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Agricultores obrigados 
a frequentar curso 

para uso de pesticidas

Formação. Agricultores têm até 
maio para reunir competências 

para o uso de fitofármacos. 
As coimas aos infratores podem 

chegar aos 10 mil euros. 
Até agora a Cooperativa Agrícola 

de Paredes já deu formação 
a cerca de 177 aplicadores 

de sulfatos e afins. PÁg.3

Bombeiros de Lordelo recolheram 38 toneladas de “monstros” PÁg.7

entrevista a mÁrio camilo mota

“convencemos o
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editorial/indiscreto

EDITORIAL

Inveja e satisfação

Andava eu enganadinho 
a pensar que era uma 
pessoa bem informada 

sobre a realidade concelhia 
Paredense.

Mas a verdade é que não. 
Pura e simplesmente julgava 
que a nossa realidade conce-
lhia era um simples espelho da 
pobreza da sede do Concelho a 
nível de estruturas básicas.

Mas afinal (e só levantei um 
pouco do véu de ignorância 
que existe à frente dos meus 
olhos) tenho que dar a mão à 
palmatória e muito do que o Dr 
Celso Ferreira vem dizendo 
tem bastante verdade.

Espalhadas transversal-
mente por todo o concelho há 
inúmeras infra-estruturas mo-
dernas e funcionais que se fo-
rem bem aproveitadas serão 
instrumentos fundamentais 
para a melhoria de qualidade 
de vida de toda a população 
concelhia Paredense.

A ocasião foi-me proporcio-
nada pela necessidade dos ad-
vogados de Paredes formarem 
uma equipa de Futsal e preci-
sarmos de um local de treino.

Fomos ao pavilhão de Cris-
telo e ficamos deslumbrados (e 
eu invejoso). E já fomos a um 
pavilhão de Gandra, junto ao 
Estádio, e ficamos deslumbra-
dos (e eu invejoso).

E pelo que me disseram, po-
díamos ter ido a Rebordosa, a 
Lordelo, a Vilela, à Sobreira. 
Enfim já para não falar em poli-
desportivos, como Vila Cova, 
Gondalães, etc, mas aí, como é 
Inverno, seria mais chato.

Ou seja, o problema Pare-
dense não é do que temos ou do 
que não temos: O problema é 
que nem sequer sabemos o que 
temos.

E se não sabemos o que te-
mos, obviamente, não conse-
guimos aproveitar o que te-
mos, nem projetar o que ainda 
precisamos.

A falta da gestão de recursos 
(que não são tão escassos, co-
mo a propaganda quer fazer 
parecer), a falta de estratégia, a 
falta de organização, a falta de 
comunicação, é que nos conso-
me e será o nosso pior defeito 
se o permitirmos.

E isto é difícil de ver por 
quem está actualmente envol-
vido no sistema, quer esteja no 
Poder – Porque não conhece o 
Ferrari que tem na garagem, 
como diria Pinto da Costa – 
quer por quem está na oposi-
ção – porque estes estão dema-
siado ocupados no Bota-abai-
xo, a combater para destruir o 
actual Poder para se apercebe-
rem onde se encontra o verda-
deiro problema de Paredes.

E se não conhecem o pro-
b l e m a ,  d i f i c i l m e n t e  o 
resolverão.

E tudo isto no Poder e na 
Oposição, e sem ironia o digo, 
não é culpa do Dr. Celso Ferrei-
ra, a quem, porém, deixo um 
conselho: Tenha paciência pa-
ra esperar muitos anos pela 
homenagem quanto ao legado 
que no Concelho vai deixar.

Para já, e nos próximos 
anos, esqueça; habitue-se à in-
gratidão da política (principal-
mente dos que lhe sejam mais 
próximos), porque, e esse é o 
seu demérito, não teve quem 
mostrasse (nem aproveitasse) 
devidamente tudo o que de es-
trutural aconteceu no Conce-
lho de Paredes ao longo dos 
seus mandatos.

Por
vasco
riBeiro
Diretor

vasco
riBeiro

Convencido que estava de 
que ia alcançar a 2ª volta 
das eleições presiden-

ciais, Tino Cacete de Rãs, recu-
sou várias empreitadas de cala-
ceteiro para o período pós 24 de 
janeiro de 2016, e viu-se assim 
sem nada que fazer e muito em 
que pensar.

Não ter nada que fazer até 
não lhe desagradou, porque as-
sim não se cansa; e deu-lhe tem-
po para pensar no seu futuro e 
concluir que já que a plebe dos 
Portugueses, ingrata, não o quis 
e preferiu o Professor Martelo 
em vez do Professor Cacete, ia 
ver na internet a zona onde se 
tinha safado melhor, para ir im-
pingir a esses papalvos a sua 
mensaje.

Sem surpresas, constatou 
que foi ao pé do Rio Sousa, entre 
Pencafiel, Wallsburgo/Paredes 
e Louxada que obteve reiterada-
mente votações acima dos 10% 
chegando mesmo aos 60% em 
Rãs.

Satisfeito, virou-se para o seu 
povo e, abrindo os braços, disse 
(apesar do seu povo não estar 

ali naquele momento): “Bou 
aconcelhar a union destes 3 
conselhos, e adei bou-me tornar 
o Rei do Baldosousa, inhantes 
que um tolo qualquer se alem-
bre do mesmo!”

Ainda alguém lhe disse: “Ó 
Tino, olha que a monarquia aca-
bou em 1910, e Wallsburgo ago-
ra pertence à Areia Megalóma-
nitana do Puorto.”

Ao que respondeu, telhudo 
mas poético: “O que o Excelso 
faz, desfaz o Tino de Rãs!”

E, continuando, como é um 
herói da TV, da rádio, do Vídeo, 
do CD e da cassete pirata, e já viu 
que Beirais declarou a indepen-
dência. E o Brasil, também. E 
ambas também começam por B. 
Apesar de ter falhado Belém, so-
nha o Tino, que também o Bal-
do-Sousa se há-de tornar inde-
pendente e reconquistar Walls-
burgo/Paredes aos Mouros, à 
porrada se for necessário.

Além do mais, com alguns 
dos candidatos às Cambras e a 
varredores que se tem visto, não 
lhe digam que haviam de ficar 
pior com o Tino de Rãs!

Bal-do-Sousa
com Tino!

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.
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pontosDEvista
daltonismo – parte i

é frequente ouvir-se a 
expressão “és daltóni-
co!” quando alguém tro-
ca ou confunde as cores. 
A palavra daltonismo de-
riva do nome do químico 
John Dalton que viveu 
em Inglaterra no Séc. 
XVIII e foi um dos pri-
meiros cientistas a dedi-
car parte da sua investi-
gação às alterações da 
visão das cores. Talvez 
o tenha feito porque ele 
próprio era “daltónico”, 
era portador de uma de-
f i c i ê n c i a  c r o m á t i c a 
no vermelho-verde. O 
nome daltonismo é usa-
do para designar a inca-
pacidade de distinguir 
cores e que, cientifica-
mente, é designada de 
discromatopsia.

Na retina do olho hu-
mano existem células 
responsáveis por trans-
formar a luz em impulsos 
elétricos, os cones e os 
bastonetes. Os cones são 
as células responsáveis 
pela visão das cores exis-
tindo 3 tipos de células, 
com diferentes fotopig-
mentos, cada um sensível 
a um determinado com-
primento de onda da luz 
(cor). Existem células 
sensíveis à cor azul, ou-
tras à cor verde e outras 
ao vermelho. Para que 
possamos ver as cores 
tais como elas são é ne-
cessário que cada tipo de 
células contribua corre-
tamente para a formação 
da imagem. Quando al-
gum deste tipo de células 
não é capaz de desempe-
nhar a sua função surge 
u m a  v i s ã o  d a s  c o re s 
anómala.

Normalmente o dalto-
nismo é de origem genéti-
ca mas também pode sur-
gir devido a alterações ou 
lesões do sistema visual 
ou neurológico (proble-
mas adquiridos). As alte-
ra ç õ e s  g e n é t i c a s  s ã o 
iguais nos dois olhos e 
manifestam-se desde a 
nascença enquanto as ad-
quiridas, por seu turno, 
variam com as doenças 
que as causam e podem 
ser diferentes de um olho 
para outro.

O daltonismo genético 
é uma doença recessiva 
ligada ao cromossoma X. 
Por outras palavras, para 
que um homem seja daltó-
nico é necessário que re-
ceba da mãe um cromos-
soma X afetado e para que 
uma mulher seja daltóni-
ca é necessário que o pai 
seja daltónico e a mãe seja 
portadora ou daltónica. 

Os homens nunca são 
portadores e no caso de 
serem daltónicos trans-
mitem o seu cromossoma 
X alterado às filhas que 
por sua vez serão daltóni-
cas ou portadoras confor-
me herdem da mãe um 
cromossoma X alterado 
ou normal. Um homem 
daltónico nunca transmi-
te aos filhos do sexo mas-
culino o daltonismo uma 
vez que só passam o cro-
mossoma Y.

Este padrão de trans-
missão genética do dalto-
nismo explica por que ra-
zão a doença é extraordi-
n a r i a m e n t e  ra ra  n a s 
mulheres e frequente nos 
homens. Na realidade cer-
ca de 8% dos homens são 
daltónicos e apenas de 
0,5% das mulheres são 
afetadas. Por outro lado 
97% dos indivíduos afeta-
d o s  s ã o  d o  s e x o 
masculino.

Na próxima semana fa-
larei dos diferentes tipos 
de daltonismo e do seu 
diagnóstico.

Por
Jorge
Jorge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

Jorge
Jorge

A Câmara de Paredes 
realizou, no dia 30 
de janeiro, no Salão 

Nobre da junta de Freguesia 
de Lordelo, a cerimónia de 
assinatura dos protocolos 
para cedência de sete edifí-
cios escolares - que ficaram 
devolutos na sequência da 
abertura dos Centros Esco-
lares de Lordelo 1 e Lordelo 
2 - a instituições da cidade 
de Lordelo. O edifício do 
Parque do Rio Ferreira tam-
bém foi cedido ao Grupo 
Cultural Recreativo de Lor-
delo Os Expansivos.

A cerimónia marcou as-
sim a passagem simbólica 
da posse das antigas esco-
las para sete instituições 
sociais e recreativas da ci-
dade, incluindo a Junta de 
Freguesia, por um período 
de 25 anos. As outras seis 
instituições são a Astro 
Fingido, Associação Cultu-
ral; o Centro Sócio Educati-
vo da Parteira; a Associa-
ção Lordelo Lazer; o Alia-
d o s  F u t e b o l  C l u b e  d e 
Lordelo; a AIJA - Associa-
ção para a Inclusão de Jo-
vens e Adultos; e a ADIL - 

Património. Sete antigas escolas primárias e jardins de infância da zona de Lordelo foram 
entregues a outras tantas instituições.  Cerimónia realizou-se na Junta de Freguesia. O edi-
fício do Parque do Rio Ferreira também é agora d´Os Expansivos.

Celso Ferreira desafia instituições 
do concelho a transformar 
antigas escolas em lares

Associação Para o Desen-
volvimento Integral  de 
Lordelo.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes realçou 
também a aposta na educa-
ção feita pelo seu Executivo. 

“Faz em junho 10 anos que 
aprovámos a Carta Educativa 
e, na altura, entendemos que 
esta seria a oportunidade não 
só para a melhoria da Educa-
ção, que tão bons resultados 
tem tido no concelho, mas 

que poderia igualmente re-
volucionar o movimento as-
sociativo. São 64 escolas que 
servem e têm servido para 
impulsionar o movimento 
associativo social, cultural e 
desportivo do concelho de 
Paredes”,  referiu Celso 
Ferreira.

Desafiado a promover a 
cedência definitiva dos edifí-
cios às instituições, o edil de-
volveu o repto: “Qualquer 
instituição do concelho de 
Paredes que, nos próximos 
dois anos, queira protocolar 
com a Câmara Municipal a 
transformação de um dos 64 
edifícios escolares em centro 
de dia ou em lar, o Município 
doa as instalações”.

O desfile agendado para 
a tarde de domingo, dia 7, 
assume um importante lu-
gar de destaque na região 
do Vale do Sousa. 

Este ano a iniciativa, or-
ganizada pela A2L - Associa-
ção Lordelo Lazer, promove 
a rainha do desfile, Joana 
Alvarenga, modelo e atriz 
por exemplo das séries ju-

venis Rebelde Way onde in-
terpretava o papel de Lisa 
Scott e de Morangos e com 
Açúcar onde foi a “Renata 
Saraiva”. 

Todos os anos milhares 
de pessoas, neste dia, con-
vergem até Lordelo para as-
s i s t i r  a o  C o r s o 
Carnavalesco.

Durante cerca de três ho-

ras, centenas de foliões com 
carros alegóricos exibem 
euforia, brilho, beleza, cria-
tividade, alegria, cor e ritmo 
naquela que é a festa popu-
lar do concelho que mais 
participantes e visitantes 
mobiliza.

O cortejo terá início pelas 
14h junto ao Pavilhão Rota 
dos Móveis.

Joana Alvarenga é a rainha 
do Carnaval da cidade de Lordelo

Edifícios protocolados
Astro Fingido, Associação Cultural – Escola EB1 de Parteira
Centro Sócio Educativo da Parteira – Escola EB1 de Vila
Associação Lordelo Lazer – Jardim de Infância e Escola EB1 de Corregais
Aliados Futebol Clube de Lordelo – Jardim de Infância e Escola EB1 de Moinhos
Grupo Expansivos de Lordelo – Edifício do Parque do Rio Ferreira
AIJA - Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos - Jardim de Infância de Parteira
ADIL - Associação Para o Desenvolvimento Integral de Lordelo - Escola EB1 de Igreja
Junta de Freguesia de Lordelo - Jardim de Infância e Escola EB1 de Soutelo
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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.
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A partir de maio, os 
agricultores sem for-
mação, isto é que não 

estejam credenciados, sobre 
o modo de aplicar produtos 
fitofarmacêuticos - vulgo 
pesticidas - vão estar proibi-
dos de os comprar e utilizar 
em plantações agrícolas.

A lei foi transposta de 

António Orlando | texto

Formação. Agricultores têm até maio para reunir competências 
para o uso de fitofármacos. As coimas aos infratores podem chegar 
aos 10 mil euros

Agricultores obrigados  
a frequentar curso para uso de pesticidas

uma diretiva comunitária de 
2013 e devia ter entrado em 
vigor em novembro, mas o 
governo suspendeu por seis 
meses a sua aplicação, dando 
a s s i m  m a i s  t e m p o  a o s 
agricultores. 

Qualquer pessoa que pre-
tenda aplicar um “simples” 
herbicida ou sulfato tem que 
estar devidamente autoriza-
do. As restrições começam 
logo na compra do produto. 

“Só o pode comprar quem ti-
ver a tal formação ou em al-
ternativa que apresente um 
documento com o número da 
pessoa habilitada para fazer 
aplicação do produto”, expli-
ca Helena Meireles, enge-
nheira agrónoma na Coope-
rativa Agrícola de Paredes.  

A aplicação da lei não será 
de fácil execução mas as mul-
tas serão pesadas. “Vai ser 
difícil aplicação de facto”, re-

conhece a Agrónoma, mas 
lembra: “nós como entidade 
que vendemos o produto se 
formos apanhados em infra-
ção, ou seja a vender a quem 
não esteja habilitado, sere-
mos também multados. Nós 
só podemos vender a quem 
está habilitado ou no caso de 
o comprador apresentar o 
cartão certificado do aplica-
dor”, afirma. 

