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editorial/indiscreto

EDITORIAL

Da nobre arte
da política

a política, pelo menos 
nos tempos atuais, é 
uma das atividades 

humanas sumamente detes-
tada por quem não a exerce, e 
imensamente  amada por 
aqueles que a exercem. E tan-
to mais imensamente é ama-
da quanto mais pessoalmen-
te a vêm exercendo ou pre-
tendem exercer.

E devia ser ao contrário: 
A actividade política devia 
ser amada pelos que a não 
exercem e  destetada por 
aqueles que a exercem, por-
que, quanto a estes, com sa-
crifício da sua vida pessoal 
o fariam.

Por isso, quando a ques-
tão se fulaniza e em vez de 
ideias, projetos, conteúdos 
programáticos, assistimos a 
pessoas em bicos de pés, a 
discutir como distribuir lu-
gares, projetos de ambição 
pessoal, de perpetuação no 
poder, logo nos ocorre que 
a l g o  va i  m a l  n o  re i n o  d a 
política

Em Paredes assistimos a 
esse triste desenrolar de 
acontecimentos nas anterio-
res eleições autárquicas com 
o desfilar de candidatos nas 
fileiras do PS.

Nessa altura o Povo Pare-
dense na sua infinita sabedo-
ria, quiçá com uma mão invi-
sível a fazer cruzes nos bole-

tins de votos, não acreditou 
em tal instabilidade na de-
signação do candidato a Pre-
sidente da Câmara.

Estranhamente, anos de-
pois, assistimos agora a um 
similar desenrolar de acon-
tecimentos nas eleições para 
o PSD local na facção do “Po-
der” que se opõe ao projecto 
alternativo apresentado por 
Joaquim Neves e pelo seu 
grupo de reflexão interna.

Havia uma candidata a 
que ocultas forças de blo-
queio tiraram o tapete; outro 
candidato que in extremis 
nem chegou a cruzar a linha 
de partida; Outro irreversí-
vel candidato, que afinal re-
verte tudo o que tinha dito 
antes e que, sem divulgar o 
seu projecto (qualquer que 
ele fosse) se vem afinal rever 
na  candidatura  de Pedro 
Mendes, talvez por afinidade 
de ignotas e não divulgadas 
ideias e projectos.

Há, pelo menos, uma con-
clusão formal a tirar: O pro-
jeto de Joaquim Neves tem a 
singular semelhança com 
Passos Coelho de fomentar 
uma coligação negativa. 

Passos Coelho conseguiu 
reunir contra si os retalhos 
divididos de PCP, BE e PS fa-
cultando a António Costa 
aquilo que, independente-
mente do seu projecto, ele 
queria – O PODER.

E conseguiu-o.
Mas haverá tantos holofo-

tes virados para Paredes, a 
escrutinar o caminho dos 
nossos poderosos, quantos 
os que existem virados para 
o Palacete de S. Bento?

Por
vasco
ribEiro
Diretor

vasco
ribEiro mano Pedrito Mandes que-

ria ser o próximo líder 
supremo de wallsburgo. 

E por isso de mansinho e à socapa 
de todos os outros faLaranjistas, 
enquanto todos se punham em bi-
cos de pés, para chegar ao nível do 
pescoço do Excelso, passou por bai-
xo das pernas de todos eles e subin-
do plenariamente ao palanque gri-
tou: “Ai ébe a drime! Vou Ser o Ex-
treminador de todas as vespas e 
demais animais rastejantes! ”

Ora como se sabe, um “drime” é 
o que acontece de mais agradável a 
quem anda a dormir. E mais disse, 
com a benção de Frei Ignácio de 
Loycosta, e seus filhos: Eu quero 
dar continuidade à missão do Ex-
celso nestes Walles de lágrimas, 
mas não nas alturas como ele, com 
todo o seu tamanho, mas cá em bai-
xo, onde vocês estariam se não se 
pusessem em pés de bailarina. Nes-
se aspeto sou bem diferente do Ex-
celso e graças à minha estatura te-
nho a possibilidade de dar cabo de 
toda a bixaneza e animais rastejan-
tes que pululam em Wallsburgo, 
sem ter que me agachar muito.

E não há que duvidar desta minha 
capacidade de atrair esses animais 
com a minha flauta de Hamelin que 
comprei no Domingo na Feira das ve-
lharias do Parque José Guilherme.

Para além do mais – continuou - 

posso invocar experiência e treino, 
por simpatia, no extermínio de tais 
animalescos: O genocídio das Vespas 
vesporum asiáticas e também das 
vespas vesporum africanas (daí te-
rem sido dois contratos diferentes) 
no concelho de Paredes/wallsburgo, 
a que só escaparam as de Aguiar de 
Sousa, por serem americanas, foi fei-
to pelo conhecidíssimo caçador de 
vespas (asiáticas, africanas e até eu-
ropeias, se as ouvisse), o Mano Luísio 
Mandes, que por acaso até é meu 
irmão.

E quem sabe matar vespas tam-
bém pode dar cabo de todos os ou-
tros animais rastejantes que nos são 
próximos … É tudo vilanagem, onde 
fartar!!!

Mano Pedrito Mandes -
o exterminador de 
vespas vesporum e outros 
animais rastejantes!

advertência: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários 
apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não 
tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

nota do editor
Por lapso, na última edição a foto de capa não foi assinada. O autor da foto é Paulo 
Alexandre. Ao autor a redação jornal Progresso de Paredes apresenta desculpas. 

António Orlando
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oPiniÃo

 Pontos   de   vista
custa-lhe a adormecer? Então leia isto

Para quem costu-
m a  l e r  e s t a s 
c r ó n i c a s  s a b e 

que costumo abordar 
temas re lacionados 
com a visão e com os 
problemas visuais. Cer-
tamente está a pergun-
tar-se o que tem a visão 
a ver com o sono, ou 
m e l h o r  c o m  a  f a l t a 
dele?!

Os estudos recentes 
mostram um aumento do 
número de pessoas que 
apresentam dificuldade 
em adormecer. Entre es-
s a s  p e s s o a s  e s t ã o  a s 
crianças e jovens que ca-
da vez mais apresentam 
dificuldades em adorme-
c e r  e m  i d a d e s  m a i s 
precoces.

A organização tempo-
ral dos ritmos biológicos, 
do ciclo circadiano (o ci-
clo claro/escuro) é con-
trolado pela glândula pi-
neal  que produz uma 
substância (neurotrans-
missor) chamada mela-
tonina. A melatonina tem 
como principal função 
regular o sono, ou seja, 
em um ambiente escuro 
e calmo, os níveis de me-
latonina do organismo 
aumentam, causando o 
sono.

E é aqui que os olhos 
entram, os olhos, mais 
precisamente as células 
da retina (os fotorrecep-
tores e as células amácri-
nas) que quando rece-
bem luz transmitem in-
formação ao  cérebro 
para parar a produção de 
melatonina.

Hoje em dia o ser hu-
mano está frequente-
mente exposto a fontes 

de luz intensas e com ca-
racterísticas de radiação 
que provocam uma dimi-
nuição da produção de 
melatonina.

É cada vez mais fre-
quente o uso de luz led 
branca (também conheci-
da como luz azul ou luz 
fria) quer na iluminação 
das casas e dos locais de 
trabalho quer nos tablets, 
televisores ou telemó-
veis. Esta luz, pelas suas 
características, tem um 
efeito acrescido sobre a 
produção de melatonina 
desregulando o ciclo cir-
cadiano com consequên-
cias no sono.

Apesar  de  a lgumas 
marcas de lentes estarem 
a produzir lentes com fil-
tros e tratamentos espe-
ciais para filtrar este tipo 
de radiação, ainda não 
está cientificamente pro-
vada a sua eficácia para 
este tipo de situações.

Recomenda-se que as 
p e s s o a s  n ã o  u s e m  o s 
equipamentos com luz 
led em especial tablets e 
telemóveis duas horas 
antes de ir dormir. Os pais 
devem estar atentos aos 
f i lhos que usam estes 
equipamentos nos quar-
tos e na cama na hora de 
dormir e evitar o seu uso.

A relação entre a luz, 
em especial a luz branca, 
a produção de melatoni-
na e  a  di f iculdade em 
adormecer é um assunto 
muito recente ainda com 
pouca informação com-
provada cientificamente 
e por isso dá azo a muita 
especulação e oportunis-
mo de muitos sectores. 

Caso tenha dificuldade 
em adormecer experi-
mente durante uns dias 
não usar o tablet, o portá-
til ou o telemóvel até tar-
d e  e  t i r e  a s  s u a s 
conclusões.

Afinal parece que os 
olhos tem muito a ver 
com o sono!!

Por
jorge
jorge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

jorge
jorge

Interesse público não 
foi assegurado em Paredes

revelaçÕes 
do diretor
do municíPio

Fui surpreendido, desa-
gradavelmente, diga-se em 
abono da verdade, por uma 
“carta aberta”, presumivel-
mente dirigida a Celso Fer-
reira, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes e mili-
tante do PSD!

O autor da dita evidencia 
a sua dupla qualidade de di-
retor do Departamento de 
Assuntos Jurídicos, Adminis-
trativos e Financeiros da au-
tarquia de Paredes e a de mi-
litante do PSD local. Impru-
d e n t e m e n t e  ( o u  s e r á 
ilegitimamente?) usa papel 
timbrado da câmara para 
a b o r d a r  q u e s t õ e s 
partidárias!

No início da tal “carta 
aberta”, Rui Moutinho, por 
quem até tenho simpatia, diz 
“Pensei seriamente, digo 
mesmo muito seriamente, 
a n te s  d e  e s c reve r  e s t a 
carta.”.

Errado! Se tivesse pensa-
do seriamente, sem necessi-
dade de ser – “muito seria-
mente” – nunca teria escrito 
e divulgado aquela carta, 
nem usado papel timbrado 
da autarquia para fins mera-
mente partidários.

revelaçÕes devem
ser raPidamente 
observadas Por 
quem de direito

O diretor Rui Moutinho, 
digo eu, deve ter cometido 
um dos maiores erros da sua 
vida profissional.

A citada carta faz revela-
ções espantosas que devem 
ser rapidamente observadas 
por quem de direito: a Inspe-
ção Geral de Finanças ou 
qualquer outro Organismo 

Por
artur 
Penedos

capaz e destinado a fiscalizar 
os atos denunciados.

Tristemente, chega-se à 
conclusão que o diretor do 
referido Departamento e o 
presidente da câmara de Pa-
redes, alegadamente, terão 
permitido, tolerado e con-
sentido atos e práticas lesi-
vas do interesse público!

A conclusão é  óbvia , 
quando o diretor se socorre 
de uma afirmação bem reve-
ladora: “A senhora Profª. Ra-
quel Moreira … não é a mes-
ma que o senhor afastou no 
anterior mandato, por ra-
zões que todos sabemos?”.   

E os munícipes sabem? 
Não me parece!

Que motivação terá tido 
Celso Ferreira para ficar cala-
do perante tão graves e, co-
mo diz o denunciante, repro-
váveis ações da vereadora? 
Porque (interroga-se o dire-
tor) quereria impor quem 
gerou tamanhos problemas 
ao partido?

E, sendo verdadeiras as de-
núncias de que terá havido 
práticas ilegais no forneci-
mento de serviços – a suspeita 
foi lançada – “desde a entrega 
a uma empresa de Valongo (o 
facto de haver familiaridade 
com a senhora Profª. Raquel e 
o proprietário deve ser ape-
nas um mero acaso)”, que ati-
tudes tomaram o diretor e o 
presidente perante as supos-
tas ligações impróprias? 

Sub-repticiamente per-
manecem na carta acusações 
sobre o pagamento de servi-

Ex-vereador do PS da CM Paredes

ços de duvidosa execução, de 
furto de combustíveis, de en-
cargos com aquisições ruino-
sas, entre outras…

Que responsabilidades 
poderão ser imputadas à câ-
mara e àqueles que têm a 
obrigação de impedir e evi-
tar práticas danosas para a 
autarquia?

não é admissível 
que se confunda 
câmara com Psd

Isto para não falar das 
suspeitas, reveladas pelo di-
retor, sobre a “oportunidade” 
do roubo do iPad e do portá-
til, que deveria entregar, mas 
não entregou, quando cessou 
funções!

Mas, a infeliz missiva é, 
igualmente, reveladora da 
inércia do executivo camará-
rio, especialmente na confir-
mação de que pouco ou nada 
fez em áreas decisivas para a 
vida dos munícipes.

Revela o diretor que a ve-
readora Raquel Moreira pra-
ticamente nada fez e, tam-
bém ele acaba por confundir 
o partido com a câmara e vi-
ce-versa, como nos habituou 
Celso Ferreira!

Sei bem que Rui Moutinho 
não tinha por objetivo forne-
cer à oposição a confirmação 
das denúncias feitas por esta, 
nos mais de 20 anos de poder 
do PSD, mas a verdade é que 
o diretor e quem o convidou 
para ocupar aquele lugar, sa-
biam que havia mau “uso” e 
até “abuso” dos equipamen-

tos da autarquia e nada fize-
ram para o evitar.

concelho
de Paredes 
deve mudar
de timoneiro

O que o “funcionário” mi-
litante pretendia, creio bem, 
era fazer o encómio a outros 
candidatos para a concelhia 
do seu partido (todos os que 
passaram pelos pelouros da 
“proscrita” vereadora são 
apontados como bons candi-
datos à sucessão!). 

Mas, na verdade o deslize 
está lá – confirma o que sem-
pre foi dito pela oposição – a 
capacidade de decidir é pou-
ca e mesmo essa, fica para as 
“calendas gregas”.

Os paredenses merecem 
melhor.

É urgente a mudança de 
práticas, de atitudes, de 
projetos.

