos uten-

tes que não têm família. 

Mais tarde, as autópsias 

realizadas aos corpos 

não confirmaram sus-

peitas de maus tratos A 

Obra do Calvário em 

Beire está integrada na 

Casa do Gaiato de Paço 

de Sousa.
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O Ministro do Ambien-
te, João Pedro Matos 
Fernandes, visitou no 

dia 24 de março de 2017, a 
área geográfica do Parque das 
Serras do Porto, na compa-
nhia dos Presidentes das Câ-
maras de Paredes, Gondomar 
e Valongo.

A comitiva terminou a visita 
no parque da Senhora do Salto 
no concelho de Paredes já de-
pois de ter passado pelo mira-
douro sobre a Serra das Banjas. 
Aí, o ministro e restante comiti-
va, foi surpreendido por Ema-
nuel Machado, representante 
da Comissão de Moradores de 
Recarei (CMR) que lhe entre-
gou em mão uma carta fechada 
onde a CMR argumenta porque 
está a contestar a alegada pre-
tensão da Câmara em fazer 
uma ETAR no centro da fregue-
sia de Recarei. A CMR pede a 
intervenção da tutela. Na breve 
troca de palavras o Ministro, no 
seu estilo “casual” , disse ao re-
presentante da Comissão de 
Moradores de Recarei que 
“uma ETAR não faz mal a nin-
guém”. “Não venha com essa 
conversa pois isso não existe. 
Quanto à localização isso é uma 
questão que podemos discutir 
com a câmara” afirmou João 
Pedro Matos Fernandes dando 
por terminado o curto diálogo 
ao qual assistiu Celso Ferreira, 
presidente da Câmara de 
Paredes. 

Antes deste episódio, a co-
mitiva foi recebida no Centro 
de Interpretação Ambiental da 
Serra de Santa Justa, em Valon-
go, visitando depois a mina do 
Fojo das Pombas. Seguiu-se um 
percurso entre a Azenha e Be-
lói, com paragem na aldeia de 
Couce, antes da passagem por 
S. Pedro da Cova (Gondomar), 
onde Matos Fernandes anun-
ciou que o Ministério do Am-

biente vai disponibilizar 10 
milhões de euros para a des-
contaminação dos solos onde 
foram depositadas mais de 100 
mil toneladas de resíduos 
perigosos.

Legalmente constituído há 
dias, com a publicação em Diá-
rio da República, a 15 de março, 
da sua classificação como pai-
sagem protegida regional, o 
parque das Serras do Porto 
procura agora meios de finan-
ciamento para melhorar as 
condições de visitação e a in-

formação ao público, entre ou-
tras tarefas.

Ao pedido de apoio feito pe-
los autarcas, o ministro Matos 
Fernandes garantiu que o regu-
lamento do Programa Opera-
cional de Sustentabilidade e 
Uso Eficiente dos Recursos 
(POSEUR) vai ser revisto ainda 
este ano, para que a associação 
de Municípios Parque das Ser-
ras do Porto possa apresentar 
candidaturas. Neste momento, 
só os projetos liderados pelo 
Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas po-
dem usufruir destes fundos. O 
ministro considera que uma 
eventual parceria das autar-
quias com o Instituto da Con-
servação da Natureza e das 
Florestas é uma mais-valia, 
mas assumiu que essa lideran-
ça do instituto público, em ini-
ciativas envolvendo uma área 
de âmbito local e/ou regional é 
um sinal do centralismo com 
que o POSEUR foi desenhado, e 
vai deixar de ser condição 
obrigatória.

Visita. Comissão de Moradores de Recarei contesta construção de ETAR “no centro da fre-
guesia.” João Pedro Matos Fernandes visitou o Parque da Senhora do Salto no âmbito da sua 
passagem pela área geográfica do Parque das Serras do Porto. 

Ministro do Ambiente interpelado 
por moradores de Recarei 

António Orlando | texto

O Programa de Contrato 
Local de Desenvolvimento 
Social CLDS3G – Horizontes 
de Inclusão em parceria 
com a Câmara Municipal 
organizou uma iniciativa 
direcionada para as crian-
ças, jovens e adultos com 
deficiência e incapacidade 
do Concelho, na piscina 
municipal de Lordelo.

A atividade contou com a 
participação dos Agrupa-
mento de Escolas de Baltar, 
Cristelo, Lordelo e Vilela e o 
Lar Residencial de Sobrosa.

Integrada nas comemo-
rações do Dia Mundial da 
Água, o “Vamos à Água” te-
ve como principal objetivo 
promover a adaptação ao 
meio aquático através da 
dinamização de jogos na 

água. Pretende-se, simulta-
neamente, estimular a prá-
tica da modalidade de nata-
ção em virtude dos reco-
nhecidos benefícios para a 
saúde.

O “Vamos à Água” faz 
parte do Plano de ativida-
des do Grupo de trabalho 
para a deficiência, consti-
tuído pelas escolas e insti-
tuições que trabalham com 
a população com deficiên-
cia e incapacidade do con-
celho de Paredes.

“Esperamos, e tudo fare-
mos para que estas iniciati-
vas se realizem mais fre-
quentemente” referiu Her-
mínia Moreira, Vereadora 
do Pelouro de Ação Social 
da Câmara Municipal de 
Paredes.

Dia Mundial da Água 
assinalado  
pela diferença

Ministro recebe  
carta de morador de Recarei
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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

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

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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

mistertalho@gmail.com
facebook.com/sergiomistertalho

Rua Drº. Bernardo Pacheco Pereira Leite
Ed. Cruzeiro, Loja 7
Cristelo 4580-352 

Paredes

FUMEIROS CASEIROS

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas
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Lordelo solidário apoia 56 famílias carenciadas 

O Projeto Lordelo Soli-
dário apresentou, no 
auditório da Junta de 

Freguesia de Lordelo, o ba-
lanço da sua intervenção des-
de a fundação. Em 2014, ano 
da fundação, o apoio alimen-
tar chegava a 133 agregados 
familiares, para um total de 
434 pessoas. Hoje, fruto da 
aplicação de um sistema de 
cruzamento das bases de da-
dos das diversas instituições 
e da melhoria da qualidade de 
vida das famílias apoiadas, o 
projeto presta mensalmente 
apoio a 56 famílias da cidade 
de Lordelo, para um total de 
149 pessoas.

O Projeto funciona nas ins-
talações do mercado da cidade 
e nesta primeira fase de ação, 
está direcionado para a distri-
buição de cabazes alimentares. 
Futuramente, visa apoiar tam-
bém as famílias com distribui-
ção de vestuário, medicamen-
tos e suprimento de outras ne-
cessidades que se venham a 
verificar.

A distribuição de alimentos 
às famílias carenciadas da cida-
de relativa ao mês de março 
realizou-se no dia 17.

Criado em 2014, o Projeto 
Lordelo Solidário conta com a 
participação de sete institui-
ções da cidade (ADIL, Funda-
ção A Lord, Paróquia, Centro 
Socioeducativo e Profissional 
de Parteira, Conferência de S. 

Vicente de Paulo, Agrupamen-
to Vertical de Escolas de Lorde-
lo e o Clube de Petanca de Lor-
delo), para além da Junta de 
Freguesia de Lordelo e da Câ-
mara Municipal de Paredes.

“Através deste projeto, é 

possível proceder-se a uma 
distribuição equitativa dos 
bens alimentares às famílias 
que deles necessitam, através 
de um sistema que faz o cruza-
mento de dados e evita a dupli-
cação de apoios”, salienta Nuno 

Serra, Presidente da Junta de 
Freguesia de Lordelo.

Já Hermínia Moreira, Verea-
dora do pelouro de Ação social 
da Câmara Municipal de Pare-
des, destaca a o apoio de proxi-
midade às famílias carencia-

das: “É de realçar o esforço e a 
iniciativa das “forças vivas” de 
Lordelo, que juntas conseguem 
apoiar famílias carenciadas da 
cidade numa ação de grande 
proximidade junto de todos da-
queles que mais necessitam”.

Cooperação. Projeto de intervenção social 
junta instituições da cidade. Nesta primeira 
fase de ação a iniciativa está direcionada para 
a distribuição de cabazes alimentares.

António Orlando | texto

António Orlando | texto

O aparcamento automóvel 
na rua Daniel Faria “está to-
mado por carrinhas que per-
manecem estacionadas dias a 
fio como se fosse uma gara-
gem”. A denúncia é feita por 
um grupo de moradores do 
Bairro do Sonho, que se diz 
farto de conviver paredes 
meias com “casas sobre rodas 
estacionadas à porta das suas 
habitações”. 

Outro dos inconvenientes 
apontados pelos moradores 

neste alegado abuso do espa-
ço público, são os estaciona-
mentos em segunda fila e em 

cima de passeios que coloca-
rão em causa a segurança da 
circulação automóvel na mes-

m a  r u a  D a n i e l  F a r i a  e 
adjacentes. 

“Nós se paramos o carro 
um minuto mal-estacionado, 
somos logo multados. Estas 
carrinhas, muitas delas, pro-
vavelmente não estarão le-
gais, ninguém faz nada”, diz 
Anália Cunha.

Os moradores fizeram 
uma lista de 13 matrículas de 
outras tantas viaturas que, 
garantem, serão presença 
permanente nos lugares de 
estacionamento gratuito da 
rua Daniel Faria.  

O aparcamento automóvel 

em causa, como é grátis, coisa 
rara em redor do Edifício da 
Câmara Municipal e é apro-
veitado, sobretudo, pela co-
munidade cigana que povoa o 
acampamento localizado nas 
imediações para estacionar 
diversos furgões.

Segundo Nazaré Santos, 
muitas das carrinhas servem 
de habitação, algo que diz la-
mentar “porque toda a gente 
devia ter uma casa digna para 
viver”, mas o certo, atalha, 
Manuela Rocha, “essa é uma 
das razões pela qual ali per-
manecem dias a fio ocupando 

os lugares de estacionamen-
to, designadamente aos mo-
radores do Bairro”. 

O descontentamento que os 
moradores fizeram chegar ao 
Progresso de Paredes, junta-se 
a outras formas de pressão que 
têm sido usadas em diversos 
setores no sentido pressionar a 
saída da comunidade cigana 
daquele local. Manuela Rocha 
relatou ao Progresso de Pare-
des que o Presidente da Junta 
de Paredes lhe garantiu que até 
final de maio a comunidade ci-
gana será deslocada para o lu-
gar do Picoto na Madalena. 

Moradores do Bairro do Sonho denunciam estacionamento abusivo 
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Neste mês de Março fomos confrontados com a 
apresentação dos resultados da Caixa Geral de De-
pósitos relativos ao ano passado de 2016. Nada 
mais nada menos que o maior prejuízo de sempre, 
quase 1900 milhões de euros. 

Devo confessar que como economista e também 
como responsável politico, fico chocado com a di-
mensão destes resultados negativos. E digo isto 
porquê? Digo isto porque não consigo perceber co-
mo é que se consegue chegar a um valor tão grande 
de prejuízos. 1900 milhões de euros de prejuízo são 
158 milhões de euros de prejuízo por mês, e o que 
me choca mais é que conhecendo a realidade das 
PME e a realidade dos particulares não são estes de 
certeza absoluta os responsáveis por este prejuízo. 

Senão vejamos. Uma PME quando contrata 
um financiamento só o concedem com garantias 
reais, isto é, com a hipoteca de algum imóvel, com 
avales pessoais, ou seja, se a empresa não pagar o 
património dos sócios é que garante a divida, ou 
então, como acontece muito agora, os financia-
mentos só são concedidos com as garantias de 
uma das empresas de garantia mutua- Norgaran-
te, Garval, etc., que em caso de incumprimento 
pagam a divida ao banco.

Quando se trata de particulares, veja-se o caso 
especifico dos créditos habitação, o financiamento 
só é concedido com a hipoteca da habitação e só é 
emprestado uma percentagem do valor da avalia-
ção da habitação, justamente para precaver uma 
desvalorização da habitação caso esta tenha de ser 
colocada à venda para o pagamento de um credito 
habitação que se deixe de pagar.

