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EDITORIAL  / PROGRESSO NA HISTÓRIA

(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 9 de Setembro de 1994)

O seu jornal

O 
mercado aos Domingos no Parque José Guilherme, no meio 
da Cidade de Paredes, não nasceu espontaneamente.

Porém, foi de forma espontânea, informal, quase sem 
publicidade, que cresceu e se tornou popular em todas as asserções do 
termo, mesmo na asserção pimba ou parola para dar o nome apropriado 
aos bois.

Alguém a designou, não sei se desde o início, como “Feira Franca”, o 
que adopta uma terminologia que só por si carrega um simbolismo his-
tórico tremendo evocador de um Mundo que perdemos mas que senti-
mos ainda como mais nosso do que aquele em que vivemos.

Ora esta adesão popular é muito responsabilizadora no meio da por 
vezes opressiva carga reguladora e estritamente higiénica com que a 
nossa sociedade se perspetiva nos dias de hoje.

Porém, face ao seu crescimento, muitas das elites mais iluminadas e 
ilustradas da nossa terra a quiseram matar.

E até compreendo todas as vozes que se ergueram a criticar o caóti-
co, a bugiganga, mesmo sucata, a fraldiquice do que se negociava, impró-
prio de se incluir na rotulagem europeística de um dos países membros 
da vanguarda civilizacional ocidental.

Eu, por mim, confesso gostar de passear no meio do povão a que per-
tenço, quando o tempo o permite e nada há para fazer no domingo à 
tarde, que passeia, regateia, vende e compra, coisas mais ou menos 
inúteis.

Gosto do movimento, da vitalidade que emana de todo aquele afron-
tamento à polícia fiscal das finanças, às regras da ASAE; enfim, gosto do 
anarquismo desordenado que espontaneamente se implantou na ideia 
não espontânea de alguém.

Criado que estava este querido monstro, mudou-se a Feira Franca do 
Parque José Guilherme para o espaço da Feira duplicando a sua utiliza-
ção mensal como espaço de comércio.

Fui lá ver, para ter conhecimento de causa nestas linhas, e reconheço 
que está muito mais ordenada e mais limpinha, muito menos selvática e 
irracional … muito mais fria.

Podia ser simplesmente o frio do inverno que se aproxima, que fazia 
ter muito menos gente.

Podia ser o facto de os espaços de venda estarem muito mais organi-
zados e tudo parecer, pois, mais formatado e regulado, ou seja, mais dis-
tante. A modos que um rancho folclórico a vestir-se de fato e gravata.

Ou pode ser o princípio do fim, por as pessoas, quer gostemos quer 
não, se identificam com a liberdade que a Feira Franca no Parque José 
Guilherme significava e a que de forma espontânea e natural, sem ne-
cessitar de propaganda, aderiram.

Tenho dúvidas em dizer que não está melhor do que antes. Até está.
Mas tenho a certeza de que não gostaria que, num futuro próximo, a 

caótica Feira Franca no Parque José Gulherme fosse apenas uma me-
mória, por a sua organizada sucessora não ter chegado ao coração do 
povo que alimentava a anterior.

Não gostaria que a Feira Franca fosse mais uma espontaneidade ge-
nuína e popular que não sobrevive à vontade reguladora, normalizado-
ra, formatizadora e opressiva do Estado e da nossa higiénica, elitista e 
ilustrada Sociedade.

Por

VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

A nova feira de velharias de Paredes
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HILÁRIA MACHADO

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

Nesta altura do ano, é habitual encon-
trarmos os aromas da castanha assada es-
palhados pelas ruas. A Castanha é um fruto 
sazonal, cuja época da colheita decorre 
entre meados de outubro e finais de de-
zembro, fazendo com que o seu consumo 
seja tradição na época de outono, muito 
associado ao São Martinho e aos magus-
tos. Quando nasce, a castanha está prote-
gida pelo chamado ouriço. Com a chegada 
do outono, o ouriço abre-se e a castanha 
cai, podendo ser apanhada. Utilizada na 
alimentação humana desde a pré-história, 
a castanha representou, em tempos, um 
dos alimentos base da alimentação, utiliza-
da em substituição do pão e da batata. Em-
bora seja um fruto, pela sua riqueza em 
amido, assemelha-se, do ponto de vista 
nutricional, aos alimentos pertencentes ao 
grupo dos cereais, derivados e tubérculos. 
Por este motivo, a castanha pode ser utili-
zada como substituto a outros alimentos 
deste grupo, acrescentando diversidade à 
dieta. Deste modo, pode ser consumida co-
zida ou assada, mas também, utilizada, por 
exemplo, como acompanhamento de pra-
tos (assada, cozida ou em puré). Nutricio-
nalmente, caracteriza-se por conter um 
elevado teor de hidratos de carbono com-
plexos, quantidades apreciáveis de fibra, 
elevado teor de água, pobre em gordura, 
quantidades razoáveis de vitaminas (no-
meadamente vitamina C e B6), minerais 
(potássio, fósforo e magnésio) e antioxi-
dantes. Na sua compra, deve preferir as 
que apresentam uma casca lisa e brilhante, 
sem fissuras e com uma textura rija, e o ar-
mazenamento deve ser em local fresco e 
seco, sem recorrer ao uso de sacos de plás-
tico pois facilmente ganham bolor.

Pela sua composição nutricional e efei-
to na saúde, pode-se considerar a castanha 
como um fruto de eleição. Assada ou cozi-
da, ninguém lhes fica indiferente!

A Castanha

PUB

U
m incêndio des-
truiu parte do re-
cheio de uma loja 

de vestidos de noiva, locali-
zado na Avenida da Repúbli-
ca, na cidade de Paredes. As 
chamas deflagraram cerca 
das 12.20 horas, na Organdy, 
na passada segunda-feira, 
20 de novembro. 

As roupas que não foram 
atingidas pelas chamas fica-
ram inutilizadas pelo fumo. 
Não houve vítimas.

O sinistro combatido pe-
los bombeiros de Paredes, 
limitou o fogo a um exposi-
tor. A origem do incêndio 
“poderá estar relacionada 
com a parte elétrica”, admi-
tiu, sem ter certezas, José 
Morais, comandante dos 

Bombeiros Voluntários de 
Paredes. 

“À nossa chegada encon-
tramos muito fumo, mas 
conseguimos extinguir o in-
cêndio, que estava confina-
do a um expositor. Apesar do 
azar, até não correu muito 
mal atendendo a que este ti-
po de loja está repleto de ma-
teriais altamente inflamá-

veis. Os danos materiais fo-
ram sobretudo provocados 
p e l o  f u m o  d e n s o ” , 
acrescentou. 

Aliás, o dono do pronto-a-
-vestir quando deu conta do 
incêndio ainda tentou entrar 
na loja, para tentar resolver o 
problema, mas rapidamente 
recuou por causa do fumo. 

Nas imediações do esta-

belecimento, localizado no 
rés-do-chão de uma habita-
ção, populares lembravam o 
susto que a funcionária da 
Organdy tinha apanhado em 
maio último, quando um car-
ro parado à porta da loja se 
incendiou sozinho “e agora o 
incêndio dentro de portas. 
Parece que a sorte estava 
benzida pelo diabo”, excla-
mou José Baptista, um dos 
transeuntes que abrandou a 
marcha para assistir à atua-
ção dos bombeiros. 

Refira-se que o estabele-
cimento atingido pelo fogo 
na passada segunda-feira, à 
hora do almoço, estava en-
cerrado, como habitualmen-
te está nas manhãs de segun-
da-feira. No local estiveram 
15 elementos dos bombei-
ros de Paredes apoiados por 
cinco veículos.

SINISTRO. Em maio último, uma viatura parada à porta da loja Organdy incendiou-
-se sozinha. Agora o incêndio foi dentro da loja de vestidos de noiva e cerimónia.

Incêndio em loja da  
Av. da República volta a causar 
alarme em Paredes

António Orlando | texto

A Câmara de Paredes 
aprovou a alteração do no-
me da rotunda “25 de Abril” 
para rotunda “Jorge Malhei-
ro”. Uma proposta nesse 
sentido, tinha sido despa-
chada por Celso Ferreira em 
cima da hora de saída da 
presidência da autarquia 
paredense. A medida para 
ter efeitos práticos carecia 

de aprovação pela Câmara e 
Assembleia Municipal. O 
assunto foi, desse modo, 
empurrado para a decisão 
final do novo Executivo Mu-
nicipal. O que aconteceu, no 
passado dia nove de novem-
bro, em reunião de câmara.

Ao fim de 12 anos de pre-
sidência da Câmara de Pare-
des, Celso Ferreira revogou 

uma decisão do seu ante-
cessor, Granja da Fonseca, 
sem que este último, en-
quanto presidente da As-
sembleia Municipal tivesse 
que agendar o assunto e de 
se pronunciar sobre a pro-
posta para a devolução do 
nome do seu arqui-rival à 
rotunda de acesso à A-4 na 
cidade de Paredes. 

“Jorge Malheiro” voltou à rotunda



4 Sexta-feira 24 de Novembro de 2017  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

A 
Cooperativa de 
Ensino Superior 
P o l i t é c n i c o  e 

Universitário (CESPU) assi-
nalou no passado dia 15 de 
novembro o seu 35º aniver-
sário com um dia dedicado 
à Instituição. 

A inauguração do Cen-
tro Qualifica da CESPU, 
C e n t r o  a t r i b u í d o  p e l a 
Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP) foi 
um dos pontos altos do 
dia. Esta nova unidade es-
tá vocacionada para a qua-
lificação de adultos e tem 
por objetivo melhorar os 
níveis de educação e for-
mação de adultos, reco-
nhecimento, validação e 
certificação de competên-
cias (RVCC).

A unidade, já em funcio-
namento, dá atualmente 
formação profissional de 
aprendizagem do 12º ano, a 
95 alunos, os cursos de Pú-
blicos Estratégicos, são fre-
quentados por 195 alunos, 
e por 1400 alunos nos cur-
sos de Formações Modula-
res Certificadas.

Naquele dia de festa pa-
ra a CESPU, outro dos des-
taques, foi para a homena-
gem ao médico Domingos 
Gomes, especialista em 
Medicina Desportiva, do-
cente em Medicina Des-
portiva, Diretor do Depar-
tamento de Podologia do 
IPSN e Presidente da As-
sembleia Geral da CESPU, 
“pela sua admirável colabo-
ração com a Instituição”. O 
médico é conhecido do 
grande público por, nas dé-
cadas de 80 e 90 do século 
passado, ter sido o respon-
sável clínico da equipa de 
futebol do FC Porto. 

Foram também agracia-
dos os melhores alunos que 
frequentam os diversos pó-

los da instituição, tendo ca-
da um deles recebido uma 
formação no valor de 750 
euros como prémio.

Na sessão solene, tal co-
mo há um ano,  Almeida 
Dias, presidente da CESPU, 
voltou a centrar o seu dis-
curso na importância da 
expansão do ensino da me-
dicina do público para o pri-
vado, reafirmando que a 
CESPU “está preparada” 
para avançar com um curso 
de medicina. “Esperamos 
que as decisões políticas 
sejam favoráveis nesse sen-
tido”, disse, Almeida Dias.

A cerimónia de aniversá-
rio contou com a presença 
de diversas individualida-
des, tendo sido dada voz 
aos representantes de cada 
uma das autarquias pre-
sentes onde a CESPU está 
implantada.

Paredes fez-se repre-
sentar na cerimónia ao 
mais alto nível, pelo seu 
Presidente de Câmara, Ale-
xandre Almeida e respeti-
vos vereadores, Francisco 
Leal, Beatriz Meireles e 
Paulo Silva.

Alexandre Almeida foi 
quem usou da palavra para 
enaltecer a atividade da 
instituição de ensino “que 
se dedica exclusivamente 
às profissões da saúde e 
que tem a extraordinária 
capacidade de exportar 
bens não transacionáveis, 
ou seja, conhecimento”, dei-
xando ainda uma palavra de 
louvor para a “família Ces-
pu” que num universo de 
2300 alunos a frequentar o 
Campus de Gandra, recebe 
48 por cento de estudantes 
estrangeiros do programa 
Erasmus.

No Instituto Universitá-
rio de Ciências da Saúde 
existem seis licenciaturas, 
dois mestrados integrados, 
dois cursos de especializa-
ção, nove mestrados e um 
doutoramento.

ANIVERSÁRIO. Campus Universitário de Gandra, acolheu cerimónia institucional. Presidente da Cooperativa de Ensino reiterou 
disponibilidade para avançar com Curso de Medicina. Autarca de Paredes deixou palavra de louvor à “família CESPU”. 

CESPU, 35 anos a ensinar saúde

António Orlando | texto
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A 
Rede Local de Inter-
v e n ç ã o  S o c i a l 
(RLIS) de Paredes 

para assinalar o dia Internacio-
nal da Eliminação da Violência 
contra as mulheres lançou uma 
nova campanha de sensibiliza-
ção para combater esta chaga 
social. As mulheres foram de-
safiadas a tirar uma fotografia 
com uma mensagem que alerte 
a população sobre qualquer ti-
p o  d e  v i o l ê n c i a  s o b r e 
mulheres.