O provincianismo e a per-
manente exibição do que não 
somos ou não temos, não é 
solução. Como sempre disse, 
o concelho de Paredes pode e 
deve mudar de timoneiro. 
Não é aceitável nem admissí-
vel a “imposição” de candida-
tos de que se queixa o diretor. 
Não é aceitável e muito me-
nos admissível a “caça às bru-
xas” (palavras do autor da 
carta e militante do PSD lo-
cal), como não é admissível 
que se confunda a câmara 
com o partido.

Como sempre disse, é pre-
ciso mudar!

PUB

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES
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sociedade

Uma mulher de 37 anos 
deu à luz, dentro de 
uma ambulância dos 

Bombeiros de Lordelo, uma 
menina. O parto foi levado a 
cabo por um grupo de bom-
beiros que estava de serviço 
na noite do dia 24 de fevereiro. 
Além de ser uma experiencia 
até então jamais vivida pelos 
voluntários, este parto pode 
encerrar um drama. É que a 
gravidez terá sido escondida 
pela mãe com medo de ficar 
sem a filha. É que de seis filhos 

António Orlando | texto

invulgar. Quatro bombeiros fizeram parto de uma bebé na ambulância dos Voluntários  
de Lordelo. A parturiente estaria a esconder a gravidez para não perder a guarda da criança.

Entrou na ambulância a queixar-se de uma 
dor na barriga e saiu com um filho nos braços

que já deu à luz, junto dela só 
tem a recém-nascida. Resta 
saber até quando.

A mulher foi naquela noite 
parar ao quartel dos bombei-
ros queixando-se de uma dor 
de barriga, mas a realidade 
era outra.  “Chegou aqui era 
uma dor de barriga, depois de 
uma primeira abordagem 
dentro da ambulância é que 
que se detetou a gravidez e ela 
já dizia que era trabalho de 
parto que já não era o primei-
ro”, explicou ao Progresso de 
Paredes, Bruno Leal, Adjunto 
dos Bombeiros de Lordelo. 

O parto acabaria por ser 

feito no interior da ambulân-
cia em pleno parque de viatu-
ras do quartel. Os voluntários 
sem a concreta experiência 
em serviços do género, exce-
tuando as formações práticas, 
foram os parteiros da bebé. Os 
médicos do INEM, via radio, 
foram dando instruções. 
Quando aqui chegaram a mãe 
já estava a dar de mamar à me-
nina”, relata Bruno Leal. Poste-
riormente, mãe e filha foram 
levadas para a maternidade 
do Hospital Padre Américo, 
em Penafiel. 

Pelo que o jornal Progres-
so apurou, a parturiente, que 

pediu anonimato, estava há 
cerca de oito dias a viver em 
casa de um antigo compa-
nheiro a quem lhe terá escon-
dido a gravidez. Tanto assim 
terá sido que o indivíduo, “na 
sua boa fé, levou-a de carro até 
ao quartel dos bombeiros de 
Lordelo, acreditando na ver-
são da dor de barriga”, indicou 
esta fonte.

Outras fontes contatadas 
pelo Progresso admitem que a 
mulher pretenderia ter a 
criança sem que ninguém 
soubesse de modo a que a Se-
gurança Social não lhe retire a 
guarda da menina. É que a 

parturiente, contabilizando 
com o bebé que nasceu na 
passada semana, já deu à luz 
seis filhos. “Três estarão no 
Brasil sem que se saiba em 
que circunstâncias ou como 
foram lá parar e outras duas 
estão numa instituição de aco-
lhimento em Rebordosa”. 

Vítor Costa, Bruno Barbo-
sa, Luciano Alves e Celso Ne-
to, todos voluntários nos 
bombeiros de Lordelo, fo-
ram os heróis numa noite 
inesperada e inesquecível 
para os quatro e também pa-
ra a bebé, embora esta ainda 
não o saiba.
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autarquia

O nome de Pedro Men-
des, atual vice-presi-
dente na Câmara de 

Paredes, voltou a ser associado 
à aquisição de serviços da au-
tarquia a familiares. Em causa, 
desta vez, tem que ver com o 
ajuste direto que a Câmara fez 
de dois serviços de Apicultura 
a um irmão de Pedro Mendes. 

Os valores em causa, um de 
4950 euros e outro de 4140 eu-
ros, terão sido pagos ao abrigo 
do regime simplificado da con-
tratação pública, por despacho, 
em 26 de outubro de 2015 e 17 
de dezembro de 2015 repetiva-
mente. Como os valores são, 
ambos, abaixo dos 5 mil euros 
as adjudicações dispensaram 
publicação no Portal dos Con-
tratos Públicos (www.base.
gov.pt). Outra seria porém, a 
situação se se trata-se de um 
único contrato, apenas desdo-
b r a d o  p o r  c o s m é t i c a 
financeira.

O assunto só foi tornado pú-
blico na passada segunda-feira, 
dia 29 de fevereiro, em reunião 
da Assembleia Municipal (AM). 
A questão foi, então, levantada 
por Rui Silva, líder do CDS/Pa-
redes na qualidade de deputa-
do municipal. Na ocasião, o 
eleito do CDS afirmou que teria 
sido dito na Assembleia de Fre-
guesia de Aguiar de Sousa que 
havia ninhos de vespas asiáti-
cas que ainda não tinham sido 
destruídos apesar dos apelos 
feitos à Câmara nesse sentido. 

Rui Silva, ao Progresso de 
Paredes, explicou o porquê de 
ter levado o assunto naqueles 
termos à Assembleia Munici-
pal: “como eu tinha encontrado 
na lista de pagamentos da au-
tarquia dois serviços de Apicul-

António Orlando | texto

controvérsia. Contrato para a eliminação da vespa asiática foi tema de perguntas, aparentemente, incómodas ao vereador do Ambiente.  
A polémica nasceu, na Assembleia Municipal, pelo CDS e teve prolongamento, em reunião de Câmara, pelo PS.

Polémica adjudicação de dois contratos 
no valor total de 9.090 euros,  
a irmão do vereador Pedro Mendes

tura que deduzi que tinham a 
ver com essa matéria. Aliás, 
confrontados com isso, ne-
nhum membro do Executivo 
Municipal desmentiu. Por 
coincidência a pessoa que exe-
cutou esses trabalhos, ou, pelo 
menos, faturou à Câmara Mu-
nicipal, é irmão do senhor ve-
reador Pedro Mendes. A partir 
daí nada mais tenho a acres-
centar porque pode dar azo a 
segundas interpretações”. 

O centrista conclui o lacóni-
co esclarecimento que fez ao 
Progresso de Paredes sobre o 
assunto: “não ponho em causa 
que este tipo de serviços possa 
ser executado por familiares 
dos vereadores, nada foi omiti-
do. Não foi no sentido de aferir 
a legalidade, mas pessoalmen-
te nunca poria o meu irmão 
(também não os tenho) a pres-
tar serviços na Câmara onde eu 

Polémica persegue  
Pedro mendes
Esta é a segunda vez que o nome de Pedro Mendes é en-
volto em polémica, coincidindo com o exercício das 
suas funções autárquicas. 
Recorde-se que em 2009 a Câmara de Paredes adjudi-
cou, por ajuste direto, vários serviços à empresa da mu-
lher de um chefe de Divisão. Em plantação de árvores, 
sistemas de rega, aquisição de corta-relva e de uma via-
tura foram pagos pela Câmara cerca de 70 600 euros.
Detetada a ilegalidade, o presidente da Câmara, man-
dou abrir um processo de averiguações. Vasco Mendes 
era o chefe de Divisão do Serviço do Ambiente na autar-
quia de Paredes e primo direito do vereador do pelou-
ro, Pedro Mendes.
Na ocasião, Celso Ferreira assegurava ao Jornal de Noti-
cias (JN) terem sido adjudicadas à “Organigarden - Ges-
tão de Espaços Verdes, Lda”, apenas, as duas empreita-
das. “A partir daí, nunca mais houve quaisquer aquisi-
ções de serviços a essa firma”, afirmou.

interpretação 
da lei
A publicitação no Por-
tal dos Contratos Pú-
blicos (base.gov.pt) de 
todos os contratos de 
valor superior a cinco 
mil euros, sejam eles 
de prestação de servi-
ços, de empreitadas, 
ou de aquisição de 
bens e serviços, é obri-
gatória desde 2008. 
Sem ela, os contratos 
não têm eficácia nem 
pode ser legalmente 
feito qualquer paga-
mento relativo a eles.

tivesse Poder de decisão”, 
concluiu 

Como o assunto não mere-
ceu por parte do Executivo Mu-
nicipal nenhuma reação na AM, 
o vereador do PS, Alexandre 
Almeida, na passa quarta-feira, 
em reunião de Câmara, voltou à 
c a r g a  p e d i n d o 
esclarecimentos. 

“Uma vez que não se pro-
nunciou sobre o assunto na 
Assembleia, em face da inter-
venção do deputado do CDS, 
Rui Silva, gostaria de saber se 
tem alguma coisa a dizer sobre 
a questão”, atirou Alexandre 
Almeida, dirigindo-se ao Presi-
d e n te  d e  C â m a ra ,  C e l s o 
Ferreira. 

O assunto acabaria por ori-
ginar um tenso debate, muito 
rico em apartes e provocações 
entre os vereadores, presiden-
te de câmara incluído. 

A explicação da aquisição 
do serviço de Apicultura, ao ir-
mão de Pedro Mendes, acabou 
por ser dada pelo vereador da 
Proteção Civil, assumindo que 
a aquisição dos serviços ao fa-
miliar de Mendes tinha sido 
feita por ele, Fernando Rocha, 
vereador com o pelouro da 
Proteção Civil. 

O vereador Pedro Mendes 
depois pediu a palavra ao Pre-
sidente para dizer que em mo-
mento algum moveu influência 
para que o contrato fosse en-
tregue ao irmão. “O senhor ve-
reador Alexandre Almeida re-
vela toda a sua grandeza na pe-
quenez desta suspeita que faz 
pairar sobre mim: de eu ter 
agido para a que a Câmara fi-
zesse um contrato com a pes-
soa que é meu irmão; fique sa-
bendo que, pela minha honra 
pessoal, nada fiz para que ele 
fizesse este contrato com a Câ-
mara Municipal e pelas infor-
mações que tenho, ele fez um 
favor ao município”, rebateu 
Pedro Mendes.

Vereador da proteção 
cívil diz que foi ele   
que contratou serviços 
de apicultura
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Dia da Mulher  |  Sábado, 12 de Março

Lantar: ínicio 20 h

Vol-au-vent de ameijoa
Creme de Legumes
Lombinhos coms Rosti de Batata em Cama de Maçã
Petit Gateau com Creme de Baunilha e Morango
Vinhos, Cerveja e Refrigerantes
Café / Chá
24h - Bolo e Flute de Espumante

DJ GlamourEventus

Contactos p/ Reserva  255 781 521  |  915 934 997 Valor: 18 €

Paredes  av. bombeiros voluntários de Paredes - 4580-053  |  tel.: 255 783 231  |  gasfer.fernandopinto@gmail.com

lousada  rua da lameira, n.º 219  |  4620 - 459   |   telm.: 918 157 481 - tel.: 255 005 008

a nossa energia,
o seu bem-estar

Posto de abastecimento

Ladrões roubam 15 mil euros 
a funcionária das Bombas de Recarei

As bombas de Recarei 
foram assaltadas em plena 
luz do dia, do dia 22 de feve-
reiro, por dois indivíduos 
encapuzados e armados 
com caçadeiras de canos 
cerrados. Os gatunos leva-

ram 15 mil euros que a fun-
cionária do posto, de 34 
anos, pretendia depositar 
no Banco, em Gandra. 

Impedida de entrar no 
banco pelos assaltantes, a 
funcionaria ainda tentou 

resistir quando estes lhe 
tentaram retirar da mão o 
saco que continha o dinhei-
ro. Acabou por ser agredida 
na cabeça, com a caçadeira, 
por um dos indivíduos. Os 
encapuzados fugiram com 

o dinheiro num BMW preto 
em direção à Autoestrada 4 
(A4). A jovem foi posterior-
mente assistida no hospital. 
A investigação dos contor-
nos do assalto foi entregue à 
Policia Judiciária (PJ).
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Câmara Paredes reduz valor do empréstimo 
à Banca para pagar a credores

A Assembleia Munici-
pal (AM) de Paredes 
aprovou, por maio-

ria, a contratação de um no-
vo empréstimo de sanea-
mento financeiro. O contra-
to revoga os anteriores que 
ali também haviam sido 
aprovados. 

O novo contrato e respe-
tivo plano de saneamento 
financeiro permite que a au-
tarquia tenha luz verde para 
aceder a financiamento até 
ao montante de 11 milhões 
e 761 mil euros. O acesso ao 
dinheiro ficará pendente do 
v i s t o  d o  T r i b u n a l  d e 
Contas. 

A contratualização foi 
votada favoravelmente pelo 
PSD e CDU. O CDS absteve-
se e o PS votou contra. Em 
reunião de câmara, a vota-
ção da proposta, antes de 
chegar à AM, registou um 
empate entre votos a favor 
(PSD) e contra (PS) cabendo 
ao presidente de câmara, 
Celso Ferreira, fazer uso da 
prerrogativa de voto de 
qualidade e assim aprovar a 
contratação do emprésti-
mo. O contrato irá ser cele-
brado junto da Caixa Geral 

de Depósitos “por a sua pro-
posta”, em confronto com a 
Caixa de Crédito Agrícola, 
“ser aquela que melhor sa-
tisfaz os interesses do muni-
cípio porquanto apresenta 
um spread de 1,57% asso-
ciado à Euribor a seis me-
ses”, pode ler-se no parecer 
técnico municipal. 