Como vemos, este grande prejuízo advém dos 
grandes negócios, ou seja, dos empréstimos às 
grandes empresas. Essas sim, está visto por estes 
resultados negativos, que contraem empréstimos 
de milhões sem os seus administradores avalisa-
rem nada e sem prestarem outro tipo de garantias.

Para além disso, dá toda a impressão que nes-
ses grandes negócios o rigor com que são analisa-
das as operações de financiamento não é o mesmo 
que nos balcões é tido quando se estudam em-
préstimos para as pequenas empresas ou para os 
particulares. E aí os Administradores de topo da 
CGD e os políticos que os nomearam, já que é um 
banco publico, têm muita culpa no cartório.

É tempo de inverter este tipo de situações e por 
fim a esta vergonha nacional, pois estes números 
tão negativos de um banco que é de todos nós, até 
desanima quem todos os dias luta para que a econo-
mia portuguesa avance- as pequenas e médias em-
presas e os pequenos empresários em nome 
individual.

Resultados da CGD 
em 2016 são uma 
vergonha nacional

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Santo Tirso venceu 
em Paredes concurso 
Gastronómico Metropolitano  

A Câmara Municipal de 
Paredes organizou, 
no dia  28 de março, 

um concurso gastronómico 
aberto aos municípios da 
Área Metropolitana do Porto, 
na Praça José Guilherme, em 
Paredes. O Sabores e Saberes, 
Concurso Metropolitano In-
tergeracional foi ganho pela 
dupla de Santo Tirso, numa 
final disputada a oito. O prato 
vencedor foi o Pastel à São Ro-
sendo, uma receita inspirada 
nos pastéis de nata e nas 
queijadas.

Paredes, Gondomar, Maia, 
Oliveira de Azeméis, Porto, 
Santa Maria da Feira e Trofa 
foram os outros participantes 
primeira edição da iniciativa 
promovida pelo Pelouro da 
Ação Social, que tem como 
principais objetivos a promo-
ção do envelhecimento ativo 
e o convívio intergeracional.

As duplas a concurso fo-

ram constituídas por um jo-
vem e um idoso, que apresen-
taram e confecionaram uma 
receita de doce para aprecia-
ção do júri liderado por Pedro 
Lemos, chefe «estrelado» pe-
lo Guia Michelin, que confes-
sou a admiração pela realiza-

ção deste tipo de eventos. 
“Promovem a partilha de sa-
beres culinários entre gera-
ções”, realçou. Já Hermínia 
Moreira, vereadora do Pelou-
ro de Ação Social da Câmara 
Municipal de Paredes, salien-
tou: “Mais do que o resultado 

final, com a atribuição de uma 
classificação, há que valorizar 
todo o processo de seleção 
que contribuiu para grandes 
momentos de convívio, ale-
gria e partilha na comunida-
de, privilegiando a dinâmica 
intergeracional”.

 Animação. Sabores e Sabres intergeracionais na Praça José Guilherme. Pedro Lemos, chefe 
“estrelado” pelo Guia Michelin, liderou o júri.

António Orlando | texto

A Polícia Judiciária deteve 
dois homens pela presumível 
autoria de um crime de roubo 
agravado numa pastelaria de 
Cête de onde surripiaram 800 
euros em raspadinhas. Segun-
do comunicado da PJ, o roubo 

aconteceu no dia 19 de março. 
Um dos suspeitos terá aborda-
do a dona do espaço e, sob 
ameaça de uma arma, apode-
rou-se de quase todas as “ras-
padinhas” que estavam no ex-
positor, num valor que ascen-

d e  a  o i t o c e n t o s  e u r o s . 
“Durante as diligências efe-
tuadas foi possível apreender 
uma réplica de arma de fogo, 
presumivelmente utilizada 
para o cometimento do crime, 
assim como alguns bilhetes da 

lotaria instantânea roubados”, 
diz a PJ. Os detidos têm 27 e 31 
anos de idade, sendo um calce-
teiro e o outro sem ocupação 
laboral. Um deles tem antece-
dentes criminais por crimes 
contra a propriedade.

A Câmara Municipal e a 
Casa da Juventude de Paredes 
promovem um concerto de 
Páscoa, no dia 14 de abril, 
com entrada livre, na Praça 
José Guilherme, em Paredes. 

O programa arranca às 21h30 
com Mundo Segundo, Piruka, 
Nova, com a convidada espe-
cial KOA, DJ Kamala e ainda a 
atuação de stand up comedy 
de Alexandre Santos.

Lordelo vai acolher a 
realização do 23º Convívio 
da  1ª  Companhia  BAT. 
ART. 6220/72 Moçambi-
que 72. A iniciativa está 
agendada para o dia 3 de 

junho de 2017. Os interes-
sados podem obter mais 
informações através dos 
telemóveis 919 622 337 (  
J J  Rios) e  914 990 135 
(Joaquim Brás)

Presos por roubo em Cête

Concerto pascal Convívio Militar 
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Atletas de Paredes apurados  
para o Nacional de Boccia Sénior  

Os paredenses Manuel 
Moreira das Neves 
Santos e Maria Luísa 

Carvalho Soares Machado vão 
representar o concelho de Pa-
redes na fase final do Cam-
peonato Nacional de Boccia 
Sénior Individual. São dois 

dos 84 atletas, em represen-
tação das instituições conce-
lhias que participam regular-
mente no programa, que o 
Programa Movimento Sénior 
da autarquia de Paredes ins-
creveu na fase de apuramen-
to.  “A participação de atletas 
do Movimento Sénior no 
Campeonato Nacional de 
Boccia Sénior é mais uma 

prova de que este programa é 
um sucesso. E muito desse su-
cesso se deve a todos os técni-
cos da autarquia e às IPSS do 
concelho”, salienta Cândido 
Barbosa, Vereador do Pelou-
ro do Desporto da Câmara 
Municipal de Paredes.

Nesta fase de apuramento, 
os dez primeiros classifica-
dos ficam apurados direta-

mente, mas o número pode 
aumentar em função os resul-
tados das restantes zonas, 
podendo haver repescagens 
até ao 16.º lugar. A fase final 
do Campeonato Nacional de 
Boccia Sénior Individual dis-
puta-se no próximo dia 15 de 
maio, com a participação dos 
36 melhores atletas do País.

Classificação (atletas de 

Paredes em negrito): 1.º José 
Maria Lopes da Silva; 2.º José 
Fernando Magalhães; 3.º Ós-
car de Sousa Maia; 4.º Antó-
nio Maria Marinho; 5.º Ma-
nuel Moreira das Neves San-
tos; 6.º José Matos; 7.º Maria 
Luísa Carvalho Soares Ma-
chado; 8.º Maria Raquel Tei-
xeira; 9.º Joaquim Barbosa 
Pinto; 10.º José Joaquim Al-

ves; 11.º José Almiro Noguei-
ra; 12.º Salvador Pereira; 13.º 
António Leão da Silva Macha-
do; 14.º Maria José Silva; 15.º 
Maria Carolina da Mota Tei-
xeira; 16.º José Lopes; 17.º 
Orlando dos Santos; 18.º Car-
los Alberto Ferreira das Ne-
ves; 19.º José Fernando Mo-
reira Nunes Viana; 20º Salva-
dor Teixeira…

Modalidades. No total, foram 300 os atletas dos concelhos de Paredes, Felgueiras e Lousada que 
disputaram, a 28 de março, o apuramento para o Campeonato Nacional de Boccia Sénior Individual. 
A prova realizou-se no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, numa organização da Câmara 
Municipal de Paredes em parceria com a Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto.

António Orlando | texto

O Progresso de Paredes - 31/03/2017

PUB

ENDURO. O Enduro da Euro-
cidade, terceira prova do Troféu 
Luso Galaico Mota de Monte 
2017, realizou-se no dia 19 de 
março, em Chaves e, tal como em 
Caminha, em conjunto com a Li-
ga Galega da Mota de Campo.

Daniel Dominguez voltou a 
triunfar, somando assim a ter-
ceira vitória da temporada em 
três provas realizadas. O melhor 
português foi André Mouta, na 
quarta posição da Geral. Estes 
pilotos ocuparam também os 
dois primeiros lugares da classe 
principal, a PRO, com Juan Ro-
diño a terminar no terceiro pos-
to. Nos Veteranos, Nuno Freitas 
dominou a prova a seu bel-pra-

zer, vencendo 5 das 6 especiais e 
deixando António Faria, segun-
do classificado, a 1 minuto e 6 
segundos. O terceiro lugar ficou 
entregue ao líder do troféu, Al-
bano Mouta, Pai de André, que 
venceu a primeira passagem 
pela Cross Test. 6 pontos sepa-

ram agora estes três pilotos nas 
contas do Troféu.

De destacar ainda o facto de 
que Nuno Freitas, quando termi-
nou a sua prova no final da se-
gunda volta, ocupava o 12º lugar 
da Geral entre pilotos do Troféu 
Luso Galaico e da Liga Galega.

RALICROSS. No Dia do Pai, 
houve corridas para todos os 
gostos e pais e filhos que lutaram 
pelos lugares mais altos do pódio 
no Paredes RX Series

O Circuito de Ralicross de 
Baltar encheu-se de público, pa-
ra assistir ao regresso à atividade 
da pista e dos camiões que após 
cinco anos afastados das compe-
tições nacionais voltaram à ação, 
depois de uma final imprópria 
para cardíacos. Em Dia do Pai, 

José Rodrigues, teve que se con-
tentar em ser segundo, atrás do 
filho, José Eduardo Rodrigues.

Mas o programa de Paredes 
RX Series não se esgotou nos ca-
miões. Os pilotos do Kartcross 
aproveitaram para rodar e expe-
rimentar as ‘montadas’, já a pre-
pararem a primeira prova do 
Campeonato que se avizinha. 
Artur Monteiro foi o vencedor.

No Ralicross disputaram-se 
as categorias RX1, RX2 e RX3, 

que deram vitórias a Américo 
Moreira, Tiago Moreira e Orlan-
do Simões.

Notas finais positivas para o 
traçado, que na atual versão foi 
do agrado dos pilotos e para a 
organização do Demoporto que 
se estreou nestas andanças do 
Ralicross, Kartcross e Camião 
Racing.

O Campeonato Nacional de 
Ralicross abre este fim- de-se-
mana, em Lousada.

André Mouta o melhor Português no 
Luso Galaico de Chaves

Paredes RX Series  levou emoção a Baltar 
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MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Pelos resultados alcançados pode-
-se dizer que esta fase da época es-
tá a correr bem. Porém, em Pedras 
Salgadas tivemos que vestir o fato 
macaco para alcançar os três pon-
tos. Não contava com um adversá-
rio tão forte.  No último jogo, os 

nossos jogadores chegaram com alguma facilidade 
à vantagem, através de uma grande penalidade em 
que adversário ficou reduzido a 10 jogadores e re-
laxaram.  Os meus jogadores perderam a concen-
tração. Fizeram 60 minutos muito maus. Quero 
aproveitar esta a oportunidade para, através do 
Progresso de Paredes, pedir desculpa aos adeptos. 
O único dado positivo foi a conquista dos três 
pontos.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

 

Em Lagoas fizemos um bom jogo. 
Ao intervalo podíamos estar a ga-
nhar por dois ou três golos de dife-
rença. Na segunda parte, o adver-
sário fez dois remates à nossa bali-
za e nós fizemos 18 enquadrados 
com a baliza deles. Em casa com o 

Baião B já foi diferente. Depois de termos estado 
empatados a uma bola e reduzidos a nove jogado-
res por expulsão, justa, de dois atletas nossos, rea-
gimos. Fomos para cima deles conseguimos dar a 
volta e vencemos por 3/1. Foi um jogo bem conse-
guido da nossa parte, até porque jogamos sem o 
nosso reforço na defesa (lesionado) que como to-
dos sabem veio dar outra estabilidade à equipa.