Entretanto, o ministério 
da Agricultura já percebeu 
que não vai conseguir dar 
resposta à procura dentro 
dos prazos estabelecidos 
(até maio), e deu autorização 
para que, numa primeira fa-
se, seja dada a formação ini-
cial num módulo de quatro 
horas com direito a certifica-
do válido durante dois anos, 
“mas estes candidatos, têm 
de fazer mais 25 horas de for-
mação num prazo de dois 
anos a contar a partir de 
maio”. 

A Cooperativa de Paredes 
é uma das instituições que 
está a ministrar formação 
pós-laboral. Segundo a lei em 
vigor, todas as pessoas à data 
da saída da legislação, em 16 
de abril de 2015, que nessa 
data, tivessem 65 anos ou 
mais, não são obrigados a fa-
zer a formação completa. 
“Nestes casos, são apenas 
obrigados a uma avaliação de 
conhecimentos mais simpli-
ficada durante uma manhã 
ou uma tarde”. Todos os ou-
tros indivíduos mais novos, 
“têm mesmo de frequentar a 

ação de formação”. Na Coo-
perativa de Paredes a forma-
ção mista (para o utilizador 
de pulverizador de dorso e/
ou de trator) é de 35 horas. 

Até agora a Cooperativa 
de Paredes já deu formação a 
cerca de 120 aplicadores de 
produtos fitofarmacêuticos 
com mais de 65 anos. Nas di-
tas formações normais já fo-
ram certificados 57 aplicado-
res. A formação é ministrada 
em cursos até ao máximo de 
19 candidatos.  

A formação é prática (em 
campo) e teórica (em sala). 
Quem promove as ações tem 
que ser certificada para o 
efeito. “Não lhe vou dizer que 
não há necessidade das pes-
soas estarem mais alerta pa-
ra os perigos que representa 
a aplicação deste tipo de pro-
dutos. Mas não acho muito 
justo pela forma como está a 
ser feita. Por exemplo, pes-
soas que têm um quintal se-
rem obrigadas a fazer 35 ho-
ras de formação. Sei que utili-
zam os mesmos produtos e 
tanto é perigoso num hectare 
como em mil, mas é um boca-
do complicado para estas 
pessoas que tem um quintal 
onde produzem apenas um 
pouco de hortícolas para 
consumo próprio. Acho que 
poderia haver um outro tipo 
de abertura para estes casos. 
É muito complicado, até por-
que esta formação é paga. 
Não é financiada”, reconhece 
Helena Meireles.

Na Cooperativa de Pare-

des os preços das formações 
variam entre os 50 euros pa-
ra os mais idosos e 137 eu-
ros. “Os preços praticados 
variam consoante as entida-
des que ministram a forma-
ção. Fala-se que há quem es-
teja a cobrar até aos 200 eu-
ros por formação noutros 
locais”. 

O curioso é que este tipo 
de formação já foi financiada, 
“mas ninguém quis fazer. Só 
agora com a recusa de venda 
é que as pessoas perceberam 
que têm mesmo que optar”, 
conclui Helena Meireles.  

A lista de espera na Coo-
perativa de Paredes ultra-
passa as 200 inscrições que 
aguardam formação. Até 
maio quem estiver inscrito à 
espera do curso, a empresa 
certificadora passa-lhes uma 
declaração que permite o 
agricultor estar legal até à 
realização da formação.  

coimas 
Para garantir que apenas 

os agricultores com forma-
ção apliquem fitofármacos 
nas plantações, a prática vai 
ser controlada pelos serviços 
das direções regionais de 
Agricultura e Pescas, mas 
também pela GNR, PSP e 
ASAE, “dado que se trata de 
um controlo integrado e que 
abrange os estabelecimentos 
de venda destes produtos”, 
explica fonte do ministério 
da Agricultura.

Para os agricultores que 
recebem ajudas comunitá-
rias, o controlo vai ser refor-
çado e, no caso de incumpri-
mento, a redução dos mon-
t a n t e s  d a s  a j u d a s  é 
consequência imediata. Para 
todos os outros, as coimas 
podem ir de 500 euros a 10 
mil euros, no caso de pessoa 
singular, e de 750 a 44 500 
euros, no caso de pessoa co-
letiva. A reincidência e a gra-
vidade do incumprimento 
farão crescer o valor da 
multa.

fo
to

 | 
DR
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Se a vitória de Marcelo Rebelo 
de Sousa nas eleições presi-
denciais era esperada em 

Paredes, tido como um município 
que preferencialmente vota à di-
reita do centro do espectro políti-
co, o grande facto da noite eleitoral 
de 24 de janeiro foi o resultado de 
Vitorino Silva, o conhecido Tino de 
Rans. 

O calceteiro penafidelense que 
já andou pela Quinta das Celebri-
dades da TVI  foi o 3º candidato 
mais votado em Paredes com 
11,66% à frente de Marisa Matias 
(7,82%) e de Maria de Belém 
(3,56%).

No resto da votação das presi-
denciais, os paredenses deram a 
Marcelo Rebelo de Sousa uma das 
vitórias mais folgadas em todo o 
país. Aqui, com os votos contados 
nas atuais 18 freguesias do conce-
lho, Marcelo foi eleito Presidente 
da República com 59,06%. O par-
cial da votação ainda é mais claro 
que o todo nacional. A média na-
cional da vitória de Marcelo ronda 
os 52%.    

Os grandes derrotados da noite 
foram Sampaio da Nóvoa e Maria 
de Belém Roseira. Nóvoa que ape-
sar de ser o segundo mais votado, 

António Orlando | texto

eleições. Cete foi a freguesia do concelho que mais “atinou” com o voto em Vitorino Silva (16,35%). Maria 
de Belém Roseira que fez campanha em Paredes ao lado de dirigentes do PS teve um resultado humilhante.

Tino de Rans obtém, em Paredes, 
3º lugar nas presidenciais ganhas 
por Marcelo Rebelo de Sousa 

com 14,02%, não conseguiu evitar 
a maioria de Marcelo e Belém com 
3,56% apenas recebeu o voto de 
1440 paredenses. Refira-se que 
Maria de Belém foi um dos dois 
candidatos que passou por Pare-
des em sessão de campanha. O ou-
tro foi Tino de Rans. 

A freguesia de Duas Igrejas deu 
a melhor votação ao Prof. Marcelo 
com 73,18% seguida de perto por 
Vilela onde recebeu o voto de 
72,48% dos votantes ou de Sobro-
sa com 70,25% dos votos. A pior 
votação de Marcelo foi obtida na 
“comunista” Parada de Todeia 
com 31,24%. Nesta freguesia o 
candidato do PCP, Edgar Silva, teve 
o seu melhor resultado no conce-
lho com 11,24%, ainda assim não 

foi além da 5ª votação mais ex-
pressiva no total dos votos descar-
regados nesta freguesia onde o 
PCP é poder. 

Bem melhor, em Parada, esteve 
Tino de Rans que obteve 15,84% a 
sua segunda melhor votação obti-
da no município paredense. Cete 
foi a freguesia do concelho que 
mais “atinou” com o voto em Vito-
rino Silva (16,35%). Em Louredo 
Tino de Rans atingiu os 14,15%. 
Aliás, toda a votação em Vitorino 
Silva registada no concelho de Pa-
redes ultrapassou os dez por cen-
to. As únicas exceções foram Lor-
delo (9.27%) e Sobrosa (9.15%).

Marisa Matias só em Recarei ao 
obter 10,80% é que conseguiu ul-
trapassar Vitorino Silva que aí ob-

mini entrevista
a vitorino silva,  o tino de rans 
por António Orlando

“Deixem-me 
desfrutar deste 
momento!”
progresso de paredes (pp)- co-
nhecendo-se a rivalidade entre 
paredes e penafiel e sendo vitori-
no Silva um homem de Penafiel, 
como é que explica este seu 3º lu-
gar em Paredes? 
vitorino silva (vs)- Não há rivali-
dades entre Penafiel e Paredes. São 
duas terras com fortes ligações. As 
pessoas de Paredes sempre me tra-
taram bem. Fui recebido como em 
casa. Fui candidato nacional. Hoje 
não há muros, isso era antigamente. 
Somos bons vizinhos. Fiquei muito 
contente com o segundo lugar de Pe-
nafiel mas também fiquei muito con-
tente com o 3º lugar em Paredes e 
com o 4º lugar no distrito do Porto.

pp - o que é que vai fazer agora 
com este resultado? 
vs - (risos) As pessoas ficaram mui-
to contentes com este resultado, não 
nego. Dizem para eu não desistir. Sei 
que vou andar por aí. 

PP - Este resultado pode empur-
rar o vitorino silva para uma can-
didatura às autárquicas…por 
exemplo à câmara de Penafiel ou 
de Paredes?
vs - Deixem-me desfrutar deste mo-
mento. (risos) A campanha foi muito 
intensa. Neste momento, em políti-
ca, nada me passa pela cabeça. Agora 
quero estar junto dos meus e agra-
decer a quem votou em mim e a 
quem me trata bem. 

teve 10,13%. A diferença foi de 15 
votos.

Paulo Morais o candidato “anti-
corrupção”, em nenhuma das 18 
freguesias chegou aos 2%. 

Henrique Neto teve em Vilela a 
votação máxima – 1,06%. Nas res-
tantes 17 freguesias todos os re-
sultados de Neto foram abaixo de 
1%. 

Cândido Ferreira não teve qual-
quer voto nas freguesias de Beire e 
Louredo e o mesmo sucedeu com 
Jorge Sequeira em Duas Igrejas. 

Os eleitores de Astromil foram 
em termos percentuais (64,03%) 
os mais cumpridores do dever cí-
vico de votar. Os menos cumprido-
res foram os eleitores de Vilela 
com 47,77% de abstenção.
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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

■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

PAREDES    |    PAÇOS DE FERREIRA
www.carclub.pt    |    facebook.com/CarClubPT

Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.
Promoção válida até 31 de dezembro 2015.

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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Rua do Negral, nº 735  |  4585-187  |  Gandra - Paredes  |  Fax.:  224 155 487
Telm.: 965 635 544  |  962 791 147  email.: faixadeestrelas@hotmail.com

sjfmoreira@hotmail.com
www.construcoesjlduraes.com

PAGUE AQUI AS SUAS FATURAS:

• Água, Luz, Lixo

• Seguros

• Imposto de Selo

• Raspadinhas e Euromilhões

FAZEMOS:

• IRS, Declarações

• Cartas, Reclamações

• Preenchimento de Formulários

• Tirar Selo das Finanças e pagamento

Restauro e Ampliação

Aplicação de Capoto

Pinturas, Acentamento

Materiais Cerâmicos

Orçamento em Grosso e Fino

Chave na Mão

Rua S. João Evangelista, nº 454

4580-630 Vila Cova de Carros PRD

Tel./Fax.: 255 782 249

Telm.: 966 197 347

Tlm: 968 064 799
agenciasoniamoreira@hotmail.com

Rua S. João Evangelista nº 454 
4580 - 630 VILA DE CARROS | Paredes

(Junto ao campo de Golfe de Vila Cova de Carros)

Um homem, de 42 anos 
de idade, com antecedentes 
de violência, e que já cum-
priu pena de prisão efetiva, 
voltou a ser detido em Pare-
des pelo Núcleo de Investi-
gação e Apoio a Vitimas Es-
pecíficas (NIAVE) de Pena-
fiel, por novos indícios da 
prática de crime de violên-
cia domestica.

O individuo já referencia-
do num Inquérito de Violên-
cia Domestica, da Comarca 
Porto Este – DIAP Penafiel, 
teria, nos últimos tempos, 
vindo a ofender física e ver-

balmente os seus progenito-
res (vítimas especialmente 
vulneráveis em razão da 
idade), chegando mesmo a 
ameaça-los de morte utili-
zando para o efeito um 
“Cutelo” e uma espingarda 
de ar comprimido, objetos 
que lhe foram apreendidos.

O arguido foi presente no 
TIC do Marco Canaveses pa-
ra primeiro interrogatório 
judicial de arguido detido, 
tendo-lhe sido aplicada co-
mo medidas de coação, 
apresentações semanais no 
Posto da área de residência.

Detido por violência doméstica
PUB
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António Orlando | texto

Os bombeiros voluntá-
rios de Lordelo recolheram 
38 toneladas de Resíduos 
Elétricos e Eletrónicos. A re-
colha foi feita no âmbito da 
iniciativa “Quartel Eletrão”, 
promovida pela Amb 3e - 
Associação Portuguesa De 
Gestão De Resíduos. O mate-
rial deu para encher dez 
contentores “de navio”. 

Os bombeiros de Lordelo 
foram uma das 151 corpora-
ções de voluntários de todo 
o país que se inscreveram na 
iniciativa “Quartel Eletrão”, 
que desafiava os bombeiros 
a recolher o máximo de Re-
síduos Elétricos e Eletróni-
cos (REEE) e Resíduos de 
Pilhas & Acumuladores 
(RPA), para que fossem cor-
retamente encaminhados 
para tratamento e valoriza-
ção. Como compensação, a 
corporação que fizesse a 
maior recolha (em quilos) 
de resíduos seria contem-
plada com o Grande Prémio 
Absoluto: uma ambulância 
de transporte de doentes; já 

Bombeiros de Lordelo recolheram 38 toneladas de “monstros”
a corporação que vencesse o 
Prémio Absoluto RPA (Resí-
duos de pilhas e acumulado-
res) seria comtemplada com 
2 mil euros de material EPI 
(Equipamentos de Proteção 
Individual); a corporação 
que recolhesse a maior 
quantidade de Lâmpadas 
recebia mil euros em mate-
rial EPI. 

Os voluntários de Lorde-
lo, os únicos do concelho de 
Paredes que aderiram à ini-
ciativa, além das 38 tonela-
das de Resíduos Elétricos e 
Eletrónicos, recolheram 
ainda 1540 quilos de lâmpa-
das e 475 quilos de pilhas. 

Em função do material 
recolhido, os bombeiros de 
Lordelo parece não terem 
conseguido a ambulância. 
Os vencedores terão sido os 
bombeiros Famalicenses 
(Famalicão), mas só no dia 
11 é que será revelado o 
vencedor. Ainda assim os 
bombeiros de Lordelo não 
ficam de mão a abanar. 

Bruno Leal, adjunto dos 
bombeiros de Lordelo, pro-
motor da iniciativa, explicou 
ao Progresso de Paredes 
que pela informação que 

dispunha a sua corporação 
foi contemplada com o pré-
mio de mil euros em equipa-
mento de proteção indivi-
dual, “em resultado da boa 
recolha de lâmpadas. Deve-
remos também ser premia-
dos com um cartão de com-
bustível pré-pago no valor 
de mil euros, o prémio que 
resulta dos bombeiros de 
Lordelo terem recolhido em 
média dois quilos de resí-
duos por habitante da fre-
guesia”, disse. 