“As necessidades finan-
ceiras do município dimi-

nuíram drasticamente. Em 
18 meses, nós passamos de 
20 milhões de euros para 
cerca de 11 milhões. Estas 
são as necessidades que te-
mos neste momento e esta-
mos muito próximos de es-
tabilizar em definitivo a te-
s o u r a r i a  d a  C â m a r a 
Municipal convertendo a 
divida em operações de lon-
go prazo, para passarmos 

para outra fase do desenvol-
vimento do nosso concelho”, 
justificou aos deputados da 
AM, Celso Ferreira.

Em conclusão, o edil fa-
lou em “boas noticias” para 
a Câmara e munícipes, esti-
mando passar o prazo mé-
dio de pagamento para os 
45 dias. “Passaremos a estar 
ao nível das melhores câma-
ras do país”, disse. 

assembleia municipal. Celso Ferreira fala em “boas notícias” estimando reduzir o prazo 
médio de pagamento para os 45 dias. A contratualização de novo empréstimo foi aprovada 
pelo PSD e CDU. O CDS absteve-se e o PS votou contra.

António Orlando | texto

josé manuel 
outeiro, PSD
“O verbo muito usado 
pelo PS nos últimos 
tempos revogar, aqui é 
usado e bem aplicado. 
Congratulamo-nos 
com a revogação do 
anterior empréstimo 
e a contração deste 
novo por metade do 
valor que estava esti-
pulado. Reflete o em-
penho e o trabalho do 
Executivo nos últimos 
dois anos.”

joão reis
PS

“Este processo já é a 
terceira vez que cá 
vem. Os dois primei-
ros não foram efetua-
dos porque o Tribunal 
de Contas não os apro-
vou e agora vamos pa-
ra o terceiro. Votamos 
contra pelo mesmo 
motivo. Congratulo-
me pela redução da di-
vida mas, se em ano e 
meio reduzimos dez 
milhões, contrair um 
empréstimo que vai 
endividar a Câmara 
pelos próximos anos 
em 250 mil euros por 
mês apenas vai agra-
var a situação.” 

rui silva,
CDS
“Esta redução do es-
forço no valor do sa-
neamento financeiro é 
de revelar. Houve aqui 
finalmente alguma 
contenção no sentido 
de se baixar esta dívi-
da. O meu sentido de 
voto é abstenção, por-
que se me abstive no 
Orçamento de 2016, 
também compreendo 
que este empréstimo 
é fundamental para 
que esse Orçamento 
seja cumprido.”

Álvaro Pinto, 
CDU 
“Mantivemos o voto 
favorável. Votamos a 
favor com alguma 
preocupação, ao con-
trário do que aqui foi 
dito. As receitas cor-
rentes e de capital que 
podem ajudar a mini-
mizar a divida, podem 
ser postas em causa 
com a contratação de 
um empréstimo infe-
rior em 50% que colo-
cará em causa investi-
mento. Ou não era tão 
necessário.”

Militantes do PSD escolhem, sábado, potencial candidato à Câmara

As eleições da Comissão 
Política Concelhia de Pare-
des do PSD, afinal, só vão ter 
dois  candidatos:  Pedro 
Mendes e Joaquim Neves; 
Inácio Costa que há quinze 
dias afirmava “sou candida-
to à comissão politica”, no 

jornal Progresso de Pare-
d e s ,  d e s i s t i u  d a 
candidatura. 

Fontes próximas de Iná-
cio Costa admitiram ao Pro-
gresso de Paredes que a de-
sistência teve que ver, entre 
outros, com o súbito au-
mento do número de mili-
tantes aptos a votar.  Há 
quinze dias seriam cerca de 

duas centenas e de um mo-
mento para o outro esse nú-
mero subiu acima dos 1200 
militantes com as quotas 
em dia, fato que terá assus-
tado Costa. Pelo caminho já 
havia ficado Raquel Morei-
ra. Depois de ter dito na im-
prensa regional que era can-
didata, a ex-vereadora de-
sistiu com estrondo. Ao 

bater em retirada, Raquel 
Moreira terá acusado desta-
cados militantes do PSD de 
protagonizarem uma trama 
de pessoas sem escrúpulos. 

O prazo de entrega de 
candidaturas terminou na 
passada quarta-feira. As 
eleições decorrem na sede 
do PSD, na cidade de Pare-
des, das 14h às 20h.

António Orlando | texto

Pedro 
Mendes

Joaquim
Neves
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Desde os tempos da 
escola  pr imária , 
adorava fazer reda-

ções com tema livre. A liber-
dade da escrita permitia-lhe 
viajar na ponta da esfero-
gráfica. Depois com 15 anos, 
quando sentiu que tinha al-
guma coisa para dizer, co-
meçou a escrever poesia re-
gularmente sobre os esta-
dos d´alma e guardá-los na 
gaveta. Hoje com 22 anos, 
Nuno Silva, poeta de Parada 
de Todeia, acaba de revelar 
“Frágil”, o seu terceiro livro 
de poemas com preço de ca-
pa de 7 euros, numa edição 
de autor.  Apesar de sofrer 
de paralisia cerebral, o qua-
dro patológico não impede 
Nuno Silva de fazer aquilo 
que mais gosta. Escrever. 
“Se eu conseguisse acordar 
e pensasse: que o que eu te-
nho que fazer é escrever; 
para mim era uma coisa fan-
tástica”, confessou Nuno Sil-
va ao Progresso de Paredes, 
dentro das quatro paredes 
da sala de estar, onde passa 
grande parte dos dias. Os 
raios de sol que timidamen-
te entram pela janela, ape-
nas atenuam o ambiente 
melancólico onde conta os 
dias. A prioridade passa por 
tirar a carta de condução 
que lhe permita viajar. Algo 
q u e  q u e r  f a z e r  m u i t o . 
Viajar. 

Define-se como sensível. 
Gosta de parar para sentir. 
“Já dizia Pessoa que a me-
lhor forma de viajar é sentir. 
E eu concordo plenamente. 
Daí a escrita.” Uma escrita 
dura, negra, que dói.

Fernando Pessoa é uma 
das referências de Nuno Sil-
va, a ponto de um dos poe-
mas de Frágil dar pelo nome 

António Orlando | texto

Escritor. Nuno Silva, poeta de Parada de Todeia, acaba de revelar “Frágil”, o seu terceiro livro de poemas. Uma escrita dura, negra, que dói em 
claro contraste ao sugerido no título - Frágil. Artífice de palavras que socam o estômago, Nuno Silva, segue as pisadas do primo Daniel Faria.

“Às vezes não conseguimos sentir porque 
estamos a pensar naquilo que sentimos”

de - Alberto Caeiro tinha ra-
zão.  “Alberto Caeiro tinha 
essa dicotomia do pensar e 
sentir, em que eu falo desse 
lado. Às vezes não consegui-
mos sentir porque estamos 
a pensar naquilo que senti-
mos.  Eu falo sobre esse 
enigma. Leio muito. Curio-
samente não leio muita poe-
sia. Mas leio poesia avulsa. 
Já a prosa, pego no livro e 
leio do princípio ao fim”, re-
vela.  A aventura pela prosa 
é, para Nuno Silva, obra ina-
cabada. “Tenho muita prosa 
escrita, mas acho que preci-
sa de mais trabalho. Já tenho 
um romance escrito mas 

falta-me coragem. Preciso 
de trabalhar mais em cima 
dele. É uma crítica social, 
num lugar onde há pessoas 
com vários problemas men-
tais e as pessoas mais noci-
vas à sociedade são aquelas 
que estão no Poder que se 
acham sãs, mas que fazem 
coisas piores que os mais 
diminuídos”. É por aqui que 
caminha aquele que poderá 
ser o primeiro escrito de 
Nuno Silva não poético. 

 A realidade do mundo 
que Nuno Silva escreve, faz 
notar, não é a dele. “Ao ver 
gente a fazer tanta asneira, é 
impossível a realidade pas-

s a r - m e  a o  l a d o ” , 
contextualiza. 

A morte é um dos temas 
que mais o inspira para es-
crever. Desde sempre o lado 
obscuro o atrai. A morte não 
podia escapar deste tema. 
“Porquê? Não sei. Por ser 
uma temática mais profun-
da, desde criança que via as 
coisas mais profundas, me-
lancólicas. É aquele medo 
infantil do mundo”. 

Hoje o mundo não o as-
susta tanto. “Desconforta-
me mais. Adoro viver. Além 
das várias tragédias e desu-
manidades que acontecem 
no mundo acho que tem a 

ver comigo e da minha visão 
melancólica que não deixa 
que eu veja o mundo de for-
ma colorida”, explica. 

Não se queixa de falta de 
apoio da família, dos amigos, 
dos ex-professores. “Sempre 
gostei de ter como amigos 
pessoas mais velhas”, confes-
sa.  Primo direito de Daniel 
Faria, o célebre poeta de Bal-
tar que teve uma curta mas 
marcante carreira como artí-
fice das palavras. “Há quem 
diga que entre a minha escri-
ta e a dele há traços comuns. 
Talvez nos encontremos nos 
temas e na forma de usar a 
palavra. As nossas palavras 

são como punhais que che-
gam a doer. Aproximam-se 
mais de um punhal que de 
uma flor. Foi uma designação 
proferida pelo meu professor 
de filosofia, Aires Montene-
gro, usada na apresentação 
do livro Frágil. Concordo com 
ele”. 

Daniel Faria é para Nuno 
Silva uma figura que “idola-
tra” não só como poeta mas 
como pessoa. “Sempre tive a 
ideia dele como um Apóstolo 
que desceu à terra. Não tenho 
a pretensão de ter a obriga-
ção de seguir os passos dele 
cegamente. Eu sou eu. Ele era 
ele”, conclui. 
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Um passo à frente

acerca do Ponto 19. da 
Ordem de Trabalhos 
da Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal de 
Paredes de 29 de fevereiro de 
2016 - Constituição da Asso-
ciação de Municípios Parque 
das Serras do Porto- quero 
relembrar um passado já 
longínquo.

Em 9 de Maio de 2005 o 
Grupo Parlamentar do PCP 
na Assembleia da República 
apresentou um Projecto de 
Lei que classificava como 
Área de Paisagem Protegida 
as Serras de Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Flores e Banjas. A ini-
ciativa não era inédita haven-
do projectos anteriores de 
Câmaras (Valongo e Gondo-
mar) e de Grupos Parlamen-
tares (PEV, PCP e Partido So-
cialista) desde 1981. A comu-
n i d a d e  c i e n t í f i c a , 
responsáveis por urbanismo 
e associações de defesa do 
ambiente já tinham consen-
sualizado a importância des-
te processo. Faltava a criação 
da entidade na Lei e poste-
riormente no terreno.

Tal como foi apresentado 
então no fundamento do Pro-
jecto, esse conjunto monta-
nhoso dos Concelhos de Pe-
nafiel, Paredes, Valongo e 
Gondomar, e os vales dos rios 
Ferreira, Sousa e Rio Mau, ti-
nham e têm valor natural e 

Por
cristiano
ribEiro
Médico

c u l t u r a l  d i g n o  d e 
preservação.

Os riscos apresentados, á 
data e agora, como a mono-
cultura do eucalipto, os incên-
dios e a extinção de espécies 
animais de grande valor eco-
lógico, mais sublinhavam a 
u r g ê n c i a  d e  u m a 
intervenção.

A zona verde assim orga-
nizada e defendida constituía 
também uma mais-valia de 
lazer e recreio na periferia da 
grande cidade do Porto. De-
nominar-se-ia a área protegi-
da prevista no Projecto de Lei 
do PCP de Parque Regional do 
Douro Litoral. 

Estas iniciativas tiveram a 
oposição dos diversos gover-
nos que nos (des) governa-
ram. Umas vezes foi ostensi-
vamente, outras vezes foi por 
omissão em iniciativas con-
cretas, mas sempre por inca-
pacidade de reconhecimento 
da sua necessidade. Vivíamos 
um tempo de investimentos 
necessários á promoção da 
qualidade de vida dos cida-
dãos. Esta parcela de despesa 
pública era ridícula no con-
texto do orçamento do país. 

Entretanto a legislação 
aplicável mudou. Abriram-se 

cristianoribeiro@gmail.com

cristiano
ribEiro

as mentalidades, atrasada-
mente, mas mudaram. É um 
passo á frente. 

Agora é proposta (e certa-
mente será aprovada) a cons-
tituição de uma Associação 
de Municípios – Parque Ser-
ras do Porto. Integra-se num 
Projecto Pulmão Verde, dos 
concelhos de Valongo, Gon-
domar e Paredes, de interesse 
metropolitano, para a “utili-
z a ç ã o  s u s t e n t a d a  d o 
território”.

A CDU através dos seus elei-
tos na Assembleia Municipal 
aprova a constituição da referi-
da Associação para os fins es-
pecíficos citados, dá parecer 
positivo aos estatutos e identi-
fica-se em termos gerais com o 
e s t u d o  d e  v i a b i l i d a d e 
económico-financeira.

A CDU através dos seus 
eleitos na Assembleia Muni-
cipal congratula-se com a de-
cisão unânime dos autarcas 
dos concelhos, agora respon-
sabilizando-se com esta ini-
ciativa na retoma e acelera-
mento do processo. 

