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Supremo Tribunal
tira Laranjeiras 
ao União de Paredes

Justiça. O STJ considera que a venda do está-
dio a um promotor imobiliário não viola o es-

pírito da doação de 1926 como era alegado 
pelos herdeiros da benemérita Maria 

Augusta de Sotto Maior e Menezes.

Justiça. O STJ considera que a venda do está-
dio a um promotor imobiliário não viola o es-

pírito da doação de 1926 como era alegado 
pelos herdeiros da benemérita Maria 

Augusta de Sotto Maior e Menezes.

Celso Ferreira: “Quem vier 
a seguir a mim vai 
encontrar uma fasquia 
muito elevada”
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Editorial

À esquerda, 
começou a caça ao voto

Abriu o novo parlamento 
Português e assiste-se 
desde já ao início de uma 
luta pelo poder entre 

aqueles que salivam por estarem prestes 
a alcançá-lo, e que só não se diz luta fra-
tricida, porque estes senhores são ape-
nas vizinhos, e dos maus, e não família.

O governo que esta semana nos go-
verna, e que se sabe a prazo, não fosse a 
emergência de Albufeira, nada mais fa-
ria do que assistir Olimpicamente ao 
início da previsível chacina de faca nos 
dentes entre as facções de esquerda.

Sintomático é que estas nem sequer 
conseguem conciliar-se numa moção 
de rejeição única. Querem 3, uma para 
cada paladar, porque se sabem diferen-
tes entre si.

PCP, BE e PS, fingindo-se aliados, se-
rão, inevitavelmente, concorrentes, e 
disputarão entre si, à nossa custa, o pro-
tagonismo. Será vê-los a querer mostrar-
se os expoentes do radicalismo, sem 
nada nem ninguém que os limite ou 
coíba.

Quando um disser mata, esfola grita-
rá o outro, queime-se o cadáver, urrará o 
terceiro, sentindo-se vencedor aquele 
que praticar com maiores requintes de 
crueldade.

É bom, neste ponto, revisitar Ma-
quiavel, e o seu “Príncipe” que na actua-
lidade se transfigura no Governo que 
há-de vir e na forma como alcança o 
Poder. Aprendamos.

Começando logo pelo chavão dos 

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

“Fins que justificam os meios”, apesar 
desta expressão não se encontrar nas 
páginas do seu livro, sendo que outras e 
mais exemplares lições aí encontramos 
para reflectir:

“Quando os Grandes se ligam ao 
Príncipe por artifício e por motivos de 
ambição, é sinal de que pensam mais 
em si mesmos do que no Príncipe. E des-
ses se deve o Príncipe guardar e temer, 
como se se tratasse de inimigos declara-
dos, porque sempre, na adversidade, 
ajudarão à sua ruína. Deverá aquele que 
se torne Príncipe, mediante o favor do 
povo, conservá-lo seu amigo; o que lhe 
será fácil, desde que o povo nada lhe pe-
de senão que o não oprimam. Mas 
aquele que, contra o povo, venha a ser 
príncipe, pelo favor dos grandes, deverá 
tentar ganhar o povo, acautelando-se 
dos grandes que o puseram Príncipe”

E diz ainda: “Um Príncipe deve mos-
trar-se amador das virtudes, e honrar os 
que primam numa arte. Deve animar os 
seus cidadãos a dedicarem-se paulati-
namente às suas actividades, ao comér-
cio, à agricultura, e a todos os outros la-
bores humanos; e que um não tema 
embelezar as suas propriedades com 
receio de que lhe sejam tiradas, e que 
outro não tema abrir um comércio por 
medo dos impostos; mas, ao contrário, 
deve estabelecer prémios para os que 
queiram fazer essa coisas e para todo o 
que pense ampliar de qualquer modo a 
sua cidade e o seu Estado. Deve, além 
disso, nas fases convenientes do ano, 
m a n t e r  o s  p ov o s  c o m  f e s t a s  e 
espectáculos”.

E é esta a minha certeza. De Maquia-
vel os nossos futuros novos governantes 
tirarão a lição de haver muita festa e es-
pectáculo. Um circo Romano, com gla-
diadores e a tradicional saudação: “Nós 
que nos vamos matar, vos saudamos”.

Obras na EN15 provocam 
caos na circulação 
entre Paredes e Penafiel
Estradas. A alternativa é utilizar a A4 entre o Nó de Paredes e o Nó de 
Penafiel Sul e está a ser usada pelos bombeiros. Automobilistas desesperam.