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Com o Aves, o Rebordosa entrou 
muito bem no jogo e conseguimos 
concretizar. Tivemos oportunida-
de de fazer o segundo golo, mas não 
concretizamos. Soubemos sofrer. 
Foi uma vitória da organização e do 

grupo que esteve a grande nível. Em Rio Tinto, me-
recíamos vencer, mas temos de aceitar porque não 
concretizar faz parte do nosso jogo e faz parte da-
quilo que são os nossos erros. Quando chegamos 
ao último terço faltou-nos definir melhor. Seriamos 
uns justos vencedores, mas temos que pensar que 
amealhamos mais um ponto naquilo que é a nossa 
caminhada.

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

 No encontro com o Frazão, entramos 
muito fortes com grande intensidade 
de jogo e nos 10 minutos iniciais dis-
pusemos de três oportunidades cla-
ríssimas de golo, em que o nosso 
avançado isolado só com o Guarda 
Redes pela frente não consegui con-

cretizar. O restante encontro foi muito disputado a 
meio campo, por vezes sem grande organização de 
ambas as equipas, o que traduziu o nulo no marcador. 
No encontro com o Melres voltamos a empatar, con-
seguimos no inicio da 2ª parte adiantarmo-nos no 
marcador, mas num erro defensivo consentimos o em-
pate ao adversário, nos 10 minutos finais dispusemos 
de duas excelentes oportunidades para conquistar a 
vitória, mas não fomos eficazes.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Em Gondomar, o Aliados teve uma 
má primeira parte, muito apática a 
deixar o tempo decorrer com pouca 
agressividade ofensiva e o Gondo-
mar a aproveitar uma oferta dos nos-
sos jogadores que isolaram o autor 
do golo na sequência de um ressalto.

Com o Vilarinho, em casa, entramos a ganhar 1-0, 
num golo do Luís que regressou aos relvados depois 
de longa paragem por lesão. Na 2º parte voltamos a 
entrar bem a criar oportunidades, a marcar um golo, 
que me pareceu legal, mas dou o beneficio da dúvida 
ao árbitro assistente que anulou. Até ao final do jogo 
tentamos, mas faltou eficácia para conseguir chegar á 
vitória.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Tivemos dois jogos no quais que po-
deríamos ter alcançado os seis pon-
tos. Porém, em Perafita devido à falta 
de eficácia apenas conseguimos um 
empate. Com Vila Caiz demos conti-
nuidade às vitórias em casa. Não fosse 
o percalço em Perafita e teríamos en-

curtado distância para o Avintes. Agora vamos ter dois 
jogos em casa, com o Sandinenses e Avintes, que são 
determinantes para alcançarmos os nossos objetivos 
de ficar nos primeiros quartos lugares. São nossos ad-
versários diretos. Apelo à nossa massa adepta para que 
nos ajudem nesta caminhada.  

Precisa-se

Ajudante cozinheira/o 
para hotel

Contacto:   255 781 521

Por ANTÓNIO ORLANDO

 

Em abril 
decisões mil 

O 
Nun´Álvares, da Divisão 
de Honra da AFP, inicia 
neste domingo, 2 de Abril, 

uma dupla jornada caseira que lhe 
pode dar o passaporte para a subida 
ou a via verde para o apuramento de 
tal ambição. Pela frente os pupilos 
de José António vão encontrar, no 
seu estádio, o Dragões Sandinenses 
e o Avintes. Presidente do clube de 
Recarei pelas redes sociais e o trei-
nador pelo jornal O Progresso de 
Paredes pedem ajuda da massa 
adepta.   
O FC Parada lá vai na frente da sua 
Série na II Divisão da AFP e cada vez 
mais aquilo que no início de época 
era uma utopia, começa a ganhar 
contornos de realidade: a subida de 
divisão é possível. 
A acontecer será mel em pão para 
Álvaro Pinto, Presidente do clube. 
O dirigente poderá em ano de elei-
ções autárquicas celebrar a subida 
de divisão do seu FC Parada. 
O Baltar é a equipa dos fenómenos. 
Desta vez a equipa orientada por 
Caló, jogou grande parte do encon-
tro com nove jogadores. A dez mi-
nutos do fim do jogo estava empata-
do com o Baião B a uma bola mas, 
quando o árbitro apitou para o ba-
nho as gentes de Baltar festejaram 
uma vitória por 3/1!... Até parece 
mentira e viva Abril! 

PUB
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DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 6 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

Pedras Salgadas ...............0 Aliança de Gandra ......... 1

JORNADA 7 DISPUTADA EM 26 DE MARÇO

Aliança de Gandra ...........3  Ponte da Barca ............... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 7 

1º FC Felgueiras 1932 ................................................................... 23 Pontos

3º Aliança de Gandra ..................................................................... 19 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 8 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

Aliança de Gandra - Trofense

JORNADA 9 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

Mirandela - Aliança de Gandra

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 1 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

Rebordosa AC ...................1  Maia Lidador  ................... 0

JORNADA 2 DISPUTADA EM 26 DE MARÇO

SC Rio Tinto  .......................1   Rebordosa AC   ................ 1 

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 2

1º Aves B ............................................................................................. 4 pontos

2º Rebordosa AC ............................................................................. 4 p 

PRÓXIMAS JORNADAS 

JORNADA 3 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

Aves B  - Rebordosa AC

JORNADA 4 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

Rebordosa AC  - Lixa

APURAMENTO DE MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 3 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

Gondomar B  ......................1   Aliados FC Lordelo  ....... 0

Baião  ....................................2  USC Paredes  ................... 1

JORNADA 2 DISPUTADA EM 26 DE MARÇO

Aliados FC Lordelo  .........1  Vilarinho ........................... 1

USC Paredes .....................  3   Vila Meã  ............................ 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 2

1º Tirsense  ........................................................................................ 30 pontos

3º USC Paredes  ............................................................................... 23 p 

6º Aliados FC Lordelo .................................................................... 17 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 3 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

S. Pedro da Cova – USC Paredes 

Baião – Aliados FC Lordelo

JORNADA 4 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

Aliados FC Lordelo – Vila Meã

USC Paredes* folga 

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 23 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

SC Nun´Álvares  ...............1  Vila Caíz   ............................ 0

JORNADA 24 DISPUTADA EM 26 DE MARÇO

Perafita ................................1  SC Nun´Álvares .............. 1  

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 24

1º Ermesinde1936      ...................................................................... 49 Pontos

5º  SC Nun´Álvares    ....................................................................... 42 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

SC Nun´Álvares – Dragões Sandinenses 

JORNADA 26 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

SC Nun´Álvares – Avintes 

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 22 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

Estrela de Fânzeres  ........3  CCD Sobrosa  .................. 1

JORNADA 23 DISPUTADA EM 26 MARÇO

CCD Sobrosa  ....................1   Rio de Moinhos ............... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 23

1º Citânia Sanfins     ......................................................................... 50 Pontos

14º CCD Sobrosa        ........................................................................ 22 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 24 A DISPUTAR 2 DE ABRIL

Livração – CCD Sobrosa

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

CCD Sobrosa – Gens

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 22 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

FC Parada  ...........................0  Lamoso  .............................. 2

ISC Sobreirense  ...............0  Frazão  ................................ 0

JORNADA 23 DISPUTADA EM 26 DE MARÇO

Melres  .................................1  ISC Sobreirense  ............. 1

1º Maio Figueiró  ..............1   FC Parada  ......................... 3

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 23

1º  Mocidade Sangemil  ................................................................. 45 Pontos

2º  FC Parada   ................................................................................... 44 p

8º ISC Sobreirense  .........................................................................  29 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 24 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

FC Parada – Bougadense B

ISC Sobreirense - Lamoso

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

1º Maio Figueiró – ISC Sobreirense

Monte Córdova – FC Parada

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 22 DISPUTADA EM 19 DE MARÇO

Lagoas  .................................3  USC Baltar  ....................... 2

JORNADA 23 DISPUTADA EM 26 DE MARÇO

USC Baltar  .........................3  Baião B  ............................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 23

1º Torrados    ...................................................................................... 50 Pontos

10º USC Baltar  ................................................................................ 18 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 24 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

USC Baltar – Vila Boa de Quires

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

AD Marco09  - USC Baltar 

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Em Baião aos 10 segundos de jogo 

já estamos a perder. Tivemos uma 

falta de adaptação ao terreno de 

jogo que nos dificultou muito. Não 

fomos muito sérios na abordagem 

ao jogo e acabamos por perder 

bem. Com o Vila Meã foi completamente diferente. 

Estivemos a bom nível e o resultado até poderia 

ser mais desnivelado a nosso favor. Em termos de 

campeonato está dentro das nossas expetativas. 

Queremos estar nos 2/3 primeiros lugares da 

tabela. Faltam-nos 10 a 15 pontos para garantir a 

manutenção é esse o nosso foco e depois continuar 

o nosso trabalho de valorizar os jovens atletas. 

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Perdemos pela primeira vez em ca-
sa. Porém os meus jogadores tudo 
fizeram para que isso não aconte-
cesse. É futebol. Jogos destes acon-
tecem. Veja-se o que aconteceu no 
mesmo fim de semana ao FC Porto. 

No nosso caso, tivemos oportunidades suficientes 
para ganhar o jogo ao Lamoso. Não aconteceu. Pa-
ciência. Na jornada seguinte recuperamos os três 
pontos ao derrotarmos o Figueiró. Estamos na luta 
pelo apuramento à fase de subida iremos dar tudo 
para que tal aconteça. Há quatro equipas para dois 
lugares e nós, assumimos, somos candidatos. 

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA
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DESTAQUE

Os Presidentes da Di-
reção, Celso Morei-
ra e da Assembleia 

Geral, Saul Ferreira, da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cête, eleitos na mesma lis-
ta, estão de costas voltadas 
por causa da guerra que se 
instalou entre voluntários 
e direção.
“O primeiro”, Celso Morei-
ra, presidente da direção, 
não se demite como foi von-
tade expressa de cerca de 
duas dezenas de associa-
dos que no domingo, dia 26 
de março, aprovaram a des-
tituição da direção numa 
inédita Assembleia Geral 
Extraordinária que decor-
reu no parque de estacio-
namento exterior do quar-
tel. A reunião tinha como 
ponto único a Destituição 
da Direção e foi presidida 
“pelo segundo”, Saúl Ferrei-
ra, que em declarações ao 
Progresso de Paredes de-
fende “a realização de elei-
ções antecipadas o quanto 
antes”.  Celso Moreira não 
abriu o quartel para que a 
assembleia-geral decorres-
se no salão nobre como é 
hábito. 
O mau estar na corporação 
que presta auxilio a cinco 
freguesias do concelho de 
Paredes num total de 25 
mil pessoas, tornou-se pú-
blico quando em janeiro 32 
voluntários entregaram os 
capacetes. Garantiram que 
só voltariam ao serviço se a 
direção da Associação Hu-
manitária e o comandante 
dos Bombeiros se demitis-
sem. “No dia 24 de dezem-
bro de 2016, o único assala-
riado desta casa que devia 
trabalhar até às 23 horas 
foi dispensado às 17 horas 
para passar o natal com a 
família. Das 17 horas até as 
8 da manhã do dia 25, ficou 

aqui apenas o centralista 
por solidariedade porque 
até nem era a minha noite 
de estar aqui. Nessa noite 
de 24, às 22h, houve um 
alerta da existência de uma 
vítima inconsciente no lu-
gar d´Além que fica a cerca 
de um quilómetro do quar-
tel. Demoramos 20 minutos 
a lá chegar porque não ha-
via ninguém ao serviço. Um 
outro exemplo do mau fun-
cionamento: o morador da 
primeira casa ao lado do 
quartel teve necessidade 
de ser socorrido com uma 
ambulância e os bombeiros 
só lá chegaram 20 minutos 
depois; a sirene tocava e 
não vinha ninguém”, garan-
te José Duarte Teixeira, um 
dos bombeiros que entre-
gou o capacete. 