Apresentamos contudo 
duas questões que julgamos 
pertinentes

1)    A ausência do Municí-
pio de Penafiel, reduz a área 
abrangida e diminui poten-
cial de afirmação e desenvol-
vimento da Área Protegida. 
Pretendemos assim obter 
explicações. E apontar vias de 
futuro

2)    A designação adopta-
da não parece feliz e adaptada 
ao espaço abrangido. O “re-
bento” merecia outro nome 
mais inclusivo.

gostava aqui de recordar uma velha e 
instrutiva história de Churchill, o 
maior estadista inglês e um dos maio-

res do mundo. Conta-se que certo dia recebeu, 
na bancada conservadora de Westminster, 
um jovem deputado do seu partido que tinha 
acabado de ser eleito pela primeira vez. Viran-
do-se para a bancada oposta, onde se sentam 

Roma não paga a traidores
os trabalhistas, o jovem deputado comentou: 
“é então ali que estão os nossos inimigos?”, 
Churchill, com a sua imensa sabedoria, corri-
giu-o de imediato: “ali sentam-se os nossos 
adversários; os nossos inimigos sentam-se ao 
nosso lado, nesta mesma bancada”.

Sábias palavras que todos nós já tivemos 
oportunidade de confirmar, quer na politica, 
quer na vida, quando damos a mão a alguém 
que anda à nossa volta, o que geralmente 
acontece é que mordem quem lhes deu de 
comer.

Isto na politica é vulgar acontecer, pois 
muitas vezes existe mais respeito e educação 
nos nossos adversários, do que propriamente 
por parte daqueles a quem se deu a oportuni-
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Esta semana, mais propriamente 
no sábado dia 5, realizam-se as 
eleições que decidirão quem é o 

próximo presidente da comissão políti-
ca do PSD- Paredes.

Serão umas eleições que indicarão 
claramente o rumo que o PSD-Paredes 
deve seguir no futuro. Esse caminho po-
derá ser, o da continuação das políticas 
seguidas pelo actual executivo munici-
pal de Celso Ferreira com a vitória de 
Pedro Mendes, ou um novo rumo com 
políticas de proximidade e de seriedade, 
ao serviço de Paredes com a vitória de 
Joaquim Neves.

No decorrer desta campanha, dei 
conta que existem algumas pessoas cujo 
conceito de democracia deixa muito a 
desejar, e que esse modo de actuar, era 
mesmo capaz de deixar alguns ditado-
res, que bem conhecemos, a corar.

Por
joaquim
neves
Engenheiro

Coligação Negativa… Po  rquê?
Certamente não é pelo P  SD nem por Paredes…

joaquimneves.progresso@gmail.com

Onde está a democracia?
Assistimos a nível nacional à altera-

ção da vontade do Povo numas eleições, 
e agora assistimos em Paredes, dentro 
do próprio Partido, à constituição de 
uma coligação negativa, porquê?

Cada vez mais os cidadãos, cuja von-
tade é única e exclusivamente ajudar o 
Concelho e o Partido, se afastam da polí-
tica porque não querem estar sujeitos a 
determinados métodos que quem tem o 
poder utiliza. No poder e na oposição.

Veja-se por exemplo a tomada de 
posição de gente ligada ao PS, relativa-
mente a uma nomeação de um vogal 
da JSD, saída há poucos dias em Diário 
da República, que supostamente iria 
interferir no apoio que a JSD iria dar 
Pedro Mendes em detrimento da mi-
nha candidatura. Suposições falsas. 
Porque a pessoa em questão, que eu 
bem conheço, tem muito mérito no 
que faz e foi nomeado de certeza pelo 
mérito do seu trabalho, e não por 
apoiar este ou aquele, e isso certa-
mente não influenciará a sua decisão.

É precisamente este tipo de fazer po-
lítica que eu condeno. Não é preciso de-
negrir a imagem das pessoas para atin-

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Anuncie 
aqui
Prç. Capitão 

Torres Meireles, 30  
2.º Andar - Sala B

4580-873 PAREDES 
Telef.: 255 781 520

a ausência do 
município de Pe-

nafiel, reduz a 
área abrangida e 

diminui poten-
cial de afirma-

ção e desenvol-
vimento da Área 

Protegida
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oPiniÃo

Roma não paga a traidores
dade de sonharem com algo, que obtiveram o 
nosso silencio perante sua incompetência, e 
de ficarmos resignados perante os seus de-
sempenhos muitos fracos.

Todos os partidos políticos começam a 
preparar as eleições autárquicas de 2017. 
Muitas das estruturas partidárias locais vão 
a votos em 2016, escolhendo ou confirman-
do lideranças e dando desde já indicações 
dos seus candidatos e estratégias para o acto 
eleitoral do próximo ano, e aqui aparecem 
aqueles que procurando na politica, e ser-
vindo-se de estratégias ardilosas, sem nun-
ca terem tomado uma posição publica ou 
dado qualquer contributo à sociedade civil, 
procuram tirar dividendos ou obter lugares 

que por mérito próprio nunca obteriam.
Mesmo aqueles que tiveram derrotas co-

piosas, tem a coragem, eu diria latão, de pre-
tenderem se apresentar novamente a votos, 
servindo-se do trabalho dos outros, que fo-
ram reconquistando palmo a palmo, centíme-
tro a centímetro, a confiança e os votos dos 
eleitores.

Como afirmava Winston Churchill, “Uma 
mentira dá uma volta inteira ao mundo, antes 
mesmo de a verdade ter oportunidade de se 
vestir”, mas a verdade irá prevalecer porque a 
mudança não pode ser feita com derrotados, 
e mesmo aqueles que traíram o líder dos Lusi-
tanos foram executados, porque “Roma não 
paga a traidores”.
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Um Parque para 
beneficiar a população 
ou para outros fins.(?)

a construção de um 
parque de estacio-
namento subterrâ-

neo em Paredes é um as-
sunto que volta e meia, rea-
parece,  isto pelo menos 
desde 2009.
Tal  como muitas outras 
grandes promessas, este é 
um dos assuntos que em 
vésperas de eleições reapa-
rece, mas desta vez apre-
s e n t a - s e  c o m o  a l g o 
incontornável.
A verdade é que depois de 
ouvir o Sr. Presidente de Câ-
mara ficamos com a certeza 
que esta obra avançaria de-
pois de alcançados os con-
sensos necessários para a 
realização de uma obra tão 
polémica, tendo em conta a 
sua pertinência, a sua loca-
lização e oportunidade.
Pela parte do P.S. Paredes, 
sempre afirmamos que pri-
meiro gostaríamos de ouvir 
o que os Paredenses pen-
sam sobre esta obra, princi-
palmente os comerciantes 
instalados no centro de 
Paredes.
Segundo nos parece, mais 
uma vez esta será uma obra 
feita de costas voltadas pa-
r a  o s  p r i n c i p a i s 
interessados.
Ao longo dos mandatos do 
PSD, o centro de Paredes 
sofreu várias alterações, to-
das elas feitas em sentido 
contrário à vontade dos 
mais diretamente interes-
sados, resultado, o centro 
de Paredes, transformou-se 
num labirinto de difícil cir-
culação para quem circula 
de automóvel, não conse-
guiu promover a circulação 

de peões e juntamente com 
a crise económico, ajuda o 
c o m é r c i o  l o c a l  a 
afundar-se.
A autarquia prometeu pro-
m o ve r  a  c i r c u l a ç ã o  d e 
peões, mas esqueceu-se 
que essa promoção é im-
possível, por norma o que 
acontece é um fenómeno 
i nve r s o ,  a  p re s s ã o  d o s 
peões é que retira os auto-
móveis dos centros urba-
nos, todas as tentativas co-
nhecidas para retirar os 
carros em ruas onde por 
norma as pessoas não cir-
culam muito a pé, resulta-
ram em fracassos, tal como 
em Paredes. As pessoas em 
vez de irem até ao centro de 
Paredes e por lá circularem, 
pura e simplesmente opta-
ra m  p o r  i r  p a ra  o u t ro s 
lados.
A alternativa apresentada 
para tentar reabilitar Pare-
des, merece a total descon-
fiança do P.S. Paredes, pois 
apresenta-se como uma 
medida isolada de outras 
que promovam a mobilida-
de pedonal. 
A perceção que temos é que 
os comerciantes e a popula-
ção do centro de Paredes, 
não concordam com a cons-
t r u ç ã o  d e s te  Pa rq u e ,  a 
maioria defende que a cir-
culação no centro de Pare-
des, volte à fórmula antiga.
O problema do centro de 
Paredes, não parece ser a 
falta de estacionamento, 
mas sim a falta de politicas 
capazes de elevar a qualida-
de do espaço arquitetónico, 
de criar eventos e uma di-
nâmica que leve a popula-
ção a sentir-se novamente 
atraída e motivada para fre-
q u e n t a r  o  c e n t r o  d e 
Paredes.
As sucessivas alterações no 
centro de Paredes levaram 
ao colapso o sistema de aces-
sos e circulação no interior 

da zona mais nobre da cida-
de. O atual padrão de mobili-
dade  do centro de Paredes 
descreve-se em três pena-
das: está excessivamente de-
pendente do acesso em auto-
móvel, oferece más condi-
ções de circulação aos peões 
e a automóveis (pela exigui-
dade de espaço e pela sua 
degradação física) e não pro-
move a interligação da rede 
pedonal com os percursos de 
transporte público ou a utili-
zação de viatura particular, a 
estação de caminho-de-ferro 
e as paragens dos transpor-
tes públicos, em nada favore-
cem a mobilidade pedonal, 
ficam afastadas dos locais e 
serviços mais procurados 
pela população e com uma 
difícil  articulação entre 
ambas. 
Esta construção não prevê 
encontrar soluções para as 
dotar de maior qualidade ur-
bana e arquitetónica os espa-
ços públicos do centro da ci-
dade de Paredes. Era impor-
t a n t e  p e r c e b e r  s e  a 
famigerada pista de ciclismo, 
que nunca serviu para nada 
se vai manter, ou se será 
substituída, a construção do 
parque subterrâneo aparece 
como uma solução milagrosa 
para um problema que resul-
ta não da falta de estaciona-
mento, mas de más opções 
urbanísticas ao longo das úl-
timas 2 décadas.

Coligação Negativa… Po  rquê?
Certamente não é pelo P  SD nem por Paredes…

girmos os nossos objectivos. E este caso, 
é um exemplo para todos os que têm 
responsabilidades políticas na nossa 
terra. Devem falar e apontar quando 
existe fundamento (o que não é o caso), 
seja contra o partido ou contra uma 
candidatura.

Faço esta pequena reflexão, porque 
represento um movimento democráti-
co espontâneo de militantes que se uni-
ram por um conjunto de ideias, que no 
próximo sábado irá ser posto à prova, 
com liberdade democrática, e que certa-
mente representará um momento de 
viragem para PSD em Paredes e para o 
próprio Concelho.

Queremos um novo rumo com com-
petência e com seriedade.

Não temos o poder para oferecer o 
quer que seja, mas temos muita vontade 
para mudar Paredes e, principalmente, 
para trabalhar pelo Povo.

Somos iguais e não mudamos só por-
que estamos em eleições.

Somos diferentes porque temos 
ideias próprias e porque não nos es-
condemos atrás do quer que seja, por-
que temos honra, e sinto-me orgulho-
so por isso.

Como dizia Sá Carneiro: “A pessoa 
humana define-se pela liberdade. Ser 
homem é ser livre. Coarctar a liberda-
de é despersonalizar; suprimi-la de-
sumanizar. A liberdade de pensar é a 
liberdade de ser, pois implica a liber-
dade de exprimir o pensamento e a de 
realizar na acção.”

Para mim, a Social-Democracia é 
um processo inovador e realista, dinâ-
mico e dinamizador, que pensa mais 
nas pessoas do que na organização, e 
por isso, a escolha silenciosa dos mili-
tantes do PSD de Paredes no próximo 
sábado será uma evolução do progra-
ma do partido, de forma a introduzir 
transparência e credibilidade, exigên-
cia e inovação

Temos que ser capazes de descen-
tralizar o partido, com a criação dos nú-
cleos em cada freguesia do Concelho, e 
de modernizar a comunicação do parti-
do com a sociedade com os próprios 
militantes.

Mas tudo depende de si, dia 5 de 
Março de 2016 votem por um novo 
rumo.

É um dia muito importante para o 
PSD e para o futuro de Paredes.

Por
Paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

Por
Paulo
silva
Professor

a alternativa 
apresentada pa-
ra tentar reabili-
tar Paredes, me-
rece a total des-

confiança do P.s. 
Paredes, pois 

apresenta-se co-
mo uma medida 

isolada de ou-
tras que promo-
vam a mobilida-

de pedonal. 
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António Silva, agricul-
tor de 78 anos, de 
Vandoma, morreu 

após um violento ataque do 
seu cão que lhe desfez a ca-
beça. O incidente ocorreu 
no passado dia 23 de feve-
reiro, na rua Alto do Traves-
so, quando o agricultor terá 
tentado prender, com um 
cadeado, o cão que se havia 
soltado. 

A vítima foi descoberta 
pela  mulher  cerca  do 
meio-dia, presumivelmen-
te, algumas horas depois 
da ocorrência, num terre-
no agrícola anexo à habita-
ção. Fonte dos bombeiros 
de Baltar que acorreram 
em auxílio à vítima expli-
caram ao Progresso de Pa-
redes que quando chega-
ram o corpo de António 
Silva “já se encontrava ca-
davérico, gelado”. Pelo 
meio os bombeiros volun-
tários, auxiliados pela vizi-
nhança com ajuda de paus, 
ainda tiveram de afastar o 
cão que teimava em não 
sair das proximidades do 
corpo do dono. O canídeo 

só foi preso cerca de 15 mi-
nutos depois.  

António Silva foi encon-
trado com várias mordedu-
ras na face,  pescoço e 
cabeça. 

O corpo do septuagená-
rio foi levado para a delega-
ção de Penafiel do Instituto 
Nacional de Medicina Legal, 
antes de ser realizado o 
funeral. 