Os bombeiros de Lorde-
lo, segundo o responsável, 
vão também encaixar mais 
1900 euros por a Amb 3e - 
Associação Portuguesa De 
Gestão De Resíduos, pagar 
50 euros por cada tonelada 

de resíduos recolhida. 
“Embora tivéssemos sido 

a única corporação de Bom-
beiros a aderir ao Quartel 
Eletrão, nas freguesias vizi-
nhas não tivemos grande 
recetividade das popula-
ções. Talvez por sermos os 
bombeiros de Lordelo e não 
queriam ajudar. Também 
não houve muito tempo pa-
ra divulgar porque eu estava 
particamente sozinho: ou 
fazia as recolhas ou divulga-
va a iniciativa”, lamentou 
Bruno Leal. 

A campanha Quartel Ele-
trão coincidiu com as elei-
ções “acaloradas” na Asso-
ciação Humanitária dos 
B o m b e i ro s  d e  L o rd e l o 
(AHBVL) facto que terá sido 

decisivo para que a corpora-
ção falhasse a conquista da 
ambulância. 

“Eu não sinto desaponta-
mento. A minha meta inicial 
era conseguir fazer a reco-
lha de cinco contentores. 
Mas depois consegui chegar 
aos dez. Sei que se houvesse 
mais união e colaboração 
mais apoio nos bombeiros 
de Lordelo a viatura era nos-
sa. Não tenho dúvidas disso. 
Ainda assim tive alguns 
bombeiros que colabora-
ram. Andaram sempre co-
migo, e de uma maneira ou 
de outra ajudaram, o que é 
sempre importante. Tam-
bém tive ajuda extra bom-
beiros ,  nomeadamente 
meus familiares”, revelou. 

Para o processo de reco-
lha de resíduos, os bombei-
ros de Lordelo contaram 
com a ajuda de “um particu-
lar” que durante um mês, 
lhes emprestou uma carri-
nha para a recolha do mate-
rial. “O material era deposi-
tado em dois contentores de 
navio que tínhamos em ter-
renos dos bombeiros. Quan-
do estavam cheios, telefona-
va à transportadora para le-

var o material”.  A recolha 
dos voluntários de Lordelo 
alargou-se a vários conce-
lhos e instituições do distri-
to: Vila do Conde, Porto, Pa-
ços de Ferreira, Penafiel, 
Valongo, Paredes (cidade e 
Câmara Municipal).

Bruno  
Leal, 
adjunto Bvl

“Eu sou a favor de cada 
direção. Sejam elas di-
nâmicas e trabalhem. 
O presidente dos 
bombeiros já foi meu 
comandante. Dou-me 
bem com ele. Não te-
nho problemas com 
ninguém.”

As eleições para o Con-
selho de Curadores do 
Núcleo da Cruz Ver-

melha de Vilela, realizadas no 
passado dia 28 de janeiro 
trouxeram a polémica à insti-
tuição. O Conselho de Curado-
res é o equivalente ao Conse-
lho Fiscal das Associações, e é 
eleito pelos sócios e voluntá-

António Orlando | texto

Polémica. Eleição de nova direção da Cruz Vermelha de Vilela está 
a agitar o Núcleo. Voluntários do Conselho de Curadores contestam 
a continuidade do projeto de Joaquim Dias.

Voluntários do Núcleo da Cruz Vermelha de 
Vilela contestam recondução de Joaquim Dias   

rios. Esta eleição intercalar é 
uma formalidade do processo 
eleitoral que desembocará na 
eleição da direção do Núcleo. 
Ricardo Alexandre Meireles 
de Sousa e Nuno Filipe Vieira 
da Silva Gaspar, dois voluntá-
rios, submeteram-se a votos e 
foram eleitos. Logo após trata-
ram de anunciar que têm um 
projeto alternativo à atual di-
reção. “Fazer com que a insti-
tuição ganhe um novo rumo”, 

justificam. A direção do Nú-
cleo da Cruz Vermelha deverá 
ser aprovada até ao final do 
mês pelo Chefe Nacional, Pi-
menta Araújo. A decisão do 
Tenente Coronel será baseada 
nas indicações de voto forne-
cidas pelo Conselho de Cura-
dores composto por três ele-
mentos e pelo Conselho de 
Zeladores, cujos seus mem-
bros (6) são indicados pela 
direção em funções.    

O principal projeto dos 
Curadores contestatários, “é 
fazer com que a instituição 
volte a ter um maior foco no 

socorro em toda a sua área de 
intervenção e que voltem a ser 
criadas condições para que 
muitos dos voluntários que 

abandonaram a causa por in-
compatibilidades com a dire-
ção possam regressar, pois 
são uma enorme mais-valia”, 
justificam Ricardo Sousa e 
Nuno Gaspar. Joaquim Dias, o 
atual presidente que tinha 
anunciado que se ia retirar, 
confessou ao Progresso que 
volta a ser candidato “porque 
não posso aceitar que assal-
tem a instituição. Já viu os jo-
gadores tomar conta do clu-
be”, interroga o responsável. 
“Os voluntários têm de fazer o 
serviço que lhes compete. Ca-
be à direção gerir o Núcleo”, 
alega Joaquim Dias.
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Ex-Comandante dos bombeiros de Lordelo 
regressa Presidente após zanga de seis anos

Miguel Ferreira, o an-
tigo comandante 
dos bombeiros vo-

luntários de Lordelo está de 
regresso à Associação Huma-
nitária (AHBVL). Após um 
jejum de seis anos, motivado 
por desavenças com o presi-
dente cessante, Manuel Cos-
ta, o recém eleito presidente 
já foi empossado após vencer 
as  e le ições  em l ista  de 
consenso. 

Dos 138 votantes,  50 
eram bombeiros. Houve no-
ve votos brancos e sete nulos. 
Em 59 anos de vida, Miguel 
Ferreira passou 23 anos ao 
serviço da instituição. “Os 
seis anos em que estive au-
sente, custaram a passar. Não 
esquecia isto. Soube que a 

direção se ia embora, resolvi 
candidatar-me com uma 
equipa para levar este navio 
a bom porto. Está-me no san-
gue. Já andei na fanfarra, fui 
motorista, bombeiro. Depois 
fui convidado para o Coman-
do onde estive cinco anos”, 
recorda. Depois incompatibi-
lizou-se com Manuel Costa e 
passou ao quadro de honra.

“Nunca nos entendemos 
bem. Na altura não gostava 
da forma exagerada dele 
exercer o poder, tipo: eu que-
ro, eu posso, eu mando”, clas-
sifica para garantir, de segui-
da que não derrubou o seu 
adversário. “A direção dele 
(Manuel Costa) é que saiu e 
eu candidatei-me. Havia uma 
outra lista que ainda esteve 
para avançar. Depois o presi-
dente da Mesa da Assembleia 
Geral, Filipe Carneiro, propôs 
a entrada de alguns elemen-

tos dessa lista na minha e 
chegou-se a um consenso. 
Cedi alguns lugares. Só uma 
lista foi a votos. Quero a 
u n i ã o  d o s  b o m b e i ro s ”, 
explicou. 

Uma das promessas do 
novo presidente da AHBVL é 
desenvolver uma campanha 
de angariação de sócios. “Se 
possível sócios empresa para 
que seja criada uma outra 

eleições.  Miguel Ferreira tinha-se incompatibilizado com o presidente cessante. Legalização dos terrenos do quartel e angariação de sócios
-empresa são prioridades do novo líder. 

sustentação aos bombeiros”, 
advoga. 

O responsável reconhece 
que a economia não está fácil, 
tal como as finanças da cor-
poração apesar do apoio da 
Fundação A Lord com dona-
tivos suplementares. “Estou 
convencido que iremos ter 
uma boa ajuda da Câmara”, 
realça, otimista. 

A legalização dos terrenos 

António Orlando | texto

António Orlando | texto

onde se encontra construído 
o quartel dos BV Lordelo é 
outra das prioridades. “A pes-
soa que ofereceu os terrenos 
não nega a doação. Mas até 
agora os terrenos não estão 
no nome dos bombeiros”, 
garante. 

Uma semana antes das 
eleições, a direção cessante 
assinou um protocolo com a 
câmara de Paredes para a 
ampliação do quartel. Uma 
decisão que merece a apro-
vação de Miguel Ferreira: “Há 
de fato necessidade de am-
pliar o quartel. Temos o par-
que de viaturas cheio e algu-
mas delas estão guardadas 
fora do quartel por não exis-
tir espaço”, reconhece. Até ao 
dia em que recebeu o Pro-
gresso de Paredes o dirigente 
ainda não tinha analisado o 
protocolo. “Se tivermos que 
fazer as obras num prazo de 

dois anos, isso irá condicio-
nar o trabalho a desenvolver. 
Mas que é uma necessidade, 
é”, adverte. 

Após uma transição de 
poder, classificada por Mi-
guel Ferreira como “ semi-
pacífica”, espera-se que os 
ânimos serenem. “Não há lu-
gar a despedimentos. Poderá 
é haver lugar a aumento do 
pessoal. Comando é Coman-
do. Não estamos a prever na-
da que afete o Comando dos 
bombeiros de Lordelo. Va-
mos trabalhar em sintonia, é 
para isso que cá estou. Fui eu 
que deixei o atual comandan-
te no comando, como adjun-
to, não serei eu certamente 
que farei o que quer que seja 
para ele sair. Com certeza que 
vamos trabalhar de mãos da-
das para que esta casa tenha 
f u t u r o ” ,  c o n c l u i u 
esperançado. 

“É a paixão pelos bombei-
ros. O amor à causa. Depois a 
naturalidade das coisas. Ago-
ra coube-me assumir a presi-
dência”, justifica Abel Morei-
ra, a ascensão ao mais alto 
cargo da Associação Humani-
tária dos Bombeiros de Re-
bordosa (AHBVR). 

Empossado presidente 
da AHBVR por ocasião da 
última quadra natalícia, 
Abel Moreira aposta no tra-
balho de continuidade. “Es-
ta casa sempre seguiu uma 
linha condutora. Os objeti-
vos para o triénio são para 
dotar o corpo de bombeiros 
com as melhores condições 
possíveis”, explica o dirigen-

Sempre bombeiro nem que seja a presidir
te ao Progresso de Paredes. 

Os grandes projetos fi-
cam a aguardar por nova 
ocasião porque, agora, o 
tempo não está de feição. 
“Nos últimos três anos com-
pramos um terreno, demos 
cursos a 24 elementos de 
socorrismo, somos das me-
lhores corporações forma-
das do norte. Temos uma 
ajuda enorme da A CELER, 
da Junta e dos empresários 
assim como da população. 
Temos que contar os cênti-
mos, porque a gestão é, as-
sim, rigorosa”, garante Abel 
Moreira. 

A aquisição do terreno 
pela direção cessante da 
AHBVR e da qual Abel Mo-
reira era vice-presidente, 
surgiu pela “oportunidade 
de negócio” por ser um ter-

reno contiguo ao quartel 
que dá à corporação um lo-
cal de treino para as equipas 
de manobras, por um lado e 
por outro, permitirá a am-
pliação do quartel quando 
tal se mostrar indispensá-
vel. “O nosso parque de via-
turas está bem dotado, mas 
começamos a ter problemas 

para as guardar”, explica 
Abel Moreira. 

Rebordosa à semelhança 
de outras localidades, com o 
boom da construção civil, 
também viu nascer muita 
construção em altura. Ainda 
assim, Abel Moreira não vê 
necessidade de aquisição de 
uma Autoescada. “É um in-

vest imento  demasiado 
avultado para a utilidade 
que tem. Se olharmos para 
as estatísticas não me lem-
bro de ser necessário em 
Rebordosa uma Autoescada 
para combater um incêndio. 
Há 20 anos um carro desses 
custava 100 mil contos (500 
mil euros). Se o tivéssemos 
comprado estava novo sem 
utilização”, conclui. 

Sobre os apoios institu-
cionais à AHBVR, Abel Mo-
reira, diz que da Câmara não 
tem “nem mais nem menos” 
queixas que as restantes 
corporações de bombeiros 
do concelho. “Há algum 
atraso na atribuição de ver-
bas, mas o dinheiro prome-
tido acaba sempre por che-
gar. Os apoios nos Seguros é 
muito positivo assim como a 

entrega de 101 mil euros até 
2017”, considera.

Ao Estado central Abel 
Moreira pede mais atenção 
para o setor. “Os atrasos nos 
pagamentos dos serviços de 
saúde são frequentes e nem 
sempre pagam o devido. 
Nós estamos cada vez mais 
amarrados a um conjunto 
de leis sem benefício mas 
com mais dificuldades. No 
dia que os bombeiros desa-
pareçam o Estado vai ter 
uma despesa brutal”, garan-
te. Já sobre a fusão de cor-
pos de bombeiros, Abel Mo-
reira,  diz de forma sur-
preendente que tal “não é 
impensável, poderá ser ine-
vitável a longo prazo numa 
gestão de recursos, mas não 
gostava de ser eu a estar 
aqui”, conclui.
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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

Projeto “Paredes na Rota  
da Proteção do Idoso”  
destapa cenário preocupante

O projeto “Paredes na 
Rota da Proteção do 
Idoso” em Segurança 

desenvolvido pela Polícia Mu-
nicipal de Paredes, em apenas 
duas freguesias do concelho, 
sinalizou 59 idosos em situa-
ção de abandono ou com pou-
ca retaguarda.

Ao longo do último ano, os 
agentes da Polícia Municipal 
de Paredes (PMP) começaram 
por percorrer a freguesia de 
Aguiar de Sousa, uma das 
mais distantes da sede do con-
celho e dispersas do municí-
pio, para dar indicações de 
cuidados de segurança aos 
idosos que vivem em situação 
de algum isolamento. Regu-
larmente, os agentes percor-
reram a localidade, também 
com propósito dissuasor de 
situações criminosas, tendo 
como vítimas os idosos.

O trabalho permitiu identi-
ficar as situações de pobreza 
que passaram a ter acompa-
nhamento da rede social, en-
tre as quais um casal de idosos 
que sofre de Alzheimer, outro 
caso de um homem que vivia 
sozinho em condições de mi-
séria e um casal com dois fi-
lhos que também apresentava 

sinais de profunda pobreza.
Para todos os casos, “foi en-
contrada resposta social nas 
instituições do concelho e ho-
je são acompanhadas regular-
mente para proporcionar aos 
utentes melhores condições 
de vida”, explicou Antero Tei-
xeira, um dos agentes da PMP.

Num dos casos foram reali-
zadas obras na habitação.

Na freguesia de Astromil, 
foram sinalizados 16 idosos, 
“um dos quais credor de uma 
intervenção social mais pre-
mente”, atalhou Maria João 
Pinho. O projeto de sensibili-
zação dos idosos para os cui-
dados de segurança também 
já arrancou na freguesia de 
Sobreira, onde já estão sinali-
zados alguns casos de isola-
mento e menor retaguarda, 
que estão a ser avaliados pelos 
serviços sociais do concelho.

O projeto realizado pela 
Polícia Municipal de Paredes 
também incluiu ações de sen-
sibilização em várias institui-
ções de solidariedade social 
que contaram com a partici-
p a ç ã o  d e  c e rc a  d e  1 4 0 
pessoas.

A vereadora da Ação So-
cial, Hermínia Moreira, pre-
sente na sessão que fez o ba-
lanço da iniciativa, elogiou o 
trabalho dos agentes policiais 
e das instituições sociais que 

têm colaborado no projeto. 
“Este projeto é uma priorida-
de, porque quanto mais se 

Solidariedade Social. Projeto deu apoio social a 11 casos considerados mais graves, de pobre-
za extrema, 10 dos quais em Aguiar de Sousa e um em Astromil. “Quanto mais se avança mais se 
vê o que está escondido”, reconhece Hermínia Moreira.

avança mais se vê o que está 
escondido”,  a f i rmou,  a 
vereadora.