Há um ano a RLIS tinha co-
locado homens do concelho a 
dar a cara por esta luta. 

 “Estas mensagens preten-
dem afirmar um posiciona-
mento, no que respeita às 
questões de discriminação e 
violência contra as mulheres 
no quotidiano, nomeadamente 
ao nível pessoal, familiar, pro-
fissional e social! O objetivo é 
dar a palavra aos cidadãos”, ex-
plica fonte da RLIS. 

A ação pretende, assim, co-
locar as pessoas a refletirem 
evidenciando as diversas for-
mas de violências e injustiças 
que as mulheres vivenciam no 
seu quotidiano e que muitas 
vezes ou desvalorizam ou acei-
tam por, infelizmente, estarem 
habituadas às mesmas.

As fotografias, estão a par-

tir desta sexta-feira, expostas 
na Junta de Freguesia de Lor-
delo.    A ação tem também co-
mo intuito sensibilizar um 
maior número de mulheres, 
que muitas vezes não são tão 
recetíveis às campanhas relati-
vas à violência domestica por 
não se encontrarem nestas 
condições. 

O desafio lançado pela RLIS 
é para que cada pessoa junto 

dos amigos, familiares ou co-
nhecidos os incentivem a parti-
cipar e assim criar um movi-
mento de denúncia relativa às 
discriminações as quais as mu-
lheres são sujeitas no seu 
quotidiano.

“A mensagem que gostaría-
mos de deixar é de denunciar, 
não só a violência física, mas 
todos os tipos de violência e 
discriminação de vivenciam no 

CAMPANHA. Instituição desafiou mulheres anónimas a dar a cara pela luta. O resultado pode ser visto numa exposição em Lordelo

RLIS Paredes assinala dia Internacional 
da Eliminação da Violência Contra Mulheres 

António Orlando | texto

Integrada nas comemo-
rações do Dia Internacional 
Pela Eliminação da Violên-
cia Contra as Mulheres, as-
sinalado a 25 de novembro, 
a Exposição Nacional “Aqui 
Morreu Uma Mulher” che-
ga agora ao concelho de Pa-
redes. A mostra que pode 

ser vista, no Átrio do edifí-
cio novo dos Paços do Con-
celho, a partir desta sexta-
-feira e até 10 de dezem-
bro, assinalou, em 2015, os 
15 anos desde que a violên-
cia doméstica passou a ser 
crime público.

Em périplo pelo país, es-

ta é uma ação conjunta da 
revista Visão, do Gabinete 
do Ministro Adjunto e da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Lisboa. 

A iniciativa desafia as 
comunidades locais em to-
do o país a conhecerem es-
ta realidade.

Exposição Nacional  
“Aqui Morreu Uma Mulher”

seu quotidiano. Não denunciar 
é aceitar a discriminação. Assu-

mir o nosso posicionamento no 
dia a dia é o primeiro passo para 

lutar contra a violência feita às 
mulheres” conclui.
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A 
o p e r a ç ã o  d e 
substituição de 
dívida já apro-

vada pelo Executivo Muni-
cipal, com os votos favorá-
veis do PS e abstenção do 
PSD, vai permitir ao novo 
presidente da Câmara de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, uma maior facilidade 
para lidar com os constran-
gimentos financeiros her-
dados pela anterior gestão 
de Celso Ferreira. A câma-
ra do Marco de Canaveses, 
há cerca de meio ano, fez 
idêntica operação finan-
ceira para se libertar do 
peso de dívida da autar-
quia marcuense. Na prati-
ca é uma renegociação da 
dívida. A operação finan-
ceira carece do visto do 
Tribunal de Contas.

Segundo os dados co-
nhecidos, a dívida da câma-
ra de Paredes está abaixo 
do limite legal que é de 57 
milhões de euros, embora 
se perspetive que, em final 
do corrente ano civil ,  o 
passivo da autarquia pare-
dense ultrapasse os 102 
milhões de euros. 

Por outro lado, a câmara 
de Paredes está, desde o 
final do mandato de Celso 
Ferreira, impedida de ace-
der a Fundos Comunitá-
rios. Segundo Alexandre 
Almeida, há já cerca de 700 
mil euros de fundos euro-
peus retidos.

“Fazemos as candidatu-

ras, são aprovadas e o di-
nheiro fica retido por cau-
sa do processo do OLAF 
[Organismo Europeu de 
Luta Anti-fraude]. Na prá-
tica, tendo em conta o pro-
cesso, a câmara tem cerca 
de seis milhões de euros de 
fundos comunitários reti-
dos. No passivo está pre-
vista uma imparidade de 
seis milhões de euros e po-
demos nunca mais ver esse 
dinheiro”, admite Alexan-

dre Almeida. A questão es-
tá a ser dirimida em Tribu-
nal e segundo o Edil, a au-
t a r q u i a  e s t á  “a  t e n t a r 
suspender essa retenção 
porque uma câmara sem 
fundos comunitários fica 
d e  p é s  e  m ã o s  a t a d a s ”, 
desabafou.  

Esta questão do conge-
lamento de fundos comu-
nitários tem a ver com ale-
gadas irregularidades gra-
v e s  e m  c o n t r a t o s  d e 

adjudicação relativos aos 
centros escolares de Duas 
Igrejas, Recarei, Sobrosa e 
Vilela, noticiada no início 
do ano pelo Progresso de 
Paredes.

O relatório do OLAF 
dizia que a Câmara Muni-
cipal de Paredes deveria 
ser chamada a devolver 
cerca de 8,4 milhões de 
euros o montante total 
dos fundos comunitários 
envolvidos nos projetos 

de construção dos Cen-
tros Escolares investiga-
dos. A Comissão de Coor-
denação de Desenvolvi-
mento Regional do Norte 
(C C D R N ) ,  r e s p o n s áve l 
pela gestão dos fundos 
comunitários, baixou esse 
valor para cerca de três 
milhões de euros.

Na sequência do pro-
cesso OLAF a CCDRN de-
sencadeou, a 16 de feve-
reiro de 2017, uma audito-

r i a  a o s  p r o c e d i m e n t o s 
administrativos de cons-
trução dos restantes cen-
tros escolares que não fo-
ra m  i nv e s t i g a d o s  p e l o 
OLAF. O resultado dessa 
investigação, até à presen-
te data, não é do conheci-
mento público. 

Há hora que decorria a 
sessão extraordinária da 
AM esta edição do jornal O 
Progresso de Paredes já 
estava impressa.

AUTARQUIA. A Assembleia Municipal (AM) de Paredes que ontem reuniu pela primeira vez no novo mandato autárquico após a sessão 
de instalação terá aprovado uma proposta da Câmara para contrair um empréstimo de substituição de dívida que rondará os 29 milhões 
de euros. Há hora que decorria a sessão extraordinária da AM esta edição do jornal O Progresso de Paredes já estava impressa. 

Operação financeira em marcha

António Orlando | texto

O Executivo de Alexan-
dre Almeida quer substituir 
os três empréstimos exis-
tentes que herdou do seu 
antecessor, Celso Ferreira, 
que totalizam cerca de 29 

milhões de euros. O novo 
empréstimo terá uma taxa 
de juro na ordem de 1%, 
substancialmente mais favo-
rável aos cofres do Municí-
pio por comparação com as 

atuais taxas cobradas nos 
empréstimos a liquidar.

O empréstimo de substi-
tuição de dívida, nas contas 
feitas por Alexandre Almei-
da, a Câmara terá uma pou-

pança anual de um milhão de 
euros em juros. O valor do 
serviço de dívida (valor a pa-
gar pelas prestações), que 
ronda os três milhões de eu-
ros anuais pode baixar para 

1,6 milhões de euros, permi-
tindo um alívio anual de 1,4 
milhões de euros. “Dinheiro 
que será usado para investir 
no concelho, que bem precisa 
dele”, argumenta o autarca. 

O empréstimo prolonga 
o pagamento da dívida que 
pode ir até um limite máxi-
mo de 20 anos, mas o prazo 
f i n a l  a i n d a  n ã o  e s t á 
definido.

Empréstimo de substituição de dívida
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RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

       TRIBUTO …

Algumas pessoas 
têm por costume afir-
mar que os tempos 
mudam. Eu penso que 
quem muda são as 
pessoas e muito rapi-
damente. O que hoje é 
verdade, amanhã já 
não corresponde ao 
afirmado. Os heróis de 
hoje podem ser calu-
niados amanhã. Quem 
hoje se torna amigo, 
pode ser quem ama-
nhã passa uma rastei-
ra. Talvez eu não consiga perceber porque assim 
acontece. Certo é que, na forma como fui vendo a 
vida ao longo dos tempos, no decorrer deles se valo-
rizava mais a palavra dada e os feitos de cada um. 
Neste tributo vou recordar uma grande figura de 
Paredes, que foi Abílio Augusto Moreira de Seabra. 
Muito cedo na vida, ele partiu para Angola e ali se 
tornou Fazendeiro. Os anos passaram e criou vários 
postos de trabalho para outros Paredenses. Expor-
tou café e desse modo se tornou financeiramente 
abastado. Mas Paredes estava no seu coração. Anos 
mais tarde, já em Paredes, foi convidado para fazer 
parte da Irmandade da Misericórdia, tendo vindo a 
ocupar o cargo de Provedor. Constituída a sua equi-
pa, da qual fazia parte o Delegado Escolar, o Pároco 
de Paredes e o da Igreja dos Clérigos, um médico de 
Baltar e outros suplentes, quis substituir o velhinho 
hospital da Misericórdia, já sem capacidade de res-
posta às necessidades de internamentos. Foi assim 
que avançou com a construção de um novo hospital, 
o qual passou a ser Hospital da Misericórdia de Pare-
des, mais tarde, Centro Hospitalar do Vale do Sousa, 
na década de sessenta do século XX. Foram muitas 
as ajudas que chegaram dos quatro cantos do Con-
celho, oferecidas por industriais, por comerciantes e 
pelo povo, mas não fora a iniciativa deste ilustre Pa-
redense e do seu grande contributo financeiro, e te-
ríamos ficado privados de um bem muito importante 
para a saúde das nossas gentes. Abilio Seabra dedi-
cou a sua vida à Irmandade da Misericórdia e ao seu 
Hospital. Dotou a instituição com uma extraordiná-
ria equipa de médicos e especialidades, com desta-
que para a de Saúde Materno-Infantil. O Governo de 
então não ficou alheio a tal ação e mérito, vindo a 
atribuir-lhe a Comenda da Ordem de Beneficência. 
O Comendador comprou o Palacete da Granja (hoje 
Casa da Cultura) e ofereceu-o à Misericórdia de Pa-
redes. Para a pessoa de Abílio Seabra, bastavam pou-
cas palavras, a entrega tinha que ser forte e a respon-
sabilidade total. Foi mesmo assim. Com a sua parti-
da, pela lei da morte, perdeu-se um grande 
benemérito, mas acima de tudo um bom cidadão e 
um extraordinário humanista. 

ABÍLIO AUGUSTO 
MOREIRA  
DE SEABRA, 
COMENDADOR

POR: GASTÃO MOREIRA
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Uma das promessas elei-
torais de maior impacto nas 
últimas eleições autárqui-
cas, a alteração do trânsito, 
começará a ser discutida lo-
go no início do novo ano. 

“A questão do trânsito 
está a ser estudada. Breve-
mente vamos reunir com os 
comerciantes para debater 
essa questão, provavelmen-

te já em janeiro, disse o pre-
sidente da Câmara, aos co-
merciantes que o ouviam 
a t e n t a m e n t e  n o  S a l ã o 
Nobre. 

Confrontado com as 
queixas dos comerciantes 
de multas por estaciona-
mento que afastam clientes, 
o presidente da Câmara, 
prometeu analisar o regula-

mento relativo ao estacio-
namento e avaliar se se po-
dem fazer alterações.

Tomar o pulso à Feira 
Franca

A cerimónia pública de 
apresentação do projeto Es-
palhar Magia pela Cidade, 
também foi aproveitada pe-
lo Executivo para tomar o 
pulso à recente medida de 

deslocar a denominada Fei-
ra Franca do Parque José 
Guilherme para o Largo da 
Feira. 

A mudança agrada aos 
comerciantes. O que desa-
grada é aquilo que dizem ser 
concorrência desleal exis-
tente nalguns sectores, co-
mo o das frutas e legumes, 
por exemplo. Na resposta o 

presidente da Câmara pro-
meteu criar, com urgência, 
um regulamento para disci-
plinar as vendas naquele 
certame. Umas das medidas 
a adotar, poderá passar pela 
redução do numero de fei-
ras francas. Atualmente 
realizam-se, em média, qua-
tro por mês (o número de 
domingos). Entre os comer-

ciantes houve quem suge-
risse a realização de uma 
feira por mês e aberta ape-
nas a comerciantes coleta-
dos. A Polícia Municipal, na 
promessa do presidente, ia 
desde já passar a estar mais 
atenta à venda de artigos 
novos que é, por defeito, 
proíbida numa feira de 
velharias.