O animal, de grande por-
te, comenta-se, que será ar-
raçado de serra da estrela 
com pastor alemão, foi pos-
teriormente recolhido por 
técnicos do canil municipal 
e de acordo com a lei está 
em quarentena durante 15 
dias, para, nomeadamente, 
despiste de raiva. À direção 
veterinária municipal, até 
meados da passada sema-
na, não tinha chegado qual-
quer indicação de registo 
venatório do animal.  

Depois da quarentena a 
veterinária municipal, Adé-
lia Pinto, decidirá o que fa-
zer com o animal. O que é 
mais vulgar neste tipo de 
casos é que o animal acabe 
por ser abatido para evitar 
reincidência de ataque. 

Na localidade, à face da 

EN15, ninguém se aperce-
beu do incidente. A vizi-
nhança fala em cão muito 
perigoso que atacaria assim 
tivesse oportunidade. O cão 
não o fazia porque estava 
preso com um cadeado. 
Aliás, no portão de acesso à 
propriedade do malogrado 
agricultor há um aviso para 
se ter cuidado com o cão.

tragédia. Cão está de quarentena no canil municipal para despis-
te de raiva. Bombeiros de Baltar com ajuda da população neutrali-
zaram o animal que se havia soltado do cadeado.

Cão mata dono  
em Vandoma 

Ainda que não seja uma 
situação inédita, a 
morte de um septua-

genário às garras do seu pró-
prio cão, na passada semana 
em Vandoma, chocou a opi-
nião pública. Como é possível 
que um cão ataque o dono 
que é quem lhe dá comer?! A 
pergunta é do senso comum. 
As razões são muitas. A Vete-
rinária Municipal, Adélia Pin-
to, com as respostas às per-
guntas do Progresso de Pare-
des,  ajuda a perceber o 
fenómeno… 

Progresso de Paredes 
(PP)– o cão não conhece o 
dono? não estou a falar do 
animal de vandoma mas no 
sentido abstrato.

adélia Pereira (aP) O 
cão conhece o dono. O animal 
consegue identificar as pes-
soas de acordo com as convi-
vências que tem. 

PP – Então como expli-
car o tipo de comporta-
mento como o ocorrido em 
vandoma? não é normal o 
cão morder o dono... 

aP - Na situação ocorrida 
em Vandoma não temos ain-
da a informação toda. Nin-
guém presenciou o eventual 
ataque. Não tenho os elemen-
tos necessários…

PP- em abstrato, o cão 
não morde o dono, ou mor-
de? o que é que pode levar 
um cão a morder o dono?

aP- Temos um grande le-
que de motivos para a agres-
são: que podem ir mesmo de 
questões de saúde, o animal 
pode sofrer alterações com-
portamentais que podem le-

vá-lo a situações de agressão; 
como podem resultar de al-
gumas experiências que o 
animal tem em que ele se sen-
te ameaçado. Ele pode sentir-
se ameaçado ou pode sentir 
ameaça no espaço físico, ou 
pode sentir ameaça a algum 
bem que tem. Pode agredir 
por estar a proteger a sua co-
mida, o seu local ou por estar 
a proteger a sua integridade 
ou ninhada. Geralmente pas-
sa sempre pelo medo. Um 
animal com medo geralmen-
te engana-nos. Normalmente 
o cão fica estático e o dono 
não consegue perceber a 
atuação seguinte.

PP -  o cão se é vítima de 
maus tratos, ou numa ver-
são minimalista, não é de-
vidamente tratado, pode 
potenciar situações de 
ataque?

aP - Há várias situações 
em que o animal pode ter me-
do, por exemplo, de uma fra-
ca socialização em que não 
teve convivência e quando é 
confrontado com uma situa-
ção nova vai ter medo e mos-
tra esse medo e pode atacar. 
Como pode ter medo de uma 
situação anterior. Se ele se 
magoou, se teve alguma ex-
periência negativa perante 
uma determinada pessoa a 
aproximação dessa pessoa 
pode levar a que o animal te-
nha medo. O que geralmente 
leva a que as coisas corram 
mal é que o ser humano, infe-
lizmente, não foi educado a 
conseguir ler os comporta-
mentos. Ou seja, perceber 
quando ele nos está a dizer: 
´não te aproximes porque eu 
posso agredir-te´. Um animal 
mesmo que seja, habitual-
mente, dócil, se estiver ferido 
ou com dor (eles também 

têm artroses, lesões, nomea-
damente na velhice) ele pode 
atacar basta que ele ache que 
nós lhe vamos fazer alguma 
coisa que vai doer... 

PP – como é que leem es-
ses sinais?

aP – Nós neste momento 
estamos a desenvolver um 
projeto com as escolas de Pa-
redes, que se chama ̀ Nós e o 
Cão´, em que ensinamos as 
crianças a identificar situa-
ções de risco e a ler alguns si-
nais nos animais. Geralmente 
são posturas muito simples 
que o cão adota. A maneira 
como ele olha, a postura da 
cauda, das orelhas, se o ani-
mal mantém o corpo mais em 
baixo, mais estático, etc. A 

António Orlando | texto

orquídea 
Pereira,
vizinha da vítima 

“A esposa passou 
aqui de manhã e nós 
não nos apercebe-
mos de nada de es-
tranho. Que o cão la-
drava muito e era 
perigoso, já se sabia. 
Agora o que aconte-
ceu não sabemos. Se 
foi o cão ou não, não 
sabemos. Ninguém 
viu.”

entrevista adélia Pereira, médica veterinÁria municiPal de    Paredes  

“Um animal com medo  geralmente engana-nos. 
Normalmente o cão fica  estático e o dono não consegue 
perceber a atuação segu  inte”
António Orlando | texto

Vítima avisou vizinhança 
para ter cuidado com o 
cão e acabou por morrer 
atacado pelo animal

Adélia Pereira, 
veterinária Municipal
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entrevista adélia Pereira, médica veterinÁria municiPal de    Paredes  

“Um animal com medo  geralmente engana-nos. 
Normalmente o cão fica  estático e o dono não consegue 
perceber a atuação segu  inte”

ideia é evitar situações de ris-
co. O cão quando rosna quer 
dizer que não gosta daquilo 
que estamos a fazer. Não é a 
insistir na agressão que va-
mos resolver o problema. 

PP- ter um cão preso a 
uma trela, a um cadeado, 
potencia este tipo de casos 
como aquele que ocorreu 
em vandoma?

aP- Potencia. Um cão que 
esteja preso ao cadeado não 
está socializado. Não está ha-
bituado a coisas diferentes. 
Tem o seu espaço muito defi-
nido e tem aquela reação que 
quando se sentem importu-
nados eles não têm para onde 
fugir. A única hipótese que 
têm é ladrar até a pessoa ir 

embora ou caso contrário é 
atacar. Ou fogem ou conge-
lam (quietos), ou atacam, ou 
namoram (pedem mimos). 
Isto depende muito da vivên-
cia do cão. Se o cão percebe, 
aprende, que só ladrando as 
pessoas se afastam dele ele, 
cão está já muito perto da 
agressividade.  

PP – as pessoas que op-
tam por ter cão preso a um 
cadeado, justificam-no 
com a necessidade de ter 
um animal que lhes proteja 
a casa e não lhes estrague 
as culturas, sejam agríco-
las ou o jardim…como con-
ciliar estas vontades? o 
melhor é  não ter  cão, 
certo?

aP- Dá muito trabalho ter 
um cão. Há que ter empenho 
em ensinar o animal a não es-
tragar as culturas, a dar sinal 
quando alguém estranho 
aparece, e ao mesmo tempo 
que não morda ninguém a sé-
rio. É um trabalho que é pos-
sível e tem que ser feito com o 
animal. Ele estraga as cultu-
ras porque quer brincar. Se 
nós não lhe damos hipóteses 
de brincar ele vai-se entreter 
com aquilo que lhe aparecer à 
frente. Eles precisam de estí-
mulos e um cão preso à trela 
faz sempre a mesma coisa, 
não liberta as suas energias. 
Os animais têm a sua lingua-
gem e nós não a podemos 
mudar. Temos de saber lidar 
com isso.

PP – quando alguém 
herda ou adota um animal 
destes que passou uma vi-
da preso à trela, é possível 
reeducá-lo? 

aP – É possível. Depende 
do animal e das experiências 
que ele teve e da casa para on-
de ele vai. Porque há animais 
que ficam com determinadas 
fobias e que nem todas as fa-
mílias lidam bem com isso. 
Tem que, depois, haver um 
conhecimento daquilo que 
ele não gosta. Dos seus sinais. 
Há cães que nem ladram, 
mordem logo. É preciso per-
ceber se ele, cão, ainda conse-
gue comunicar connosco. 

PP – e isso como se faz? 
Pedir ajuda especializada?

aP - Sim. Para isso a me-
dicina veterinária já à tem 
área do comportamento 
animal. Já há muitos proble-
mas comportamentais nos 
animais e muitas vezes são 
as razões para tanto aban-
dono de animais. As pessoas 
devem procurar um veteri-
nário para não caírem em 
erro. 

PP – o cruzamento de 
raças pode interferir no 
comportamento animal? 
Por outras palavras, deve 
haver cuidado no cruza-
mento, nem todas as raças 
podem ser cruzadas?

aP – Numa raça canina fo-
ram selecionados os melho-
res, foi-se apurando a raça. Se 
se cruza uma raça perigosa 
com outra perigosa poten-
cialmente numa ninhada um 
ou outro animal poderá ir 
buscar o que de mais apura-
do o pai e a mãe têm. No cru-
zamento de raças é o mais in-
certo, não é o mais perigoso. 
Não é por aí. 
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freguesias

Conforme já havia sido no-
ticiado pelo Progresso em de-
zembro, foi neste último fim 
de semana selado o protocolo 
entre a Câmara Municipal de 
Paredes e a Junta de Freguesia 

de Aguiar de Sousa que visa, 
finalmente, a utilização do 
Centro de Interpretação da 
Senhora do Salto (CISS). 

A assinatura do protocolo 
decorreu nas instalações do 
Centro e contou com a presen-
ça do Presidente da Câmara, 
Celso Ferreira e do Presidente 
da Junta de Freguesia de 
Aguiar de Sousa, Luís Teixeira, 
para além de vereadores da 
câmara da Câmara de Paredes 

e representantes das associa-
ções locais, entre outros.

Segunto os responsáveis 
autárquicos, o protocolo é, em 
suma, o regulador da utiliza-
ção do espaço, responsabili-
dade que de ora em diante é 
assumida e coordenada pela 
Junta de Freguesia.

Tambem vão ser chama-
dos a partilhar o espaço e a 
assumir a organização e reali-
zação de iniciativas de carác-

ter cultural, as associações lo-
cais, ficando o CISS à disposi-
ção de toda a população ou 
visitantes que demonstrem 
interesse de visita ou partilha 
de conhecimento do Parque 
Natural da Senhora do Salto. O 
presidente da Junta de Fre-
guesia, inclusivé, anunciou a 
realização de dois eventos já 
no próximo verão: festival de 
folclore de Aguiar de Sousa e 
uma noite de fados.

aguiar de sousa

Centro de interpretação da Sra. do Salto
victor 
PErEira

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Voluntá-
rios de Baltar (AHBVB) cele-
brou 88 anos de vida. A data 
foi aproveitada para as pro-

moções dos Bombeiros no 
ativo, bem como para prestar 
homenagem aos bombeiros 
mais antigos, com condeco-
rações e com medalhas de 
mérito. 

Ao longo destes 88 anos 
foram muitos os que servi-
ram a AHBVB e a corporação 
procura, nesta data, estreitar 
relações entre a comunidade 

e os Bombeiros, bem como 
motivar os mais jovens para 
uma causa que vai passando 
dentro de cada família e de 
geração em geração em gera-
ção. Um desses exemplos 
mais vincados é o da família 
Silva, que é uma família de 
Bombeiros desde há três ge-
rações, praticamente desde 
da fundação dos Bombeiros 

de Baltar, que começaram na 
garagem do Senhor Louren-
ço, junto à Escola EB2/3 de 
Baltar. 

Os Bombeiros de  Baltar 
estão, assim, de parabéns e 
reforçam, a cada ano que pas-
sa, o seu papel fulcral no de-
senvolvimento social e cultu-
ral, em paralelo com a causa 
humanitária.

faustino
 sousa

baltar

Bombeiros Voluntários de Baltar
88 anos ao serviço da comunidade

Festa da Matança do Porco 2016

1500 pessoas
no II Trail Serra do Muro

A Associação Clube Jazz de 
Baltar vai organizar, no próxi-
mo dia 13 de Março,  mais uma 
Festa da Matança do Porco, 
evento de cariz natural e que 
está bastante enraizado na cul-
tura e nos costumes que foram 
passando de geração em gera-

ção.  Tradicionalmente, as famí-
lias que viviam em casas de “la-
voura” matavam o porco em 
casa e faziam uma festa que en-
volvia todos os membros da fa-
mília.  A matança do porco da 
Associação baltarense tem 
sempre uma forte participação 

e é sujeita às regras sanitárias 
impostas por lei.   O sabor da 
carne caseira, bem como os jo-
gos tradicionais e a música tra-
dicional serão o pretexto para 
que centenas de pessoas convi-
vam e estreitem relações.  Este 
evento começou em 1999 e ao 

longo dos anos teve como espa-
ço físico, as antigas instalações 
da escola EB2/3 de Baltar. Os 
interessados em participar de-
verão contatar a Associação 
Clube Jazz de Baltar, que tem a 
sua sede na Junta de Freguesia 
de Baltar. 

No passado dia 23 de Fe-
vereiro, cerca de 1500 pes-
soas percorreram a Serra do 
Muro e redondezas, nomea-
damente Vandoma e Rebor-
dosa. A organização “Paredes  
Ventura” optou pela mudança 
do centro de Paredes para o 
Kartódromo de Baltar, o que 
se revelou uma aposta clara-
mente ganha, pela qualidade 
das infra-estruturas e pela 
proximidade da serra.  