António Orlando | texto

“Arrisca-te ao sucesso”
Na sessão foi apresentado outro projeto de inclusão social 
que está a acompanhar, há 20 meses, 193 casos de depen-
dência de drogas ou álcool. Segundo a Associação Paredes 
pela Inclusão Social (APPIS), parceira da autarquia no pro-
jeto “Arrisca-te ao sucesso”, já foi possível criar condições 
para que 30 pessoas já estejam há mais de seis meses sem 
consumir drogas ou álcool. Um dado peculiar e salientado 
na ocasião foi que “apesar de se saber do uso destas subs-
tâncias em meio escolar, não há sinalização das escolas ”.
O vice-presidente da autarquia, Pedro Mendes, considerou 
na ocasião, que “se não houvesse esta resposta, havia gente 
que estava a passar mal e hoje estão a passar um pouco me-
lhor, estão a lutar contra as contrariedades da vida”.
O projeto “Arrisca-te ao sucesso” tem um funcionamento 
de apoio psicossocial em Lordelo e promove ações de for-
mação e reintegração social e profissional dos utentes, com 
programas de treino de competências e articulação com o 
tecido empresarial de Paredes.

PUB

casebre servia de habitação 
a idoso abandonado em Aguiar de Sousa
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Em reposta à queixa apresentada 
por Alexandre Almeida ao Minis-
tério Publico sobre o empolamen-

to fictício dos Orçamentos da Câmara 
Municipal de Paredes, o Tribunal de Con-
tas confirma a existência de irregularida-
des e empolamento dos Orçamentos. Co-
meçando por referir que a competência 
para analisar queixas em relação aos Or-
çamentos Camarários é da competência 
do Tribunal de Contas e não do Tribunal 
Judicial, o Ministério Publico de Paredes 
após consulta ao Tribunal de Contas, con-
firma as irregularidades apontadas pelo 
Vereador Alexandre Almeida em relação 

PS Paredes mais uma vez pa  rece ter razão….
aos Orçamentos da Câmara de 2010 em 
diante. Perante a queixa apresentada de 
que dos Orçamentos da Câmara sucessi-
vamente apresentados desde 2010 até 
agora contém receitas fictícias que a Câ-
mara sabe de antemão que não vai arre-
cadar e como tal está a enganar os forne-
cedores da Câmara e todos aqueles que 
consultam os Orçamentos, o Tribunal de 
Contas não podia ser mais claro. O Tribu-
nal de Contas informa o Ministério Públi-
co que as contas da Câmara foram objeto 
de homologação com recomendações. No 
Relatório de verificação das contas pode 
ler-se o seguinte: “ O aumento do capital 
social da empresa AMIParedes, maiorita-
riamente através de bens em espécie ( 
escolas), originou um aumento dos inves-
timentos financeiros e consequentemen-
te um aumento do ativo relevante, o que 
influenciou o valor apurado do endivida-
mento nos anos de 2010 e 20111” “… se 
não se verificasse o empolamento do ati-

Por
paUlo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

aos Orçamentos da Câmara de 2010 em 
diante. Perante a queixa apresentada de 
que dos Orçamentos da Câmara sucessi-
vamente apresentados desde 2010 até 
agora contém receitas fictícias que a Câ-

A cultura, o passado
e o presente

quando queremos es-
tudar o passado, pa-
ra o compreender 

melhor e poder lançar pistas 
para o futuro, temos de ter os 
instrumentos necessários. 

Em primeiro lugar, o inte-
resse pelo objecto de estudo. 
Sem ele, qualquer actividade 
intelectual transforma-se 
num ritual de aquisição de 
conhecimentos inúteis, pro-
piciadores de títulos acadé-
micos e tão só. 

Em segundo lugar, o tem-
po de pesquisa, de elabora-
ção de hipóteses ou estudo 
de resultados. Uma vida pro-
fissional plena, em área dis-
tinta, não permite a suficien-
te disponibilidade para um 
caderno de encargos mais 
estruturado. Mas há certa-

Por
cristiano
riBeiro
Médico

mente potencialidades e ca-
pacidades a explorar, um es-
paço de aprofundamento de 
saberes, a todos os níveis. 

Em terceiro lugar, as fon-
tes credíveis e disponíveis de 
conhecimento. E aqui fale-
mos do existente, de arqui-
vos, das bibliotecas. São defi-
cientes as condições de aces-
so e pesquisa de documentos 
na região, e nomeadamente 
no Concelho de Paredes. Há 
queixas que poderão ser ou-
v i d a s  e  r e s p o n d i d a s 
positivamente. 

 Sobre a questão do Ar-
quivo Municipal, como cida-
dão e eleito na Assembleia 
Municipal sugiro uma reco-
mendação ou proposta à Câ-
mara que consista nos pres-
supostos seguintes e nas so-
luções aqui aresentadas:

Atendendo à reconhecida 
importância do Arquivo Mu-
nicipal e à necessidade de o 
adequar às exigências ac-
tuais da investigação; 

Atendendo a que os docu-

cristianoribeiro@gmail.com

cristiano
riBeiro

mentos ali existentes neces-
sitam objectivamente de 
melhores condições de sal-
vaguarda e conservação, sob 
pena de dano irremediável e 
consequente perda de infor-
mação de grande relevância 
histórica e cultural;

Atendendo a que, devido 
à exiguidade do espaço, as 
actuais instalações não são 
as mais apropriadas à pes-
q u i s a  p r e s e n c i a l , 
recomendo:

- A transferência do Ar-
quivo Municipal para as no-
v a s  i n s t a l a ç õ e s  d a 
Biblioteca.

- A criação de um regula-
mento que, entre outras, es-
tabeleça as normas de aces-
so, consulta e reprodução de 
documentos.

- A reorganização e o tra-
tamento arquivístico ade-
quado dos fundos documen-
tais existentes.

- A criação e/ou actuali-
zação dos índices de docu-
mentos e que os mesmos fi-
quem pesquisáveis online.

- A criação de um prémio, 
de valor simbólico, mas com 
carácter distintivo para 
quem se salientasse em es-
tudos, obras de salvaguarda, 
preservação e divulgação de 
documentos ou iniciativas  
afins.  

Fica esta proposta ao cui-
dado das autoridades mas 
sobretudo da consciência 
citadina. Paredes merece o 
melhor, como todas as co-
m u n i d a d e s  d o  n o s s o 
território

Depois de na edição anterior 
ter anunciado a minha can-
didatura à Comissão Política 

do PSD\Paredes, penso que chegou o 
momento de apresentar algumas 
propostas que serão as ideias-base 
para o futuro de Paredes.

A minha candidatura propõe a to-
dos os militantes do PSD um Novo 
Rumo para Paredes e para o próprio 
PSD. Queremos um PSD com dinami-
zação e mobilização capaz de :

- valorizar os militantes, procu-
rando aproveitar aquilo que de 

Por
JoaqUim
neves
Engenheiro

Novo Rumo. Depende de Ti

joaquimneves.progresso@gmail.com

melhor podem oferecer à nossa 
terra.

- ouvir os paredenses, para as-
sim termos uma maior consciên-
cia das suas necessidades reais.

- Formar uma equipa dinâmica, 
com competência, sólida e com ex-
periência, para poder criar um 
programa virado para os Pareden-
ses, que permita ao PSD vencer as 
eleições de 2017.

Quando ganhar, eu e a minha co-
missão politica começaremos de 
imediato a preparar esse programa 
que irá incidir essencialmente em 
três vectores essenciais:

-  acção social.  No próximo 
mandato, o PSD tem obrigatoria-
mente que estar mais próximo das 
pessoas, sendo mais solidário, e 

diretor: Vasco Ribeiro  |  editor: António Orlando (CP3057)  |  propriedade:  UNI - COMUNICAÇÃO, S.A. | contribuinte: 505738058  |  tiragem: 4.750 exemplares / edição. assinatura anual: Nacional €17,50 | Estrangeiro €24,00
número de depósito legal: 2164/83 | Registada no I.C.S. com o nº.  100077  |  morada: Administração, Redação e Publicidade: Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 Paredes
contactos: Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com  |  jornalp  rogresso.publicidade@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt  |  design e paginação: Pedro Cunha  |  redação: António Orlando
colaboradores: Alexandre Almeida, Cristiano Ribeiro, Gonçalo Ribeiro, Joaq uim Neves, Rui Silva e Paulo Silva  |  correspondentes: Cristiano Marques, Jorge Jorge, Paulo Pinheiro, Faustino Sousa, António Oliveira, Saul Ferreira, 
Albertino Silva e Sara Leal, Victor Pereira e Arlindo Lourenço |  impressão: Nav  eprinter, Indústria Grá�ica do Norte, S.A. Lugar da Pinta, km 7,5. EN 14 - Maia. Telef. 229 411 085. Fax. 229 411 084.
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Está a contratar Administrativo

S F/M envio de Curriculum C/V 
para este Jornal  nº 3389

PS Paredes mais uma vez pa  rece ter razão….
vo relevante, que esse expediente veio 
trazer, os limites de endividamento liqui-
do teriam sido excedidos em 47,2% e 
30,7%” Nas recomendações pode ler-se o 
seguinte: “ Adote maior rigor na elabora-
ção dos Orçamentos municipais, tendo 
em consideração o disposto na Lei nº. 
73/2013, de 03.09, a fim de que os orça-
mentos sejam alicerçados em previsões 
sinceras e fiáveis, evitando a assunção de 
compromissos financeiros sem garantia 
efetiva de financiamento” “ Respeite os 
princípios de rigor e eficiência orientado-
res do endividamento autárquico” E nas 
considerações finais do relatório do Tri-
bunal de Contas este propõe: “ O executi-
vo municipal seja informado que, nos 
termos do disposto na alínea j), do nº. 1, 
do art. 65º. Da Lei nº. 98/97, de 26 de 
agosto, com a alteração introduzida pela 
Lei nº. 20/2015, de 09 de março, o não 
acatamento reiterado e injustificado das 
recomendações do Tribunal de Contas 

pode constituir situação passível de efec-
tivação de responsabilidade financeira 
sancionatória” Fica pois claro que não é 
apenas o PS Paredes que reconhece que o 
Sr. Presidente de Câmara andou a enga-
nar os Paredenses e todos aqueles que 
consultam os Orçamentos da Câmara de 
Paredes ao colocar nos mesmos verbas 
fictícias que sabia que não ia obter, só pa-
ra conseguir endividar mais a Câmara. Só 
esta ilusão justifica a apresentação de Or-
çamentos irreais de 150 milhões de euros 
em 2011, que depois tiveram uma execu-
ção real de apenas cerca de 40%. Esta 
ameaça de aplicação de sanções financei-
ras por parte do Tribunal de Contas e as 
nossas constantes chamadas de atenção 
têm valido a pena, pois de ano para ano a 
Câmara tem vindo a reduzir os totais dos 
seus orçamentos, continuando apesar de 
tudo, e não obstante as nossas críticas 
constantes a conter receitas irreais, que 
sabe de antemão que não vai arrecadar.

Habemus Presidente

As Eleições Presiden-
ciais realizadas no 
dia 24 de Janeiro ti-

veram como resultado a 
eleição, logo à 1ª volta e 
apesar dos 10 candidatos, 
do Prof. Marcelo Rebelo de 
Sousa. Desde 2013 que li-
derou as muitas sondagens 
efectuadas, as quais deram 
sempre como garantida a 
sua vitória. E ele foi dando 
diversos sinais de que seria 
candidato. Confrontado 
com a célebre resposta 
“nem que Cristo desça à 
terra” com que em 1996 
respondeu à questão se se-
ria candidato à liderança 
do PSD, afirmou há dois 
anos que “o candidato de 
direita mais bem colocado 
nas sondagens tem o “de-
ver moral” e não dizer que 
não, admitindo que a deci-
são e anúncio de candida-
turas ocorressem em Maio 
ou Junho de 2015, a seis 
meses das presidenciais”. 
Falhou a previsão, e só no 
início de Outubro anunciou 
a sua candidatura. Mas foi a 
ú n i c a  fa l h a r  e  d e  t o d o 
irrelevante.

Com toda a estratégia cui-
dadosamente preparada, 
com o aproveitamento até ao 
limite da sua exposição me-
diática, com a facilidade que 
se lhe reconhece de comuni-
cador, foi só ir para a rua, 
contactar com a população, 
contornar com mestria as 
questões mais incómodas e 
ir resistindo aqui ou ali aos 
ténues ataques que os ou-
tros candidatos, perante o 
desfecho mais do que previ-
sível, lhe iam fazendo sem 
grande convicção e já em de-
sespero de causa, pois a sua 
vitória já cheirava, em gíria 
futebolística, a goleada e 
com nota artística.

Vamos agora aos outros 

falar um pouco dos outros 
concorrentes derrotados, e

continuando na óptica do 
desporto-rei, alguns foram-
se comportando um pouco 
como as equipas pequenas, 
quando visitam os clubes 
grandes: já é uma vitória se 
forem derrotados por pou-
cos! Apenas ambicionavam 
disputar a 2ª volta, impedin-
do assim que Marcelo fosse 
eleito logo à primeira, como 
aconteceu.

Os candidatos do PS tive-
ram menos cerca de 500.000 
mil votos que o seu partido 3 
meses antes, sendo esta a 3ª 
derrota consecutiva de An-
tónio Costa, depois das elei-
ções regionais da Madeira, 
das Legislativas e agora das 
Presidenciais. Ainda à laia do 
futebol, Costa joga como 
nunca, perde como sempre!

Maria de Belém justificou 
o cognome que recebeu no 
saudoso Contra-Informa-
ção: foi mesmo a Maria de 
Ninguém!

Já Sampaio da Nóvoa foi-
se esfumando na névoa que 
rodeou a sua candidatura. As 
notícias que nos diziam ser 
possível alguém com um 
curso de teatro e uma suces-
são de duvidosas equivalên-
cias, à moda de Relvas, che-
gar a catedrático com tese 
em História de Professores e, 
mais do que isso, a Reitor da 
Universidade de Lisboa, dei-
xaram muita gente de cara à 
banda. A nódoa manchou 
Nóvoa, que não conseguiu 
cumprir o seu grande sonho: 
ser a segunda escolha de to-

dos os que na primeira volta 
não votariam em Marcelo e 
que de mão beijada lhe da-
riam o seu voto na segunda 
volta. Para quem partiu der-
rotado e com tão grande am-
bição, até teve um resultado 
um pouco melhor do que 
péssimo…

A candidata “engraçadi-
nha”, como foi apelidada pe-
lo  camarada Jerónimo, 
Marisa

Matias, no que eu concor-
do, conseguiu, apesar do 
grande alarido, só manter 
votação 3 meses antes do BE, 
e o resultado do candidato 
Edgar Silva nada teve de en-
graçado para PCP, obrigando 
o partido a finalmente ter 
que reconhecer uma derro-
ta. Também já não era sem 
tempo.