Alteração do trânsito na cidade começa a ser discutida em janeiro 

E
ste ano o natal pro-
mete espalhar ma-
gia na cidade e con-

celho de Paredes. O novo 
Executivo Municipal inovou 
ao agregar diferentes iniciati-
vas num programa que con-
templa um total de 19 ativi-
dades. Espetáculos, concer-
tos, eventos desportivos, 
exposições, feiras, fogo-de-
-artifício e iluminação de 
natal.

Ao todo “vão ser gastos 51 
mil euros. No ano passado fo-
ram gastos 160 mil euros. Es-
te é o mínimo para termos 
ações de Natal com dignida-
de dentro das nossas limita-
ções orçamentais”, explicou o 
presidente de Câmara, Ale-
xandre Almeida, ladeado pe-
los seus vereadores, perante 
uma plateia de comerciantes 
e também autarcas de fre-
guesia que lotaram o Salão 
Nobre da Câmara Municipal 
na cerimónia publica de apre-
sentação da “Programação 
de Natal, Ano Novo e Reis – 
Espalhar Magia pela Cidade”.

As iniciativas vão passar 
por vários locais: a Câmara, a 
Casa da Cultura, a Biblioteca 
Municipal, a Loja Interativa 
de Turismo, a Igreja de Pare-

des, a Praça José Guilherme, 
o Pavilhão Rota dos Móveis e 
o Gimnodesportivo de Pare-
des, nas Laranjeiras.

Haverá concertos, exposi-
ções, espetáculos de dança e 
patinagem artística, tardes 
de cinema, torneios de fute-
bol amador, corta-matos, cor-
ridas e demonstrações de 
golfe, entre outros.

Entre 1 e 24 de dezembro 
um comboio gratuito vai ligar 

as quatro cidades do conce-
lho, nomeadamente, os locais 
onde vão existir atividades.

A iluminação de Natal será 
ligada a 11 de dezembro e 
far-se-á luz natalícia por toda 
a Avenida da República e rua 
1º de Dezembro. Para o ano, 
ficou a promessa de “com 
mais tempo, haverá uma 
aposta mais arrojada”.

No Pavilhão Municipal de 
Paredes haverá um Mercado 

de Natal nos dias 8, 9, 10, 15, 
16, 17, 22 e 23 de dezembro, 
com artesanato, gastrono-
mia e animação infantil e ain-
da concertos de bandas de 
garagem em vários dias. Já a 
Praça José Guilherme será o 
ponto de partida, a 23 de de-
zembro, de uma Marcha Soli-
dária de Natal, com a presen-
ça das Bandas Filarmónicas 
de Cête, Vilela e Pais Natais.

Na passagem de ano, a ani-

mação divide-se entre a Pra-
ça José Guilherme, que rece-
be a 31 de dezembro, um 
concerto de Deolinda Kin-
zimba, que ganhou notorie-
dade no The Voice Portugal e 
uma sessão de fogo-de-artifí-
cio piromusical, e o pavilhão 
municipal, que será transfor-
mado numa espécie de disco-
teca gigante onde vai decor-
rer uma Noite de DJ’s com 
presença dos bares. 

AGENDA. A autarquia apresentou no dia 18 de novembro, uma programação de animação que “vai viajar” de comboio por 
toda a quadra natalícia. “As estações” são as quatro cidades do concelho: Paredes, Lordelo, Rebordosa e Gandra.

Câmara promete espalhar magia com mega 
programa de animação natalício

António Orlando | texto
 

O QUE FICA DO QUE 
FOI DITO

Apesar do menor in-
vestimento, num progra-
ma “feito em tempo re-
corde, com uma partici-
pação exemplar dos 
funcionários da câmara, 
estamos a dar um primei-
ro passo para dar mais vi-
da ao concelho”, realçou 
Beatriz Meireles, verea-
dora com o pelouro da 
Cultura. 

“Queremos ter ativi-
dades que movimentem 
pessoas, que as façam 
circular por cá e comprar 
cá”, disse Paulo Silva, ve-
reador do Desporto.  An-
tes o vereador do Desen-
volvimento Económico, 
Elias Barros já tinha su-
blinhado que “o concelho 
não pode estar só volta-
do para a indústria” e co-
mo tal “este projeto Espa-
lhar Magia pela Cidade, 
quer dinamizar o comér-
cio tradicional. O comér-
cio tem uma importância 
fundamental na dinami-
zação económica do con-
celho e não pode ser des-
prezado como foi até 
agora”, disse. O presiden-
te da câmara, Alexandre 
Almeida concluiu: “fo-
mos ambiciosos, isto vai 
ser quase uma debanda-
da de Natal”. 
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JORNADA 10ºJOR. 
  18/11

Lousada B 1-1 Livração

  19/11

Raimonda 0-0 Caíde Rei

SC Salvadorense 0-0 FC Parada

ASS Nevogilde 1-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 2-1 S. Lourenço Douro

UDS Roriz 0-2 FC Lagares

AD Marco 09 7-0 ADC Frazão

UD Torrados 1-0 AD Várzea FC

JORNADA 8ºJOR. 
  18/11

GDC Ferreira 0-0 Monte Córdova

Leões Seroa 2-4 Bougadense B

SC Nun´Álvares B 1-1 ISC Sobreirense
19/11

Zebreirense 1-3 Ramaldense

Vandoma 1-2 Baltar

M. G.  Costa 2-0 Sp. Cruz

Melres DC 2-1 AC Gervide

Esc. Futebol 115 1-4 Inter Milheirós

A. Gandra B 1-1 Aliados Lordelo B

JORNADA 11ºJOR. 

  19/11

CD Sobrado 0-1 FC Vilarinho

Folgosa da Maia 0-1 Rebordosa AC

Paços Ferreira B 0-1 Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova 0-0 Barrosas

Baião 0-0 Vila Meã

Lixa 1-1 Ermesinde 1936

Paredes 1-1 SC Nun´Álvares

Penafiel B 2-0 Tirsense

JORNADA 10ºJOR. 
  11/11

SC Salgueiros 0-0 AD Sanjoanense

  12/11

Freamunde 2-1 Canelas 2010

Cesarense 1-0 Cinfães

Trofense 1-2 Sp. Espinho

Sousense 2-1 SC Coimbrões

Amarante FC 1-1 Aliança de Gandra

Gondomar 1-1 FC Pedras Rubras

Camacha 2-2 FC Felgueiras 1932

JORNADA 9ºJOR. 
  11/11

ADC Frazão 0-0 UDS Roriz

AJM Lamoso 0-3 CCD Sobrosa

  12/11

AD Várzea FC 1-0 SC Salvadorense

FC Parada 2-1 Raimonda

Caíde Rei 3-2 Lousada B

S. L. Douro 0-1 AD Marco 09

Livração 2-2 ASS Nevogilde

FC Lagares 2-0 UD Torrados

JORNADA 7ºJOR. 
  11/11

Bougadense B 0-3 GDC Ferreira

Baltar 3-0 Esc. Futebol 115

Monte Córdova 3-0 Zebreirense

Aliados Lordelo B 4-0 Leões Seroa

Ramaldense 5-0 Vandoma

  12/11

AC Gervide 4-2 M. G. Costa

ISC Sobreirense 1-3 Melres DC

Inter Milheirós 4-1 SC Nun´Álvares B

Sp. Cruz 2-1 A. Gandra B

JORNADA 10ºJOR. 
  12/11

Barrosas 0-0 CD Sobrado

FC Vilarinho 3-0 Folgosa da Maia

Rebordosa AC 1-2 Aliados Lordelo

Vila Meã 1-1 S. Pedro da Cova

SC Nun´Álvares 3-0 Baião

Tirsense 0-0 Lixa

Ermesinde 1936 0-1 Paredes

Penafiel B 0-2 Paços Ferreira B

JORNADA 9ºJOR. 

  05/11

Cinfães 3-2 Freamunde

FC Felgueiras 1932 0-0 Cesarense

Aliança de Gandra 3-1 Camacha

Canelas 2010 2-1 Trofense

Sp. Espinho 3-0 Sousense

FC Pedras Rubras 0-0 SC Salgueiros

SC Coimbrões 2-2 Gondomar

AD Sanjoanense 1-1 Amarante FC

PROXIMOS JOGOS  11 ª JOR. 

25/11

UD Torrados - UDS Roriz; AJM Lamoso 

- Lousada B;  26/11 AD Várzea FC - FC 

Parada; Caíde Rei - SC Salvadorense; 

Livração - Raimonda; ADC Frazão - CCD 

Sobrosa;  S. Lourenço Douro - ASS Nevogil-

de; FC Lagares - AD Marco 09

PROXIMOS JOGOS  9 ª JOR. 

25/11
GDC Ferreira - Leões Seroa; Bougadense 

B - Aliança de Gandra B; Monte Córdova 

- Ramaldense; Aliados Lordelo B -  Mare-

chal Gomes da Costa 26/11 Baltar - Ze-

breirense; AC Gervide - SC Nun´Álvares B; 

ISC Sobreirense - Escola Futebol 115; Inter 

Milheirós - Vandoma; Sp. Cruz - Melres DC

PROXIMOS JOGOS  12 ª JOR. 

26/11

FC Vilarinho - S. Pedro da Cova; Rebor-

dosa AC -  CD Sobrado; Aliados 

Lordelo - Folgosa da Maia; Barrosas - 

Baião; Vila Meã -Paredes; Ermesinde 

1936 - Penafiel B; SC Nun´Álvares - 

Lixa; Tirsense -Paços Ferreira B

PROXIMOS JOGOS  11 ª JOR. 

26/11
Canelas 2010 - Cesarense;  Cinfães- 

Camacha; Aliança de Gandra - FC 

Felgueiras 1932; Sp. Espinho - Frea-

munde; SC Coimbrões - Trofense; AD 

Sanjoanense -  Gondomar; FC Pedras 

Rubras - Sousense; Amarante FC - SC 

Salgueiros

PROXIMOS JOGOS  12ª JOR. 

03/12

Raimonda - AJM Lamoso; SC Salvador-

ense - Livração; FC Parada - Caíde Rei; Lou-

sada B - S. Lourenço Douro; ASS Nevogilde 

- ADC Frazão; AD Marco 09 - UD Torrados; 

CCD Sobrosa- FC Lagares;  UDS Roriz - AD 

Várzea FC

PROXIMOS JOGOS  10 ª JOR. 
03/12
Vandoma - ISC Sobreirense; Zebreirense 
- Inter Milheirós; Ramaldense - Baltar; Es-
cola Futebol 115 - AC Gervide; SC Nun´Ál-
vares B - Sp. Cruz; Aliança de Gandra B 
- GDC Ferreira; Marechal Gomes da Cos-
ta - Bougadense B; Melres DC - Aliados 
Lordelo B; Leões Seroa - Monte Córdova

PROXIMOS JOGOS  13 ª JOR. 

03/12

Baião - FC Vilarinho; S. Pedro da Cova 

- Rebordosa AC; CD Sobrado - Aliados 

Lordelo;  Paredes - Barrosas;  Lixa - Vi-

la Meã;  Tirsense - Ermesinde 1936; 

Penafiel B - SC Nun´Álvares; Paços 

Ferreira B - Folgosa da Maia

PROXIMOS JOGOS  12 ª JOR. 
03/12
Freamunde - SC Coimbrões;  Cesa-
rense - Sp. Espinho; FC Felgueiras 
1932 - Cinfães;  Trofense - FC Pedras 
Rubras;  Sousense - AD Sanjoanense;  
SC Salgueiros - Aliança de Gandra; 
Gondomar - Amarante FC; Camacha 
- Canelas 2010

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 23 10

2 Caíde Rei 20 10

3 FC Parada 20 10

4 CCD Sobrosa 18 10

5 Livração 18 10

6 AJM Lamoso 16 10

7 AD Várzea FC 16 10

8 UD Torrados 14 10

9 FC Lagares 13 10

10 UDS Roriz 12 10

11 S. Lourenço Douro 11 10

12 Lousada B 10 10

13 ASS Nevogilde 9 10

14 ADC Frazão 9 10

15 SC Salvadorense 7 10

16 Raimonda 5 10

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Baltar 24 8

2 Ramaldense 21 8

3 Inter Milheirós 19 8

4 Melres DC 15 8

5 AC Gervide 14 8

6 Aliados Lordelo B 14 8

7 Sp. Cruz 14 8

8 Monte Córdova 13 8

9 Vandoma 12 8

10 GDC Ferreira 11 8

11 Bougadense B 10 8

12 Aliança de Gandra B 9 8

13 ISC Sobreirense 8 8

14 SC Nun´Álvares B 7 8

15 M. G. Costa 6 8

16 Zebreirense 5 8

17 Escola Futebol 115 3 8

18 Leões Seroa 0 8

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Paredes 27 10

2 Aliados Lordelo 27 10

3 Paços Ferreira B 17 10

4 CD Sobrado 17 10

5 Rebordosa AC 16 10

6 Vila Meã 16 10

7 Barrosas 16 10

8 Tirsense 16 10

9 Lixa 13 10

10 S. Pedro da Cova 11 10

11 Ermesinde 1936 11 10

12 SC Nun´Álvares 9 10

13 FC Vilarinho 9 10

14 Baião 9 10

15 Penafiel B 7 10

16 Folgosa da Maia 5 10

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Cesarense 21 10

2 Sp. Espinho 21 10

3 Cinfães 21 10

4 FC Felgueiras 1932 19 10

5 Freamunde 14 10

6 Amarante FC 13 10

7 AD Sanjoanense 13 10

8 Camacha 13 10

9 Canelas 2010 13 10

10 SC Coimbrões 11 10

11 Aliança de Gandra 11 10

12 Gondomar 10 10

13 FC Pedras Rubras 10 10

14 SC Salgueiros 8 10

15 Trofense 7 10

16 Sousense 6 10

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2017/2018

No jogo grande da 
10ª jornada da série 2 da 

O USC  Paredes foi 
surpreendido em casa 
pelo vizinho Nun´Alva-
res. O empate caseiro, 
(1-1) tirou o 1º lugar do 
campeonato de Elite da 

REBORDOSA ............................. 1 

ALIADOS LORDELO ................. 2 

Local  –  Estádio Manuel 

Moreira-Rebordosa

Arbitro – João Gonçalves

Rebordosa: André Fonseca; 

Pinheiro (Pedrosa, 23); Carlos 

(Frazão, 73); Pedro Ribeiro e 

Chavica (Paulo Oliveira, 65) 

Gonçalo Barata; Cesinha e Va-

rela (Bruno Almeida, 73) Ós-

c a r ;  E d m i l s o n  ( P e p e )  e 

Marcelo.