Deste modo, houve  a pos-
sibilidade de expandir os per-
cursos para o lado de Vando-
ma e Rebordosa, dando a co-
nhecer as belas paisagens 
que ali se encontram, que fo-
ram do agrado de todos e 
eram desconhecidas para a 
maioria. 

Alguns desses locais estão 
disponíveis apenas no Trail 
Serra do Muro, uma vez que 
se encontram em proprieda-
de privada e vedada, como foi 
o caso da Quinta das Corti-
nhas, logo depois do Parque 
das Cortinhas. 

A organização salientou a 
sensação do dever cumprido, 
face ao feedback obtido des-
de o fim da prova. 

A organização “agradece a 
todos os que aceitaram o de-
safio e contribuíram para o 
sucesso deste evento, deslo-
cando-se até Baltar dos mais 
variados pontos do país para 
passar um domingo em con-
tato com a natureza, desa-
fiando os próprios limites, 
muitos pela primeira vez, 
num trail que é considerado 
de dificuldade média/alta”. 
Segundo os organizadores, “o 
sucesso não seria possível 
sem o apoio dos inúmeros 
parceiros que acreditam nes-
te projeto e na vontade de fa-
zer tudo o que estiver ao al-
cance para proporcionar uma 
experiência memorável a to-
dos os participantes. Este 
evento é uma clara mais valia 
para a Vila de Baltar, que é 
uma localidade com um forte 
desenvolvimento cultural e 
social”.

A Obra de Assistência Social 
adquiriu mais uma viatura, cuja 
finalidade principal será o 
transporte de refeições escola-

res. A cerimónia de bênção, rea-
lizada no passado dia 24 de Fe-
vereiro, foi presidida por Basílio 
Mendes, Vigário Paroquial de 
Sobrosa, na presença da Dire-
ção, Conselho Fiscal e Direção 
Técnica da Obra, bem como dos 
docentes, colaboradores e alu-
nos da Escola e representante 
do Agrupamento de Cristelo.

O Presidente da Direcção da 
Obra, André Santos, usou da pa-
lavra para fundamentar esta 
aquisição, agradecendo o em-
penho e a colaboração da equi-
pa que o acompanha na gestão 
da instituição, bem como a ex-
celente receptividade que sente 
junto da comunidade escolar.

Este novo investimento já se 

revelou essencial na sequência 
da prestação do serviço de re-
feições escolares, iniciado no 
presente ano letivo na Escola 
Básica de Sobrosa. Estão a ser 
diligenciados os necessários 
procedimentos para que no 
próximo ano letivo a Obra sirva 
também as refeições na Escola 
Básica de Duas Igrejas.

sobrosa

Bênção de nova viatura da Obra

cristiano
marques

victor victor victor 
PErEiraPErEira
victor 
PErEira
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As novas instalações do 
Centro Social e Paroquial de 
Recarei vão ser inauguradas 
no próximo domingo, 6 de 
março. A cerimónia começa, 
às 14h30, com uma missa 
realizada na igreja local, se-
guindo-se a inauguração do 
edifício às 16h30.

O novo Centro Social e Pa-
roquial de Recarei começou a 

amândio
guimarães

recarei

Novas instalações do Centro Social 
e Paroquial de Recarei inauguradas

ser construído em julho de 
2009 e trata-se de uma obra 
orçamentada em 1,2 milhões 
de euros, mas cujo custo total 
foi superior a 2 milhões de 
euros. 60 % da verba orça-
mentada foi comparticipada 
pelo Programa de Alarga-
mento da Rede de Equipa-
mentos Sociais, enquanto a 
Câmara Municipal de Pare-
des investiu cerca 350 mil 
euros. 

O Centro Social e Paro-
quial de Recarei tem capaci-
d a d e  p a r a  a c o l h e r  4 8 
utentes.

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa e a St. Michael´s 
Language School de Cambri-
dge assinaram, no passado 
dia 27 de Fevereiro, um pro-
tocolo com o objetivo de le-
var a cabo ações de formação 

entre os 3 e os 100 anos de 
idade. 

O protocolo que estabele-
ce “um quadro de colabora-
ção no aconselhamento rela-
tivo à língua inglesa para es-
t u d a n t e s  e  p a r a  o s 
habitantes da área em geral” 
vai permitir a certificação do 
nível de domínio de língua 
inglesa Alemão, Francês e 
Espanhol aos interessados.

“Após a inscrição é feito 

um exame para ver o nível de 
cada candidato a aluno e se-
rá  fe i t a  u m a  ava l i a ç ã o 
individual”.

Lucy Bravo, directora do 
Knightsbridge Examina-
tion and Training Centre, 
Centro Platina de Cambrid-
ge em Portugal, acrescen-
tou que este acordo de cola-
boração prevê, também, o 
intercâmbio de experiên-
cias e falou sobre a forte ex-

portação que a Cidade de 
Rebordosa tem registado 
com vários países de euro-
pa, daí a necessidade das 
pessoas em aprender ou-
tras línguas.

Os interessados podem 
obter mais informações e 
fazer as inscrições na Junta 
de Freguesia de Rebordosa, 
ou na página do Facebook 
da St Michael’s Language 
School.

rebordosa

Parceria da Junta 
de Rebordosa com a St. 
Michael´s Language School

Paulo 
Pinheiro

Rancho Folclórico “Os Marceneiros de Rebordosa” 
“confeciona” Festa da Francesinha

O Rancho Folclórico “Os 
Marceneiros de Rebordosa vai 
organizar a Festa da Francesi-
nha. A Instituição, uma das 
mais carismáticas de Rebor-
dosa, faz, este fim de semana, 
junto ao Mosteiro de Vilela, a 

festa da Francesinha. Entre-
tanto a freguesia de Vilela vai 
ser palco da vigésima terceira 
edição do Festival de Folclore. 
Será no dia 10 de maio a partir 
das 19h, na cantina do Pavi-
lhão Manuel Moreira Neto.

O evento tem entrada livre. 
O objetivo deste festival é pro-
mover uma tradição bem por-
tuguesa – o folclore - que se 
mantém viva graças ao empe-
nho de coletividades. Com a 
iniciativa, os elementos do 

Rancho Folclórico de Rebor-
dosa pretendem angariar fun-
dos para fazer face às despesas 
convidando a população a 
aplaudir, de novo, “esta atitude 
de cultura, que persiste, de ge-
ração em geração”.

Moda Rebordosa
A Cidade de Rebordosa, 

será palco do evento Moda 
Rebordosa, amanhã, 5 de 
Março, a partir das 21.30 
horas. O encontro é organi-
zado pela Comissão de Fes-
tas de Rebordosa 2016, con-
ta com a participação de vá-
rias lojas do comércio local. 

O desfile está marcado para 
o pavilhão dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa, e 
apresentará as novas ten-
dências de moda Primave-
ra/Verão. A entrada terá um 
valor simbólico de 2 flores 
(euros) que reverte para as 
Festas de Rebordosa.

Outros eventos
na cidade de Rebordosa
 
DIAS 4, 11 E 23 DE MARÇO
Cinema - “Madagascar”
Local: Biblioteca A Celer 
– sede Junta de Freguesia de Rebordosa
Horário: 14h00
Organização: Junta de Freguesia de Rebordosa
 
DIAS 15 MARÇO
Hora do Conto - “O patinho que não comia legumes”
Local: Biblioteca A Celer 
– sede Junta de Freguesia de Rebordosa
Horário: 09h30
Organização: Junta de Freguesia de Rebordosa
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divisão de elite 

campeonato i divisão Série 2

campeonato da ii divisão Série 3

camPeonatos distritais da afP

Jornada 25 disputada em 21-09-16
Aliança de Gandra .....................2 Vila Meã ............................................1
Pedro da Cova .............................1 União de Paredes ..........................1
Rebordosa ....................................2 Padroense  .......................................0
Aliados Lordelo ..........................1  SC Rio Tinto  ...................................2

O Aliança de Gandra 
continua a sua cavalgada 
no 1º lugar do Campeona-
to da Divisão de Élite da 
Associação Futebol Porto. 
Na jornada 25 venceu, em 
casa, o Vila Mãe. O Valada-
res que é segundo classifi-

cado também ganhou e as-
sim manteve o segundo 
lugar a dois pontos do lí-
der. Rebordosa AC e União 
de Paredes repartem o 3º 
lugar ambos com 47 pon-
tos. O Aliados de Lordelo é 
8º com 33 pontos.

Na 1ª Divisão da AFP o 
Nun´Alvares teve uma jor-
nada 21 em cheio. Venceu 
na Aparecida por 2/0 e be-
neficiou da derrota do 2º 
classificado Caíde Rei, em 

Rio de Moinhos, por 2/0. 
Como consequência a 
equipa de Recarei aumen-
tou para cinco pontos a 
va n t a g e m  s o b re  o  2 º 
classificado.

Jornada 21 disputada em 21-02-16
CCD Sobrosa ................................4 USC Baltar........................................2
Aparecida .....................................0 Nun´Alvares ....................................2

Jornada 21 disputada em 21-02-16

AD Marco 09 ................................2 FC Parada .........................................1

ISC Sobreirense descansou

Sobreirense e Parada ven-
cem na jornada 22 da 2ª Divi-
são AFP disputada a 28 feve-
reiro   Os campeonatos da As-
sociação de Futebol do Porto 
(AFP), este fim de semana, 
estiveram parados para dar 
lugar aos quartos-de-final da 
Taça Brali. Nesta fase da com-
petição já não há equipas do 
concelho de Paredes em pro-
va.O único campeonato exce-
ção foi o campeonato da 2ª 

Divisão.As equipas pareden-
ses venceram ambas, na jor-
nada 22 da 2ª Divisão da AFP. 
O ISC Sobreirense, em Baião, 
com o Frende, e o FC Parada 
em casa diante do Macieira. A 
equipa da Sobreira subiu ao 
4º lugar com 36 pontos, a no-
ve pontos dos lugares de subi-
da. O FC Parada após este re-
gresso às vitórias passou a 
somar 23 pontos ocupando o 
9º da geral.

renato guimarães
ISC Sobreirense

Indisponivel para pres-
tar declarações.

david barbosa
Treinador do FC Parada

“Já conhecia o FC Para-
da dos meus tempos 
dos juniores do Cete. 
Acabamos por ganhar o 
jogo na minha estreia 

como treinador da equipa. O clube já 
não ganhava há seis jogos. Não foi pela 
nossa entrada. É normal a equipa ficar 
mais motivada. Vamos tentar fazer uma 
boa réplica final do campeonato para 
começar já preparar o futuro”. 

Eurico couto
Treinador do União Paredes

“É óbvio que o empate é 
um resultado que ficou 
aquém das nossas pre-
tensões. Queríamos ga-
nhar. Tivemos grande 

culpa, sobretudo na 1ª parte onde fo-
mos displicentes, com pouca atitude. 
Depois fomos superiores igualamos o 
resultado e ainda fizemos o segundo 
golo que nos daria a vitoria, mas foi in-
justamente anulado. A paragem no 
campeonato para nós parece-me bené-
fica porque permite recuperar 
jogadores.” 

juvenal brandão
Treinador do Aliados de Lordelo

“É claramente a nossa 
pior fase da época. Os 
resultados mostram is-
so. Não conseguimos 
ser eficazes. Temos tido 

oportunidades e somos perdulários. Fi-
cava preocupado se não criássemos 
oportunidades, por isso estou tranqui-
lo. Acredito que de um momento para o 
outro que esta fase será ultrapassada. 
Não gosto de paragens do campeonato. 
Gosto de estar sempre a jogar principal-
mente após uma derrota.” 

josé antónio
Treinador do Nun´Alvares

Abordamos todas as 
partidas com o intuito 
de vencer e na Apareci-
da não foi diferente. Eles 
pretendiam encurtar a 

distância para nós. O resultado agradou 
de sobremaneira, que nos permite dila-
tar vantagem para o segundo classifica-
do, o Caíde que perdeu. Nós estamos no 
melhor período da época em 7 jogos ga-
nhamos seis e a paragem do campeona-
to pode retirar-nos balanço. Mas tam-
bém permite recuperar jogadores.  

caló
Treinador do USC Baltar

Até entramos bem no 
jogo. Chegamos ao em-
pate a uma bola, mas 
depois há um penalti a 
nosso favor que o árbi-

tro não marca e mostra o segundo car-
tão amarelo ao capitão de equipa, logo 
aos 30 minutos de jogo. Se com onze era 
difícil com dez tornou-se mais difícil, 
mas não atiramos a toalha ao chão. 
Quanto à paragem do campeonato não 
temos ilusões, quando há jogos ao sába-
do temos jogadores que não podem 
jogar.

antónio babo
Treinador do CCD Sobrosa

Nós sabíamos que era 
um jogo difícil. Era um 
derby do concelho e 
quando assim é as difi-
culdades aumentam, 

mesmo que o adversário seja o último 
classificado, por muito que tenha avisado 
os jogadores. Fizemos 1/0, o adversário 
ainda empatou. Ainda antes do intervalo 
fizemos o 2/1 e o Baltar ficou reduzido a 
dez jogadores. Na segunda parte foi tudo 
mais fácil. A paragem no campeonato não 
é benéfica. São muitas paragens. 

calica
Treinador do Rebordosa

A vitória do Rebordosa 
2/0 sobre o Padroense 
deu-nos três pontos. Foi 
difícil mas conseguimos 
que é importante para 

os nossos objetivos. A paragem no cam-
peonato deu para corrigir o que tínha-
mos de corrigir e integrar os novos ele-
mentos que chegaram ao grupo e pre-
parar o próximo jogo em Baião. Vamos 
pensar jogo a jogo, está mais difícil, mas 
ainda há muitos pontos em disputa.  

mÁrio rocha
Treinador da Aliança de Gandra

“Relativamente ao jogo 
com o Vila Meã nós já 
prevíamos bastantes 
dificuldades. Até por-
que o adversário tinha 

trocado de equipa técnica e por isso vi-
nham motivados. Aos 13 minutos fica-
mos reduzidas a fez e o Vila Meã fez 1/0. 
Depois corrigimos taticamente e con-
seguimos dar a volta. A paragem do 
campeonato não é benéfica para nós, 
cria ansiedade. Vamos em primeiro e o 
que queremos é jogar.”