Aos problemas de escala e à 
falta de homens em perma-
nência somam-se questões 
materiais. “Das dez ambu-
lâncias, só duas é que estão 
certificadas. Das quais ne-
nhuma é de transporte de 
urgência hospitalar, mas 
sim de doentes”, acrescen-
ta, José Duarte Teixeira. 
O comandante dos bombei-
ros de Cête tem-se remeti-
do ao silêncio. Já o presi-
dente da Associação Huma-
nitár ia ,  Celso  Moreira , 
reafirmou aos jornalistas 
que a segurança das popu-
lações “nunca esteve em 
causa. Até ao momento to-
do o socorro solicitado a 
esta corporação foi con-
templado”, garantiu. Celso 
Moreira assume confiança 
no comandante, recusa a 

existência de problemas e 
diz que a certificação das 
viaturas está em curso. 
O presidente da Assem-
bleia Geral da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros de Cête, Saúl Ferreira, 
garantiu que “houve uma 
unanimidade de todos os 
presentes na destituição da 
direção. Já me foi prometi-
do, pelo advogado da Asso-
ciação, que isto vai ser pro-
telado porque irão para 
tribunal para impugnar to-
dos estes atos dos sócios. 
Não tenho posição nenhu-
ma nesta situação. Estou a 
defender a justiça das coi-
sas que são apresentadas: 
de um lado, dos bombeiros 
e que não me são apresen-
tadas do outro, da direção”, 
disse, Saúl Ferreira. 

Poder dos bombeiros de Cête caiu na rua 

António Orlando | textos

Polémica. Sócios demitem direção dos bombeiros no parque de estacionamento do quartel. Presidente da direção, no dizer do líder da 
Assembleia Geral, barricou-se no quartel. Direção não acata demissão.

Direção desaconselhou associados 
a participarem na AG
Na véspera da Assembleia Geral, a direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros de Cête emitiu um comunica-

do sobre a convocatória da assembleia geral extraordinária 

afirmando que tinha sido feita à “revelia”, por um associado, 

de forma completamente ilegal.

“Esta Direção reforça e acrescenta que a motivação dos 22 

Bombeiros Voluntários que entregaram os capacetes, nada 

tem a ver com a Direção, a quem não apontam qualquer 

problema ou irregularidade, mas sim com o Comandante 

porque devido aos procedimentos disciplinares de que fo-

ram alvo e, estando-se a aproximar a época dos incêndios, 

vão deixar de receber 45 euros por dia, que receberiam se 

estivessem no ativo. (…) para que os associados não venham 

ao engano no próximo Domingo, a Associação reforça que 

não vai haver a realização de qualquer assembleia à revelia, 

de forma forçada e ilegal. 

Caso alguém, no local, insista em tal pretensão, depois de 

informados que não vai haver assembleia, cessa irremedia-

velmente a boa fé de quem o praticar, pelo que obviamente 

será responsabilizado por todos os atos praticados lesivos 

dos interesses e imagem desta Associação.”
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DESTAQUE

Bombeiros de Cête podem acabar

Ambiente. A reforma florestal assenta em três áreas 
de intervenção: gestão e ordenamento florestal, titu-
laridade da propriedade e defesa da floresta nas ver-
tentes de prevenção e de combate aos incêndios.

Polémica.  Vereador com o Pelouro da Proteção Civil na Câmara de Paredes, diz que a questão diretiva não 
o preocupa, porque isso é uma questão dos associados. “O que me preocupa é o corpo ativo”.

Se se comprovar que o so-
corro não está garantido às 
populações das cinco fregue-
sias de Paredes que estão 
sob a alçada protetora dos 
bombeiros de Cête, o Coman-
dante Operacional Distrital 
(CODIS) do Porto não hesita-
rá em transferir o serviço 
daquela área para outro cor-
po de bombeiros. 

A informação foi, num 
primeiro momento, presta-
da ao Progresso de Paredes 
pelo vereador com o Pelouro 
da Proteção Civil na Câmara 
de Paredes, Manuel Fernan-
do Rocha, que admitia estar 
“muito preocupado com a 
atual instabilidade que per-
siste na corporação de Cête”, 
garantindo inclusive um pe-
dido de reunião com urgên-
cia ao CODIS. 

Horas depois, num se-
gundo momento, o vereador 
regressado de férias, disse ao 
Progresso ter falado com o 
Presidente de Câmara, Celso 
Ferreira, que lhe terá dito 
que já tinha falado com o CO-
DIS e que este “o sossegou 
por a situação relativa à pres-
tação do socorro na área de 
influência dos Bombeiros de 
Cête não estar posta em cau-
sa”, relatou.

“Sendo assim, não há ra-
zão para mudança de corpo 
de bombeiros, mas em todo 
caso, esta semana vou reunir 
com o CODIS para fazermos 
uma nova avaliação”, clarifi-
cou Manuel Fernando. 

POSTO AVANÇADO...
BALTAR
O Vereador, por outro la-

do, garante que o Posto 
Avançado de Bombeiros pa-
ra Recarei vai para o terreno 
até ao verão, admitindo que 
em face dos problemas de 
Cête , o Posto possa ter que  
ficar ligado aos bombeiros 
de Baltar por ser a corpora-
ção que fica mais próxima. 

“Independentemente 
de estar pensado para os 
bombeiros Voluntários de 
Cête, o Posto Avançado é 
útil para qualquer outra 
corporação para dar co-
bertura àquela zona pro-
blemática de Recarei  e 
Aguiar de Sousa. Nós te-
mos um contrato assinado 
e no mês de abril a obra vai 
ter inicio com prazo de 
conclusão em junho. Se 
não for com os bombeiros 
de Cête, será com outra 
corporação. Em condições 
geográficas Baltar é aquele 
que se aproxima. A situa-
ção ainda não foi aborda-
da, mas se houver essa ne-
cessidade temos esse de-
ver”,  faz  notar  Manuel 
Fernando Rocha. 

Sobre o momento con-
turbado dos Bombeiros de 
Cête, cujo último capítulo foi 

a aprovação da destituição 
da direção em Assembleia 
Geral ao ar livre num parque 
de estacionamento, o verea-
dor com o Pelouro da Prote-
ção Civil na Câmara de Pare-
des, diz que a questão direti-
va não o preocupa, porque 
isso é uma questão dos asso-
ciados. “O que me preocupa 
é o corpo ativo”. 

“Não me posso deixar 
iludir por um abaixo assina-
do de 150 assinaturas de 
associados, quando essas 
assinaturas não são de bom-
beiros. O que me interessa é 
o corpo de bombeiros. É sa-
ber se é verdade que quando 
se liga para os bombeiros o 
tempo de resposta é 20/30 
minutos..! Não pode ser. Eu 
tenho uma listagem de ser-
viços facultada pela Direção 
e Comando desde que esta 
situação de mau estar foi 

despoletada e pela observa-
ção dessa lista não há anor-
malidade nenhuma.  Os 
bombeiros demissionários 
dizem o contrário”. Apurar 
quem fala verdade é a tarefa 
que o vereador diz estar em-
penhado em fazer com aju-
da do CODIS. 

“Se for evidente que o 
corpo ativo é de tal forma 
reduzido, que não tenha ca-
pacidade para dar resposta 
às operações de socorro 
quando assim houver ne-
cessidade, nomeadamente, 
a partir de 1 de junho, tere-
mos que tomar uma decisão 
porque não podemos estar 
com dúvidas a respeito do 
socorro. Mas essa decisão 
tem de ser ponderada”, 
ressalvou. 

“Os contestatários dizem 
que não há manutenção dos 
veículos, não há formação 
dos bombeiros, o coman-
dante não está presente. Do 
outro lado, a Direção, fala 
em tentativa ilegítima de as-
salto ao poder. Temos que de 
alguma forma mediar este 
conflito para que se possa 
tomar alguma decisão em 
definitivo e é isso que estou 
a fazer”, garante.

 “Se eles não se entendem. Há si-
tuações que não se pode esperar 
pelo tribunal. Já reunimos quatro 
vezes. Ouvimos coisas que nem in-
teressam ouvir, são reuniões mui-
to quentes”, revela o vereador da 
Proteção Civil

Com o objetivo de potenciar 
o valor económico da flores-
ta num quadro de sustenta-
bilidade ambiental e territo-
rial, o Conselho de Ministros 
aprovou um conjunto de 
medidas onde se inserem 
alterações ao regime jurídi-
co dos Programas Regionais 
de Ordenamento Florestal, 
atribuindo-se aos Municí-
pios “uma maior interven-
ção nos processos de deci-
são relativos ao uso do solo, 
através da transferência 
efetiva de normas dos Pro-
gramas Regionais de Orde-
namento Florestal (PROF) 
para os Planos Diretores 
Municipais (PDM)” e foi 
aprovada uma Proposta de 
Lei que institui um regime 
de incentivos e isenções fis-
cais e emolumentares, que 
reduz as taxas sobre os lu-
cros provenientes da ativi-
dade florestal e de um con-
junto de benefícios fiscais 
em sede de IRC, IRS, IMT, 
Imposto de Selo e Mais-Va-
lias, contemplando ainda 
uma redução de 75% do va-
lor dos emolumentos para 
atos de registo de proprie-
dades rústicas destinadas à 
exploração florestal.
Uma das medidas mais polé-
micas é a limitação da área 
de eucaliptos. O setor conta 
com mais de sete mil empre-
sas que dão emprego a 150 
mil pessoas.
O Governo vai também 
avançar, nos próximos dois 
anos, com o registo de terras 
gratuito, passando os terre-
nos sem proprietário a ser 
integrados num banco de 
terras.
| Ainda é manifestamente 
cedo para comentar o quer 
que seja deste pacote de me-
didas”, disse ao Progresso de 
Paredes, Manuel Fernando 

Rocha, o vereador com o Pe-
louro da Proteção Civil de 
Paredes |
Outra novidade tem que ver 
com a criação de um regime 
jurídico de reconhecimento 
das entidades de gestão flo-
restal, que “deverão integrar 
uma área mínima de 100 
hectares, da qual pelo me-
nos 50% deverá ser consti-
tuída por propriedades com 
área inferior a 5 hectares”, a 
simplificação do processo 
de constituição das Zonas de 
Intervenção Florestal (ZIF), 
“fixando a sua área máxima 
em 20 mil hectares, reduzin-
do a mínima de 750 para 
500 hectares, reduzindo de 
50 para 25 o número míni-
mo de constituintes das ZIF, 
reduzindo de 100 para 50 o 
número mínimo obrigatório 
de parcelas de terreno que 
integram as ZIF”, explica o 
comunicado do Conselho de 
Ministros.
Por Despacho do Ministro 
da Agricultura foi também 
decidida a criação da Comis-
são para os Mercados e Pro-
dutos Florestais (CMPF), 
com a missão de conciliar 
estratégias de regulação de 
mercado no que respeita aos 
recursos florestais.
São assim tomadas medidas 
que visam a defesa da flores-
ta, em especifico a aprova-
ção da Proposta de Lei que 
revê o Sistema de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e 
do Regime Jurídico das 
Ações de Arborização e de 
Rearborização.
Salienta-se a criação do Pro-
grama Nacional de Fogo 
Controlado com o objetivo 
de regulamentar a realiza-
ção de queimadas e o uso 
profissional do fogo na pre-
venção e combate aos 
incêndios.

Conselho de Ministros 
aprovou reforma do 
setor florestal
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OPINIÃO

Contra a insuportável 
modernidade da prostituição

Na RTP discutiu-se a 
legalização da pros-
tituição no progra-

ma Prós e Contras. O pretex-
to foi a aprovação na estru-
tura dirigente do PS de uma 
proposta regulamentar para 
o exercício da prostituição, 
apresentada pela JS. O re-
presentante da JS presente 
no debate esteve acompa-
nhado na defesa da chamada 
“profissionalização de tra-
balhadoras sexuais” por al-
gumas entidades e sensibili-
dades, muito “liberais”, mui-
to  “ inte lectuais”,  muito 
“sociais” e ditas modernas.   