Treinador: Andrès Madrid

Aliados Lordelo – Nico; Hugo 

Silva; Rui Alves; Preto e Ponto; 

Diogo Brandão (Rateira 65) e 

Pedrinho, Paulo Monteiro; 

Fonseca (Vítor Mendes, 65) e 

Maurício (Vítor Gomes, 86).

Treinador: Pedro Barroso

Ao intervalo 1-1

Golos: Marcelo (7),

Diogo Brandão (14) 

e Cesinha (77, pb)

Local – Estádio Cidade Des-

portiva de Paredes

Árbitro – Paulo Nogueira

U. Paredes: Dani Carvalho; 

Numo Moreira, To Jó, Gustavo 

e Jorginho, Pedro Duarte, 

Danny (Sousa, 78) e Joel (Ma-

dureira, 66); Jorge ; Ismael e 

Ferraz (Martins, 66).

Treinador : Eurico Couto

Nun´Álvares: Postiga, Rui 

Fernando, Miranda, Teixeira e 

Tiago, ; André Fernandes; 

Apolónio (Vasco, 73) Seabra 

(Neves, 84), Toze; Guedes e 

André Rocha (Roma,45).

Treinador - José António 

Ao intervalo 1-0. Golos: Jorgi-

nho (25) e Tozé (67)

Aliados vence em Rebordosa 

U. Paredes e Nun´Alvares  
reencontram-se ao fim de 60 anos 

divisão Elite Pro-Nacional, 
o Aliados FC Lordelo triun-
fou em casa do vizinho Re-
bordosa Atlético Clube e 
aumentou a sua série vitó-
r i a s  p a r a  n o v e  j o g o s 
consecutivos. 

O triunfo da equipa lor-
delense foi alcançado já na 
ponta final do encontro, à 
custa de um autogolo de 
Cesinha que, na sequência 
de um cruzamento vene-
noso de Paulo Monteiro, 
introduziu a bola no inte-
rior da baliza do Rebordo-
sa. O lance infeliz para os 
rebordosenses desfez a 
igualdade a uma bola – go-
los de Marcel Gomis, aos 7 
minutos para o Rebordosa 
e  Diogo Brandão, aos 14 
minutos para o Aliados – 
que teimava persistir. 

AFP à equipa de Eurico 
Couto. O Paredes jogou o 
suficiente para vencer mas 
acabou por desperdiçar 
dois pontos, muito por cul-
pa,  da displicência dos 
avançados já que tiveram 
oportunidades suficientes 
para construir um resulta-
do volumoso. O Nun´Álva-
res, numa das raras oca-
siões em que ameaçou a 
baliza do União, marcou e 
levou para Recarei um pre-
cioso ponto neste reen-
contro com o Paredes, 60 
anos depois do último jogo 
entre estes dois emblemas 
do concelho paredense.
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A 
equipa da Câma-
ra  d e  Lo u s a d a 
v e n c e u  o  To r -

neio de Boccia Sénior dis-
putado, no dia 15 de no-
vembro, no Pavilhão Rota 
dos Móveis, numa organi-
zação da Paralisia Cerebral 
Associação Nacional de 
Desporto (PCAND) e pelo 
Município de Paredes. Os 
representantes seniores da 
Câmara de Paredes classifi-
caram-se em quarto lugar. 
Na entrega dos diplomas 
estiveram o vice-presiden-
te da autarquia, Francisco 
Leal, e o vereador do Des-
porto, Paulo Silva.

O concelho de Paredes 
esteve representado com 
sete clubes e nove equipas: 
Câmara Municipal de Pare-
des, ADIL – Associação pa-
ra o Desenvolvimento Inte-
gral de Lordelo, Associação 
para o Desenvolvimento de 

Rebordosa, Centro Socioe-
ducativo e Profissional de 
Parteira, Centro Social e 
Paroquial de Vilela, Obra 
de Assistência Social de So-
brosa e a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Paredes.

Os resultados finais de-
ram ainda o segundo lugar à 

Câmara da Maia, em tercei-
ro classificou-se a Junta 
Freguesia de Canelas.

A prova acolheu a parti-
cipação de cerca de 320 
atletas seniores de Pena-
f i e l ,  Pa r e d e s ,  Lo u s a d a , 
Amarante, Maia, Rio Tinto, 
São João da Madeira, Cas-

telo de Paiva, Porto, Ana-
dia, Vila Nova de Famalicão 
e Baião, distribuídos por 64 
equipas.

O torneio contou para o 
calendário nacional das 
competições de Boccia Sé-
n i o r  d i n a m i z a d a s  p e l a 
PCAND.

MODALIDADE. Séniores da Câmara de Paredes classificaram-se em quarto lugar. 
Prova reuniu mais de 30 atletas

Lousada vence Torneio  
de Boccia Sénior de Paredes 

António Orlando | texto

O ciclista de Paredes, An-
tónio Sousa, classificou-se 
em 3º lugar no ciclocrosse de 
Águeda, no arranque da Taça 
de Portugal da modalidade. 

O paredense volta, assim, 
a pedalar na defesa da inven-
cibilidade que tem mantido 
na competição.

 A prova de Águeda foi 
primeira das cinco pontuá-
veis para a Taça de Portugal, 
o troféu de regularidade do 
ciclocrosse, que irá prosse-
guir com corridas em Torre 

Dona Chama (26 de novem-
bro), Vila Real (10 de dezem-
bro), distrito do Porto (17 de 
dezembro) e Marrazes, Lei-

ria (7 de janeiro). O calendá-
rio vai completar-se com o 
Campeonato Nacional, a 
realizar em Melgaço, no dia 

14 de janeiro, e com o Ciclo-
crosse Internacional de Va-
longo, no dia 21 do primeiro 
mês de 2018.

Taça de 
Portugal de 
Ciclocrosse  
arrancou  
em Águeda

Realizou-se no passado 
dia 11 de novembro o XXVI 
Convívio das Velhas Gló-
rias do Aliança de Gandra. 

A responsabilidade pela 
organização do evento foi, 
mais uma vez, de um grupo 
de antigos atletas e dirigen-
tes do clube. 

A Comissão, que dava 
uma equipa de futebol de 
10,  era constituída por Ver-
de, João Moreira, José 
Adão Magalhães, Carlos 
Santos, António Tomé, 
Marcelino Tomé, José Ca-
seiro, Mário Neves e João.

Depois de uma ida ao 
Cemitério, onde foi deposi-
tada uma coroa de flores 
em memória dos atletas e 
dirigentes já falecidos, o 
grupo deslocou-se ao Com-
plexo Desportivo da Cida-
de de Gandra para aí, no 
sintético, realizar um jogo 
amigável. “Os antigos mos-
tram aos mais novos que 
quem sabe nunca esquece e 
fizeram prova das qualida-
des que os levaram a enver-

gar a camisola encarnada 
do Aliança de Gandra”, ga-
rantiu fonte da organização  
do encontro. Depois se-
guiu-se o almoço, durante o 
qual foi realizado o sorteio 
de uma camisola do Aliança 
de Gandra alusiva ao conví-
vio e com a letra do Hino do 
Aliança estampada. A re-
ceita angariada pelo sorteio 
foi entregue ao presidente 
do clube, Rui Pinto. 

Os órgãos sociais do 
Aliança de Gandra fizeram-
-se representar pelo presi-
dente da direção, Rui Pinto, 
pelo presidente da assem-
bleia geral, José Mota e Jo-
sé Duarte, patrocinador 
oficial do clube, assim como 
os capitães da equipa sé-
nior A, Celso e Sousa e o 
sempre jovem, Sá, da equi-
pa sénior B. 

A festa prolongou-se até 
à noite com o já tradicional 
magusto, tendo sido no-
meada a nova Comissão 
que terá tarefa de fazer, pa-
ra o ano, um novo convívio.

O Paredes Lumberjacks 
iniciou com uma derrota a 
nova temporada da Liga 
Portuguesa de Futebol 
Americano. No jogo de es-
treia, realizado no dia 19 de 
novembro, a equipa pare-
dense deslocou-se ao ter-
reno dos Portuscale Dra-
gons, tendo a equipa da ca-
sa levado a melhor por 
34-14.

Os Jacks voltam a entrar 
em campo, amanhã, sába-

do, para defrontar os Algar-
ve Sharks, no primeiro jogo 
em casa, na cidade despor-
tiva, dos lenhadores esta 
temporada.

Convívio juntou velhas glórias 
do Aliança de Gandra

Arranque em falso  
dos “lenhadores” de Paredes

FUTEBOL AMERICANO
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CERTIFICADO
----Certifico, narrativamente para efeitos de publicação, que a  escri-

tura pública de Justificação Notarial, outorgada neste Cartório Nota-
rial em vinte e nove de agosto de dois mil e dezassete, exarada de folhas 
cento e quatro a folhas cento e oito do livro de notas para “Escrituras 
Diversas” número cento e vinte e nove – A, na qual foi justificante a “FÁ-
BRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE 
REBORDOSA”, pessoa canonicamente ereta, com sede na Rua Dr. Antó-
nio Rangel, n.º 129, freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, com o 
NIPC 501 536 329, foi, pelo averbamento número dois, retificada ape-
nas no que respeita ao prédio rústico nela identificado como verba 
onze, no sentido de passar a constar que o mesmo tem a seguinte com-
posição: ----------------------------------------------------

---- VERBA ONZE – Prédio rústico, composto por terreno a cultura e 
ramada, com a área de quatro mil  e novecentos metros quadrados, sito 
no lugar de Igreja, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, a 
confrontar de norte com Igreja Paroquial, de sul com Ribeiro, de nascen-
te com caminho de servidão e de poente com Zeferino Silva Leal, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscri-
to na matriz predial rústica em nome da referida Fábrica da Igreja sob o 
artigo 2329, com o valor patrimonial de €181,17, ao qual atribui igual 
valor. ---------------------------

 Mais certifico que na referida escritura pública se declarou  ain-
da que:------ A “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Miguel de 
Rebordosa”, está na posse do supra identificado prédio há tantos anos 
que se desconhece se alguma vez pertenceu a qualquer outra pessoa sin-
gular ou coletiva, sabendo-se, todavia, que está na posse da justificante 
há mais de cinquenta anos, posse que sempre exerceu de forma pública, 
pacífica, contínua, sem interrupção e ostensivamente, sem oposição de 
quem quer que fosse, fruindo-o e dele extraindo todas as utilidades e 
proveitos, com ânimo de quem é dono, procedendo à limpeza e demarca-
ção, cultivando e avivando as estremas. ----------------------------------------------------------------

-----Que não detém qualquer título formal que legitime o seu domínio 
sobre o prédio acima identificado sob a verba onze e o adquiriu por usu-
capião, que expressamente invoca, justificando o direito de propriedade 
para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de 
aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhe 
permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária, 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

PUB

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHA

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

  Telef.: 255 777 626     Telem.: 918 737 255     Fax.: 255 777 669

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em construir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
promoveu uma 

campanha de recolha de 
alimentos nos dias 18 e 19 
de novembro, em vários es-
tabelecimentos comerciais 
do concelho.

Em paralelo decorreu 
entre 20 a 24 de novembro 
idêntica recolha decorreu 
nas escolas numa iniciativa 
batizada por “Enche esta 
Ideia”.  

O autarca paredense, 
Alexandre Almeida, e a ve-
readora responsável pelo 
pelouro da Ação Social, 
Beatriz Meireles, associa-
ram-se a esta iniciativa.