Jornada 22 disputada em 28 – 02- 16
FC Frende......................................1  ISC Sobreirense  ............................3
FC Parada ......................................1   ARD Macieira .................................0
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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 CUNHARUI CUNHA

PUB

Comissários do CNTrial 
4x4 tiveram formação
A organização do Cam-

peonato Nacional de 
Trial 4x4 promoveu 

uma formação destinada a 
comissários de pista. A ação 
de formação decorreu no fim 
de semana de 20 e 21 de 
fevereiro.

Essencial no desenvolvi-
mento da competição e da 
modalidade a figura do co-
missário é de extrema im-
portância na missão de zelar 
pelo  cumprimento  dos 
regulamentos.

O manual para os Comis-
sários foi elaborado com a 
experiência adquirida nas 
provas realizadas, esperan-
do a organização que seja 
suficientemente prático e de 
utilidade a todos os licencia-

dos que sacrificam uma 
grande parte dos seus tem-
pos livres, dedicando-os ao 
seu desporto preferido.

“O trabalho realizado pe-
los Comissários no CNTrial 
4x4 nos últimos anos foi al-
tamente meritório e contri-
buiu de forma importante 
para a segurança da prova e 
para a avaliação positiva que 
a mesma mereceu por parte 
dos pilotos e das equipas”, 
e x p l i c o u  f o n t e  d a 
organização. 

A organização do CNTrial 
4x4, decidida a elevar em ca-
da ano a qualidade do even-
to, aposta uma vez mais em 
2016 na equipa de Comissá-
rios conferindo-lhes cada 
vez maiores responsabilida-

des. “Para que o CNTrial 4x4 
2016 seja um êxito, é indis-
pensável que os Comissários 
conheçam exatamente as 
suas tarefas e as desempe-
nhem de forma responsável 
e empenhada. Mais um pas-
so importantíssimo por par-
te da organização do Cam-
peonato Nacional de Trial 
4x4, que quer levar cada vez 
mais longe a competição e a 
modalidade, apostando na 
profissionalização de todos 
os agentes envolvidos”, 
a c r e s c e n t a  f o n t e  d a 
organização.

Refira-se que as inscrições 
para a primeira prova, a 13 de 
março, em Valongo, já estão a 
decorrer. Mais informações 
em www.cntrial4x4.com 

calendÁrio desPortivo Para 2016 
13 março: CNTrial 4x4 Valongo, Clube Trilhos do Norte/CM Valongo

24 abril: CNTrial 4x4 Mação, Mac TT – Clube TT de Mação

5 junho: CNTrial 4x4 Chaves, Moto Clube Chaves

7 agosto: CNTrial 4x4 Bragança, Associação TT Sem Limites

2 outubro: CNTrial 4x4 Torres Vedras, Clube Ecomotor

23 outubro: CNTrial 4x4 Paredes – Clube TT Paredes Rota dos Móveis

19 novembro: Gala de entrega de prémios, Lisboa

Ciclista da Paredes Rota dos Moveis 
arranca 10º lugar na Volta ao Algarve

Paredes Halcon Rota dos Móveis 
vence Sporting e já é primeiro 
no Nacional de Polo Aquático

O ciclista Amaro Antu-
nes (Paredes Rota dos Mó-
veis) foi o 10º classificado 
no 42º Grande Prémio do 
Algarve, realizado de 17 a 
21 de fevereiro, prova que 
inaugurou a nova época 
velocipédica em Portugal. 

O cicl ista da equipa 
com ligações a Paredes fi-
cou a 1m27s do vencedor, 
Geraint Thomas, vence-
dor da Volta ao Algarve 
pelo segundo ano conse-
cutivo. O homem da Sky 
encabeçou um pódio for-
mado ainda por Ion Iza-
girre (Movistar), que gas-
tou mais 19 segundos, e 
por Alberto Contador.

A equipa Paredes Rota 

dos Móveis nesta edição 
da Volta ao Algarve teve, 
no dizer dos seus respon-
sáveis, uma excelente par-
ticipação “não só pela sua 

postura no pelotão onde 
participavam os melhores 
do mundo da modalidade 
mas também em defesa do 
seu líder”.

O Paredes Halcon/Rota 
dos Móveis venceu, no sá-
bado dia 27 de fevereiro, 
em casa, o Sporting por 12-
6, em jogo da 11.ª jornada 
do Campeonato Nacional 
da 1.ª Divisão, isolando-se 

na liderança da competi-
ção. Os campeões nacio-
nais somam 24 pontos, 
mais dois pontos que o se-
gundo classificado, o CPN-
PO – Povoense (têm mais 
um jogo disputado).

Lumberjacks  
a uma vitória 
de entrar  
nos playoffs 

Os Lumberjacks, equipa 
de Paredes de futebol ame-
ricano, perderam com os 
campeões nacionais, Lisboa 
Navigators, por 48-12, mas 
ainda assim, estão a um pe-
queno passo de alcançar o 
apuramento. 

Os pontos dos Lumberja-
cks foram apontados por 
M i g u e l  D i a s  e  V í t o r 
Carvalho.

No próximo sábado os 
Lumberjacks recebem, às 
18.30 horas, na Cidade Des-
portiva de Paredes, os Mus-
tangs. Em caso de vitória os 
“Jacks” garantem a presença 
nos playoffs!

ficha de jogo:
Paredes-Sporting ..................................................12-6
Parciais: 1-1, 3-0, 5-0, 3-5

Marcadores: 
Paredes – Tiago Costa (1), Armando Rodrigues 
(1), Tiago Pinto (4), Ricardo Sousa (1), António 
Cerqueira (4) e Ricardo Teixeaira (1); 
Sporting – Mário Bergano (3) e Gionmarco Rigori 
(2) e Bruno Moura (1)
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 PAREDES | PAÇOS DE FERREIRA 
 Tel. | 939 752 735 | 917 535 404 
 carclub.paredes@gmail.com | carclub.pacosdeferreira@gmail.com
 www.carclub.pt | facebook.com/CarClubPT 

Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.

Desde 50€/mês-superior e inferior( com todas as consultas incluídas)
Marque já grátis a sua consulta de avaliação.

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

Av. Central da Portela, 214 | Rebordosa
mpclinic.dentalcare@gmail.com

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Anuncie aqui
Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B  | 4580-873 

PAREDES | Telef.: 255 781 520

Anuncie aqui
Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B  | 4580-873 

PAREDES | Telef.: 255 781 520

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)

Pe
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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.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Entregas ao domícilio
Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
carlos.ricardo.c@hotmail.com

910 765 898
255 783 206

Lua Mística

Especialidades em produtos esotéricos,
chás e outros

JUNTO À ESTAÇÃO
Rua GAGO COUTINHO, Nº. 31

4480-106 PAREDES | Telm.: 938 547 448

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

■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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos
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combustível ao domicílio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrifi cantes

ABERTO NO DIA DE PÁSCOA
Almoços por reserva

Gerente: Luís Sousa | Tlm.: 919 240 702
Rua Dom Gabriel de Sousa Nº 52 | Besteiros | Paredes
geral@quintadosol.net
catering@casadavessada.com
www.quintadosol.net
www.casadavessada.com
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PUB

alord

agenda
cultural do concelho de Paredes  /  fev

lordelo 

fundação a lord
Ateliês/Férias Escolares Páscoa
de 21 março a 1 abril | Expressão Plástica; Jogos 
Pedagógicos; Leitura

cinEma 
dias 8, 15, 22 | 10.30h| Home

conferência 
dia 12 março | 21.30h| Auditório | Violência na So-
ciedade – Debater para intervir | Organização Fun-
dação A Lord 

exPosição 
até 22 março | De segunda a sexta-feira, das 10 às 
12h e das 14h às 17h | Exposição Coletiva de Ilustra-
ção infantojuvenil “Outro Modo de 

escrita” 
de 1 a 25 março | Exposição Coletiva de Ilustração 
Infantojuvenil | Outro Modo De Escrita
Fevereiro | Trajes Tradicionais Portugueses: Beiras, 
Estremadura e Ribatejo

escritor do mês
Rosa Alice Branco

leituras 
Temas Infantojuvenis | Conversas Com Versos de 
Maria Alberta Menéres e Geninha Melo e Castro

lançamento de livro 
dia 5 março | 23.30h| Salão Nobre da Fundação | 
Our Demons de Diana Ferreira
Sábados na Biblioteca
Dia 12 Março | 9h-12.30h; 13.30h-18h | Um sábado 
por mês – Era Uma Vez | Hora do Conto seguida de 
uma atividade de expressão plástica

histórias de encantar 
dias 17 e 31 março | Eu Quero O Meu Papá de Tra-
cey Corderoy

teatro fantoches
dias 10 e 24 março | Ungali | Elsa Serra
Paredes (cidade)

exPosição 
de 7 a 12 março | De segunda a sexta-feira no horá-
rio de expediente; Sábado 9h-12.30h; 14h-17.30h | 
Loja Interativa de Turismo de Paredes | Exposição 
Interculturas pelo Clube Europeu do Agrupamento 
de Escolas de Vilela 

aPresentação livro 
Dia 13 março | 17horas | Biblioteca Municipal | Fo-
lhas de Outono de António Pereira | Apresentação a 
cargo de Maria Augusta Oliveira

música com bebés & PaPÁs 
dia 26 março | 11 horas| Biblioteca Municipal | su-
jeito a inscrições com entrada paga a 7,50 euros 
(criança mais acompanhante) e 2,50 euros (acom-
panhante extra)

A Lord debate violência na sociedade
A Fundação A LORD vai rea-
lizar, no próximo dia 12, 
uma conferência subordi-
nada ao tema “Violência na 
Sociedade - Debater para 
Intervir”.  A conferência será 
proferida pelo Levi Guerra, 
Médico, Professor Catedrá-

tico Jubilado de Medicina, 
Prémio Nacional de Saúde 
de 2013, Presidente da Dire-
ção do Instituto Cultural D. 
António Ferreira Gomes. 
Participarão também, Bea-
triz de Castro e Sofia Lopes, 
respetivamente, Diretora e 

Psicóloga do Agrupamento 
de Escolas de Lordelo (Pare-
des). O moderador será 
Francisco Espinhaço, juris-
ta. A iniciativa, agendada 
para as 21.30 horas, decorre-
rá no auditório da Fundação 
A LORD, em Lordelo.

Escritor do Mês na Biblioteca 
A Lord Rosa Alice Branco

“PT Paredes com Teatro” 
leva teatro  
a todo o concelho
A Biblioteca Municipal de Paredes 
serviu de palco para a assinatura do 
protocolo que assinala o arranque 
oficial da 8.ª edição do “PT Paredes 
com Teatro”, considerado, em 2014, 
o melhor programa de Teatro Ama-
dor a norte de Coimbra.
Trata-se de uma iniciativa do Pelou-
ro da Cultura da Câmara Municipal 
de Paredes que, desde o lançamen-
to, em 2006, já apresentou mais de 
600 peças de teatro no concelho, 
v i s t a s  p o r  m a i s  d e  4 5  m i l 
espetadores.
O principal objetivo deste projeto 
cultural do Município de Paredes é 
a promoção, o apoio e o desenvolvi-
mento do teatro amador no conce-
lho. A autarquia disponibiliza assim 
aos grupos participantes os meios 
humanos e artísticos (encenador 
profissional com formação acadé-
mica superior), a formação (cursos 
e workshops técnicos), a divulgação 
dos espetáculos e os recursos finan-
ceiros (produção, prémios de parti-
cipação e deslocações).

Sarau 
A Associação dos Antigos 
Orfeonistas da Universi-
dade do Porto realizou 
um sarau, no passado dia 
27, no Auditório da Fun-
dação A Lord. Fizeram 
parte do espetáculo o Co-
ro Clássico, o Grupo de 
Fados, o Grupo de Dan-
ças, a Orquestra de Tan-
gos, o Grupo de Paulitei-
ros e Tuna Veterana do 

Rosa Alice Branco é uma 
poetisa portuguesa, nascida 
em Aveiro em 1950, cuja obra 
literária está, este mês, em 
destaque na Biblioteca da 
Fundação A Lord. A poetisa 

publicou os livros Animais 
da Terra (1988), Monadolo-
gia Breve (1991), O Que falta 
ao Mundo para ser Quadro 
(1993), A Mão Feliz. Poemas 
D(e)ícticos (1994), O Único 

Traço de Pincel (1997), Da Al-
ma e dos Espíritos Animais 
(2001), Soletrar o Dia (2002), 
O Mundo Não Acaba no Frio 
dos Teus Ossos (2009) e Gado 
do Senhor (2011).