Já arrancaram as obras de 
beneficiação na EN15. 
Como era previsível os 

trabalhos estão, diariamente, 
a provocar longas filas de 
trânsito em ambos os senti-
dos. A circulação rodoviária 
entre a ponte sobre o rio Sou-
sa e o entroncamento de 
acesso à Aveleda, já em Pena-
fiel, faz-se alternadamente 
por ordem de semáforos. Nas 
horas de ponta, manhã e tar-
de, a situação complica-se. 
Para evitar males maiores, o 
serviço de urgência de ambu-
lâncias em trânsito para o 
Hospital Penafiel, tem optado 
pela A4. É o que estão a fazer, 
por exemplo, os bombeiros 
voluntários de Paredes, apu-
rou o Progresso. 

A empresa Infraestruturas 
de Portugal (antiga JAE e ex
-EP) já tinha alertado para a 
necessidade de “implemen-
tar condicionamentos de 
trânsito designadamente 
através da supressão de ber-
ma e trânsito alternado no 
local dos trabalhos”, que de-
correrão em quatro fases. Pa-
ra alertar os automobilistas e 

António Orlando | texto
tentar reduzir o tráfego nas zo-
nas de trabalhos foi colocada 
s i n a l i z a ç ã o  d e  t r â n s i t o 
alternativo. 

Ainda assim há quem esteja 
desinformado e seja surpreen-
dido pela circulação lenta.

“Não sabia, caso contrário 
não tinha vindo por aqui. Isto é 
uma vergonha”, atira José Ma-
ria, desempregado, a caminho 
de uma consulta no Hospital 
Padre Américo. 

Logo a seguir, Maria Amá-
lia, professora, confessou ao 
Progresso que “sabia da demo-
ra, mas como estou habituada 
a fazer este percurso distraí-
me e quando dei conta já era 
tarde para voltar para trás”. 

Carlos Américo na compa-
nhia de um grupo de amigos, 
faz todas as manhãs uma ca-
minhada ao longo da EN15, 
entre Paredes e Penafiel e reco-
nhece que as obras são uma 
necessidade, nomeadamente, 
para quem como ele circula a 
pé no traçado agora em obras. 
“Da estação de Paredes ao hos-
pital é pertíssimo. Se as pes-
soas tivessem passeios faziam 
isto a pé num abrir e fechar de 
olhos”, diz com a confiança de 
quem conhece o caminho de 
olhos fechados. 

A empreitada tem como 
objetivo a beneficiação do 
troço da EN15, com uma ex-
tensão de cerca de 2,5 quiló-
metros, entre a ponte sobre o 
rio Sousa e a rotunda de Sen-
radelas. A obra, que represen-
ta um custo de perto de 2,9 
milhões de euros tem um pra-
zo de execução de 418 dias. 
Segundo a Infraestruturas de 
Portugal, a intervenção a rea-
lizar nos primeiros 400 me-
tros, “onde o traçado existen-
te atravessa uma zona com 
características urbanas será 
essencialmente o reforço do 
pavimento e a construção de 
passeios em ambos os lados 
da estrada”. No que diz respei-
to ao lanço seguinte, com 
aproximadamente 2,1 quiló-
metros de extensão, “a Sul da 
A4 na aproximação ao centro 
urbano de Penafiel, será feito 
o alargamento da plataforma 
rodoviária para duas vias em 
cada sentido, a colocação de 
separador central e a constru-
ção de passeios laterais”. 

A intervenção vai, tam-
bém, contemplar os futuros 
acessos ao IC35 e à A4, pre-
vendo-se o fim do estrangula-
mento do trânsito na zona 
das portagens.
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Pontos de vista
As crianças podem 
usar lentes de contacto?

A
s lentes de 
contacto 
tem sofrido 
uma grande 

evolução nos últimos anos 
quer em termos do material 
de que são feitas quer em 
termos da sua geometria e 
aplicações. Hoje em dia as 
lentes de contacto podem 
ser usadas em praticamen-
te todos os problemas de 
visão e em todas as idades. 

Apesar deste desenvol-
vimento tecnológico ainda 
não é consensual entre os 
profissionais das ciências 
da visão, qual a idade ideal 
para começar a usar lentes 
de contacto. Talvez por essa 
falta de consenso e por al-
guns preconceitos sobre 
este tema é frequente os 
pais apresentarem alguma 
resistência ao uso de lentes 
de contacto quando é pro-
posto aos seus filhos a sua 
utilização.