A l e x a n d r e  A l m e i d a 
agradeceu a solidariedade 

de todos “para a constru-
ção de um compromisso 
comum, pela defesa dos 
mais necessitados e da jus-
tiça social”. As recolhas ti-
veram o propósito de “su-
prir necessidades básicas 
de algumas das famílias pa-
redenses mais carenciadas, 
que vivem com grandes di-
ficuldades económicas”, 
atalhou a vereadora.

Na iniciativa, segundo 

Beatriz Meireles, a autar-
quia contou com “o envolvi-
mento de 70 voluntários na 
recolha de forma dar res-
posta a necessidades bási-
cas de algumas das famílias 
paredenses mais carencia-
das, que vivem com gran-
d e s  d i f i c u l d a d e s 
económicas”.

Segundo a autarquia, fo-
ram recolhidas cerca de 5 
mil unidades de produtos 
de primeira necessidade. 
Os bens oferecidos em 
maior quantidade foram 
massa, arroz, leite, bola-
chas, açúcar, aletria, atum e 
salsichas.

Os bens alimentares re-
colhidos serão, agora, dis-
tribuídos nos cabazes men-
sais entregues às famílias 
m a i s  c a r e n c i a d a s  d o 
concelho.

Autarqui promoveu recolha  
de alimentos para ajudar  
famílias carênciadas
António Orlando | texto
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PRECISA-SE

SERRALHEIRO 
Contactar 

Carroçarias Oliveira 

Tel. 255868700

Paços de Ferreira

O
s  B o m b e i r o s 
Voluntários de 
Paredes rece-

beram 10 equipamentos de 
proteção individual, numa 
oferta da cadeia de Hiper-
mercados Intermarché, no 
dia 16 de novembro, atra-
vés da loja de Paredes.  

Os equipamentos de 
proteção individual doados 
são constituídos por bota 
florestal, luvas, cógula, fato 
de proteção florestal (Cal-
ças e Dólman), capacete e 
sweatshirt. 

Segundo Jaime Marta 
Soares, Presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugue-
ses “a renovação destes 
equipamentos é fundamen-
tal para a segurança dos 
nossos Bombeiros.  Um 
bom equipamento faz a di-
ferença entre a vida e a 
morte.”

O Grupo Os Mosquetei-
ros, que detém em Portugal 
as insígnias Intermarché, 
Bricomarché e Roady, en-

tregaram 1000 equipa-
mentos de proteção indivi-
dual de combate a incên-
d i o s  f l o r e s t a i s  a 
corporações de bombeiros 
de norte a sul do país. 

Dos 1000 equipamen-
tos, 500 foram doados dire-
tamente à Liga dos Bombei-
ros Portugueses pelo Gru-
po em agosto e os restantes 
500, fruto da generosidade 
dos clientes, através da 
aquisição do livro “Bombei-
ro dos Pés à Cabeça”. 

O livro infantil resultou 

de uma parceria entre a Liga 
dos Bombeiros Portugue-
ses e o Grupo Os Mosque-
teiros, tendo estado à venda 
nas 313 lojas do Grupo du-
rante cerca de um mês. 

O projeto teve como ob-
jetivo sensibilizar e envol-
ver os mais novos na pre-
servação da floresta, pre-
venção dos incêndios e em 
simultâneo ajudar a anga-
riar fundos para a compra 
de equipamentos de prote-
ção individual de combate a 
incêndios florestais. 

SOLIDARIEDADE. Manuel Luís Goucha e Isabel Silva foram os 
embaixadores na promoção de livro infantil. A receita da venda 
do livro financiou a compra do fardamento para os voluntários.

Hipermercado ofereceu 
equipamentos de proteção 
aos BV Paredes 

António Orlando | texto

O corpo de um individuo, 
já cadáver, foi encontrado 
no dia 12 de novembro, no 
interior de um contentor lo-
calizado na Praça da Comu-
nidade em Rebordosa. Foi 
um popular que deu o alerta 
para as autoridades.

Não há sinais de crime, 
que tenha vitimado mortal-
mente, António Joaquim da 
Silva Moreira, 54 anos. O 

homem, desempregado, vi-
via da caridade da popula-
ção local. Segundo o Pro-
gresso de Paredes apurou, a 
vitima tinha problemas de 
alcoolismo e já morou no in-
terior de um carro. Há al-
gum tempo que vinha a per-
noitar naquele contentor 
que serve de apoio à Comis-
são de Festas da Cidade de 
Rebordosa. 

No local estiveram os 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa, e a  GNR 
de Lordelo.

O cadáver foi removi-
do para a morgue do hos-
pital Padre Américo de 
Penafiel para realização 
de autópsia. O corpo aca-
baria por ser sepultado, 
no dia 15, no cemitério de 
Rebordosa. 

Homem encontrado  
morto em Rebordosa 
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N
unca me tinha ocorrido a 
ideia de poder vir a ser cro-
nista de opinião. Desde sem-

pre me lembro do Progresso de Pare-
des pousado à mesa dos meus avôs e 
deste ser o propulsor da discussão 
política dominical com as notícias 
frescas do concelho. Ao mesmo tem-
po, já não tenho memória de quando 
comecei a seguir as opiniões dos ilus-
tres fazedores de opinião que nos úl-
timos anos colaboraram com este 
jornal.

Sinceramente, julgo que sempre 
vi neste espaço um conjunto de refe-
rências sociais e políticas do conce-
lho de Paredes, como uma liga espe-
cial ‘de campeões’ que contribuíram 
para marcar o meu pensamento com 
princípios republicanos, de humanis-
mo a servir e de social democracia de 
proximidade. Porque também acre-
dito que as pessoas não podem estar 
acima das instituições, espero assim 
que a minha passagem nesta coluna 
tenha uma contribuição construtiva 
para o debate político como teve a do 
meu antecessor.

Paredes, por estes dias, tem sido 
palco de mudanças. A azáfama das 
eleições do passado mês de outubro 

acelerou o trabalho de todas as for-
ças políticas para mostrarem o me-
lhor de si e em resultado disso vemos 
mobilização dos Paredenses a ouvir 
os candidatos autárquicos, a acom-
panhar os seus escolhidos, a partici-
parem em jantares ou festas ou a co-
nhecerem novas obras de esforço fi-
nal. Esta mobilização foi enorme e 
trouxe certamente democracia.

Nas eleições votaram 51.409 pa-
redenses que com certeza se senti-
ram esclarecidos para fazer as suas 
escolhas ou não fora tamanho o ba-
nho de informação quer por via dos 
cartazes, do correio, do Facebook, 
dos jornais ou das conversas em toda 
a parte. A escolha foi clara, não dei-
xou dúvidas e ajudou a polarizar a 
Camara Municipal pois desta vez foi 
5 a 4 que o Partido Socialista deu ao 
Partido Social Democrata, uma mu-
dança nunca vista em Paredes. Não 
se pode dizer propriamente que foi 
uma mudança à esquerda pois todos 
ficaremos, ainda, para ver em que 
sentido irá esta política deste novo 
rumo.

Certo é que na mudança o primei-
ro estado é o de Graça, está nos livros 
(sobretudo em sociedades profunda-
mente cristãs) que após a alteração 
há uma trégua de agradecimento e 
em política esta é pratica corrente. 
Passada a mudança que todos pare-
ciam adivinhar, é no próprio PSD que 
parecem haver as maiores duvidas. 
Já lá iam mais de 20 anos de governa-

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Na mudança, o estado de   negação

email

Acerca de medidas  
de apoio social tomadas  
pela CM Paredes

P
retendo apresentar 
aos leitores a minha 
apreciação da activi-

dade camarária. O novo 
Executivo da Câmara de Pa-
redes aprovou a proposta 
que efectiva uma sua pro-
messa de campanha eleito-
ral: a oferta dos livros esco-
lares até ao 12.º ano por 
parte da Autarquia. Relem-
bro o compromisso PS pre-
sente em documentos de 
propaganda: “Vamos apoiar 
as famílias com a oferta dos 
livros escolares até ao 12.º 
ano, enquanto o Estado não 
o garantir”. Na cerimónia de 
posse o Presidente da Câ-
mara falou no propósito de 
“comparticipar” os livros 
escolares. E temos agora a 
proposta concreta. Em sín-
tese, julgo entender que: 

1) Vão ser apoiados os alu-
nos do 2.º, 3.º Ciclos e Secun-
dário das escolas de Paredes, 
e residentes em Paredes, que 
frequentem o ensino público 
e que não tenham o Escalão A 
(Escalão B e C). 

2) Essa comparticipação 
varia entre 118 e 176 euros, o 
que iguala o limite de apoio 
do Ministério da Educação 
para os mesmos níveis de en-
sino no Escalão A. 

3) Os alunos do 1.ºCiclo 
auferem, independentemen-
te do Escalão de rendimento 
dos pais, por igual em apoio 
do Ministério da Educação. 

4) Os manuais escolares 
cuja compra é assim compar-
ticipada devem ser devolvi-
dos no final de cada nível de 
ensino

5) O pedido de reembol-
so para obter a compartici-
pação vai até 30 de novem-
bro, sem facturas e só com 

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

declaração de compromisso 
de honra pelos pais.

Quatro reflexões 
me ocorrem: 
1) A comparticipação do 

Ministério e da Autarquia 
(que se complementam) não 
abrange o valor total das 
despesas com manuais es-
colares, nem de se aproxi-
ma. Não se trata portanto, e 
definitivamente, de uma 
OFERTA mas sim de uma 
COMPARTICIPAÇÃO.

2) Não havendo o com-
provativo de uma factura, 
abre-se a porta de fraudes 
ou utilização indevida de um 
apoio (ex. livros cedidos por 
outrem como se fossem 
comprados de novo)

3) A prática de devolução 
dos manuais escolares não 
parece estar prevista como 
variante a ter em conta na 
comparticipação em anos 
futuros

4) Tenho dúvidas sobre a 
constitucionalidade da ex-
clusão do ensino privado ou 
cooperativo.

Uma conclusão.
A medida em causa cons-

titui um apoio REAL ao ren-
dimento de famílias de Pare-
des, e á Escola Pública. Apa-
rece como medida supletiva 
e substituta de responsabili-
dades da Administração 
Central. Não é, nem se exige 
que seja, MEDIDA de justiça 
social, como são os impostos 
ou as várias pensões. Have-
rá em estimativa cerca de 
500 processos de comparti-
cipação, podendo-se assim 
prever o custo da promessa 
eleitoral para a autarquia. 

A mudança do local da 
Feira Franca nos domingos 
em Paredes, do Parque José 
Guilherme para o espaço da 
Feira, merece na perspecti-
va do habitante de Paredes, 
o apoio e o elogio de quem 
tomou tal decisão

cristianoribeiro@gmail.com

A Câmara de Paredes 
promoveu no último fim-de-
-semana uma campanha de 
recolha de alimentos em es-
tabelecimentos do concelho 
com o fim de suprir necessi-
dades básicas de algumas 
famílias paredenses mais 
carenciadas. A iniciativa, 
que decorreu nos dias 18 e 
19 de novembro, é da res-
ponsabilidade do Pelouro 
de Acção Social (vereadora 
Dr.ª Beatriz Meireles), en-
volve voluntários e permiti-
r á  o r g a n i z a r  c a b a z e s 
mensais.

Trata-se de uma iniciati-
va que responde pontual-
mente a situações de emer-
gência através de uma lógica 
assistencialista. Importa 
contudo encontrar no futu-
ro estratégias de apoio so-
cial que aumentem rendi-
mentos, quer seja através de 
salários, quer sejam pen-
sões, quer sejam de outras 
prestações sociais justas. 
Há que atenuar assimetrias 
sociais e melhorar equipa-
m e n t o s  s o c i a i s  d e 
retaguarda.

Na mesma linha, a Câma-
ra de Paredes vai proceder a 
uma recolha de alimentos 
nas escolas numa iniciativa 
com o nome "Enche esta 
ideia", e em parceria com a 
Bewwater,Águas de Pare-
des, SA.

A meu ver as escolas não 
são o melhor local para pro-
ceder á recolha de alimen-
tos tendo em conta que a 
Escola é um local de Inclu-
são e de Igualdade de opor-
tunidades. Com esta inicia-
tiva podemos estar a refor-
ç a r  s e n t i m e n t o s  d e 
auto-exclusão de crianças 
menos favorecidas e estig-
matizá-las no seu processo 
de socialização.

Deixaremos para futuro 
a discussão das principais 
medidas de revitalização 
urbana.

A 
homenagem é uma demonstra-
ção de admiração, veneração e 
respeito.

E essa demonstração de respeito vem 
muitas das vezes temperada pela 
morte.

A morte é o grande mistério que ron-
da a humanidade,

Faz muitos sofrerem, especialmente 

Homenagem pela ausência de pessoas queridas, de 
quem deixamos de sentir o afago, o abra-
ço, a voz e tudo o que faz diferença nas 
nossas vidas. 

Todos nós perdemos pessoas queri-
das, mas no nosso íntimo, ainda acredita-
mos que podemos encontrá-las em cada 
esquina, que vamos abrir a porta e dar de 
cara com elas. 