Para o jovem socialista o 
fenómeno da prostituição é 
considerado á partida como 
“não erradicável”. É como se 
houvera um certo destino, 
uma liberdade individual, 
uma autodeterminação, um 
trabalho a carecer de sindi-
catos e leis de trabalho. Afir-
mando salvaguardadas as 
situações de prostituição 
infantil e de tráfico de mu-
lheres (situações intolerá-
veis), os defensores do regu-
lamentarismo só vêm vanta-
gens com a regulação de 
ditos “trabalhadores se-
xuais”: na sua “protecção 
social”, na “liberdade e direi-
to individuais”, na prática de 
uma “sexualidade aberta”, 
na luta contra o “estigma so-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cial”, contra o “limbo da dis-
criminação”, por uma “ativi-
dade com direitos” bla blá 
bla blá, …. Mas a prostitui-
ção, como o camaleão, apa-
rece agora como subversiva, 
libertadora e até feminista. 
Esta visão ingénua, idílica, 
das (dos) prostitutas(os) e 
do proxenetismo recolheu 
cerca de 73% do apoio numa 
votação nacional sobre a 
questão.  Não me admiro 
com tal resultado. Vivemos 
atualmente numa sociedade 
hipócrita, capitalista, de 
mercado livre, em que as 
transacções visando o lucro 
são sempre aceitáveis, inde-
pendentemente de princí-
pios éticos ou morais. E cor-
pos e mentes aparecem co-
mo mercadorias.

Falou-se muito aí de um 
modelo neozelandês de re-
gulamentação da prostitui-
ção, que se acredita ser mais 
“defensável”. Nada sabemos 
sobre ideias, costumes, se-
xualidades na Nova Zelândia, 
uma realidade inacessível 
para todos nós mas querem á 
viva força que acreditemos 
que nas antípodas, tudo fun-
ciona às mil maravilhas. Em 
contraponto, a reprodução 
das experiências regulamen-
tadoras da Alemanha e da 
Holanda, de mais fácil aces-
so, é algo descartada, pois os 
resultados são desestimu-
lantes para um cidadão euro-
peu, mesmo vivendo na pon-
ta ocidental da Europa. 

Os argumentos vincula-
dos por sectores contrários á 
regulamentação da prosti-

cristianoribeiro@gmail.com

tuição são sérios e muitas 
vezes baseados em realida-
des vividas nesses países: 
aumento da violência contra 
as prostitutas, do número de 
mortes, do número de prosti-
tutas, da prostituição infantil 
e tráfico internacional de 
mulheres, do aumento de 
proxenetas transformados 
em “respeitáveis homens de 
negócios”.  

As premissas são claras: a 
prostituição não é uma esco-
lha ou ato individual ou vo-
luntário, antes é uma dramá-
tica aparente solução, ou 
consequência, de problemas 
económicos, agressões na in-
fância, disfuncionalidade das 
fa m í l i a s   e  a u s ê n c i a  d e 
afectividade. 

Acresce que o sistema or-
ganizado da venda de sexo 
por dinheiro não dignifica, 
antes pelo contrário humilha 
e degrada a mulher, deturpa 
a dimensão positiva da se-
xualidade, cria patologias fí-
sicas e psiquiátricas (HIV, 
doenças sexualmente trans-
missíveis, tuberculose, de-
pressão, aborto forçado, al-
coolismo) e reproduz e man-
tem o modelo masculino de 
dominação social e violência. 
Comprar um acto sexual é a 
negação do desejo. É negócio 
que interessa essencialmen-
te aos proxenetas e explora-
dores. Os chamados “direitos 
dos “trabalhadores sexuais” 
são só os direitos dos proxe-
netas e donos de bordéis. 

A alternativa passa por 
promover a igualdade de gé-
nero, a educação sexual e a 
liberdade com direitos. Pas-
sa por punir os clientes que 
recorrem á prostituição e 
ajudar quem opte por sair do 
inferno da dependência se-
xual, da disponibilidade per-
manente da mulher para o 
desejo sexual do homem. Co-
mo projecto de vida. 

O PS caiu na esparrela 
lançada por proxenetas e por 
correntes oportunistas de 
estudos sociais. A prostitui-
ção pode ser antiga mas nun-
ca pode ser moderna.

PRECISA-SE
para a

ÁUSTRIA - URGENTE

Carpinteiros de Cofragem de 1.ª
Gruístas  de Torre

Contacto:   917 433 007

PUB

Com a chegada da Primavera, a su-
bida da temperatura, a mudança 
da hora e a paisagem mais florida 

e verde, parecia que tudo se iria compor 
para que durante os próximos meses os 
Paredenses usufruíssem de um conjunto 
de fatores que iriam melhorar a sua qua-
lidade de vida. Mas logo alguém tratou 
de acinzentar esse ambiente, com o en-
vio para cada caixa postal do aviso para o 
pagamento do IMI (imposto municipal 
sobre imóveis). 

E enquanto não entram em vigor as 
últimas alterações, propostas pelo poder 
central, que o encarecem, como a valori-
zação dos imóveis pela vista paisagística 
e a proximidade dos diversos equipa-
mentos de utilização social, entre outros 
fatores, lá se vai encarregando a nossa 
Câmara Municipal de fazer os habitantes 
deste território pagarem o IMI mais caro 
de toda esta Região, e um dos mais caros 

Cada qual com  o seu igual 
do País. Até os habitantes dessas parvó-
nias que são Lisboa e Porto pagam me-
nos que os Paredenses. Líderes mais uma 
vez e uma vez mais pela pior razão.

Com a mudança da hora e com o tem-
po a ajudar, e por consequência com a 
noite a cair mais tarde, torna-se convida-
tivo que depois do dia de trabalho, se fa-
ça um périplo pelo nosso Concelho, re-
cordando as bonitas paisagens naturais 
que possuímos. Infelizmente será a 
oportunidade para também constatar o 
verdadeiro abandono a que Paredes foi 
votada por este Executivo Municipal, que 
salvo algumas obras efetuadas em al-
guns locais estratégicos, por força do seu 
"peso politico", nada mais foi feito. Ape-
sar deste marasmo, as Finanças Munici-
pais apresentam um brilhante e grandís-
simo saldo negativo, como é conheci-
m e n t o  d e  t o d o s ,  q u e  e s t a m o s  e 
estaremos por muitos anos a pagar.

Mas nada disso é importante, pois, 
acima de tudo estão as próximas eleições 
Autárquicas, já ao virar da esquina, e à 
distância de uns míseros seis meses, co-
mo indicia a colocação dos chamados 
"outdoors" por parte do candidato laran-
ja, em todas as quelhas, rotundas, cruza-
mentos, passeios e pasme-se até a ocu-

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Durante estas ultimas sema-
nas, e para espanto de mui-
ta gente,  temos assistido a 

uma aplicação excessiva de cartazes 
do candidato do PSD, Rui Moutinho, 
por todo o Concelho.

Não será demais ou melhor não 
será cedo demais?...

Todos nós teremos uma opinião 
concetra e pessoal  que tenho sobre 
o assunto, mas o que fica na retina 
de toda a gente é a necessidade ex-
trema de o Candidato se dar a co-
nhecer e fazer a sua imagem no Con-

celho para depois poder transmitir 
a sua mensagem.

Este tipo de campanha, já utiliza-
do noutras jornadas, geralmente 
não tem o resultado mais desejado.

O gasto excessivo numa campa-
nha  por vezes prejudica o candida-
to e também o facto de durante anos 
a fio Rui Moutinho não estar ligado a 
nenhuma colectividade do concelho 
e de ser um benjamim de Celso Fer-
reira certamente também não irão 
abonar em seu favor.

Será muito difícil Rui Moutinho 
ganhar estas eleições, até porque o 
PS terá o melhor candidato dos últi-
mos anos. 

Mas ao contrario de muitos que 
duvidam dos reais ideias de Rui 
Moutinho, quem não tem duvida é 
Celso Ferreira.

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Porque no te vas

joaquimneves.progresso@gmail.com
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da 
informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-
lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 
economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-
cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 
independentemente da cor, raça, género, convicções, 
religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dig-
nidade das pessoas e das instituições e a sua 
privacidade.

Um valor de IMI  
que nos envergonha

A fatura do Imposto 
M u n i c i p a l  s o b r e 
Imóveis (IMI) come-

çou a chegar à caixa de cor-
r e i o  d o s  p r o p r i e t á r i o s 
Paredenses.

O Município de Paredes 
continua a ser dos mais pe-
nalizados há largos anos, 
pela continuidade deste Im-
posto à taxa máxima, bai-
xando agora, por imposição 
governamental, aprovada 
no orçamento de estado.

A Manutenção da taxa 
mais elevada da região con-
tinua a causar perda subs-
tancial de poder de compra 
dos nossos munícipes. Ape-
sar disso, a nossa Autarquia 
continua a ser a menos sen-
sível às dificuldades das fa-
mílias Paredenses e não 
olha a meios para obter di-
nheiros para manter as suas 
obra de ilusão e ocasião.

Somo na região o Conce-
lho com a menor taxa de co-
bertura de saneamento bá-
sico, temos ainda uma gran-
de maioria  das casas de 
Paredes que não beneficiam 
nem do saneamento nem da 
água ao domicílio. Um con-
celho com uma rede rodo-
viária em avançado estado 
de degradação, mas mesmo 
assim temos de Pagar um 
Valor de IMI mais alto que 
cidades como Porto e mes-
mo Lisboa.

Vejamos em Paredes, a 
taxa aprovada pelo PSD e pe-
la CDU é de 0,40, enquanto 
na cidade do Porto é de 0,32 
e em Lisboa é de 0,30, se 
olharmos para os concelhos 
vizinho vemos o quão preju-
dicados somos, em Paços de 
Ferreira, Lousada e Penafiel 
a taxa aplicada é de 0,30, o 
que significa que uma casa 
de 100 mil euros em Pare-
des, paga mais 100 euros de 

IMI do que nos concelhos 
vizinhos.

Em Lousada por exemplo 
a taxa de cobertura de sa-
neamento e de água domicí-
lio está entre as melhores do 
País.

Qual é portanto a Verda-
deira razão para Paredes 
pagar o valor mais elevado 
de IMI….as dívidas criadas 
pelas  m egalom an ias  de 
quem nos governou durante 
os últimos anos.

E caro leitor os culpados 
são facilmente identificados 
e  n e m  o s  n ovo s  te m p o s 
anunciados escapam a estas 
decisões erráticas, as novas 
energias, estão intimamente 
ligadas ao atual Poder, eram 
e são parte integrante da 
equipa que nos últimos anos 
conduziu Paredes até à atual 
situação financeira em que 
se encontra.

O que dizem os anuncian-
tes dos Novos Tempos, so-
bre o valor absurdo de IMI 
cobrado em Paredes…, nada 
apenas que concordam.

De que tem servido ser-
mos um dos poucos conce-
lhos do pais com a mais ele-
vada taxa de IMI? De Nada.

Continuamos a níveis dos 
mais baixos níveis de cober-
tura de saneamento e água 
ao domicílio, temos umas 
das piores redes rodoviárias 
do distrito, as obras estrutu-
rantes que poderiam ajudar 
Paredes a tornar-se um dos 
concelhos com melhor qua-
lidade de vida nunca saíram 

do papel (a maioria não es-
t e v e  n u n c a  n o  p a p e l 
sequer).

Não são só os proprietá-
rios de habitações que são 
prejudicados, se olharmos 
para a indústria e comércio 
vemos que também os nos-
sos empresários e comer-
ciantes são prejudicados, 
pois os valores de IMI cobra-
dos às indústrias e comér-
cio, também são mais altos 
que nos concelhos vizinhos.