Não existe nenhuma li-
mitação anatómica ou fi-
siológica que impeça uma 
criança de usar lentes de 
contacto sendo, os cuida-
dos de higiene e manuten-
ção da lente os fatores mais 
importantes na hora de de-
cidir se a criança pode ou 
não usá-las. Num estudo 
publicado recentemente, 
nos Estados Unidos pela 
Dra Chalmers, foi demons-
trado que os usuários de 
lentes de contacto na faixa 
etária dos 8 aos 12 anos 
eram os que apresentavam 
menores complicações 
oculares provocadas por 
estas.

O uso de lentes de con-
tacto apresenta muitas van-
tagens, em termos óticos as 

lentes de contacto apresen-
tam vantagem em relação 
ao uso de óculos, nos casos 
de anisometropia (diferença 
grande de graduação de um 
olho para o outro), de mio-
pia progressiva e de erros 
refrativos altos. Em termos 
estéticos as vantagens são 
consideráveis, melhorando 
a autoestimada das crianças 
e adolescentes numa fase da 
vida muito problemática. 
Outra área onde apresen-
tam vantagens é na prática 
desportiva, com as lentes de 
contacto as crianças podem 
praticar as atividades des-
portivas que habitualmente 
praticam diminuindo os ris-
cos de acidentes provocados 
pelos óculos e melhorando 
o seu rendimento. O uso de 
lentes de contacto também 
aumenta o sentido de res-
ponsabilidade pois as crian-
ças tendem a ser mais cuida-
dosas com a sua manuten-
ção e limpeza.

O uso de lentes de con-
tacto pode beneficiar enor-
memente a vida de uma 
criança ou adolescente li-
bertando-os de determina-
das restrições e estigmas re-
lacionados com o uso de 
óculos. As lentes de contacto 
ideais para esta faixa etária 
são as descartáveis diárias, 
estas lentes usam-se apenas 
uma única vez sendo des-
cartadas no final do dia pres-
cindindo do uso de líquidos 
de manutenção reduzindo 
assim a complexidade da 
sua utilização. 

Se o seu filho usa óculos 
com muita graduação, tem 
miopia progressiva, tem 
problemas de autoestima 
ou limitações na prática de 
desporto por causa dos ócu-
los aconselho-o a procurar 
um especialista que se dedi-
que à contactologia infantil 
e avalie a possibilidade de 
usar lentes de contacto. Vai 
ver que se surpreende com a 
destreza e responsabilidade 
do seu filho.

Por
JORGE
JORGE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

JORGE
JORGE

Orçamento municipal de 
68 milhões de euros para 2016 
aprovado na reunião de Câmara
Orçamento. A maioria PSD diz que este é “um orçamento que evidência uma redução da dívida 
e o mais solidário de todos”. O PS votou contra, alegando que “não serve os interesses das pes-
soas e das empresas de Paredes”.

O Orçamento da Câ-
mara Municipal 
de Paredes para 

2016 foi aprovado em reu-
nião de câmara pela maio-
ria PSD, apontando como 
notas de maior destaque a 
redução do IMI, o reforço 
dos apoios sociais e os 
apoios a bombeiros e Cruz 
Vermelha. 

No que diz respeito ao 
IMI, o orçamento con-
templa uma redução pa-
ra famílias com dois ou 
mais filhos ou para quem 
faça obras na sua casa ou 
empresa (todos os pro-
p r i e t á r i o s  p o d e m  s e r 
a b ra n g i d o s ) ,  n a q u i l o 
que poderá representar 
uma redução real do IMI 
de cerca de 20 por cento, 
equivalente ao regresso 
à taxa de 0,4%.

Já no que diz respeito ao 
IMI familiar, o orçamento 
prevê uma redução de 15% 
de taxa para as famílias 
com dois filhos, e de 20% 
para as famílias com três 
ou mais.

A autarquia decidiu ain-
da conceder apoios sociais 
a todos os bombeiros vo-
luntários do concelho. Ao 
aumento do seguro de vida 
de 100 para 175 mil euros, a 
autarquia promete forne-
cer transporte e refeições 
escolares gratuitos aos fi-
lhos de todos os cerca de 
1200 voluntários das cinco 
corporações de bombeiros 
e das duas delegações da 
Cruz Vermelha do conce-
lho que frequentam o ensi-
no básico ou pré-escolar e 
atribuir 10 bolsas de estu-
do aos universitários.