Porto da referida associa-
ção. Cercas de duas cente-
nas de espetadores marca-

ram presença neste evento 
q u e  r e u n i u  a n t i g o s 
orfeonistas.
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numa altura em que as 
empresas estão a pre-
parar os encerramen-

tos das contas do ano de 2015, 
para as submeter à aprovação 
das Assembleias Gerais, nun-
ca é demais fazer alusão aos 
benefícios fiscais que as em-
presas podem usufruir e so-
bretudo abordar as alterações 
que foram introduzidas a al-
guns em 2015, através da por-
taria nº. 297/2015 de 21/9, e 
que vem condicionar a utiliza-
ção de dois dos mais popula-
res benefícios fiscais para as 
Micro, Pequenas e Médias em-
presas- o RFAI e a DLRR.
O RFAI, como sabemos, é um 
benefício fiscal constante do 
Código Fiscal ao Investimen-
to, e que surgiu em 2013. Este 
benefício fiscal permite que as 
empresas industriais que fa-
çam investimentos em ativos 

Por
alexandre 
almeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexandre 

Revisor 
Oficial de Contas

Alterações aos benefícios
fiscais às empresas

fixos tangíveis ou intangíveis 
afetos à sua produção, possam 
abater parte desse esforço de 
investimento ao IRC a pagar. 
Mais concretamente, uma em-
presa industrial que por 
exemplo invista 100.000,00 
euros numa nova máquina 
produtiva, pode abater ao seu 
IRC 25% do valor dessa má-
quina, isto é, 25.000,00 Euros, 
até ao limite de 50% do IRC 
que terea a pagar sem esse be-
nefício. Caso os 25.000,00 Eu-
ros excedam esse limite, o va-
lor a mais poderá ser usado 
nos anos seguintes.
A DLRR, como sabemos, é um 
benefício fiscal também cons-
tante do Codigo Fiscal ao In-
vestimento, que surgiu em 
2014, e que permite também 
que 10% do valor de uma re-
serva criada na empresa para 
investimentos produtivos a 
realizar nos dois anos seguin-
tes, possa ser abatido ao IRC 
do ano em que é constituída 
essa reserva. Também aqui o 
limte de abatimento é de 25% 
do total do IRC a pagar. Ou seja, 
se uma empresa fizer uma re-
serva dos lucros que obteve 
e m  2 0 1 5  n o  v a l o r  d e 

50.000,00 Euros, poderá aba-
ter ao IRC a pagar 5.000,00 
Euros, com limite de 25% do 
total inicial de IRC a pagar.
Ora, a portaria nº. 297/2015 
de 21/9, vem agora clarificar 
alguns conceitos que limitam 
o âmbito de aplicação destes 
benefícios fiscais, sobretudo 
do RFAI.
Desta forma, a referida porta-
ria vem chamar a atenção pa-
ra o facto de para beneficiar 
deste incentivo, não bastar 
que os investimentos sejam 
realizados em ativos tangíveis 
ou intangíveis afetos à produ-
ção, e ser necessário também 
que estes investimentos obe-
deçam a pelo menos uma das 
seguintes condições, tal como 
referidas nos regulamentos 
das candidaturas à Inovação 
Produtiva no âmbito do Por-
tugal 2020:
1) Que os investimentos este-
jam relacionados com a cria-
ç ã o  d e  u m  n o v o 
estabelecimento,
2) Que os investimentos origi-
nem o aumento da capacida-
de de um estabelecimento já 
existente,
3) Que os investimentos per-

mitam a diversificação da pro-
dução de um estabelecimento 
no que se refere a produtos 
não fabricados anteriormente 
nesse estabelecimento, ou 
4) Que os investimentos pro-
movam a alteração funda-
mental do processo de produ-
ção global de um estabeleci-
mento existente.
É assim importante que as 
empresas avaliem o cumpri-
mento destas condições sob 
pena de poderem ter de devol-
ver os incentivos fiscais no fu-
turo. Num momento em que o 
importante é fomentar o in-
vestimento nas empresas e a 
criação de emprego, estas difi-
culdades ao nível da utilização 
dos benefícios fiscais eram 
bem dispensáveis.

Granja da Fonseca vai levar 
para casa a Chave de Honra e deixa 
o nome no edifício da Câmara

A Câmara Municipal de 
Paredes promove, este sába-
do, 5 de março de 2016, pe-
las 10.30h, uma sessão sole-
ne de homenagem a Granja 
da Fonseca, atribuindo-lhe a 
C h a v e  d e  H o n r a  d o 
Município. 

A proposta foi aprovada 
por maioria pelo Executivo, 
não obstante, o vereador do 
PS, José Sá, ter questionado 

Celso Ferreira do porquê da 
atribuição da chave de honra 
a Granja da Fonseca, sobre 
quem o atual Presidente Cel-
so tinha dito coisas que ele 
próprio de outro partido, 
nunca havia dito sobre Gran-
ja. O vereador socialista sus-
tentou a pergunta em con-
traponto com a obra deixada 
pelos dois antigos presiden-
tes de câmara, António Ri-
beiro da Mota e Jorge Ma-
l h e i r o ,  r e c e n t e m e n t e 
homenageados. 

A resposta de Celso Fer-
reira surgiu em tom paterna-
lista. Primeiro perguntou a 
José Sá a idade para dizer 
que Mário Soares condeco-
rou Cavaco Silva, depois fa-
lou de obras de Granja da 
Fonseca como a pavimenta-
ção de ruas, ampliação do 
edifício da Câmara, cuja par-
te nova será batizada com o 
nome de Granja da Fonseca, 
etc, etc. 

A vereadora socialista 
Beatriz Meireles que havia 

Paulo Pinheiro | texto

A empresa vadP-vincendeau,lda, 
instalada na Zona Industrial de Cete, labora na fabricação de 
peças mecânicas para o desporto automóvel de competição.

Precisa-se

encarregado em metalomecânica
(1 pessoa)
• Conhecimento em métodos de usinagem
 (torno, fresagem, retificação) e programação FANUC
• Conhecimento em controlo qualidade
• Capacidade a gerir uma equipa de 50 pessoas
• Conhecimento em língua Francês
 (muito boa em leitura -oral – escrita)
• Experiência Profissional 10 anos (mínimo)

técnico de fresagem
(2 pessoas)
• Conhecimento dos comandos numéricos 
 na linguagem FANUC
• Conhecimento em método usinagem e programação 
 (fresagem)
• Conhecimento do material de controlo
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

técnico de torno
(2 pessoas)
• Conhecimento dos comandos numéricos
 na linguagem FANUC
• Conhecimento em método usinagem e programação
 (torno)
• Conhecimento do material de controlo
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

técnico de Programação
(1 pessoa)
• Conhecimento de programação FANUC
• Domínio no software de desenho e programação 
 CADCAM
• Conhecimento em método usinagem (torno e fresagem)
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

técnico de retificação
e engrenagens
(1 pessoa)
• Conhecimento dos métodos da retificação 
 (plano, cilíndrico exterior e interior)
    e fabricação dos dentes, engrenagens
• Conhecimento do material de controlo
• Experiência Profissional 4 anos (mínimo)

Pode enviar o c.v. Para a seguinte morada:
VADP, VINCENDEAU- Atelier de Produção,
Usinagem Engrenagem Transmissão Lda
Zona Industrial de Cete – Pav. B
4580 – 315 Cete – Paredes
Ou por e-mail: vadp-escritorio@sapo.pt
Para mais informação, pode ligar para Tel.: 255 750 000

PUB

pedido o regulamento muni-
cipal de atribuição da chave 
da cidade, questionando ao 
mesmo tempo se está pre-
vista tal distinção a alguém 
ainda em funções, ausentou-
se da sala na votação da atri-
buição a Ganja da Fonseca. 

José Augusto Granja Rodri-
gues da Fonseca foi o primeiro 
Presidente da Câmara de Pa-
redes eleito pelo PSD, tendo 
estado à frente dos destinos 
do Município durante 12 
anos, de 1993 a 2005.

“ora, a portaria 
nº. 297/2015 de 
21/9, vem agora 
clarificar alguns 
conceitos que li-
mitam o âmbito 

de aplicação des-
tes benefícios fis-

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

antónio marques 
ferreira
Faleceu no dia 1 de março, com 79 anos. Era natural da 

Madalena-Paredes e residente em Calçada de São José nº 29- Vilela, 
Paredes. Era Viúvo de Laura de Sousa Pinto.

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
VILELA

FALECEU

josé de Paiva loureiro
Faleceu no dia 1 de março, com 85 anos. Era natural 
do Brasil e residente na Rua da Abroeira nº 181-Lor-
delo, Paredes. Era casado com Ana Matilde da Costa 

Martins Loureiro.

agradecimento
Sua esposa, 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

FALECEU

odete de oliveira 
sanches
Faleceu no dia 17 de fevereiro, com 88 anos. Era natural 

de Miragaia – Porto e residente na Rua das Cruzes nº 23, Lordelo, 
Paredes. Era Viúva de Alcino Augusto Pinto.

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

FALECEU

carlos alberto 
barbosa da silva
Faleceu no dia 29 de fevereiro, com 65 anos. Era natu-

ral de Luanda-Angola e residente na Trav. do Xinho nº 1, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Júlia Rosa Nunes Carneiro da Silva.
agradecimento
Sua esposa, filhas, genros, neto e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Aproveitam para também comunicar 
que a celebração da eucaristia do 7º dia, será celebrada terça-feira, 
dia 8 de março pelas 19,30 horas na Capela do Vinhal. Antecipada-
mente expressam o mais profundo e reconhecido agradecimento a 
todos quantos os honrem nesta cerimónia.

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/ 919515181LORDELO

FALECEU

maria de fÁtima ribeiro 
da silva ferreira
Faleceu no dia 22 de fevereiro, com 67 anos. Era natural 

de Monsul – Povoa de Lanhoso e residente na Rua dos Pastorinhos 
nº 10, 1º dto, (Bairro O Sonho) Madalena, Paredes. Era Viúva de 
Manuel Dias Ferreira.

agradecimento
Seus filhos, nora, genro, netos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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
MADALENA PAREDES

FALECEU

joão vieira de melo
(ex. massagista união s. c. Paredes)
Faleceu no dia 2 de março, com 92 anos. Era natural de 
Castelões de Cepeda-Paredes e residente no Largo da 

Feira nº 65, Castelões de Cepeda, Paredes Era Viúvo de Rosina de 
Oliveira Adriano Melo.   

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

a família

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.

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

FALECEU

antónio da silva
Faleceu no dia 23 de fevereiro, com 77 anos. Era na-
tural de Vandoma-Paredes e residente na Rua Alto do 
Travesso nº 68, Vandoma, Paredes. Era casado com Ana 

Rosa Oliveira das Neves.

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

FALECEU

lucinda moreira leão
Faleceu no dia 27de fevereiro, com 93 anos. Era natural 
de Vandoma – Paredes e residente na Av. da Liberda-
de nº 527, Vandoma, Paredes. Era Viúva de Gabino 

Moreira Seabra.

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

FALECEU

gracinda dias moreira
Faleceu no dia 19 de fevereiro, com 77 anos. Era natural 
de Vilela - Paredes e residente na Rua Padre Leal, nº 157, 
Vilela, Paredes. Era Casada com Albino Carvalhais Gomes.  

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

a família

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
VILELA
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FALECEU

raul de sousa coelho
Faleceu no dia 24 de fevereiro, com 68 anos. Era natural 
de Mouriz - Paredes e residente na Rua de Lamas nº 17, 
Mouriz- Paredes. Era Solteiro.

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

a família

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.

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

FALECEU

antónio moreira
Faleceu no dia 25 fevereiro, com 87 anos. Era natural 
de Paços de Sousa - Penafiel e residente na Rua 1º de 
Dezembro, nº 257– Baltar, Paredes. Era viuvo de Irene 

Ferreira de Sousa.

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

a família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: 

Av. Bombeiros Voluntários, 1448
Tlm. 963 313 313

BALTAR

FALECEU

joana carlina 
da silva Pinto
Faleceu no dia 21 de fevereiro, com 24 anos. Era natural 

de Paranhos-Porto e residente em Beire, Paredes. Era Solteira.

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

a família

Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) Telf. 
255782338 - 919740349

BEIRE

FALECEU

antónio moreira 
ribEiro
Faleceu no dia 29 de fevereiro, com 79 anos. Era 

natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Abroeira nº 370, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Deolinda Moreira Neto.

agradecimento
Sua esposa, 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Aproveitam para também comunicar que a 
celebração da eucaristia do 7º dia, será celebrada segunda-feira ,dia 
7 de março pelas 19,30 horas na Capela de S. José - Lordelo. Ante-
cipadamente expressam o mais profundo e reconhecido agradeci-
mento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

a família
Funerária  Massas – Aparecida, Lousada

LORDELO

FALECEU

fernando manuel 
moreira da silva
Faleceu no dia 21 fevereiro, com 32 anos. Era natural de 

Castelões de Cepeda- Paredes e residente na Rua S. Vicente Paulo, 
nº 30 – Baltar, Paredes. Era Solteiro.

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

a família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9-Pedrouços-Loja Baltar: 

Av. Bombeiros Voluntários, 1448
Tlm. 963 313 313

BALTAR

FALECEU

rosalina coelho 
garcêZ
Faleceu no dia 23 de fevereiro, com 91 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda - Paredes e residente na Rua do Covelo nº 
120, Castelões de Cepeda, Paredes. Era Viúva de Miguel Ferreira.  

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

a família

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.

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

FALECEU

cassilda moreira dias
Faleceu no dia 17 fevereiro, com 87 anos. Era natural de 
Baltar- Paredes e residente na Rua Vale, nº 168 – Baltar, 

Paredes. Era Viúva de Belmiro 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 do seu saudoso extinta ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9-Pedrouços-Loja Baltar: 

Av. Bombeiros Voluntários, 1448
Tlm. 963 313 313

BALTAR

FALECEU

maria da conceição 
ferreira
Faleceu no dia 20 de fevereiro, com 85 anos. Era natu-

ral e residente em Louredo, Paredes.   Era Viúva de Augusto Nunes 
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

Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) Telf. 
255782338 - 919740349 

LOUREDO

Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodeParedes"  

apresenta sentidas condolências