Não há dúvida que o fo-
toshop faz milagres, e conse-
gue apresentar como novo 
algo que afinal é tão velho co-
mo tudo aquilo em que já não 
acreditamos. A verdade é que 
esta nova energia, contínua 
sem força, para se opor à polí-
tica errática que tem ajudado 
a afundar este concelho.

O Partido Socialista de 
Paredes, lutou desde o pri-
meiro dia do mandato por 
uma redução efetiva dos va-
lores a cobrar do IMI, Ale-
xandre Almeida continua a 
defender essa redução, e já 
por várias vezes afirmou 
que esta será uma das suas 
p r i m e i r a s  m e d i d a s  a 
implementar.

Apesar de se anunciarem 
tempos novos a verdade é 
que sobre assunto continua 
um silêncio velho, que indi-
cia que se o PSD continuar a 
governar Paredes, em 2018 
a exemplo do que sempre 
aconteceu nos anos seguin-
tes ás eleições teremos um 
aumento do valor de IMI.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Cada qual com  o seu igual 

par a faixa de rodagem, mas só um boca-
dinho e só em alguns sítios… A fotografia 
do candidato surge sob um fundo com a 
cor verde a dominar cromaticamente o 
cartaz, o que para mim até me agrada, 
pois faz-me lembrar o meu Sporting. Mas 
a outras pessoas que não tem a mesma 
opção clubística, relembra as cores do 
BES,  o que não é,  nem será grande 
recordação. 

Mas, contrariamente ao BES que foi 
prejuízo para todos, as muitas dezenas 
de cartazes já espalhados pelo Concelho 
são lucro para alguns, pois os largos mi-
lhares de euros já investidos, são provei-
to para os profissionais desta atividade, 
que já esperam nervosamente que as 
outras forças partidárias entrem tam-
bém na corrida, desejando que revelem a 
mesma capacidade de investimento, 

transformando dessa forma a nossa pai-
sagem e oferecendo um leque diversifi-
cado de propostas e promessas para ca-
çarem o votito,

E como o tempo urge, lá se torna ne-
cessário fazer as chamadas obras eleito-
rais, mesmo que a conta fique para pagar 
para quem vier de seguida, como a distri-
buição dos tradicionais "paralelos", do 
"semear de alcatrão", mesmo que a es-
pessura seja a de um papel, do descerrar 
das placas alusivas às "benfeitorias", e 
para terminar mais uma "rodada" de cor-
te de fitas, com o Srs. Presidentes da Câ-
mara e das Juntas Laranjinhas a mostra-
rem o melhor sorriso "Colgate", com o 
tesoureiro de pasta na mão, espreitando 
por uma nesga, para que as pessoas o re-
conheçam como sendo o dos cartazes.

Não estou a exagerar, pois não?

Porque no te vas
Este já garantiu por escrito a al-

tos responsável do partido que Rui 
Moutinho ganhará as próximas 
eleições. 

Será que vai ser assim?
Continuo com duvidas …. Celso 

Ferreira que ao longo destes anos 
mais não fez que estragar aquilo 
que se construiu, saberá agora 
quais são ás pretensões e desejos 
dos Paredenses?

Não me parece, mas como já te-
nho escrito muitas vezes, Celso 
Ferreira  devia-se candidatar a  
Presidente da Assembleia munici-
pal  ou em ultimo caso candidatar-
-se a presidente de freguesia de 
Lordelo  e  ass im a judar  a  sua 
garantia.

Mas aquilo que vamos vendo e 
ouvindo é que Rui Moutinho vai 

tentando desesperadamente des-
marcar-se  de Celso Ferreira e o 
mesmo tenta influenciar ás escolha 
d o s  f u t u r o s  c a n d i d a t o s  a 
Vereadores.

Celso Ferreira que o segundo lu-
gar uma pessoa de Lordelo, levan-
do evidentemente Rui Moutinho a 
faltar com o compromisso com Ma-
nuel Fernando.

Não sei se Manuel Fernando acei-
tará ser desrespeitado mais uma vez, 
não sei se Celso ferreira continuara a 
mandar nisto tudo, não sei….

Sei é que com este caminho, com 
o qual não me identifico a muito 
tempo, não é nem será o melhor pa-
ra o PSD nem para Paredes.

Não aceito que Celso Ferreira 
continue a “mandar” nos nossos 
destinos, “porque no te vas”.
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FREGUESIAS

As três casas dos Brasilei-
ros que marcaram a Vila de 
Baltar, quer economicamente 
quer socialmente no final do 
século XIX e início do século 
XX está associada à história da 
família Pereira que foi alvo de 
estudo do Engenheiro José 
Manuel Cunha, neto de José 
Vicente da Silva que foi al-
guém proeminente na histó-
ria da Vila de Baltar.  José Ma-
nuel Cunha tem um “blog” on-
de se dedica ao estudo da 
história local e aqui se repro-
duz  os resultados da sua 
investigação:

“As origens da família Pe-
reira serão mais ancestrais e 
provenientes da própria fre-
guesia de Baltar, como de ou-
tras do próprio concelho, de 
Mouriz, de Vila Cova de Car-
ros, da Sobreira e de Astromil 
e ainda do concelho vizinho 
de Valongo, das terras de So-
brado e S. Martinho de Campo, 
freguesias vizinhas também 
de características essencial-
mente rurais, e que por laços 
de casamento se terão instala-
do neste antigo lugar, da "Pe-

reira", actualmente absorvido 
pelo lugar da Gralheira.

As suas raízes rurais e o 
elevado número de filhos ti-
dos pelo casal Manoel e Tho-
mázia, fizeram deste par o 
despoletar de uma geração de 
emigrantes, de homens de ne-
gócios e de casamentos com 
outras famílias de importân-
cia local, subindo degraus na 
hierarquia social da terra.

De ambos, pouco se conhe-
ce as suas origens, a sua vida 
diária e seus caracteres, mas 
pela aparência da foto tudo 
aponta que Manoel, por ter si-
do lavrador, terá levado uma 
vida desgastada levada pela 
agricultura, através do traba-
lho diário para subsistência 
familiar.

Seus Pais e Avós, originá-
rios de Baltar, mais precisa-
mente do lugar de Fagilde, 
área central da vila, sendo que 
os seus antepassados da 3ª e 
restantes gerações já tiveram 
a sua origem pelas terras vizi-
nhas, Mouriz, Sobreira. Astro-
mil, Sobrado e S. Martinho de 
Campo, e de outras das redon-
dezas que o tempo não conse-
gue vislumbrar.

Do seu casamento, previsi-
velmente no ano de 1831, nas-
ceram 14 filhos, tendo faleci-
do cinco filhos, sendo a 5ª e 

última filha, no ano de 1855, 
sendo que de todos os restan-
tes 9 filhos, rapazes, alguns 
terão emigrado para o Brasil 
em tenra idade, como era 
usual naqueles tempos.

Os que foram partiram 
moços com 13 ou mais idade, 
ainda jovens, sujeitos à isen-
ção do exercicio obrigatório 
da tropa e em busca do sonho 

e da esperança de enriqueci-
mento, num país que à época 
se considerava o Eldorado, lo-
calizado no outro lado do Al-
tântico - o Brasil.

Desta família resultou que 
três filhos, Firmino, Belmiro e 
Victorino, tendo enriquecido 
no Brasil regressaram ainda 
jovens adultos com as posses 
necessárias para serem pro-

prietários das 3 casas brasilei-
ras, em Baltar.

Destas 3 casas, apenas 
uma resiste encontrando-se 
em bom estado, pertenceu a 
Victorino Coelho Pereira, que 
a comprou a seu irmão Lino 
que a terá mandado edificar.

A que se encontra em fren-
te a esta, actualmente abando-
nada foi escola secundária e 

foi entregue recentemente 
pela autarquia à Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes, com 
a finalidade da construção de 
um Lar de Idosos, tendo per-
tencido a Belmiro Coelho Pe-
reira. A terceira casa, perten-
ceu a Firmino Coelho Pereira e 
foi no final da década passada 
demolida na reconstrução de 
uma moradia unifamiliar.

Baltar

A História da Família Pereira 
e as “ Casas dos Pereiras”  

FAUSTINO 
 SOUSA

A Associação Clube Jazz realizou no passado dia  19 de março de 2017, a 18ª tradi-
cional Festa do Porco. Reencontrar e conviver com conhecidos e amigos, constituiu  um 
bom momento de diversão com “comes e bebes tradicionais”.

Foi grande a participação da comunidade baltarense, porque estiveram presentes, 
aproximadamente 300 pessoas. A alegria, o convívio e a boa disposição, foram parte 
integrante da festa. Os rojões, as papas de sarrabulho e as febras grelhadas, fizeram 
parte da tradicional ementa.

A acompanhar o evento, a música, pelos populares artistas da terra, “Estrelas do 
Cruzeiro”, o baile e o fado, fizeram do dia 19 de março, “dia do pai”,  uma data que foi 
devidamente assinalada.

O Emaús comemorou devidamente a chegada 
da estação primaveril, com a plantação de mais 
uma árvore e com outras manifestações  artísticas 
ligadas à natureza. À família do Emaús, juntaram-
-se os ilustres amigos, Sr. Vítor Parati, o Engenheiro 
Manuel Ruão, da organização "Amo Portugal" e 
ainda a Dra. Conceição Rosendo, Presidente de 
Junta da Freguesia de Baltar. O EMAÚS deixa um 
especial agradecimento a todos os colaboradores 
envolvidos, pelo excelente desempenho!

No próximo dia 7 
de Abril, sexta-feira, 
pelas 21h30m, reali-
za-se a sessão ordi-
nária da assembleia 
de freguesia.

300 pessoas na festa da Associação 
Clube Jazz de Baltar 

EMAÚS celebrou  
a chegada da Primavera

Assembleia 
de freguesia 
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Bitarães
BE WATER

Deu- se início às obras 
de fornecimento de água 
e saneamento na Rua de 
Mulra. A estas obras ou-
tras se irão seguir.  Bita-
rães, agora pertencente à 

Cidade de Paredes terá 
apenas 60% da sua área 
coberta com esta rede de 
serviços. No no entanto, 
o IMI é igual para todos!

Esperemos que não se 
esqueçam dos outros lu-
gares pois não há água 
potável em nenhum lo-
cal, devido ao grande nú-
mero de fossas séticas 
existentes.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Foi a enterrar D. Sapoila
A Cidade de Rebordosa 

cumpriu mais uma vez a 
tradição.

A Comissão de Festas 2017 
com a participação e o apoio 
da Promov organizaram mais 
uma Serragem da Velha 

Esta tradição, com cerca de 
75 anos de história, de origem 
pagã, inserida nos rituais de 
passagem, marcados pelo de-
sejo simbólico de regeneração 
e renovação, não é exclusivi-
dade de Rebordosa, nem tão 
pouco do país.

É uma tradição que muito 

pouca gente quer alimentar 
mas é uma das tradições cen-
tenárias embora não seja feita 
há quarta feira que normal-
mente a história assim o diz é 
um reavivar de tradição, sen-
do nos últimos anos realizada 
com as parcerias de algumas 
instituições Comissão de Fes-
tas, Promov, Junta de Fregue-
sia, Moto Clube e outras. Ain-
da há três anos, apesar do mau 
tempo que se fazia sentir, a 
Serragem da Velha, animou o 
dia com o velório da velha pe-
las ruas de Rebordosa, e a sua 
serragem na Praça da comu-
nidade já à luz da lua, depois 
de percorrer em cortejo fúne-
bre a cidade, debaixo de um 
berreiro infernal pelo grupo 
das carpideiras que seguiam 
atrás da urna.

O Serrar da Velha trata-se 
de uma encenação de rua, que 
se realiza na noite de quarta-
-feira que precede o terceiro 
domingo da Quaresma, fazen-
do uma pausa no rigor do je-
jum e da penitência quares-
mal dos católicos, para dar lu-
gar à galhofa e à brincadeira.