Por fim uma palavra para 
o candidato Vitorino Silva. O 
resultado que teve deve-se 
mais a demérito dos outros 
do que mérito seu. Capitali-
zou algum voto de protesto, 
mas ficou muito longe do im-
pacto de outras candidatu-
ras igualmente de protesto, 
como Beppe Grillo em Itália 
e Tiririca no Brasil. Não te-
nhamos ilusões. Não basta 
fazer uma ou outra “palhaça-
da”, com o devido respeito, 
para ter votos em número 
suficiente para desafiar o 
“sistema”, como diria Dias da 
Cunha! Tino de Rans serviu 
para animar a campanha e 
até conseguiu passar a tratar 
a Marisa por tu, o que não se-
rá para todos. 

Grande feito.

Por
rUi
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

Novo Rumo. Depende de Ti
alargando a ajuda às pessoas mais 
necessitadas.

- consolidação financeira. Sen-
do realista e sabendo como se encon-
tram neste momento as contas da 
Câmara Municipal, temos que pro-
gramar um plano de recuperação fi-
nanceira ao longo do próximo man-
dato, para não condicionarmos os 
futuros investimentos nas fregue-
sias. Basicamente, temos que ser ca-
pazes de sinalizar o que não é essen-
cial para podermos canalizar esses 
meios para os investimentos real-
mente prioritários para, natural-
mente, melhorarmos a qualidades de 
vida dos Paredenses.

- captação de investimentos e 
criação de emprego. A primeira 
proposta e prioritária para o PSD, se-
rá certamente a diminuição do IMI, 
pois só assim é que poderemos ser 
competitivos na atracção do investi-

mento, um pouco à imagem, do que 
já é feito pelos concelhos vizinhos.

Temos que ser capazes de criar 
incentivos para que as nossas em-
presas, nomeadamente as que já cá 
estão, se possam identificar com a 
terra, que cresçam e que criem mais 
postos de trabalho. Temos que olhar 
primeiro pelos nossos, os que já cá 
estão, pois são um dos grandes valo-
res da nossa terra.

Depois sim, captar novas empre-
sas, demonstrando que com as novas 
condições que criaremos, aliadas à 
nossa localização geográfica, Pare-
des é o melhor concelho do país para 
se investir.

São estas as ideias-base, sobre as 
quais pretendemos trabalhar, para 
trazer para Paredes o lugar de desta-
que que a nossa terra merece.

Mas para que tudo isto seja possí-
vel, este Novo Rumo precisa de ti!
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posto de aBastecimento
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entrevista a mÁrio camilo mota

“Convencemos o empresário Joaquim Neves a  disponibilizar-se para o partido”

Pr o g r e s s o   Pa r e -
des(PP) – Em 2014, 
o que é que o levou a 

candidatar-se à presidên-
cia da comissão politica do 
psd/paredes?

m á r i o  c a m i l o  m o t a 
(mcm) – Fui cabeça de lista 
de uma equipa que entendia 
que eu reunia condições de 
consenso para a união de to-
dos os militantes e a impres-
são de uma dinâmica ao PSD 
que renovasse as estruturas 
e o funcionamento do PSD
-Paredes para o tornar um 
interlocutor fundamental na 
relação entre os Paredenses 
e a Gestão Municipal, por is-
so levou-me a vontade de 
s e r v i r  o  P S D  e  s e r v i r 
Paredes.

pp – o que é que falhou, 
na altura, para não haver 
consenso em torno da sua 
candidatura e qual o para-
lelo que estabelece para as 
eleições de 5 de março?

mcm – Há 2 anos convi-
dei as pessoas para o con-
senso, sentamo-nos à mesa, 
entendemo-nos e depois foi 
imposta uma rejeição de 

uma companheira e imposta 
uma vontade pessoal, por is-
so não houve bom senso. 
Agora, sentamo-nos à mesa, 
entendemo-nos e depois fo-
ram empurradas várias von-
tades pessoais, por isso, não 
fugindo às nossas responsa-
bilidades continuamos a tra-
balhar sem olhar para trás, 
no entanto espero que nisto 
haja bom senso.

pp – quer se queira ou 
não, celso Ferreira é uma 
voz com peso no psd. numa 
recente entrevista ao Pro-
gresso de paredes, celso dis-
se que “não tem preferên-
cias” para as escolhas que o 
partido terá de fazer, e que 
“apoiará o candidato que o 
partido quiser”. mas tam-
bém disse que “não é a rai-
nha de inglaterra não tendo 
que ficar calado a gerir os 
amuos”. o que pensa sobre a 
posição do presidente da ca-
mara neste processo? 

mcm - O companheiro 
Celso Ferreira é o Presidente 
da Camara Municipal de Pa-
redes e certamente estará 
empenhado em realizar o 
melhor mandato de sempre, 
o que penso ser de extrema 
importância para o PSD e pa-
ra Paredes. Julgo que parti-

dariamente nem sempre to-
mou as melhores opções por 
isso fará bem em deixar que 
sejam os militantes de base a 
decidir livremente e dando, 
aí sim, apoio ao futuro presi-
dente da Comissão Politica 
Concelhia, em toda a linha. 

Política.  O PSD de Paredes já fervilha com o processo eleitoral da Comissão Politica Concelhia (CPC). O órgão atualmente liderado por Adriano 
Campos, após a renúncia de Celso Ferreira, prepara a escolha da nova equipa que terá a responsabilidade de fazer a gestão do processo das au-
tarquicas do próximo ano. Por outras palavras, a nova CPC terá a tarefa de encontrar um substituto de Celso Ferreira que dê capacidade ao PSD 
para continuar o ciclo de governação no concelho que já leva 22 anos.  A um mês das eleições o Progresso de Paredes entrevistou Mário Camilo 
Mota, o social democrata de Aguiar de Sousa que disputou a liderança a Celso Ferreira nas últimas eleições internas do PSD.  

pp – como classifica a 
atitude de celso Ferreira 
neste processo?

mcm - Considero funda-
mental que o Presidente de 
Camara consiga o rendimen-
to máximo com o trabalho da 
gestão municipal no tempo 

António Orlando | texto
que ainda temos para bene-
ficiar as freguesias e os Pare-
denses, por isso penso que 
seria inqualificável se tives-
se algum tipo de interferên-
cia na escolha dos militantes 
do PSD.

pp – é já célebre a “prova 
dos nove” promovida por 
celso Ferreira junto dos 
presidentes de Junta do 
PSD. De que forma o resul-
tado dessa “prova” pode 
condicionar estas eleições?

mcm - O PSD de Paredes é 
um partido com raízes de-
mocráticas muito vivas e 
com certeza só faria uma 
prova dos nove se fossem 9 
os candidatos votados por 
todos os militantes de forma 
igualitária em eleições livres 
e democráticas. Não faz sen-
tido, a política não pode ser 
para jogar xadrez ou mesmo 
dizer o resultado conforme 
apetece ou  dá jeito. 

pp – como classifica a 
carta aberta do director 
Financeiro da camara tor-
nada publica recentemen-
te sobre uma das candida-
turas ao psd/paredes? 
não vê ingerência de fun-
ções neste caso?

mcm –  Simplesmente 

não classifico. É uma carta 
que se não é pessoal pelo 
menos tenta ser partidária, o 
que é errado. 

pp – o Joaquim neves 
deu sinais claros ao parti-
do que estaria disponível 
para a concelhia do psd/
Paredes. Porém, esses si-
nais, essa sua disponibili-
dade, não inibiram outros 
social  democratas  de 
anunciarem, também eles, 
candidaturas. Esse fato 
não vai dividir fragilizar o 
PSD em véspera das elei-
ções autárquicas?

mcm – O PSD ficará mais 
forte a seguir à eleição do 
próximo Presidente da Co-
missão Politica uma vez que 
estará a dar sinais para o fu-
turo e para a esperança dos 
Paredenses com a renovação 
inevitável nas suas estrutu-
ras, uma vez que estamos a 
fechar um ciclo. Como exis-
tem diversos companheiros 
com qualidades imprescin-
díveis ao partido é bom que 
não se inibam de dar o seu 
contributo e o Joaquim Ne-
ves é um desses militantes a 
quem reconheço a coragem 
de dar o primeiro passo e a 
consistência de um projeto 
para o PSD - Paredes.
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entrevista a mÁrio camilo mota

“Convencemos o empresário Joaquim Neves a  disponibilizar-se para o partido”
pp – Fala-se de mais do 

que uma candidatura ao 
psd/paredes. o que pensa 
dos candidatos que se 
perfilam?

mcm – O que lhe digo é 
que permaneço há mais de 
três anos numa equipa de 
militantes de base que traba-
lham pelo PSD/Paredes, que 
consideram que o PSD deve 
retomar os valores da social-
democracia e estruturar-se, 
no nosso concelho, com uma 
dinâmica que permita dar 
esperança aos Paredenses e 
uma maior qualidade de vi-
da. Essa equipa escolheu o 
companheiro Joaquim Ne-
ves para liderar a candidatu-
ra porque lhe reconhece a 
proximidade às pessoas, a 
capacidade de resolver e a 
visão de futuro que um novo 
ciclo exige.

Por isso,  quem achar 
que já trilhou esse cami-
nho, que se candidate e que 
apresente aos militantes as 
suas ideias.

pp – o Joaquim neves 
foi eleito vereador no pri-
meiro mandato de celso 
Ferreira mas, pouco tem-
po depois, demitiu-se em 
rota de colisão com o pre-
sidente de câmara. passa-
do este tempo, considera 
que tomou a atitude cor-
recta? o psd/paredes não 
ficou fragilizado com isto?

mcm – O Joaquim Neves 
foi eleito vereador, foi esco-
lhido para 2º na lista à Cama-
ra que lhe deu na altura uma 
grande confiança inclusiva-
mente na perspetiva de futu-
ro. Pelo que percebi, ao lon-
go dos anos, nos escritos do 
Joaquim Neves, a sua diver-
gência prendeu-se com a 
gestão realizada por Celso 
Ferreira e não com a estraté-
gia do PSD, os objetivos mu-
nicipais do PSD, os presiden-
tes de junta de freguesia do 
PSD ou os militantes do PSD. 
O partido tem como caracte-
rística a sua liberdade de 

pensamento crítico, por isso 
a fragilidade só poderia ter 
ocorrido se tivesse decorri-
do hipocrisia.

pp – Uma vez conquista-
da a concelhia, o Joaquim 
neves pretende candida-
tar-se à presidência da câ-
mara nas próximas elei-
ções autárquicas…

mcm – Depois da eleição 
concelhia o PSD Paredes terá 
um novo Presidente que terá 
de conquistar o partido para 
estruturá-lo e dar-lhe outra 
dinâmica para preparar as 
eleições autárquicas e essa é 
q u e  é  a  v e r d a d e i r a 
conquista. 

Como convencemos o 
empresário Joaquim Neves a 
disponibilizar-se para o par-
tido, ele terá obrigatoria-

PUB

mente de manter o espírito 
aberto na responsabilidade 
de preparar essa candidatu-
ra em 2017, mas neste mo-
mento não é candidato a 
mais do que a dar um novo 
rumo ao PSD Paredes e à 
concelhia.

pp – o que é que o Joa-
quim neves tem para dar ao 
psd? que projeto é esse?

mcm – O militante Joa-
quim Neves tem uma equipa 
focada para o trabalho de 
proximidade aos militantes, 
de re-centralização do PSD 
Paredes na social-democra-
cia e de activação das estru-
turas de base. Trata-se de 
um projecto de aposta nas 
áreas de acção social, conso-
lidação financeira do muni-
cípio e pela captação de in-

vestimento objectivamente 
para a criação de emprego. É 
um novo rumo na política e 
na dinâmica do PSD de 
Paredes.

pp – como é que se faz 
melhor que celso Ferreira? 
Ele disse que “quem vier a 
seguir a ele vai encontrar 
uma fasquia muito alta”… 

mcm – Foi o PSD Paredes 
que comemorou 22 anos de 
mudança e de esperança no 
concelho de Paredes em 
dois ciclos autárquicos em 
que a fasquia esteve sempre 
a subir por isso a receita do 
partido deve ser a do orgu-
lho no passado das coisas 
certas, emendar a mão do 
que correu menos bem e 
servir com proximidade e 
dignidade.

PUB
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FregUesias

Como qualquer cidadão 
preocupado com o bem-es-
tar social, com receio de que 
o pior possa acontecer e 
principalmente por uma 
questão de pouco conheci-
mento sobre o assunto, um 
destes dias contactei a Câ-

mara de Paredes, para re-
portar a existência das tão 
perigosas vespas asiáticas. 
Sim é verdade fiquei muito 
preocupado, depois de tudo 
o que se vai reproduzindo na 
comunicação social e de to-
do o alarmismo criado em 
redor de tal assunto, decidi-
me pelo tal contacto. Pois 
bem depois de ligar o núme-
ro geral da autarquia foi 
prontamente atendido por 
uma simpática voz feminina 

que me reportou que tal as-
sunto tinha um departamen-
to próprio, tendo inclusive 
passado a chamada. Nesse 
tal departamento atendeu-
me também uma outra voz 
feminina, depois de lhe ter 
explicado que todos os dias 
quando me sento à mesa pa-
ra tomar o meu pequeno al-
moço e antes de iniciar mais 
um dia de trabalho me depa-
ro com um enorme ninho do 
que parecem ser vespas 

asiáticas, tal simpatia infor-
mou que teria de passar ao 
sr. engenheiro x, uma vez 
que era a pessoa que se en-
contrava a resolver tais pro-
blemas. Pois bem o sr. depois 
de me atender simpatica-
mente, explicou que tinha 
conhecimento de tal situa-
ção, inclusive que havia co-
nhecimento de outras situa-
ções na freguesia de Aguiar 
de Sousa e que seria uma 
questão disponibilidade de 

meios, mas, no entanto, tudo 
ficaria resolvido no decorrer 
da semana seguinte.

No entanto chegou o mês 
de fevereiro, passou um mês 
e não uma semana sobre o 
contacto e o tal ninho perigo-
so ou não, continua no mes-
mo sitio tal como todos os 
outros na nossa freguesia.

Neste momento e depois 
de já ter lido neste jornal tex-
tos de colaboradores de ou-
tras freguesias a agradecer a 

rapidez com que foram in-
tervencionados, retirados e 
destruídos tais ninhos, ape-
tece questionar, - será que 
aqui também é Paredes?

Prefaciando alguém só 
apetece dizer que lá para os 
lados dos Paços do Concelho, 
a ideia deve ser a de que 
“Aguiar de Sousa?” todos sa-
bem onde é mas ninguém lá 
quer ir e...

...quem se importa com 
isso?

Aguiar de Sousa

As Malditas Vespas...
victor 
pereira

Foi no dia de 10 de Feve-
reiro de 1928 que se criou a 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Baltar. José Cunha, Fernan-
do Silva, João Silva, Ruy 
Marcelino e Bernardo San-
tos foram as personalida-
des ligadas à fundação de 
uma associação que hoje 
ultrapassou os sonhos mais 

otimistas da época. 
São 88 anos na defesa de 

pessoas e bens e na presta-
ção de socorro às vítimas de 
acidentes e catástrofes. 

Esta Associação é no 
presente e continuará a ser 
no futuro uma referência 
nos Bombeiros do Conce-
lho, do Distrito e do País, 
pois tem sabido acompa-
nhar a evolução técnica e 
operacional e as várias 
transformações institucio-
nais que tem vivido ao lon-
go destes anos.