Porém, elas apenas se mostram nos 
nossos sonhos e na saudade que cresce a 
cada dia, independentemente de quanto 
tempo faz desde a sua partida.

Não existe nenhuma pessoa no plane-
ta que não tenha passado pela experiên-
cia da perda de um ente querido. 

É uma experiência profundamente 
dolorosa, mesmo quando a pessoa está 
adoecida há tempos e a morte é “espe-
rada” porque já se tentou de tudo ou 

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO
Advogado

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Na mudança, o estado de   negação
ção do concelho com o PSD a ditar as 
regras de uma profunda transforma-
ção social e do território, que certa-
mente deixaram marcas na identida-
de dos Paredenses.

Desde o 25 de Abril até à vitória 
para a Câmara Municipal, em 1994, o 
Partido Social Democrata teve 7 líde-
res e desde esse tempo até agora fo-
ram novamente 7 as personalidades 
a liderar as hostes locais. Os partidos 
são, por natureza, personalistas, mas 
com mais ou menos democracia, já lá 
iam cerca de 15 anos para o PSD Pa-
redes ter de realizar duas Assem-
bleias de Militantes seguidas para 
conseguir tomar decisões, ou adiá-
-las à espera não se sabe bem de quê. 

Na mudança das eleições o PSD 
ficou sem o seu presidente dos últi-
mos anos e ainda não acredita que foi 
assim. Ainda não acredita porque a 
promessa da subida na vitória foi tan-
tas vezes repetida que acabou por 
diluir a distância ao querer da 
população.

Como sempre as eleições não se 
ganham, perdem-se. E o PSD não 
acredita ainda que perdeu por que 
não soube fazer a sua própria evolu-
ção. A liderança do PSD Paredes ne-
ga-se a acreditar que uma mudança 
como esta obriga a ter de recolocar a 
instituição partidária novamente em 
união com os anseios dos Pareden-
ses, a reconhecer que a distância de 
quem administra e o seu território 
nunca pode ser tão grande e que a ne-

gação pode ser o maior inimigo da 
recuperação.

Coincide também que o PSD ao 
nível nacional, como em Paredes, não 
quis acreditar que o povo queria a 
mudança e depara-se agora na esco-
lha a fazer entre Pedro Santana Lo-
pes e Rui Rio. Como se costuma dizer, 
o que corre mal, não fica sozinho.

Em democracia a escolha é do po-
vo e é nessa escolha que os partidos 
se devem fazer rever. Ideologica-
mente o Partido Socialista ganha es-
tas eleições autárquicas sem uma 
grande marcação Socialista, como 
que se encobrindo por uma palete de 
3 em 5 vereadores de ideologia so-
cial-democrata. No meio da graça 
socialista da mudança da Câmara de 
Paredes poucos diriam que o executi-
vo municipal não é social-democrata. 
O poder da negação pode dar boa 
primeira impressão ao povo e poderá 
dar sustentabilidade a um projeto 
político em linha com os desejos dos 
paredenses, a ver vamos.

Também no meio do estado de 
graça o mais fácil é aproveitar a mu-
dança para culpabilizar o anterior 
executivo para tudo mudar. Querer 
negar o passado não é a melhor for-
ma de encarar o futuro. 

Esperemos que os princípios do 
discurso do novo Presidente de Câ-
mara na sua Tomada de Posse o con-
duzam às escolhas certas do muito 
que a Câmara Municipal tinha bem 
feito nos últimos anos.

porque seja portadora de uma 
patologia fatal. 

Ainda assim, a morte nunca é 
esperada, ou melhor, é, porém, com 
esperanças de que seja postergada 
ou até, que aconteça uma espécie 
de milagre e evite o ciclo natural 
evidente.

Há uma história do budismo que 
ensina a inevitabilidade da morte:

“Uma mulher cujo filho peque-
no acabara de morrer corria pelas 
ruas desesperada, implorando a 
todos um remédio mágico que res-
tituísse a vida de seu filho”.

Alguém então lhe disse para pe-
dir a Buda.

Ela subiu a montanha até ele e 
implorou a vida de seu filho. 

Buda respondeu: Vá até a cida-

de e traz-me um grão de mostarda 
de uma casa onde não tenha morri-
do ninguém. Ela desceu a monta-
nha, e correu pelas casas da cidade, 
sem encontrar uma única casa on-
de ninguém tivesse morrido.

Assim ela entendeu que morrer 
fazia parte da vida, por mais que 
Buda ressuscitasse o filho dela um 
dia ele morreria de novo, pois a 
morte e vida não são contrárias, 
são irmãs, então ela voltou até Bu-
da mais reconfortada e ouviu dele a 
verdade:

“No mundo do homem e no 
mundo dos deuses, a lei é uma só: 
todas as coisas são passageiras”.

O Buda Shakyamuni e vários 
outros mestres ensinam que, na 
verdade, a vida faz parte da morte. 

É um ciclo sem fim.
Diante da morte, as reações são 

absolutamente particulares. 
Há quem exteriorize a sua dor, 

há quem a reprima.
O que é necessário aprender 

sobre a morte é, primeiro de tudo, 
que a dor é real. Não há como negá-
-la, mesmo que a negação faça par-
te do processo de luto. 

Depois, é preciso aprender sa-
ber viver esta dor corretamente. 

O luto é o tempo que precisa-
mos para reorganizar a nossa vida. 

É um tempo que sentimos um 
misto de emoções como tristeza, 
revolta, indignação, raiva, angústia, 
inconformismo. 

É importante que se prove estes 
sentimentos e saboreie o que eles 

proporcionam, pois ajudam a supe-
rar situações que ficaram sem solu-
ção em vida.

Pode soar estranho encarar a 
morte de forma natural, mas mor-
rer é tão natural quanto viver. 

A 5 de Novembro do corrente 
ano faleceu o Senhor Mário Mar-
tins da Silva.

Este texto é-lhe dedicado e á 
sua família.

Uma singela homenagem a um 
homem comprometido.

Comprometido com a causa pú-
blica, comprometido com a sua 
terra.

Dele retenho que nunca procu-
rou ser uma pessoa consensual. 
Encarava a luta como uma necessi-
dade e um caminho para atingir 

objetivos. E o que é certo é que os 
atingiu. Deixa pois um legado, de 
que não fez alarde, sentindo-se 
gratificado por ver a obra nascer e 
c o n s o l i d a r - s e  n o  s e r v i ç o  á 
população.

Mas também retenho a sua hu-
mildade, pois era capaz de assumir 
lugares secundários para melhor 
servir a causa que patrocinava.

Não foi uma pessoa consensual, 
não. Mas é uma pessoa incontorná-
vel na vida da freguesia de Rebor-
dosa e do concelho de Paredes. 

Fica aqui a demonstração do 
meu respeito, fazendo votos que se 
sigam as merecidas homenagens 
que lhe façam a devida e merecida 
justiça!

R.I.P.

Magia de Natal para  
dar novo alento aos  
comerciantes de Paredes

A
poiar os comerciantes 
e dinamizar o comércio 
tradicional de Paredes 

é uma premissa da autarquia 
paredense este Natal.  Os Pe-
louros da cultura, desporto, ju-
ventude e das atividades eco-
nómicas uniram esforços para 
revitalizar e “dar vida” ao co-
mércio da cidade sede do 
concelho.

O novo Executivo aposta 
numa programação forte e di-
versificada para todos os públi-
cos com o propósito de “Espa-
lhar Magia pela cidade” do Na-
tal aos Reis.

Na passada sexta-feira, 17 
de novembro, a Câmara Muni-
cipal  de Paredes, com os par-
ceiros ASEP – Associação de 
Empresas de Paredes e empre-
sa Bewater, apresentou aos 
comerciantes um conjunto de 
iniciativas  que contemplam 
espetáculos, concertos, even-
tos desportivos, exposições, 
feiras, iluminação e fogo-de-
-artifício piromusical. 

Com cerca de um terço do 

orçamento, o executivo lidera-
do por Alexandre Almeida vai 
fazer “mais com menos”. Re-
corde-se que, em 2016, Celso 
Ferreira, gastou 160 mil euros, 
para este ano o orçamento pre-
vê gastos de 51 mil euros.

Para esta redução de custo, 
contribuiu não só o esforço e a 
união de todos os intervenien-
tes, como também a disponibi-
lidade demonstrada pelos par-
ceiros desta iniciativa, sejam 
eles os comerciantes, clubes e 
associações desportivas/
culturais.

Foram muitas as organiza-
ções do Concelho de Paredes 
que felizmente se decidiram 
juntar à Câmara Municipal 
nesta iniciativa, certamente 
lançaram aqui os pilares para a 
construção de um projeto sóli-
do, que visa muito mais que as 

comemorações de Natal, acre-
dito que este evento será ape-
nas o primeiro passo para unir 
e conciliar os Paredenses com 
a sua terra.

Para trazer mais população 
e visitantes ao concelho de Pa-
redes, apostou-se num cartaz 
com mais de 50 iniciativas, 
grande parte delas realizadas 
em parceria com as associa-
ções, escolas, clubes desporti-
vos e entidades locais. Assim 
sendo, não vai faltar animação 
na Casa da Cultura, Biblioteca 
Municipal, Loja Interativa de 
Turismo, Igreja de Paredes, 
Praça José Guilherme, Pavi-
lhão Rota dos Móveis e o antigo 
pavilhão das Laranjeiras, com 
passagem pelas freguesias de 
Gandra, Lordelo e Rebordosa.

O Natal é, afinal, quando to-
dos os paredenses quiserem!

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-
des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresa-
rial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 
arquitetónico.

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

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

Por

PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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Dia 02 de dezembro, no 
lugar de Aguiar, a comissão 
de festas de S. Sebastião 
2017/2018, vai levar a ca-
bo o jantar de natal.

O evento terá como fi-
nalidade a angariação de 

verbas para a festa do pa-
droeiro daquele lugar no 
próximo ano, proporcio-
nando, no entanto, mais 
uma ocasião para que to-
dos os habitantes dos vá-
rios lugares da freguesia se 

unam e ajudem em prol de 
um bem comum.

À semelhança de outros 
eventos, este terá lugar 
t a m b é m  n a  c o z i n h a  d o 
Cunha, demonstrando o 
seu proprietário um enor-

me sentido de ajuda social, 
disponibilizando um espa-
ço privado para uma finali-
dade social, ajudando sem 
limitações ou contraparti-
das todos os habitantes de 
Aguiar de Sousa e em par-

ticular neste caso o povo 
de Aguiar, bem-haja.

Cabe a todos ajudar, 
portanto os interessados 
ainda vão a tempo. Basta 
reservar lugar junto da 
comissão.

    AGUIAR DE SOUSA

Aguiar

VICTOR
PEREIRA

É já no dia 17 de dezem-
bro que se realizará a cami-
nhada de natal no lugar da 
Sarnada, este evento, pri-
meiro a realizar deste géne-
ro no lugar, está a ser organi-

zado pela comissão de festas 
da Nossa Senhora dos Re-
médios e Sta. Isabel e tem 
como finalidade a angaria-
ção de verbas para as festas 
em honra da padroeira deste 

lugar, que está agendada pa-
ra o primeiro domingo de ju-
lho de 2018.

A comissão organizadora, 
pretende com o evento, para 
além dos resultados finan-

ceiros, proporcionar aos par-
ticipantes um contacto com 
a natureza desta região do 
concelho de Paredes e a 
oportunidade de passarem 
um domingo de manhã em 

convívio e contacto com a 
natureza.

Nesta edição que se reali-
za com o apoio da junta de 
freguesia, contamos com a 
presença de vários ilustres, 

destacando-se os dirigentes 
autárquicos e a garantia de 
presença do recentemente 
eleito presidente da câmara.

Contamos com a presen-
ça de todos, até lá.

O União de Baltar tem 
estado em grande destaque, 
mesmo na imprensa de âm-
bito nacional. O Clube de 
Baltar tem 8 vitórias em 8 
jogos, tendo 22 golos mar-
cados e apenas 3 golos sofri-
dos. Os baltarenses lideram 
o campeonato da 2ª divisão 
distrital da Associação de 
Futebol do Porto, sendo ca-

so único de todas as divisões 
da maior associação de fute-
bol de Portugal. Fundado 
em 22/06/1972, com 300 
sócios e cerca de 100 atletas 
na formação, o clube tem o 
seu novo complexo despor-
tivo em construção e espera 
ansiosamente pelas novas 
condições de trabalho, para 
atrair mais jovens e atingir 

os 200 atletas na formação. 
Isidro Almeida, presidente 
do Clube, é ambicioso e con-
tratou Joel Oliveira, um téc-
nico de 37 anos, que já este-
ve ligado a grandes sucessos 
anteriores do clube. O pro-
jeto passa pela subida de di-
visão e o União de Baltar é o 
grande candidato à subida 
de divisão. 