Mas o mais esperado, é 
sem dúvida o testamento da 
velha. Este testamento é feito 
em quadras populares. Anti-
gamente, os versos eram diri-
gidos às pessoas cá da terra, e 
pretendiam denunciar defei-
tos pessoais, ou vidas menos 
ortodoxas socialmente falan-
do que nem sequer vale a pe-
na avivar, arrancando fortes 
gargalhadas da assistência. 
Acontece que muitas das ve-
zes no final desta sátira popu-

lar, havia famílias zangadas, 
havendo por vezes até amea-

ças e ajustes de contas. Agora, 
para evitar tudo isso, e como o 

campo é fértil em fenómenos 
diários para a inspiração…

Rebordosa

Serragem da velha em Rebordosa
PAULO 
PINHEIRO

O Grupo foi fundado há 7 
anos, com o nome de Grupo 
de Bombos Os Trapalhões 
da Jordânia, em Rebordosa 
festa de aniversário regis-
tada no passado dia 20 de 
Março onde marcaram pre-
sença o Vereador da Câma-
ra Municipal de Paredes Dr. 
Alexandre Almeida e os ele-
mentos do Executivo da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa Silvestre Carneiro 
e José Barbosa.

Também para animar a 
festa e dar um toque da ar-
te estiveram presentes 
dois Grupos de Bombos 
O s  I n d e p e n d e n t e s  d e 
Duas Igrejas e os Pesti-
nhas de Lordelo.

Grupos estes que volta-
ram a estar presentes no 
1º. Festival de Bombos or-
ganizado pelo Grupo Re-
bordosense “Os Trapa-
lhões da Jordânia” nos 
dias 25 e 26 de Março, na 
Rua de trás do Padrão. 
Com a participação de 
grupos de bombos tradi-

7º. Aniversário e 
1º. Festival de Bombos em Rebordosa

cionais Grupo os Milénio; 
Os Pestinhas; Amigos de 
Salão Paroquial de Sobro-
s a ;  O s  I n d e p e n d e n te s 
Duas Igrejas;  S. Estevão 
Vilela Sede de Frazão; S. 
Pedro da Raimonda, um 
evento pioneiro Bombos 
em particular, dois dias 
com um programa varia-
díssimo e com um arraial 
bem decorado, pena foi a 
chuva ter estragado um 

pouco da festa mas mes-
mo assim destacando-se a 
atuação, no domingo, dos 
g r u p o s  c o n v i d a d o s  e 
presentes.

A Representante do 
Grupo organizador Os 
Trapalhões da Jordânia no 
f inal  entregou a todos 
uma lembrança de partici-
pação e ficou a promessa 
de que para o ano iria or-
ganizar o 2º. Festival.

O cantor e compositor 
Português Diogo Piçarra no 
próximo dia 29 de Abril vai 
apresentar um concerto no 
Pavilhão Rota dos Moveis. 
Há pulseiras à venda na Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa na Escola de Condução 

Via Pública no ticket line. A 
digressão "Dialeto", passa 
em revista temas como "His-
tória", "Já Não Falamos" e 
"Só Existo Contigo".

O espetáculo visa a anga-
riação de fundos para as Fes-
tas de Rebordosa 2017

O Grupo Desportivo da 
Portela, com o apoio do Muni-
cípio de Paredes e da Junta de 
Freguesia de Rebordosa, vai 
realizar no dia 7 de maio de 
2017, pelas 9h30, a 10ª Corri-
da / Caminhada Dia da Mãe.

À semelhança de anos an-
teriores a prova terá um per-
curso com 8 km de distân-
cia,enquanto a caminhada 
sem fins competitivos, terá 5 
km de extensão. A partida da 
10ª Corrida / Caminhada Dia 
da Mãe será feita junto ao Par-
que do Rio Ferreira, Rua da 

Escola Secundária. ESCALÕES 
JOVENS: Benjamins A F (7, 8 e 
9 anos): 400 metros; Benja-
mins A M (7, 8 e 9 anos): 400 
metros; Benjamins B M/F (10 
e 11 anos): 800 metros; Infan-
tis M/F (12 e 13 anos): 1.000 
metros; Iniciados M/F (14 e 
15 anos): 2.000 metros; Juve-
nis M/F (16 e 17 anos): 3.000 
metros

E S C A L Õ E S  M AS C U L I -
NOS: Juniores (18 e 19 anos); 
Seniores (20 a 39 anos); Vete-
ranos M40 (40 a 44 anos); Ve-
teranos M45 (45 a 49 anos); 

Veteranos M50 (50 a 54 anos); 
Veteranos M55 (55 anos ou 
mais)

E S C A L Õ E S  F E M I N I -
NOS: Juniores (18 e 19 anos); 
Seniores (20 a 39 anos); Vete-
ranas F40 (40 anos ou mais).

INSCRIÇÕES: 
Todos os interessados em 

participar no 10º Grande 
Prémio de Atletismo de Re-
bordosa - Corrida / Cami-
nhada Dia da Mãe, têm que 
fazer a inscrição até ao dia 04 
de maio de 2017, em: www.
desportave.pt 

Diogo Piçarra no próximo 
dia 29 de Abril no Pavilhão Rota dos Moveis

10ª. Prova de Atletismo 
/ 10ª Corrida / Caminhada Dia da Mãe
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Ourivesaria Rafael, 
uma jóia em Paredes

O Nosso Empresário 
“da nova quinzena” 
Progresso de Paredes 

veio de Amarante para inves-
tir em Paredes no ramo da ou-
rivesaria e relojoaria. “Vim 
parar aqui, porque segui esta 
profissão. Não tinha curso e 
segui as pisadas da família. O 
meu pai é ourives e eu, como 
não tinha cabeça para estudos, 
decidi seguir esta arte que é 
bonita e muito tradicional 
portuguesa”, confessa Rafael 

Cardoso, 37 anos.  A opção de 
investir em Paredes do jovem 
empresário foi, conta, “porque 
o concelho é uma terra que 
sempre me despertou atenção 
pelo poder comercial e empre-
sarial e decidi investir em Pa-
redes”, revela. 

A Ourivesaria Rafael, está 
instalada há 16 anos, numa loja 
paredes meias com o Palácio 
da Justiça. Rafael Cardoso assu-
me que “já houve tempo de me-
lhores negócios, em que se ven-
dia melhor”. Mas como agora os 
tempos são de crise, este tipo 
de negócio ressente-se. “Nota-

-se logo a diferença”. “O cliente 
que entra na nossa loja compra 
metais preciosos. E este tipo de 
aquisição é um investimento. E 
na crise as pessoas retraem-se 
um pouco. Noto que as vendas 
são sobretudo de prendas para 
ocasiões muito especiais. Ani-
versários, casamentos, comu-
nhões etc. A venda de peças de 
ouro ou prata como miminhos 
pessoais praticamente deixou 
de existir”, diagnostica. 

Um artigo que na Ourivesa-
ria Rafael vende bem, no dizer 
do Nosso Empresário, são as 
peças relacionadas com a Igre-

Negócios. O objetivo do Nosso Empresário é a fidelização e satisfação 
dos clientes, que são a razão da existência da Ourivesaria Rafael. 
Oferecer uma peça de ourivesaria é possivelmente a melhor forma de 
surpreender e emocionar aqueles que estimamos.

António Orlando | texto

ja. Por estes dias a anunciada 
vinda em maio a Fátima do Pa-
pa Francisco está a ajudar ao 
negócio. “Há pessoas que vêm 
cá adquirir peças com o objeti-
vo de as levarem para o Santuá-
rio da Nossa Senhora de Fáti-
ma, para aí receberem a bên-
ção do Papa”, constata. 

A igreja é uma aposta forte 
da Ourivesaria Rafael, “porque 
se vende bem”.  As pratas “estão 
na moda e a ourivesaria é a tra-
dicional portuguesa” explica. 

Investir em ouro continua a 
ser um bom investimento, ga-
rante Rafael . “O Ouro não des-
valoriza”, certifica. Gravação de 
taças é um dos serviços espe-
ciais que a Ourivesaria Rafael 
garante aos clientes. 

Rafael Cardoso não faz fei-
ras porque “é perigoso”. “Mes-
mo na loja é arriscado. Já fui as-
saltado, aqui ao lado do tribu-
nal, à mão armada. Ourivesaria 
é um negócio de risco, mas al-
guém tem de o fazer”, diz cons-
ciente da aposta que fez em se-
guir a tradição familiar.
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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

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

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

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

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  ABR'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)

AUDITÓRIO

Até 29 abr |Exposição Das Letras | Retratos 

Literários de Cássio Loredano cedidos pela 

Casa de Camilo

29 abr | 21.30h | Espetáculo de Circo |As 

Partes 3 e 4 vão bem juntas | Companhia um 

por I

BIBLIOTECA 

Dia 4 abr | 10.30h | Histórias de Encantar | 

ABRACADABRA | Tracey Corderoy

Dia 4 abr | 10.30h | Dia Internacional do Li-

vro Infantil | Encontro com a escritora Joana 

Nogueira

ESCRITOR DO MÊS 

José Cardoso Pires

O LEITURAS SUGERE...

Temas Infantojuvenis | O Estranhão | Álvaro 

Magalhães 

TEATRO 

Dias 20 e 27 abr | 10.30h | Teatro de Fanto-

ches | O Peixinho de Ouro| Conto tradicio-

nal Russo

Dia 22 abr | Auditório| Dia Mundial do Livro 

| Espetáculo de Teatro |  Grupo LordAtor

COOPERAÇÃO

ATELIÊS

De 6 a 13 abr | 14.30 h | Artes Manuais | 

Culinária

26 abr | 14.30h | Artes Manuais | Moldura 

com Pérolas

PAREDES (CIDADE)

Até 4 abr | Parque José Guilherme | Feira do 

Livro

TEATRO

Dia 1 | 21.30h | Casa da Cultura | “Paredes- 

Meias” | Grupo Infanto - Juvenil “Os 

Mindinhos”

MÚSICA

7 de Abril | 21.15h | Casa da Cultura | Con-

certo de Páscoa | Alunos Conservatório 

Vocare

LEITURAS 

Todas as segundas feiras | manhã - 10h| 

tarde 15h | “A leitura não tem idade” por 

técnicos da biblioteca nas IPSS| Inscrições: 

biblioteca@cm-paredes.pt/255 788 776

Mulheres Móveis” é uma via-
gem documental e ficcionada 
pelas histórias e memórias 

das carreteiras, mulheres que trans-
portavam os móveis à cabeça no conce-
lho de Paredes, em tempos que já lá vão.  

Um espetáculo visual e musical le-
vado a cabo pela Astro Fingido que pre-
tende homenagear as mulheres carre-
teiras, partindo dos seus testemunhos 
e do contributo do imaginário do poeta 
italiano Tonino Guerra. 

Maria, Letinha, Justa e Sãozinha se-
rão as últimas carreteiras, aquelas que 
trazem o testemunho de um tempo de 
miséria e trabalho duro, sem prémio. 
Mas as palavras de Tonino Guerra não 
nos permitiram pintar de cinzento o 
seu tempo, porque “a pobreza ajuda à 
fantasia. Na pobreza vive-se sob uma 
chuva de desejos suspensos.”

“Talvez estas mulheres não tenham 
feito história (raramente o seu trabalho 

é mencionado quando se fala no desen-
volvimento económico da região do 
Vale do Sousa, apesar da sua interven-
ção pioneira na indústria do mobiliá-
rio), mas deixaram, seguramente, um 
pouco da sua alma nos passos que de-
ram. Foi esse caminho de dor e sacrifí-
cio, pontuado por momentos de alegria 

e forte solidariedade, que quisemos 
trilhar”, justifica Fernando Moreira, o 
encenador da Astro Fingido.