Ainda recentemente a 

corporação esteve em des-
taque numa estação de tele-
visão, onde o seu coman-
dante, Delfim Moreira, colo-
cou em evidência todo o 
percurso da associação, 
bem como todas as suas va-
lências. A intervenção da 
Associação ao longo destes 
oitenta e oito anos constitui 
um extraordinário exemplo 
de abnegação e entrega ao 
bem comum, de centenas 
de mulheres e homens que 
passaram pelas fileiras da 
corporação durante quase 
90 anos de vida. Os Bombei-

ros voluntários de Baltar 
continuam a ser uma refe-
rência do Concelho e apre-
sentam um nível de ação e 
desenvolvimento que só 
está ao alcance das melho-
res corporações de Portu-
gal. Possui uma direção es-
tável há longos anos, um 
comandante que “respira” 
os B.V. Baltar por todos os 
poros e uma juventude cada 
vez mais qualificada, que 
assegura que a qualidade 
do serviço será para manter 
por longos anos.

FaUstino
 soUsa

Baltar

Bombeiros Voluntários
de Baltar 88 anos 
ao serviço da sociedade

2º Encontro de Cantares de Janeiras 2016
No passado dia 31 de 

J a n e i ro ,  d e c o r re u  o 
2º encontro de Janei-
ras, que foi organizado 
pela  Junta de Freguesia 
e pela Associação Clube 
Jazz de Baltar. A exem-
plo do ano anterior, o 
Palco do Salão Baltarar-
te, voltou a ser o cená-
rio de mais um encon-

tro de vários grupos de 
janeiras, que propor-
cionaram uma noite 
bem agradável”. Tudo 
c o m e ç o u  e m 1 9 9 8 , 
quando a associação e a 
Junta de Freguesia co-
meçaram a levar a mú-
sica aos baltarenses, no 
sentido de preservar a 
cultura de um povo que 

tem que se manter viva. 
O Grupo “O Desafio”, 
g r u p o  c o ra l  j o ve m , 
além de animar as eu-
caristias de Domingo, 
também brilhou nas Ja-
neiras 2016 e consti-
tuiu uma mais valia pe-
l a  f r e s c u r a  d a  s u a 
música.

De salientar a pre-

sença habitual de Her-
mínia Moreira, verea-
dora da educação e da 
ação  socia l ,  que  faz 
sempre questão de par-
ticipar ativamente to-
d o s  o s  a n o s  d e s d e 
1998, sendo  um exem-
plo de cidadania e de 
grande dedicação às 
atividades sociais.

Falta sinalização 
no acesso 
à Serra do Muro

União Sport Clube 
de Baltar
começou a ganhar
USC Baltar 1 – 0  SC Rio de Moinhos

A estrada de acesso à serra do Muro foi limpa e 
apresenta condições para a fluidez do trânsito 
como há muito não se verificava. Contudo a peri-
gosidade aumentou de forma exponencial, pois o 
abate de árvores colocou a descoberto precipí-
cios que poderão ser fatais para os mais despre-
venidos. O local é bastante frequentado e à noite é 
pouco iluminado. 

O União de Baltar está num ciclo vitorioso e 
nos últimos jogos conseguiu uma melhoria na 
qualidade do seu jogo. No passado fim de semana, 
os baltarenses levaram de vencida o Rio  de Moi-
nhos, em jogo da 18ª jornada da primeira divisão 
distrital. Os locais inauguraram o marcador aos 
40 minutos por Leandro Sousa, e conseguiram  
manter a vantagem até ao final de um jogo, que foi 
intensamente disputado.

A camisola verde e branca foi honrada e os 
seus fiéis adeptos esperam que cheguem mais vi-
t ó r i a s  p a r a  q u e  a i n d a  s e  a c r e d i t e  n a 
recuperação.
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Realizou-se no dia 9 de ja-
neiro o “XVII Renascer das Ja-
neiras”, organizado pelos Es-
cuteiros do Agrupamento 
1030 de Rebordosa. 

Agradecemos a todos os 
grupos que aceitaram o convi-

te feito pelos escuteiros e que 
apresentaram, a uma sala lo-
tada, a sua canção. Entre cada 
atuação foram lidas as qua-
dras entregues pelos paro-
quianos que aceitaram o desa-
fio feito pela paróquia durante 
a quadra natalícia. 

Os grupos presentes foram 
os seguintes: Tuna de Rebor-
dosa, Coro da Igreja Velha, Ca-
tequistas, Jovens JMJ – Cracó-

via 2016, Amigos do Cavaqui-
nho, Coro da Livração, GPS, 
Comissão de Festas 2016, 
ADR, Coro Paroquial de S. Mi-
guel, Rancho Folclórico “Os 
Marceneiros de Rebordosa”, 
Coro Sagrado Coração de Je-
sus, Grupo Desportivo da Por-
tela e os Pais dos Escuteiros.

Foi uma noite animada e de 
convivio com toda a comuni-
dade presente. 

FregUesias

Na noite do passado sába-
do, dia 30 de Janeiro, o Salão 
Nobre do Centro Paroquial 
de Sobrosa foi pequeno para 
acolher as mais de 300 pes-
soas que marcaram presen-

ça em mais um encontro de 
Cantares de Janeiras.

Este ano a organização 
apostou em moldes diferen-
tes, tendo estendido o convi-
te às paróquias que parti-
lham o mesmo pároco. Deste 
modo, estiverem presentes o 
Grupo Folclórico de Danças e 
Cantares de Sobrosa, o Gru-
po Musical “Amigos da Crise” 
(Sobrosa), o Coro do Centro 

de Convívio da Obra Social 
de Sobrosa, o Agrupamento 
de Escuteiros de Sobrosa, os 
Coros das paróquias de Bes-
teiros, Cristelo, Duas Igrejas 
e Sobrosa e ainda o Grupo de 
Jovens de Besteiros.

Foi, sem dúvida, uma noi-
te bem animada e que termi-
nou com o desejo comum de 
manter a tradição no próxi-
mo ano.

Sobrosa

Encontro de Janeiras enche Salão

ESCRITOR JOSÉ ORLANDO ROCHA

Tertúlia e 
Sessão de autógrafos

AHBVR comemorou 38 anos

O escritor José Orlando Rocha esteve no passado dia 
29 de janeiro pelas 21h30 na Biblioteca A Celer na Junta 
de Freguesia de Rebordosa.

Perante uma sala cheia de pessoas o escritor fez uma 
alusão ao  seu amor pela escrita, tem por objetivo cati-
var o interesse do povo, pela elevação da palavra dita e 
escrita.No final foi  feita a habitual sessão de 
autógrafos.

A nova direção da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa (AHBVR), 
no passado dia 17 de ja-
neiro, assinalou o 38º 
Aniversário da Institui-
ção. A efeméride serviu 
“para lembrar o trabalho 
dos fundadores que con-
seguiu o projeto Bombei-
ros Voluntários de Rebor-
dosa e para evidenciar a 
grandeza” da corporação, 
que desenvolve “um notá-
vel trabalho em prol da 
comunidade Rebordosen-
se, merecendo por isso, o 
reconhecimento público 
das entidades competen-
tes e da própria popula-
ção local”. 

Vários fundadores da 
AHBVR marcaram pre-

sença. Manuel Moreira, 
Azélio, Mário Sousa, Fer-
nando Magalhães fize-
ram questão de fazer a 
lembrança “dos momen-
tos difíceis do inicio para 
conseguir levar o projeto 
avante face às enormes 
dificuldades que a Insti-
tuição experimentou pa-
ra poder responder com 
eficácia às missões que 
lhe estão atribuídas e às 
solicitações da popula-
ção que, com brio e gran-
de dedicação, continua a 
servir com dedicação”.

Os fundadores con-
gratularam-se com mais 
este aniversário da cor-
poração Rebordosense, 
destacando “a satisfação 
por constatarmos que os 
nossos bombeiros conti-

nuam a realizar um servi-
ço notável junto da popu-
lação e a evidenciar um 
passado grandioso, con-
tinuando a afirmar-se co-
mo uma associação que 
sabe ultrapassar os obs-
táculos e vencer as ad-
versidades, sendo criati-
vos e inovadores, apos-
tando e bem na formação 
de bombeiros, procuran-
do alcançar sempre uma 
m a i o r  e f i c á c i a  e 
dinâmica”.

Os festejos do 38º ani-
versário da Fundação da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Rebor-
dosa terminaram com 
um “porto d´hora” numa 
saudável confraterniza-
ção entre dirigentes, co-
mando, corpo ativo.

cristiano
marqUes

rebordosa

Renascer das Janeiras
paUlo 
pinheiro

recarei

Recarei
comemora
160º aniversário

 A freguesia de Recarei 
comemora,  por estes 
dias, o 160º aniversário 
da sua fundação. A data 
também celebra a criação 
da paróquia local. 

Segundo os registos, 
foi a 1 de fevereiro que es-
ta freguesia situada a Sul 
do concelho de Paredes e 
com mais de 4500 habi-
tantes ganhou tal estatu-
to. Mas as celebrações 
prolongam-se, através de 
um extenso programa 
cultural e religioso, até ao 
próximo dia 7. As festivi-
dades terminam com a 
festa em honra de Santa 
Águeda.

Contas do Sport 
Clube 
Nun’Álvares 
aprovadas por 
unanimidade

Realizou-se, no passa-
do dia 29 de janeiro, a As-
sembleia-Geral do Sport 
Clube Nun’Álvares. A reu-
nião magna deste clube 
serviu para discutir e vo-
tar o Relatório e Contas 
do ano transato e, no final 
da sessão, o documento 
foi aprovado por unani-
midade pelos  sócios 
presentes.

Recorde-se que, neste 
momento, a equipa sé-
n i o r  d o  S p o r t  C l u b e 
Nun’Álvares lidera a série 
A da I Divisão da Associa-
ção de Futebol do Porto, 
estando, por isso, em con-
dições de disputar a subi-
da de divisão. Os bons re-
sultados são extensíveis 
às equipas de formação.

amândio
gUimarães
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divisão de elite 

campeonato i divisão Série 2

campeonato da ii divisão Série 3

campeonatos distritais da aFp

Jornada 21 disputada em 23-01-16
Pedrouços  .............................................1 Aliança de Gandra  ................................ 1
AD Grijó ..................................................0 Aliados FC Lordelo ................................ 2
Rebordosa AC ......................................2  SC Rio Tinto ............................................. 2
FC Leça ....................................................0 União Paredes ......................................... 0

 Jornada 22 disputada em 31-01-16
Aliados FC Lordelo.............................0 Aliança de Gandra ................................. 1
Vila Meã ..................................................0 Rebordosa AC ......................................... 3
União Paredes......................................2 Perafita ...................................................... 3

Classificação após 22 jornadas
1º Aliança de Gandra ....................................................................................... 47 pontos
3º Rebordosa AC ................................................................................................ 42 p
4º União Paredes ............................................................................................... 42 p
7º Aliado FC Lordelo ........................................................................................ 33 p

Próxima jornada  
Barrosas  - União Paredes
Barrosas – União Paredes
Pedrouços – Aliados FC Lordelo 
Aliança de Gandra - Valadares
Rebordosa AC – Lixa

Jornada 17 disputada em 23-01-16
Folgosa da Maia ...................................2 UCS Baltar................................................. 0
Bougadense ..........................................0 SC Nun´Alvares ....................................... 2
CCD Sobrosa .........................................2 Aparecida ................................................. 2

Jornada 18 disputada em 31-01-16
USC Baltar .............................................1 SC Rio Moinhos....................................... 0
SC Nun´Alvares ....................................2 ASS Nevogilde ......................................... 2
Melres .....................................................1 CCD Sobrosa ............................................ 2

Classificação após 18 jornadas
1º SC Nun´Alvares ............................................................................................. 34 pontos  
12º CCD Sobrosa ................................................................................................ 23 p
16º  USC Baltar ................................................................................................... 10 p

Próxima jornada  
CCD Sobrosa – Ataense 
Aparecida – USC Baltar
Folgosa  -  SC Nun´Alvares

Jornada 17 disputada em 23-01-16
AD Várzea ..............................................2 ISC Sobreirense ...................................... 5
FC Parada ...............................................0 S. Lourenço Douro ................................ 0

Jornada 18 disputada em 31-01-16
ISC Sobreirense ...................................6 Ancede ....................................................... 0
FC Parada descansou

Classificação após 18 jornadas
5º  ISC Sobreirense ........................................................................................... 29 pontos
10º  FC Parada ..................................................................................................... 20 p

Próxima jornada 
Airães – ISC Sobreirense
Torrados – FC Parada

O SC Nun´Alvares po-
de estar a um pe-
queno passo de fa-

zer a festa da subida à Divi-
são de Elite da Associação 
de Futebol do Porto. A equi-
pa de Recarei é desde a nona 
jornada, disputada em 22 
de novembro, líder da série 
2 da I Divisão da AFP. Soma 
34 pontos, agora que estão 

António Orlando | texto

Futebol. CCD Sobrosa e USC Baltar, as outras duas equipas de Paredes que disputam a série 2 
do Campeonato 1ª Divisão da AFP, têm protagonizado o suficiente e o mau. 

SC Nun´Alvares Campeão 
de Inverno sonha  
com a subida à Elite da AFP

cumpridas 18 jornadas da 
prova. Primeiro repartiu o 
primeiro lugar com a con-
corrência, Águias de Eiriz e 
Nevogilde. Depois, à passa-
gem da 15ª jornada, no dia 
10 de janeiro, desfez a socie-
dade e isolou-se na frente 
da prova. 

Atualmente, o Nun´Alva-
res soma 34 pontos, tem 
mais um ponto que o Caíde 
de Rei, 2º classificado. É cer-
to que a folga pontual é es-
cassa, mas a manter-se a re-
gularidade do Nun´Alvares 
os seus adeptos poderão no 
final da época festejar a con-
quista do campeonato e a 
consequente subida de es-
calão. Refira-se que o de-
sempenho do Nun´Alvares 
subiu de rendimento, por 
coincidência ou não, após a 
ameaça de demissão do pre-
sidente do clube, Amândio 
Guimarães. O presidente 
ameaçou, mas não concreti-
zou, manteve-se no cargo e 

a equipa começou a acertar 
mais vezes na baliza dos 
adversários. 

Já o CCD Sobrosa depois 
de um início de campeonato 
muito acima das expetativas 
dos seus dirigentes e treina-
dor, tem alternado os bons 
desempenhos com resulta-
dos menos bons o que lhe 
garante para já um 12º lugar 
da geral com 22 pontos.

Em Baltar, o União Sport 
Clube vive dias difíceis. A jo-
gar em casa emprestada, na 
Cidade Desportiva de Pare-
des, o USC Baltar, já trocou 

de treinador, mas a equipa 
não consegue fugir do últi-
mo lugar do campeonato. 
Ainda assim, registo para a 
1ª vitoria. Foi no passado 
domingo, na jornada 18, por 
1/0 frente ao Rio de Moi-
nhos, oitavo classificado.

O USC Baltar está a oito 
pontos da linha de agua que 
lhe permitirá evitar a desci-
da à II Divisão. É difícil evi-
tar a descida, mas não im-
possível. Ainda há para dis-
putar 36 pontos nos 12 
jogos que restam do cam-
peonato. Haja fé.

nun’Álvares lidera campeonato 
da 1ª divisão da série 2 da aFp
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desporto

Aos 22 anos, André Mouta co-
leciona títulos “entre as trutas” 
do Enduro, modalidade fora de 
estrada do motociclismo. Três 
campeonatos do Troféu Lusoga-
lico e vice-campeão nacional de 
Super Enduro são o palmarés 
deste jovem natural de Lordelo. 
O feito ganha ainda um maior re-
levo pelo facto de André Mouta 
competir há apenas quatro anos.