 A Junta de Freguesia de 
Baltar está divida em várias 
áreas, sendo que uma das 
áreas de intervenção é a parte 
social, que é coordenada pela 
baltarense e empresária Alice 
Babo.  No passado dia 19 de 
novembro a equipa do “Baltar 
social” procedeu á recolha de 

alimentos junto dos princi-
pais mercados de Baltar. Esta 
ação contou com a presença 
do Presidente da Câmara 
Municipal e do Presidente da 
Junta de Baltar e do Presiden-
te da Assembleia de Fregue-
sia de Baltar, no sentido de 
reforçar simbolicamente a 

importância da solidariedade 
que tem de ser um dos valores 
mais fortes de uma sociedade 
salutar. Esta foi uma das pri-
meiras acções do departa-
mento social do novo executi-
vo da Junta de Freguesia de 
Baltar. (Ler mais sobre o as-
sunto na página 12).

O Patologista mais in-
fluente do mundo no ano 
de 2015, Manuel Sobrinho 
Simões, é o próximo convi-
dado do III Ciclo de Confe-
rências em Ciência do Co-
légio Casa Mãe, para uma 

palestra sobre “Saúde e 
Sociedade no Século XXI: 
Medicina & desafios”. O fa-
moso patologista, que é 
Professor Doutor na Fa-
culdade de Medicina no 
Porto, vai visitar o colégio 

de Baltar e de seguida vai 
dar uma palestra na Casa 
da Cultura de Paredes. O 
evento é no próximo dia 30 
de novembro, pelas 18h 
30m e está aberto à comu-
nidade em geral.

Sarnada

União de Baltar em Destaque

BALTAR SOCIAL

Recolha de Alimentos em Baltar

Patologista Agostinho Simões vai estar em Baltar

A Banda de Baltar exis-
te desde 1860 e decidiu 
comemorar o seu aniversá-
rio, homenageando o em-
presário Domingos Barros, 
que tem sido um dos gran-
des mecenas da banda bal-
tarense. O empresário é 
conhecido pelo apoio filan-
trópico às várias institui-
ções sociais e culturais do 
Concelho.  O evento foi 
também caracterizado pe-
la bênção das novas insta-
lações da Banda.  Os 157 
a n o s  d a  B a n d a  f i c a ra m 
marcados pela   presença 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado de Paulo Silva, ve-
reador da cultura e da Edu-
cação e de José Alberto 
Sousa, vice-presidente da 
Assembleia Municipal de 
Paredes e presidente da 
Assembleia de Freguesia 

de Baltar. A Junta de Fre-
guesia de Baltar esteve re-
presentada Por Jorge Coe-
lho, presidente da Junta de 
Freguesia e do restante 
e x e c u t i v o  d a  J u n t a .                                    
A Banda de Baltar é dirigi-
da pelo maestro Benjamim 
Gonçalves e é constituída 
por 61 elementos. A Banda 
tocou o Hino da Vila de 
Baltar e os convidados visi-
taram as novas instala-
ções. De seguida foi des-
cerrada uma placa de ho-
menagem ao empresário 
Domingos Barros, onde foi 

salientada a sua importân-
cia para a sobrevivência da 
Banda. O Presidente da 
Câmara salientou a impor-
tância da associação musi-
cal e felicitou todos os mú-
sicos e a direção da Asso-
ciação Cultural e Musical 
de Baltar a cargo de Delfim 
Amadeu Santos. O Presi-
dente reafirmou o contri-
buto da Banda de Baltar 
para a cultura do Conce-
lho, prometendo apoiar 
esta associação que é uma 
das mais antigas e históri-
cas do Concelho.

    BALTAR

Banda de Baltar Homenageou 
Domingos Barros

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..
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ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes
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O Futebol Clube de Criste-
lo, organizou no passado dia 
12 de Novembro de 2017, o 
Magusto de S. Martinho nas 
instalações do Clube, sitas no 
antigo Jardim de Infância de 
Perletieiro.

Os dirigentes em funções, 
os sócios e simpatizantes do 
clube que marcaram a sua pre-
sença no magusto, puderam 
contar, para além das casta-
nhas, com vários petiscos co-
mo bifanas, moelas, caldo ver-
de e para beber o tradicional 
vinho novo.

Marcaram também pre-
sença no evento e demonstra-
ram todo o seu apoio ao Clube, 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, e o Vereador do Des-
porto, Paulo Silva, e foi através 
desta política de proximidade 
que foi possível expor ao Pre-

sidente da Câmara Municipal 
e ao Vereador do Desporto as 
necessidades de que padece o 
clube, e a falta de apoios locais 
com que se depara. 

Já notória no Magusto, foi a 
ausência dos atletas que cons-
tituem, actualmente, a recen-
te equipa de Futsal do Clube, 
que, aliás, já se estreou na Liga 
Futsal do Inatel no dia 18 de 
Novembro de 2017, com uma 
vitória em casa por 4-0 sobre a 
equipa de Celorico de Basto. 

Os atletas estão em tempo 
de suar as camisolas em jogo 
pelo clube, dando a alegria da 

vitória aos adeptos, mas tam-
bém é importante manifesta-
rem o apoio ao clube, que se 
está a desdobrar financeira-
mente para garantir a sua pre-
sença no referido campeonato, 
já que os custos são ainda con-
sideráveis, e como tal, quando 
existem iniciativas para pro-
moção do clube, e angariação 
de fundos para garantir a sus-
tentabilidade, e as actividades 
desenvolvidas pelo mesmo, 
todos são importantes! E já 
agora, a inscrição de cada atle-
ta como sócio do clube, assen-
tava que nem uma luva!

    CRISTELO

Magusto de S. Martinho 
do F.C. Cristelo  
e estreia da equipa futsal  
na Liga Inatel

CARLA
NUNES

    LORDELO

As línguas ainda dão bengaladas 

Depois dos abraços, do 
gáudio, do bolo, ou depois 
das lágrimas, da inércia, da 
frustração, vem a vida. A 
vida normal e serena, que 
empanturra as ruas da nos-
s a  c i d a d e ,  q u e  i n u n d a  a 
conversa que os cidadãos 
exercem nos cafés. 

Mas, de vez em quando, 
por causa dos términos de 

uma obra ou a derrocada 
de uma promessa, enclau-
surada num retângulo pro-
fundo, bojudo, com requin-
te de quem sabe manobrar 
o computador na perfei-
ção, as línguas voltam a dar 
b e n g a l a d a s  a o  e s q u e c i -
mento. Esquecimento dos 
políticos, que atropelam o 
passado com promessas 
para o futuro.

Nesse ciclo vicioso, o le-
sado é o eleitor. O eleitor 
que acredita na palavra, na 
ideia que cria progresso. 
Mas o político não fica in-

cólume. Por isso sugiro a 
quem venceu que o mani-
festo, proferido durante as 
eleições, venha a ser exe-
cutado. Totalmente execu-
tado. E que não encontre, 
nas gavetas da memória, no 
trabalho dos vencidos, uma 
j u s t i f i c a ç ã o  p a r a  o 
contornar.

Para além disso, espero 
continuar a ver na minha 
cidade, na nossa cidade, 
projetos que lhe enfeitem o 
rosto. Espero continuar a 
s e n t i r  a  v o z  d a 
modernidade.

SILVIO
SILVA

Apesar dos termómetros 
já registarem temperaturas 
quase negativas, durante a 
noite, os incêndios florestais 
ainda persistem, também de-

vido à seca Extrema que está 
a afetar o nosso país de norte 
a sul. Em Rebordosa as cha-
mas ameaçaram algumas fá-
bricas e as faúlhas eram bas-
tantes havendo o perigo de 
projeções. No local a comba-
ter as chamas estiveram cer-
ca de 30 operacionais, com a 
ajuda de 8 viaturas dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-

dosa. A GNR também desta-
cou para o local alguns 
elementos.

É de toda a importância 
alertar a população que ape-
sar de o prazo de proibição de 
fazer queimadas, ontem, dia 
23, ter terminado, mas devi-
do à Seca Extrema não de-
vem fazer nenhum tipo de 
queimada. 

    REBORDOSA

Um incêndio  
florestal  noturno 
ameaçou  fábricas 

PAULO 
PINHEIRO

O  L i v r o  c o m  t í t u l o 
“Manuel Luís Nogueira e 
outros Mártires da Pá-
tria e da Liberdade”, foi 
apresentado no passado 
dia 11 de Novembro na 
Biblioteca A Celer.

Manuel Luís Nogueira, 
natural de Baltar, juiz de 
fora da Póvoa de Varzim 
e Aveiro foi uma das víti-
mas em 1828 e executa-
do a 7 de maio de 1829.

Um livro com 120 pá-
ginas, aborda a História 
de Portugal, as invasões 
francesas em 1809 e a 
guerra entre liberais e 
absolutistas, de 1828 e 
1834. Conforme desta-
cou o autor este livro é 
dedicado em parte aos 
paredenses que falece-
ram em 1809 às mãos dos 
franceses na, hoje, fre-

guesia de Baltar, e pelas 
vitimas dos miguelistas e 
passaram pelas prisões, 
a c u s a d o s  d e  s e r e m 
liberais.

A n t ó n i o  G o m e s  d e 
Sousa fala em mais doze 
pessoas que eram compa-
nheiros de Manuel Luís 

Nogueira que foram tam-
bém enforcados no Porto 
e chamados de Mártires 
da Pátria e da Liberdade.

A edição do livro é a 
Cooperativa A Celer. Um 
exe m p l a r  d o  l i v r o  f o i 
d o a d o  à  B i b l i o t e c a  A 
Celer.

No passado dia 19 de 
novembro a Associação 
de Pais da EB. Secundária 
de Rebordosa em con-
junto com pais da Unida-
de de Ensino Estruturado 
para Crianças Portado-
ras do Espectro do Autis-
mo (UEECPEA), organi-
zaram um desfile de mo-

da com a apresentação 
de roupas de três lojas 
para angariação de fun-
dos para ajudar as crian-
ç a s  p o r t a d o r a s  d o 
Autismo.

“A unidade de Ensino 
Estruturado para Crian-
ças com Autismo precisa 
de apoios durante o ano 

todos a fim de continuar 
a realizar atividades lúdi-
cas direcionadas para es-
tes jovens”, explicou fon-
te da organização.

Refira-se que todos os 
d o n a t i vo s  a n g a r i a d o s 
neste evento solidário foi 
d i r e c i o n a d o s  p a r a  a 
UEECPEA. 

António Gomes de Sousa  
apresentou livro na biblioteca A Celer

Pais  de alunos promoveu evento solidário  
a favor das crianças autistas
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

PUB

O 
empresário 
Américo Ben-
jamim fundou a 

ABMS Construções em ju-
nho de 1999. Tudo come-
çou por conta própria no 
regresso da tropa. Por essa 
ocasião, Américo Benja-
mim começou a fazer uns 
biscatos à noite, por conta 
própria. “A empresa para 
quem trabalhava não esta-
va a passar um bom mo-
mento e isso foi o empur-
rão que faltava para avan-
ç a r  p o r  m i n h a  c o n t a  e 
r i s c o”,  r e v e l a  A m é r i c o 
Benjamim. 

Criou a ABMS Constru-
ções, atualmente sediada 
n a  r u a  d e  S a m p a i o ,  e m 
Cristelo, com mais três tra-
balhadores. Hoje, 21 anos 
depois da fundação, a em-
presa de Américo Benja-
mim dá emprego, em per-
manência, a 21 trabalha-
dores. Nem aquando da 
famosa crise económica 
que rebentou em 2011, 
com a chegada da Troika 
houve lugar a despedimen-
tos na ABMS Construções, 
garante o empresário. 

Refira-se que o sector 
d a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l  f o i 
aquele que mais contribuiu 
para a escalada do desem-
prego e da consequente 
emigração de trabalhado-
res. “Felizmente nunca ti-

vemos falta de trabalho. 
H o u ve  s i m  u m a  g e s t ã o 
mais equilibrada na manu-
tenção das obras, mas nun-
ca nos faltou trabalho. 
Continuamos, inclusivé, a 
recorrer às horas extraor-
dinárias para cumprirmos 
com os nossos clientes”, 
acrescenta.

Quando há necessidade 
de mão-de-obra suplemen-
tar, o que acontece nas gran-
des obras, a ABMS Constru-
ções recorre à contratação 
de equipas especializadas. 

Ir trabalhar para o es-
trangeiro, como aconteceu 
com milhares de emprei-
teiros e trabalhadores do 
setor da construção civil, é 
algo que não seduz O Nos-
s o  E m p r e s á r i o .  “G o s t o 
muito de ouvir o sino da 
Igreja de Cristelo”, diz com 
um sorriso rasgado.  

O concelho de Paredes 
é onde Américo Benjamim 
se sente bem, até porque 
privilegia a proximidade. 
“Gosto de passar pela obra, 
todos os dias. Nem que se-
ja apenas para desejar um 
bom dia ou boa tarde”, diz. 

“Não se trata de des-
confiança com os funcio-
nários,  mas eu sou uma 
pessoa que comecei  de 
baixo, sei como se traba-
lha, e gosto de acompanhar 
de perto o evoluir dos tra-
balhos”, explica.