O espetáculo será encenado nos 
dias 8 e 9, de abril pelas 21.30h e 16h, 
respetivamente, no Auditório A LORD. 
As entradas serão por convite no dia 8 
de abril e pela apresentação de bilhete 

(valor 3 euros) no dia 9 de abril. A peça 
“Mulheres Móveis” será, posterior-
mente, encenada no Porto (Palácio do 
Bolhão), em Coimbra (O Teatrão), na 
Maia (Teatro Art’Imagem) e em Serpa 
(Baal17). Lousada e Lisboa são repre-
s e n t a ç õ e s  q u e  a g u a r d a m 
confirmação. 

Astro Fingido recria em palco a  
vida das “Mulheres Móveis”
Teatro. A Astro Fingido, Associação Cultural, vai estrear no dia 8 de abril, na Fundação A Lord, um espetáculo 
de homenagem às mulheres carreteiras "Mulheres Móveis".

António Orlando | texto

Sinopse
«Naquele tempo

Muitas vezes quebrava a corda, faz conta, nas esquinas das cadeiras

Muitas vezes quebrava a corda

Nas quinas das cadeiras

Ponha aqui a mão

Nunca mais nasceu cabelo aqui

A estribeira rapou tudo, tudo, rapou mesmo, nunca mais nasceu nada aqui

Porque a estribeira nunca saía da cabeça

Às vezes avisava as outras “olha esperai, quebrou a corda”

E vinham ajudar umas às outras

A gente emendava as cordas, voltava a fazer o carrego e tornávamos a seguir»

Fernando Moreira  

A Cooperativa de Eletrificação A 
LORD promoveu no passado dia 17 de 
Março, nas suas instalações, um en-
contro com todos os pequenos Distri-
buidores de energia elétrica, a operar 
em Portugal. Estiveram representa-
dos, para além da Cooperativa de Ele-
trificação A LORD: Cooperativa de 

Eletrificação A CELER, a Cooperativa 
Elétrica de S. Simão de Novais, a Casa 
do Povo de Valongo do Vouga, a Coo-
perativa Elétrica de Loureiro, a Coo-
perativa de Eletrificação de Vilarinho, 
a Cooperativa Elétrica de Vale D’Este, 
a Cooperativa Elétrica de Moreira de 
Cónegos, a CoopRoriz, e a Junta de 

Freguesia de Cortes do Meio. Neste 
encontro foram debatidos temas es-
tratégicos de interesse comum, com o 
intuito de fortalecer e consolidar a 
ação e posição destes operadores do 
SEN que, apesar da sua reduzida di-
mensão, são uma crucial e vital parte 
do mesmo.

Encontro de Distribuidores de energia elétrica
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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.

A Feira do Livro de Pa-
redes decorre até à 
próxima terça-feira 

na tenda gigante que per-
manece instalada na Praça 
José Guilherme. Iniciativa 
do Pelouro da Cultura da 
Câmara Municipal de Pare-
des, o certame disponibili-
za um alargado leque de te-
máticas em livros a preços 
competitivos, “numa oferta 
que assenta num critério 
de qualidade”, garante a 
organização.

No âmbito da rubrica En-
contro Com…, a Feira do Li-
vro de Paredes promove en-
contros com várias persona-
lidades da cultura e da 
literatura portuguesas, que 

vão passar pela tenda para 
conversarem com o público.

Assim, hoje, 31 de março 
às 16h, a convidada é a auto-
ra penafidelense Rosário 
Castanheira. Amanhã às 
15h00, é a vez da transmon-
tana radicada em Penafiel, 
Cidália Fernandes. Mais tar-
de, ainda no dia 1 de abril, 
pelas 16h30, estará presente 
Alberto Santos, ex-autarca 
de Penafiel e autor de vários 
romances históricos.

O jornalista e escritor Jo-
sé Viale Moutinho é o último 
dos autores convidados para 
esta edição da Feira do Livro 
de Paredes e vai estar pre-
sente na tenda pelas 15h de 
segunda-feira, dia 3 de abril. 

Antes, no domingo, pelas 
15h30, será apresentado o 
livro A Menina e a Flor, da au-
toria de Carolina Oliveira.

Pela feira já passou, no-
meadamente, Nuno F. Silva, 
poeta nascido na freguesia 
de Parada de Todeia. O jovem 
poeta apresentou o seu quin-
to livro, “Cativeiro” e Rui 
Guedes, escritor de Penafiel 
com a sua obra de literatura 
infantil, Ri o Joaquim com 
Cócegas Assim…

O paredense José Orlan-
do Rocha apresenta esta noi-
te de sexta-feira o seu livro À 
Tona das Coisas.

A Feira do Livro de Pare-
des está aberta todos os dias 
até 4 de abril.

Feira do Livro 
patente até 4 de abril

José Augusto Neves Cardo-
so Pires nasce a 2 de outubro 
de 1925, na aldeia de Peso, no 
distrito de Castelo Branco, 
mas com poucos meses de 
idade foi levado para Lisboa. 
Fixa residência na Capital, on-
de morre a 26 de outubro de 
1998. É reconhecido como 
um dos mais importantes es-
critores portugueses da se-
gunda metade de século XX.

O seu trajeto pessoal e a sua 
carreira de escritor são marca-
dos pela inquietação e pela 
deambulação. Não se identifi-
ca com nenhum grupo, nem se 
fixa em nenhum género literá-
rio, apesar de ser considerado 
sobretudo como um roman-
cista. A característica mais evi-
dente da sua não muito vasta 
obra (são ao todo dezoito os 
seus livros publicados em qua-
se cinquenta anos de vida lite-
rária) é o facto de cada livro 
seu inaugurar e completar um 
ciclo de criação literária. Ne-
nhuma das suas obras se tor-
nou uma fórmula que viesse a 
repetir, apesar de ser possível 
reconhecer linhas de evolução 
da sua escrita literária”, escre-
ve Eunice Cabral pelo Instituto 

Camões.O primeiro livro de 
Cardoso Pires foi publicado 
em 1949 (Os Caminheiros e 
Outros Contos) e o último em 
1997 (Lisboa – Livro de Bor-
do). “Delfim” em 1968 é o ro-
mance, geralmente considera-
do a sua obra-prima e “A Bala-
da da Praia dos Cães” de 1982, 
tornado best seller à época, 

são, talvez, os títulos mais ba-
dalados pelo grande público. 
“De profundis, Valsa Lenta” 
(1997), relato do acidente vas-
cular cerebral que o atingiu em 
1995 e que é apresentado pelo 
autor como uma “viagem à 
desmemória”. É a única narra-
tiva da sua obra que pode ser 
considerada autobiográfica.

Ao todo foram 247 pessoas 
que assistiram, no dia 15 de 
março, ao espetáculo “Tertúlia 
dos 40”, com Carlos Daniel, Fi-
lipe Fonseca e João Ricardo, 
no Auditório d´ A LORD.

“Foi noite com muita músi-
ca, humor, revivalismo e inte-
ração com o público”, garante 
a organização.

Tratou-se de um espetácu-
lo que trouxe memórias de 

anúncios da televisão, das mú-
sicas dos desenhos animados 
e dos sucessos dos festivais da 
canção. Pelo meio houve estó-
rias dos bastidores da rádio e 
da TV.

José Cardoso Pires, escritor de Abril, na ALORD

Auditório A Lord esgotou para ver 
Carlos Daniel a cantar 

PUB
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A República dos Corvos (1988).

A cavalo no Diabo (1994).

De profundis, Valsa Lenta (1997).

Lisboa – Livro de Bordo (1997).
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

PUB

FALECEU

ADELAIDE GONÇALVES 
RIBEIRO DA MOTA 
Faleceu no dia 20 de março, com 53 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rampa de Erbam, n.º 125, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel Nunes dos Santos. 
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 funeral, bem como na missa de 7º. dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ISABEL VIEIRA DA COSTA
Faleceu no dia 24 de março, com 85 anos. Era natural 
de Parada de Todeia – Paredes e residente na Rua Fonte 
do Carvalhal, n.º 12, Parada de Todeia, Paredes. Era 

viúva de Gabriel Coelho Nogueira. 
AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, 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 funeral, bem como na missa de 7º. dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

PARADA DE TODEIA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 20 de março, com 69 anos. Era natural 

de Fonte Arcada – Penafiel e residente na Av. Comendador Abílio 
Seabra, Paredes. Era divorciado.  
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 7º dia ou que de outro modo lhes 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  

PAREDES

FALECEU

JOSÉ CARLOS 
RELA DA SILVA LAMAS
Faleceu no dia16 de março, com 45 anos. Era natural 

de Angola e residente na Rua da Beleza, n.º 401 (Agrelo), Lordelo, 
Paredes. Era solteiro.
AGRADECIMENTO
Seus pais, irmão e demais família vêm por este meio, extremamen-
te sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º. dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

DEOLINDA FERREIRA 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 25 de março, com 76 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua Antero Ferreira Leal, n.º 
2187(Agrelo ), Lordelo, Paredes. Era casada com António Fernando 
da Silva Ferreira.
AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 
vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como 
na missa de 7º. dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA ANGÉLICA 
DOS SANTOS NOGUEIRA
Faleceu no dia 16 de março, com 53 anos. Era natural 

de Paranhos – Porto e residente em Águas Santas, Maia. Funeral 
realizado em Lordelo, Paredes.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 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  

ÁGUAS SANTAS / MAIA

FALECEU

MARIA CÂNDIDA GARCEZ
Faleceu no dia 21 de março, com 96 anos. Era natural 
de Baltar – Paredes e residente na Rua D. Nuno Alvares 

Pereira, n.º 418, Baltar, Paredes. Era viúva de António Ferreira. 
AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta ou de 
que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombei-

ros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313
BALTAR / PAREDES

FALECEU

MANUEL FERREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 20 de março, com 64 anos. Era natural 

de Sobrado-Valongo e residente em Beire, Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Pereira 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
BEIRE / PAREDES

Aos familiares

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  

condolências
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas
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Paredes

PUB

Álvaro Pinto candidato 
da CDU à Câmara

Cerca de centena e 
meia de militantes e 
apoiantes do PCP, 

reuniram-se no passado sá-
bado, dia 25, num jantar-
-convívio em Parada de To-
deia, para assinalar o 96º 
aniversário do partido e 
apresentar os cabeças-de-
-lista da CDU aos órgãos au-
tárquicos de Paredes.

Álvaro Pinto, ferroviário, 
sindicalista, membro eleito 

da Assembleia Municipal e 
ex-presidente de Junta de 
Freguesia de Parada de To-
deia, será o candidato dos 
comunistas à presidência da 
Câmara. Cristiano Ribeiro, 
médico e responsável pela 
concelhia de Paredes do PCP, 
encabeçará a lista da CDU à 
Assembleia Municipal.

Na sua intervenção Cris-
tiano Ribeiro destacou “a 
experiência, a intervenção 
qualificada, independente e 
sem telhados de vidro dos 
candidatos da CDU”, que “pe-

lo trabalho já demonstrado 
merecem confiança reforça-
da nas próximas eleições”. 
Álvaro Pinto, por seu turno, 
referiu que “Paredes merece 
melhor” e que “Paredes quer 
a CDU e quer candidatos de 
proximidade e de confiança 
que conheçam bem o conce-
lho, que conheçam bem as 
dificuldades e problemas da 
população e que sejam as-
sertivos na defesa dos inte-
resses de todas as freguesias 
sem exceção”.

Presente no jantar esteve 

também Jaime Toga, respon-
sável pela Organização Dis-
trital do Porto do PCP e 
membro do Comité Central 
do partido, que salientou a 
qualidade do projeto autár-
quico da CDU e o facto dos 
candidatos Álvaro Pinto e 
Cristiano Ribeiro não serem 
“candidatos de esquemas”, 
mas sim “políticos identifi-
cados com o povo, já com 
muitas provas dadas na sua 
intervenção cívica, social, as-
sociativa e cooperativa”, 
concluiu.

Autárquicas´17. Cristiano Ribeiro, médico e responsável pela concelhia de Paredes do PCP, 
encabeçará a lista da CDU à Assembleia Municipal

António Orlando | texto
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