“Os pilotos, quase todos, co-
meçam muito cedo. Eu comecei 
mais tarde”, contextualiza, o jo-
vem André. 

Uma das explicações para o 
quase serôdio inicio de competi-
ção do piloto de Lordelo, teve que 
ver com o receio maternal após 
um acidente com alguma gravi-
dade. “Mal comecei a acelerar na 
competição parti um pé.  Desani-
mei e só passado um ano é que 
voltei a andar de moto.  A minha 
mãe ficou com receio, não queria 
que eu andasse. Depois o meu pai 
comprou uma moto usada e co-
mecei a perder o medo e ganhar 
gosto”, revela André Mouta, ao 
Progresso de Paredes. 

Em 2014 começou a competir, 
no caso, no Trofeu Lusogalaico na 
categoria de juniores. Logo aí tor-
nou-se vencedor do campeonato. 
Em 2015 as conquistas triplica-
ram: fez o Troféu Nacional Verdes 
1 e tornou-se campeão; fez o Tro-
féu Luso-galaico Expert e ganhou o 
campeonato note-se, sem vencer 
uma única prova. “Sou um piloto 
regular”, justifica: fez o campeona-
to de Super Enduro e foi vice-cam-
peão nacional. “Nunca pensei atin-
gir o lugar que atingi, tendo em 
conta a concorrência”, confessa 
André. Refira-se que nesta compe-
tição participam as chamadas tru-
tas do motocross: Fernando Fer-
reira, que se sagrou campeão; Joa-
quim Rodrigues; Luís Oliveira 
entre outros. 

“Andei sempre nos lugares do 
pódio, fui muito regular e acabei vi-

motocross

André Mouta coleciona títulos  
no meio das trutas do Super Enduro

polo aqUÁtico

Atletas selecionados para 
Seleção Nacional de sub-13

Futebol Americano 

Ruben Sousa 
é Campeão Nacional  

António Orlando | texto

ce-campeão. Os outros arriscam e 
caem. Eu vou nas minhas calmas, 
faço os meus tempos e no fim faze-
mos as contas, diz, André Mouta, 
revelando uma maturidade que es-
conde o menino piloto acabado de 
nascer para a competição à séria.   

André herdou do pai, Albano 
Mouta, o gosto pelas motas mas 
os estilos são diferentes. Palavra 
de filho: “o meu pai é mais nervo-
so que eu. Eu não. Tento concen-
trar-me e fazer a especial limpi-
nha sem quedas”. 

motocross. Jovem piloto de Lordelo, pelo andamento que imprime à 
KTM SXF250 que conduz promete imortalizar o apelido do pai, Mouta é 
nome já conhecido na tribo do motocross.

A moto que o piloto de Lorde-
lo tripula é uma KTM SXF250, 
“brinquedo” para custar 8 mil eu-
ros, é preparada pela Moto Mário 
e Mota Três Tempos e decorada 
pela NDGrafich. O orçamento da 
competição é familiar. Engloba 
os gastos de pai e filho. “Nós os 
dois gastamos mais de 20 mil eu-
ros ao longo do ano. Pneus, óleos, 
viagens é tudo muito caro. E faze-
mos tudo pelo mais barato. No 
ano passado, a prova mais longe 
foi no Alentejo. Saímos daqui às 
sete da manhã de sábado e che-
gamos às sete da manhã de do-
mingo. Foi sempre a andar”. 

Extracompetição e para fa-
zer face ao rombo no orçamen-
to familiar, André Mouta prepa-
ra e vende lenha, na fábrica do 
pai.  O dinheiro extra ajuda a 
pagar a fatura de 300 euros/
mês do curso de Gestão de Em-
presas que frequenta no Insti-
tuto Universitário da Maia (IS-
MAI). “Com uma serra-fita cor-
to a lenha das casqueiras para 
vender para lareiras e fogões”, 
diz sem preconceito.

André é aluno do 3º ano do 
curso de Gestão, “para reunir 
competências para um dia gerir a 
fábrica” do pai. “Eu gostava de 
Desporto, mas não há saída. Op-
tei por Gestão. Apesar de difícil, 
tem muita matemática, pode fa-
zer-me jeito um dia”, conclui. 

Pai e filhos 

Alem da dupla, filho e pai, 
que tem feito furor no Super 
Enduro, na calha está um 
terceiro piloto da família 
Mouta. No caso Albano Mi-
guel, 14 anos, o irmão mais 
novo de André. “O meu ir-
mão já está a ganhar o vicio. 
O Albano tem uma KTM 50. 
A nossa mãe sofre. Mas ela 
agora já gosta. Ao início foi 
um problema para a con-
vencer, não queria que eu 
andasse.  Agora se eu che-
gar a casa com um arra-
nhão, ela encolhe os om-
bros, já está habituada” 
(risos).

O atleta da Casa do Benfica em 
Paredes, Ruben Sousa conquistou 
no passado dia 31-01-2016 na Ci-
dade de Pombal o Titulo de Cam-
peão Nacional Juvenil em pista co-
berta na prova de 3000mts, com a 
marca 8.58,24s que passa a ser no-
vo record pessoal e melhor marca 
Nacional desta época.

Ruben Sousa iniciou as 15 voltas 
à pista de uma forma cautelosa cor-
rendo integrado no pelotão, assu-
mindo a liderança a 4 voltas do final 
para vencer a prova.

regional de corta-mato
Os atletas da Casa do Benfica em 

Paredes conquistaram vários pó-
dios no Campeonato do Norte de 
Corta Mato e Regional Iniciados, 
Juniores e Séniores. A prova decor-
reu no dia  30 de  janeiro  em 
Felgueiras.

individUal
Iniciados Masculinos
Jorge Pereira - Vice Campeão 

Regional e Vice Campeão do Norte

JUniores.mascUlinos
Pedro Moreira - 3º classificado 

Campeonato Regional e 3º clas 
Campeonato do Norte

séniores.Femininos
Cristina Freitas - Vice Campeã 

Regional e 3ª Clas Campeonato do 
Norte

colectivos
JUniores mascUlinos
Campeões Regionais e Cam-

peões do Norte

Quatro elementos das camadas 
jovens do Paredes/Halcon/Rota 
dos Móveis, equipa de polo aquáti-
co, participaram, no último fim-de 
semana, em mais uma sessão de 
treinos da seleção nacional. Os três 
atletas masculinos e uma da equipa 
feminina deslocaram-se ao Jamor, 
em Lisboa, para se submeterem a 
testes com vista à seleção e prepa-
ração dos jogadores que irão parti-
cipar, na categoria de sub-13, num 

torneio marcado para junho deste 
ano, em Madrid. No final do fim de 
semana de trabalho, os atletas do 
Paredes/Halcon/Rota dos Móveis 
foram selecionados para mais uma 
sessão de treinos a realizar nos dias 
12 e 13 de março.

Recorde-se que as equipas do 
Paredes/Halcon/Rota dos Móveis 
estão sedeadas na Piscina de Reca-
rei, local onde realizam a maioria 
dos treinos e todos os jogos. 

Os Lumberjacks foram golea-
dos em casa pelos Mutts por 
6-45. No jogo realizado na cida-
de desportiva de Paredes. A   bo-
la de jogo foi atribuída a Duarte 
Ferreira, CB. O jovem atleta a 
cumprir o 1º ano na equipa pa-

r e d e n s e  e s t e v e  e m  b o m  
plano, num jogo onde teve árdua 
tarefa de marcar alguns dos jo-
gadores mais rápidos da Liga. 
Duarte Ferreira ainda fez dois 
roubos de bola aos poderosos 
adversários.
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os nossos empresÁrios

Mulheres a postos em Rebordosa

A simpatia no feminino é a 
oferta da casa com direito 
a desconto direto entre 3 

a 5 cêntimos no combustível. Es-
te é o cartão-de-visita do posto 
de combustível Freitas, Calculo 
Triunfal,  em Rebordosa. 

Com uma larga experiência no 
domínio dos combustíveis, em 
Amarante, onde detém cinco 
postos de abastecimento, a em-
presa Petrofregim assumiu em 
setembro de 2014, a gestão e ex-
ploração do Posto de Combustí-
vel em Rebordosa. 

“A Galp decidiu negociar este 
posto e a nossa empresa que é fa-
miliar decidiu apostar em Rebor-
dosa. Não estamos arrependidos. 
Antes pelo contrário”, explica 
Mónica Silva, 34 anos, socia ge-
rente do negócio.  

O upgrade do negócio deu em-
prego a três mulheres todas resi-
dentes na cidade de Rebordosa. 
“Preferencialmente mulheres. 
Isto sem qualquer tipo de estig-
ma nem desconsideração para 
com os homens, mas pela expe-
riência achamos que as mulheres 
são mais aptas para o serviço”, 

considera. No último trimestre 
de 2015 o quiosque e zona de cai-
xa do Posto de Combustível fo-
ram alvo de obras. A cafetaria e o 
quiosque passaram a funcionar 
de forma harmoniosa deixando 
via verde para a loja de conve-
niência e caixa.

Na loja de conveniência en-
contram-se à venda entre outros, 
o jornal Progresso de Paredes, 
serviço de cafetaria, produtos lu-
brificantes, acessórios auto e 
produtos de higiene. O jogo da 

sorte e azar “raspadinha” é dos 
produtos mais procurados. “É 
um fenómeno. Por vezes dá a 
sensação que é um vício raspar a 
sorte”, relata Mónica Silva. Ali, 
clientes já rasparam “vários pré-
mios de mil euros”.

Das sete horas da manhã até 
às 23 horas, o Posto de Combustí-
veis da Calculo Triunfal é, assim, 
a opção válida a ter em conta pa-
ra um café e dois dedos de con-
versa enquanto o veículo é 
abastecido. 

Empresas. Antigo Posto 
de Combustíveis da Galp 
reabriu com nova gerên-
cia e com novo ar. Os 
combustíveis Freitas, 
Calculo Triunfal, abaste-
cem agora Rebordosa 
com simpatia e descon-
to imediato.
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sociedade

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Loja de 
Turismo 
de Paredes 
oferece jantar 
para dois

Dia namorados. 
Concurso multimé-
dia assinala Dias dos 
Namorados

A Câmara de Paredes, 
através da Loja Interativa de 
Turismo, promove, até ao 
dia 10 de fevereiro, um con-
curso de fotografia e escrita 
para assinalar o dia de S. Va-
lentim, mais conhecido co-
mo Dia dos Namorados, que 
se celebra a 14 de fevereiro.

O desafio lançado aos ca-
sais é o de tirarem uma foto-
grafia na promotora virtual, 
que se encontra à entrada 
da Loja Interativa de Turis-
mo de Paredes, e escreve-
rem um pequeno texto em 
que exaltam o amor. O texto 
deve conter uma alusão ao 
Dia dos Namorados, outra 
ao concelho de Paredes e 
outra à Loja de Turismo, de-
vendo depois ser enviado 
para a Loja de Turismo - tu-
rismo@cm-paredes.pt. O 
casal vencedor tem direito a 
um jantar romântico no Pa-
redes Hotel Apartamento.

O regulamento do con-
curso pode ser consultado 
na Loja de Turismo de Pare-
des e no sítio da Câmara de 
Paredes.
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cUltUra

PUB

alord

Festas

leitUras

AgEnDA
cUltUral do concelho de paredes  /  Fev

lordelo 

exposição 
até 22 março
De segunda a sexta-feira, das 10 às 12h e das 14h às 
17h | Exposição Coletiva de Ilustração infantojuvenil 
“Outro Modo de Escrita” Local – Auditório A Lord

Fevereiro 
Trajes Tradicionais Portugueses Minho, 
Trás-os-Montes e Douro Litoral

teatro 
Dia 13 fevereiro
Auditório da Fundação A Lord | “O Intervalo da Vida”, 
pelo grupo LORDator | Entrada Livre

teatro Fantoches 
Dia 16
10.30 horas | O Sapo Apaixonado de Max Velthuijs 
Escritor do Mês, Pedro Chagas Freitas

leitUras 
A rapariga Rebelde: Aventuras na Escola

hora do conto
Dia 27 
09-12.30h | 13.30 – 15h | Era uma vez, hora do conto 
seguida de uma atividade de expressão plástica

ateliê 
Dias 11,18 e 25 fevereiro | Ateliê de Olaria
por Mestre Oleira Maria Fernanda Braga

visitas à torre dos alcoForados
Dias 7, 14, 21 e 28 | Domingos entre as 
15h00 e as 16h00 | Visitas guiadas por técnico 
da Rota do Românico.

07 Fevereiro | Festa de Sta. Águeda | Recarei 

recarei

ipss do mUnicípio

BiBlioteca mUnicipal

Todas as segundas feiras de cada mês | manhã - 10h| 
tarde 15h | Local – IPSS | “A leitura não tem idade” 
por técnicos da biblioteca| Inscrições: biblioteca@
cm-paredes.pt/255 788 776

06 Fevereiro | 9.30h | Workshop “ A Fada”, por Rosá-
rio Nunes | Preço 15 euros | Inscrições: biblioteca@
cm-paredes.pt/255 788 976

8 Fevereiro | 14.30h | Workshop “Marcaras de Car-
tão”  por Rita Campos e  Exposição de Mascaras | Pre-
ço 5 euros | Inscrições: biblioteca@cm-paredes.
pt/255 788 976

14 Fevereiro | 11h | “Yoga em família” por Inês Vaz e 
Manuela Pereira | Publico alvo bebés | Preço 8 euros | 
Inscrições: biblioteca@cm-paredes.pt/255 788 976

Orfeão da Fundação a Lord

A tradição musical 
em Lordelo (Pare-
des) remonta à 

primeira metade do sécu-
lo XX, época em que o 
Maestro Vergílio Pereira 
fundou, nesta cidade, o 
Orfeão Castro Araújo, que 
obteve a Medalha de Ouro 
no 1.º Concurso Orfeóni-
co, realizado na cidade do 
Porto, em 1932.

Tentando retomar esta 
tradição, criou-se, em 
1998, o Orfeão da Funda-
ção A LORD, com o objeti-
vo de continuar a sensibi-
lizar a população para es-
t a  á r e a  c u l t u r a l , 
incutindo-lhe o gosto pela 
música e ocupando de for-

ma profícua os seus tem-
pos de lazer.

Este coral é constituí-
do por cerca de 27 ele-
mentos. Interpreta músi-
ca vocal a capella, abran-
gendo no seu repertório 
os mais diversos estilos.

A partir do ano 2000, e 
apesar da sua juventude, 
começou a participar em 
alguns eventos culturais 
organizados pela Funda-
ção A LORD, tais como o 
OrffLORD (Festival de Or-
feões) e concertos de Pás-
coa e Natal. Tem vindo a 
apresentar-se, também, 
em várias localidades do 
nosso País, destacando-se 
a sua participação, em co-

laboração com outros co-
ros, num memorável con-
certo realizado na cidade 
do Porto, no dia 24 de ju-
nho de 2002, sob a dire-

ção do Cónego Dr. Ferreira 
dos Santos. Em abril de 
2011, efetuou a sua pri-
meira internacionaliza-
ção ao participar no VIII 

Certame de Habaneras de 
Naron (Espanha). Em 
2008, gravou um CD, no 
qual uma boa parte do seu 
longo e diverso repertório 
ficou registada, tendo em 
vista divulgar o trabalho 
já realizado.