Na sede da empresa o 
filho mais velho de O Nos-

so Empresário, ou não fos-
se ele também Benjamim 
de nome próprio. Tem 17 
anos e já ajuda nas ques-
tões burocráticas da em-
presa e dá ao pai uma visão 
mais próxima daquilo que, 
no presente, é o futuro.  

A ABMS Construções 
trabalha, sobretudo, com 
particulares e é especialis-
ta em reconstruções e faz 
questão de o assumir. “É o 
que mais gosto de fazer. É 
um trabalho que envolve 
u m  r i s c o  a c r e s c i d o  e m 
comparação com a cons-
trução de raiz, mas no final 
a satisfação é incompara-
velmente maior”, conclui. 

A obra de restauro do 
edifício onde viveu o céle-
bre José Guilherme, Largo 
Capitão Torres Meireles, na 
cidade de Paredes, agora 
ocupada por uma loja de 
vestuário, é a imagem de 
marca da ABMS Constru-
ções. Até já houve quem pla-
giasse a autoria da obra tal é 
a sua elevada qualidade. As-
sunto que o Tribunal resol-
veu a contento de Américo 
Benjamim. “Só eu é que fiz a 
obra e como tal não podia 
ser de outra forma. O seu ao 
seu dono e aqui o dono sou 
eu”, ressalva.

Uma outra obra motivo 
de orgulho de Américo 
Benjamim, é a reconstru-
ção em curso de uma habi-
tação no largo da Feira de 
Paredes. 

NEGÓCIOS. Começou por ser aprendiz da arte aos 14 anos, subiu a chefe de equipa e foi encarregado. Hoje é patrão. Américo 
Benjamim, 42 anos, é o proprietário da empresa ABMS Construções.

ABMS Construções,  
especialistas em reconstrução civil

António Orlando | texto
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  NOV17

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

2 dez | 15.30h | Aniversário da Funda-
ção A LORD

4 a 29 dez | Exposição de presépios | 
Acervo da colecionadora Rosalina 
Camões 

16 dez | Dança | Pinóquio Bailado em 
Três Atos | Centro de Dança do Porto

BIBLIOTECA
Escritor do mês de novembro| Filipa 
Fonseca Silva

Escritor do mês de dezembro| Mi-
guel Sousa Tavares

O Leituras Sugere… | Temas Infanto-
juvenis | A rapariga do casaco azul | 
Mónica Hesse

28 nov | 10.30h | Teatro de Fantoches 
| Lobo procura emprego | António 
Torrado

5 e 12 nov | 10.30h | Teatro de Fanto-
ches | A Lenda do pinheiro de natal 

7,14 dez| 10.30h | Histórias de Encan-
tar | Quando a Avó salvou o natal| Júlia 
Hubery

COOPERAÇÃO
29 nov | 14.30h | Teatro | Preparação 
de peça de teatro

6, 13 e dez | 14.30 h| Ateliês | Decora-
ção de Natal

18 a 29 dez | 14.30 h| Atividades nas 
férias de natal | Artes manuais, sessão 
de cinema, culinária

PAREDES (CIDADE)
De 24 nov a 10 dez | Dias úteis das 9h 
às 16h30| Átrio do edifício novo dos 
Paços do Concelho | Exposição | Aqui 
Morreu Uma Mulher

Dia 26 nov| Casa da Cultura | Teatro | 
“Eu é que conto” | Criação e interpre-
tação de Neusa Fangueiro | 4 euros 

Dia 28 | 16.30h | Palácio da Justiça de 
Paredes | Exposição Itinerante de fo-
tografia | Alberto Carneiro, 
Procurador- Adjunto

U
m roteiro fami-
liar, sentimental 
e amoroso da vi-

da de Camilo Castelo Bran-
co, um dos grandes escrito-
res portugueses, pode ser 
admirado no Auditório da 
Fundação A LORD, até ao 
p r ó x i m o  d i a  3 0  d e 
novembro. 

Trata-se da exposição 
Mulheres de Camilo e ofe-
rece múltiplas pistas de lei-
tura, uma mão cheia de tes-
temunhos fundamentais 
para a compreensão do 
universo camiliano, cuja 
mulher no imaginário lite-
rário e poético do escritor 
emerge sempre na nossa 
memória como Ana Pláci-
do, a grande mulher de Ca-

milo que na antiga Cadeia e 
Tribunal da Relação do Por-
to estiveram presos por 
amor. 

Neste encontro com as 
Mulheres de Camilo o visi-
tante pode admirar fotos, 
textos, bibliografia, docu-
mentação valiosa do percur-
so do escritor, o contexto 
histórico de alguns factos 
marcantes na vida do cronis-

ta do Porto, romancista e 
poeta. 

A exposição começa 
com um painel onde apare-
ce uma foto da mãe de Ca-
milo, nascida em Sesimbra 
no seio de uma família 
humilde. 

É sabido que o escritor foi 
perfilhado pelo seu pai em 
1829 como sendo filho de 
“mãe incógnita”. Depois, sur-

ge o nome de Joaquina, que 
Camilo conheceu em Friú-

me, arredores de Vila Real, 
com quem casou e teve uma 
filha, Rosa.

A outra história de vida 
do escritor é conhecida: a 
perda da visão. Impedido de 
ler e escrever devido à ce-
gueira que o atormentou, 
Camilo entrou em profundo 
desespero e após a consulta 
do seu oftalmologista, puxou 
do revólver e deu um tiro na 
cabeça, morrendo logo de 
seguida. Foi no dia 1 de junho 
de 1890. Em S. Miguel de 
Ceide, a poucos quilómetros 
de Famalicão, lá está a céle-
bre “casa amarela”, cujo edifí-
cio preserva o espólio artísti-
co/patrimonial do escritor e 
procura recriar o ambiente 
mental, cultural e político da 
época. São outras memórias 
do lugar onde Camilo viveu, 
amou e foi feliz.

EXPOSIÇÃO. Retratadas as nove mulheres que mais marcaram a personalidade do escritor Camilo Castelo 
Branco, no âmbito da comemoração dos 150 anos da primeira edição do autor de Amor de Perdição. 

“Mulheres de Camilo” para ver até  
ao final deste mês na Fundação A LORD

António Orlando | texto
 

1 VIDA X 9 

A exposição, Mu-

lheres de Camilo, re-

trata as nove mulheres 

que mais marcaram a 

personalidade do es-

critor Camilo Castelo 

Branco: Joaquina Pe-

reira de França, Patrí-

cia Emília de Barros, 

Maria Felicidade de 

Couto Browne, Fanny 

Owen, Princesa Ratta-

zzi, Clara Belloni, Ade-

lia Dabedeille, Ana 

Augusta Plácido e a 

mãe do autor.

Viúva, porém, honesta – 
uma farsa de Nelson Rodri-
gues foi encenada pelo Grupo 
Teatral Freamundense, dia 18 
de novembro, no palco do Au-
ditório da Fundação A Lord. A 
“farsa irresponsável em três 
atos” assim definida pelo au-
tor Nelson Rodrigues, no seu 
original, mostra um dono de 

jornal sem escrúpulos que, 
para discutir o problema da 
filha Lucy, promove uma reu-
nião com um médico, um psi-
canalista, uma cafetina (se-
nhora responsável por uma 
casa de diversão masculina, 
bordel) e até o diabo. 

O espetáculo teve casa 
cheia. 

“Viúva, porém, honesta” 
TEATRO
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA AURORA  
MOREIRA DA CUNHA
Faleceu no dia 13 de novembro com 75 anos. Era 

natural e residente em Beire, Paredes.  Era casada com Edgardo 
da Rocha Martins. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

RODRIGO JOSÉ 
DE SOUSA PINTO
Faleceu no dia 15 de novembro, com 73 anos. Era 

natural de Mouriz – Paredes e residente na Rua da Devesa, n.º 
80, Paredes. Era casado com Maria Madalena Silva Machado 
Sousa Pinto.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 
Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE  
DA CONCEIÇÃO NUNES  
DE SOUSA PINTO

Faleceu no dia 18 de novembro, com 88 anos. Era natural de 
Mouriz – Paredes e residente na Rua D. Afonso Henriques, n.º 
65, Paredes. Era casada com João Augusto Nogueira Loureiro..

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

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

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

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

FALECEU

MARIA CANDIDA MACHADO 
NOGUEIRA CABRAL  
LOBO E CAMPOS

Faleceu no dia 13 de novembro, com 78 anos. Era natural de 
Mouriz – Paredes e residente na Rua da Senhora da Guia, n.º 20, 
Vandoma Paredes. Era viúva de José Augusto Lobo Campos.

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

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

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

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

FALECEU

MANUEL ANTÓNIO 
PINTO VIEIRA
Faleceu no dia 15 de novembro, com 73 anos. Era 

natural da Cete – Paredes e residente na Rua da Liberdade, n.º 
58, Cete, Paredes. Era solteiro.

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

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

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

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

CETE / PAREDES

FALECEU

FERNANDO NUNES GOMES
Faleceu no dia 11 de novembro, com 81 anos.  
Era natural da Madalena – Paredes e residente  
na Rua da Cabine, n.º 4, Mouriz, Paredes. Era viúvo 

de Justina Nunes.

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

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

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

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

MOURIZ / PAREDES

FALECEU

DEOLINDA  
AMARAL MOREIRA
Faleceu no dia 13 de novembro, com 83 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente na Rua 

das Cancelas, n.º 97, Paredes.  Era viúva de Joaquim de Almeida.

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

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

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

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

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO RIBEIRO  
DA ROCHA
Faleceu no dia 16 de novembro, com 73 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes e 

residente na Trav. da Bouça, n.º 129, Paredes. Era casado com 
Maria José Moreira Bessa.

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

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

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

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

FALECEU

AUGUSTA GORETI DUARTE 
BARBOSA MEIRELES
Faleceu no dia 16 de novembro, com 51 anos. Era 

natural da Sobreira – Paredes e residente na Av. dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar, n.º 1392, 3º, Baltar, Paredes. Era casada 
com José de Sousa Meireles. 
 
AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

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

Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448  

Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES
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AGÊNCIA FUNERÁRIA
PATRÍCIA BRITO & SILVA LDA

SERVIÇOS
Funerais  //  Cremações e exumações

Transladações para todo o país e estrangeiro
Tratamento de toda a documentação

(Segurança social caixa geral de aposentações e outros)
Serviço permanente 24 horas
Agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, n.º 522-r/c / 4580-493 Lordelo Paredes
tm. 937818122

Cuidamos de cada família como se da nossa se tratasse

FALECEU

MARIA ROSA BARBOSA DA SILVA
Faleceu no dia 14 de novembro, com 74 anos. Era natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua Costa Verde, n.º 112 
(Parteira), Lordelo, Paredes. Era viúva de Augusto Pereira Neto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LORDELO/ PAREDES

FALECEU

CLARINDA ANDRÉ CARNEIRO
Faleceu no dia 20 de novembro, com 83 anos. Era 
natural de Águas Santas-Santo Tirso e residente na 
Rua do Regedor, n.º 72, Lordelo, Paredes. Era viúva 

de António Moreira Vendas.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-

dalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 *  

Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOSÉ DE SOUSA DOS SANTOS
Faleceu no dia 16 de novembro, com 79 anos. Era 
natural de Duas Igrejas – Paredes e residente na 
Calçada da Aldeia Nova, n.º 7,     Duas Igrejas, Pare-

des. Era casado com Maria Júlia Rosa de Brito.   

 AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-

dalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

 Tlm. 917 571 915/ 919515181  

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

MARIA DO CÉU  
BARROS DE ABREU
Faleceu no dia 20 de novembro, com 36 anos. Era natural 
de Paranhos – Porto e residente na Rua das Cancelas, n.º 

91, Paredes.  Em União de Facto com Hélder Augusto Ferreira da Rocha.

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, ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada segunda-feira, dia 27 de novembro, pelas 19 
horas, na Igreja Matriz de Paredes, agradecendo também, desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Ma-

dalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * 

 Tlm. 917 571 915/ 919515181  
PAREDES

FALECEU

ABÍLIO DIAS DE BESSA
Faleceu no dia 14 de novembro com 90 anos. Era 
natural de Sobrosa-Paredes e residente em Frea-
munde, Paços de Ferreira. Era casado com Maria 

Otília Martins Pereira.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FREAMUNDE / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MARIA EMÍLIA TEIXEIRA
Faleceu no dia 15 de novembro com 86 anos. Era 
natural de Lodares -Lousada e residente em Beire, 
Paredes. Era viúva de Adão de Jesus Ribeiro da 

Silva.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JUSTINA DA SILVA GOMES
Faleceu no dia 21 de novembro com 85 anos. Era 

natural e residente em Bitarães, Paredes.  Era casa-

da com Manuel Ribeiro. 

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 

pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 

e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 

e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 

lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-

quer falta involuntariamente cometida.

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA PINTO RIBEIRO
Faleceu no dia 15 de novembro com 97 anos. Era 
natural de Gondalães-Paredes e residente em Arco-

zelo, Vila Nova de Gaia. Era viúva de Manuel Babo..

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

ARCOZELO / VILA NOVA DE GAIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta  sentidas condolências
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