Através dos seus con-
certos, tem permitido di-
vulgar o nome de Lordelo 
e da sua Fundação.

O Orfeão é dirigido pe-
lo Maestro Luís Monteiro, 
que abraçou este projeto 
desde o seu início, apre-
sentando-o, pela primeira 
vez em público, no dia 16 
de junho de 1999, aquan-
do do primeiro aniversá-
rio da Fundação A LORD.

musica. Através dos seus concertos, tem permitido divulgar o nome de Lordelo e da sua Fundação. Grupo 
coral é constituído 27 elementos. Interpreta música vocal a capella.

A Torre dos Alcofora-
dos, em Lordelo, Paredes, 
vai estar aberta a todos 
os que a queiram visitar 
das 14h00 às 17h30, já no 
próximo domingo, dia 7 e 
ainda nos dias 14, 21 e 28 
deste mês. As visitas são 
guiadas pelo técnico da 
Rota do Românico, Joa-
q u i m  C o s t a ,  e n t re  a s 
15h00 e as 16h00.

A torre do Alcoforados, 
classificada como Imóvel 
de Interesse Público inte-
grado na Rota do Români-
co – Caminhos de Encanto, 
foi alvo de uma requalifica-
ção recentemente inaugu-
rada pelo Prémio Nobel 
das Paz José Ramos Horta, 
que lhe devolveu a digni-
dade que merecia.

A torre foi assim tam-

bém devolvida à popula-
ção de Lordelo, e precisa-
mente para promover uma 
maior identificação da po-
pulação com este impor-
tante e belo monumento, a 
Rota do Românico, a Câ-
mara Municipal de Pare-
des e a Junta de Freguesia 
de Lordelo estão abri-la 
gratuitamente ao público 
aos domingos.

Rota do Românico promove visitas 
guiadas gratuitas à Torre dos Alcoforados
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Parque da Cidade de Paredes 
transformado em Feira Popular

O Parque da Cidade de 
Paredes, segundo a 
organização, trans-

forma-se assim num autênti-
co parque de diversões, onde 
não faltarão carrosséis, pista 
de gelo, carrinhos de cho-
que, uma roda gigante ou um 
trampolim radical, entre 
tantos outros divertimentos 
para miúdos e graúdos.

Com atrações para toda 
a família, a Feira Popular de 
Paredes proporcionará 
bons momentos de recrea-

ção e diversão, não faltando 
as imprescindíveis fartu-
ras, pipocas, e guloseimas, 
o algodão doce, artesanato 
e muitas surpresas.

Para além dos tradicio-
nais divertimentos, terá 
uma nota de particular des-
taque para pista de gelo 
com 400 metros quadrados 
que fará as delícias dos 
mais novos e também dos 
m e n o s  n o v o s  e  m a i s 
aventureiros.

O Dia dos Namorados, 

Festa. Cidade de Paredes acolhe a feira de 13 de fevereiro a 6 de março. A iniciativa é promovida 
pela autarquia em parceria com a Associação Portuguesa de Empresas de Diversões.

PUB

Foi apresentado na se-
mana passada o Plano 
100- 100 milhões em 

100 dias. Foi desta forma 
que o Governo caracterizou 
um plano para acelerar os 
investimentos das empresas 
c o m  a p o i o  d e  f u n d o s 
comunitários.
Uma das coisas que recor-
rentemente ouvimos falar é 
do não aproveitamento de 
fundos comunitários. Ora, 

Por
alexandre 
almeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexandre 

Revisor 
Oficial de Contas

Plano 100
por vezes, compreende-se 
a razão pela qual as empre-
sas não aproveitam todos 
os fundos comunitários 
que são colocados à sua 
disposição, porque para re-
ceberem os incentivos, 
quer seja a título de em-
préstimo, quer a fundo per-
dido, têm de ter fundo de 
maneio para primeiro rea-
lizarem os investimentos 
aprovados nas candidatu-
ras e só posteriormente, 
aquando da apresentação 
dessas faturas é que rece-
b e m  o s  a p o i o s 
comunitários.
É certo que existem meca-
nismos para que as empre-
sas possam receber de for-
ma antecipada a parte dos 

apoios comunitários, mas 
esses mecanismos envolvem 
a apresentação de garantias 
bancárias que nem sempre 
são possíveis de obter junto 
da banca, pois esta exige 
contrapartidas para as pres-
tar e são bastante onerosas.
Consciente desta realidade e 
para recuperar o atraso do 
início do novo quadro comu-
nitário Portugal 2020, o Go-
verno lançou o Plano 100, 
que visa acelerar a chegada 
dos apoios comunitários às 
empresas que têm projetos 
aprovados, o mais rapida-
mente possível.
Para termos uma ideia da di-
m e n s ã o  d o  a t r a s o ,  a 
30/11/2015, havia 3159 
projetos aprovados no âmbi-

to do Portugal 2020, mas 
desses projetos ainda só ti-
nha chegado 4 milhões de 
euros às empresas e apenas 
a 15 desses projetos.
Para inverter esta tendência 
e fazer esses fundos chega-
rem à economia o mais rapi-
damente possível, este plano 
prevê as seguintes medidas:
Possibilidade de adianta-
mento de 10% dos apoios 
sem necessidade de apre-
sentação de qualquer garan-
tia. Redução dos valores de 
garantia a apresentar para 
conseguir adiantamentos de 
25% ou de 50% do total dos 
apoios. 
Colocar os Sistemas de Ga-
rantia Mutuo a poderem 
prestar essas garantias de 

“consciente 
desta realidade e 
para recuperar o 

atraso do início 
do novo quadro 

comunitário Por-
tugal 2020, o go-

verno lançou o 
Plano 100, que 
visa acelerar a 

chegada dos 
apoios comuni-

tários às empre-
sas que têm pro-
jetos aprovados, 

o mais rapida-
mente possível”.

forma mais facilitada e a me-
nos custo que os bancos.
Criação de uma Linha de Fi-
nanciamento junto do Banco 
Europeu de Investimento a 
taxa de juro muito reduzida 
para financiar a parte dos in-
vestimentos dos projetos 
que não é apoiada por fun-
dos comunitários.
Assim, é importante que as 
empresas que apresentaram 
projetos durante 2015 e que 
os mesmos foram aprova-
dos, tomem contacto com 
estas medidas e as aprovei-
tem para que tenham acesso 
aos apoios o mais rapida-
mente possível e consigam 
financiar-se da parte não 
apoiada ao mais baixo custo 
possível.

14 de fevereiro, será assi-
nalado com divertimentos 
a apenas um euro, exceção 
feita à pista de gelo e ao 
trampolim radical.

A Feira Popular de Pare-
des vai estar aberta ao pú-
blico às quartas e quintas-
feiras, das 14h00 às 22h00, 
às sextas e sábados, das 
14h00 às 24h00, e aos do-
m i n g o s ,  d a s  1 0 h 0 0  à s 
22h00.

“Foi lançado o desafio à 
Câmara Municipal e aceitá-

mo-lo com todo o gosto. 
Não é todos os dias que po-
demos ter uma Feira Popu-
lar na cidade e esperamos 
que tenha sucesso, para 
que a possamos replicar em 
outubro. Paredes passaria 
assim a ter uma feira popu-
lar duas vezes por ano, para 
júbilo das crianças do nos-
so concelho e dos conce-
lhos vizinhos”, salienta Cel-
so Ferreira, Presidente da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes.
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

Aos familiares de todos 
os falecidos

"oprogressodeparedes" 

apresenta sentidas 
condolências

FALECEU

antÓnio JoaqUim 
moreira da silva
Faleceu no dia 2 de fevereiro, com 88 anos. Era natural 

de Astromil-Paredes e residente na Rua Central do Carreiro nº 160 
- Astromil, Paredes. Era Viúvo de Margarida Moreira da Silva.
agradecimento
Seus �ilhos, 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 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 sábado, dia 6 
de fevereiro pelas 16 horas na Igreja Paroquial de Astromil. Antecipa-
damente expressam o mais profundo e reconhecido agradecimento a 
todos quantos os horem 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/ 919515181ASTROMIL

FALECEU

Bernardino
dos santos Ferreira
Faleceu no dia 28 de janeiro, com 50 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 

Rua S. Evangelista nº 199- Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
casado com Maria Augusta Barbosa dos Reis.
agradecimento
Sua esposa, �ilhas, genro, neto e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e fune-
ral, 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
VILA COVA DE CARROS

FALECEU

ilda Ferreira moreira
Faleceu no dia 28 de janeiro, com 81 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Rua 
Nova da Bouça nº 48-Mouriz,Paredes. Era Viúva 
de José de Sousa Freitas.  

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, 

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

MOURIZ

FALECEU

JoaqUim moreira 
(Bento)
Faleceu no dia 26 de janeiro, com 85 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 

de Penhas Altas nº 433- Lordelo, Paredes. Era casado com 
Deolinda Dias Ferreira Tuna.
agradecimento
Sua esposa, �ilhos, noras, genros, 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 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

participação da missa 
de 4.º aniversÁrio de Falecimento
(19 DE FEVEREIRO DE 2016)

FlÁvio José de Bessa 
Ferreira alves

Faz quatro anos que partiste… “Querido �ilho”. 
Que estejas em “Paz” desejam os teus pais, irmãos, cunhadas, 
sobrinhos e restante família. 
Todos continuamos a amar-te muito. 
Saudades sem �im…
Viverás sempre em nós. 

Sua família participa que será celebrada missa pela sua alma 
sábado, dia 20 de fevereiro, às 19 horas, na igreja de Paredes, 
agradecendo, desde já, a todos os que se dignarem participar 
nesta eucaristia. 

A família

extrato para pUBlicação
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em 01 de fevereiro de 2016, de fls. 113 a fls. 115 do livro de 
notas para Escrituras Diversas nº 110-A, foi lavrada uma escritura 
de Justificação Notarial, na qual foram justificantes: -------------------

a) MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA, CF 177 176 857 e mari-
do, RUI CÂNDIDO MERINO ROCHA E SOUSA, CF 134 616 901, casa-
dos sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais, ela da extin-
ta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes e ele da 
freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Penafiel, residentes na 
Rua Monte da Passagem, 1, 3º esquerdo, na freguesia e concelho de 
Paredes, titulares dos cartões de cidadão da República Portuguesa 
com os números de identificação civil 03984301 7 ZZ7 e 05792167 
9 ZZ1, válidos respetivamente até 17/09/2016 e 10/03/2017. -----

b) PAULA MARIA DA SILVA ROCHA FRIAS, CF 181 519 062 e ma-
rido, JOSÉ ANTÓNIO FRIAS DA SILVA, CF 185 834 035, casados sob o 
regime de comunhão de adquiridos, naturais, ela da extinta fregue-
sia e concelho de Vinhais, residentes na Rua Dr. José Mendes Morei-
ra, nº 29, 2º esquerdo, na freguesia e concelho de Paredes, titulares 
dos cartões de cidadão da República Portuguesa com os números de 
identificação civil 07108742 7 ZY8 e 06654079 8 ZY3, válidos res-
petivamente até 29/06/2019 e 27/10/2016.---------------------------
------------------------------------- Mais certifico que eles, nessa escritu-
ra, declararam o seguinte: --------------

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem 
do seguinte bem imóvel:----------------------------

Prédio rústico, composto por cultura e ramada, com a área de 
quatrocentos metros quadrados, sito no lugar de Estação, na fregue-
sia e concelho de Paredes (extinta freguesia de Castelões de Cepe-
da), a confrontar de norte com Estrada Municipal, de sul com Filinto 
Rodrigues Sousa, de nascente e poente com Silvino da Rocha, não 
descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes, mas inscri-
to na respetiva matriz rústica, sob o artigo 4240 da freguesia de Pa-
redes (que proveio do artigo rústico 976 da extinta freguesia de 
Castelões de Cepeda), com o valor patrimonial de €13,31, ao qual 
atribuem o valor duzentos euros. ------

---- Que não são detentores de qualquer título formal que legiti-
me o domínio do referido prédio. -------------------Que o mesmo veio 
à posse deles, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e nove, 
em dia e mês que não conseguem precisar (à data já nos indicados 
estados civis), por doação verbal de Silvino da Rocha e Joana Morei-
ra da Silva, casados que foram sob o regime da comunhão geral de 
bens, residentes na Rua Gago Coutinho, nº 5, na freguesia de Caste-
lões de Cepêda, concelho de Paredes.----------------Que, desde essa 
data, e sem qualquer interrupção, têm usado e fruído do referido 
prédio, dele retirando todas as utilidades proporcionadas, nomea-
damente, limpando, cultivando, avivando as estremas e pagando os 
respetivos impostos. Tudo isto à vista de todos, sem oposição de 
quem quer que seja e na convicção de que não lesavam direitos de 
outrem. --------------

----Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, 
pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisi-
ção do prédio por USUCAPIÃO, que expressamente invocam, justifi-
cando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no 
registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detêm qual-
quer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova 
do seu direito de propriedade perfeita. ---------

A notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

Progresso de Paredes, 5 Fevereiro de 2016
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O jornal Progresso 
de Paredes ficou em 
12º lugar no TOP re-
quisições de janeiro 
da Biblioteca Pública 
Municipal do Porto 
(BPMP), com 15 re-
quisições. Como é isto 
possível, podem per-
guntar os leitores, da-
do que Paredes fica 
longe do Porto… “Os 
historiadores e inves-
tigadores têm de ler 
os jornais para escre-
verem a história local 
e a BPMP tem desde a 
sua  fundação,  em 
1833, Depósito Legal 
(ou seja,  recebe 1 
exemplar de cada im-
presso em Portugal)”, expli-
ca Adriano Silva da BPMP.

Por isto, segundo a fonte, 
se os leitores quiserem saber 
o que há de Paredes na 
BPMP, podem pesquisar no 
no catálogo online (disponí-
vel em: http://bibliotecas.
cm-porto.pt/), por palavra 
chave (neste caso por: perió-

dicos porto paredes), orde-
nar o resultado por ordem 
alfabética ou por ano de pu-
blicação e depois enviar, por 
email, para si próprio, obten-
do assim um catálogo im-
presso. O leitor fica assim 
com um catálogo de 48 títu-
los de jornais e revistas de 
Paredes!

O leitor ainda pode 
pesquisar por assun-
tos (1 assunto = 1 ca-
tálogo), que são 170 
assuntos ou catálogos 
dentro do catálogo 
online (ex.: Desportos 
– Periódicos, Indús-
tria -- Periódicos). 

Afinal de contas, 
“pelo fruto é que a ár-
vo re  s e  c o n h e c e ” 
(Mat. 12,33), e se uma 
árvore (serviço públi-
co) não dá frutos (não 
é útil aos outros), pa-
ra que serve? Damos 
os parabéns à equipa 
do Progresso de Pare-
des, que desde 3 de 
janeiro de 1931 nos 

informa de tudo o que se 
passa em Paredes”, conclui o 
responsável.

nota do editor -  Pela 
nossa parte agradecemos e 
continuamos a escrever a 
historia de Paredes honran-
do o passado deste jornal. 

Progresso
de Paredes no Top