António Orlando | texto

A câmara diz que o or-
ç a m e n t o  c o n t e m p l a 
obras “em todas as fre-
guesias do concelho”, fi-
nanciadas por transfe-
rências de um montante 
global de 4,5 milhões de 
euros. Entre outros está 
prevista a reinstalação da 
comunidade cigana, a 
criação dos acessos e dos 
balneár ios  na  Cidade 
Desportiva de Paredes, 
abertura do acesso da Zo-
na Industrial da Serrinha 
à A41, ligação de Vilela a 
Lordelo e melhorias nos 
Complexos Desportivos 
de Baltar e Sobreira”.

É  igualmente  orça-
mentada a construção do 
Parque de Campismo de 
Aguiar de Sousa (Acam-
pamento dos Escuteiros) 
bem como a conclusão do 
Parque do rio Ferreira, em 
Rebordosa e Lordelo. A 
Praça junto à Igreja de 
Gandra vai ser alvo de re-
qualificação, tal como a 
Rua Central do Outeiro, 
em Mouriz. A Câmara de 
Paredes destinou uma 
verba que ronda os 600 
mil euros para o reforço 
da pavimentação em ar-
ruamentos do concelho 
(ler entrevista de Celso 
Ferreira em Destaque).

posIÇÃo do ps: 
“O senhor presidente 

voltou, uma vez mais, a 
mentir aos paredenses. 
Se a vontade deste execu-
tivo fosse de reduzir o 
IMI, voltava a passar a ta-
xa máxima de 0,5% para a 
taxa que tínhamos antes 
das eleições, de 0,4%. Em 
vez disso, e para iludir de 
novo os paredenses com 
uma espécie de redução 
de IMI, a Câmara man-
tém a taxa no máximo e 
introduz uns descontos 
para famílias com dois ou 
mais filhos. Não é assim 
que se reduz o IMI de ver-
dade. Este desconto só 
vai atingir uma pequena 
parte das famílias e vai 
deixar de fora muitos jo-
vens casais paredenses 
que estão a atravessar 
graves dificuldades eco-
nómicas, por via do de-
semprego, e não têm fi-
lhos ou só têm um filho. 
O Orçamento para 2016 
também não é amigo das 
empresas de Paredes. As 
empresas não têm filhos, 
nenhuma empresa irá ter 
um desconto no IMI por 
ter dois ou mais filhos. 
Volta a cair a promessa 
feita na Assembleia Mu-
nicipal de redução do IMI 

para as empresas”, justi-
fica, Alexandre Almeida, 
vereador socialista, o vo-
to contra do PS.

Os números 
do Orçamento

Para o próximo ano, a 
câmara de Paredes or-
çamentou um plano de 
investimento e de des-
pesa de 68.384.377 eu-
ros o que corresponde 
a um aumento de 6,8% 
face a 2015. No mapa 
da despesa municipal, 
a despesa corrente as-
cenderá aos 57,8 % 
(39.495.203,00 euros) 
enquanto que as des-
pesas de capital (inves-
timento) ficar-se-ão 
pelos 42,3% 
(28.889.174,00 euros). 
Ainda assim, na previ-
são orçamental, as pri-
meiras descem 4,7% e 
as despesas de capital 
aumentam em 4,8% 
comparativamente 
com 2015. 
A despesa com o pes-
soal que decresce ligei-
ramente (0,3%) repre-
senta 21% fixando-se 
nos 14.370. 532,00 eu-
ros enquanto que as 
despesas de aquisição 
de bens e serviços será 
de 24,3 % correspon-
dendo a 16.606.042,00 
euros. Aqui regista-se 
um decréscimo de 
9,2%.
A previsão do passivo 
financeiro para 2016 é 
de 3.113.902,00 euros, 
recua 0,4% face ao or-
çamento de 2015. 
A previsão de receita 
corrente é de 
43.648.295,00 euros 
enquanto que a receita 
de capital prevista é de 
24.384.377,00 euros.
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Supremo Tribunal de Justiça dá razão à 
câmara de Paredes no caso das Laranjeiras
Justiça. O STJ considera que a venda do estádio a um promotor imobiliário não viola o espírito da doação de 1926 como era alegado pelos 
herdeiros da benemérita Maria Augusta de Sotto Maior e Menezes.

O Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ), por 
acórdão de 1 de ou-

tubro, deu razão à câmara de 
Paredes e ao promotor imobi-
liário Guedol na questão da 
venda do terreno do Estádio 
das Laranjeiras, anulando a 
decisão do Tribunal da Rela-
ção do Porto que por sua vez 
tinha anulado parcialmente a 
decisão em 1ª Instância do 
Tribunal de Paredes.

Confuso? Nem por isso, is-
to dos Tribunais dá várias re-
viravoltas o que demonstra 
que o Direito, afinal, não é tão 
objectivo como se supõe ser. 
Na prática, a decisão do Tri-
bunal da Relação do Porto, 
anulava o negócio da venda 
pelo município, como que-
riam os herdeiros de Maria 
Augusta. Mas agora, no final 
da história, manteve-se a de-
cisão da 1ª instância decreta-
da pelo Tribunal de Paredes, 
ou seja, a venda pelo Municí-
pio de Paredes é considerada 
legal e mantém-se. 

No acórdão do STJ a que o 
Progresso teve acesso pode 
ler-se que “não poder ser 
mantida a decisão de 2ª ins-
tância” do Tribunal da Rela-
ção “na parte em que não 
confirmou a sentença do Tri-
bunal de Paredes, impondo-
se a respetiva revogação, nes-
sa medida ficando a vigorar o 
ali decidido em 1ª instância”. 

A propriedade dos terre-
nos volta assim à posse do 
promotor imobiliário Guedol 
que, recorde-se, entretanto 
entrou em insolvência. 

A ação judicial agora resol-
vida arrastou-se durante anos 
pelos tribunais e impediu o 
promotor imobiliário de 
avançar com a construção de 
um centro comercial. Acresce 
que os terrenos se encontram 

António Orlando | texto

hipotecados ao BCP que con-
cedeu à empresa um emprés-
timo de 8 milhões de euros, 
antes de esta falir.

Num complexo processo 
jurídico, o Tribunal da Rela-
ção do Porto, em 20/01/2014, 
tinha declarado nulo o negó-
cio e determinado “a restitui-
ção do prédio ao União Sport 
Clube de Paredes e o cancela-

mento dos registos inerentes 
à penhora e alienações poste-
riores”. Dava assim razão a 
Maria Benedita Sottomayor 
DonasBotto e Menezes, uma 
das herdeiras de Maria Au-
gusta de Sotto Maior e Mene-
zes,  que contestava a venda 
daquela parcela para outros 
fins que não desportivos e re-
creativos, tal como teria sido a 

Quem foi  
Maria 
Augusta de 
Sotto Maior e 
Menezes

No jornal O Progresso 
de Paredes de 13 de 
Novembro de 1938, era 
notícia a morte de Ma-
ria Augusta de Sotto 
Maior e Menezes, tra-
çando o perfil desta 
benemérita: 
“Senhora de grandes 
haveres e dotada de 
dotes muito especiais 
para a caridade. Era 
descendente dos fidal-
gos da Casa de Caba-
nelas, de Penafiel e 
pertencia à família dos 
Menezes, uma das 
mais nobres famílias 
do Norte. 
Possuidora de uma 
avultada fortuna, era 
dos maiores proprietá-
rios do concelho de Pa-
redes, onde benefícios 
de certo vulto prestou, 
sobressaindo entre 
eles a doação do Cam-
po de Jogos pertencen-
te ao União Sport Clube 
de Paredes bem como 
legou por testamento 
ao hospital de Paredes 
a importância de 5 mil 
escudos. “
D. Maria Augusta de 
Sotto Maior e Menezes 
faleceu em S. Pedro de 
Raimonda, Paços de 
Ferreira, aos 54 anos 
de idade, a 5 de novem-
bro de 1938. Amanhã, 
dia sete de novembro 
de 2015, faz 77 anos 
sobre o dia da realiza-
ção do funeral desta 
mulher. Cerca de oiten-
ta anos depois, D. Maria 
de Menezes, volta a ser 
notícia no Progresso 
por causa de uma das 
maiores polémicas de 
sempre do concelho de 
Paredes.

História

Em 23 de janeiro de 1926, Maria Augusta Ferreira Neto de 
Sotto Maior e Menezes doou um terreno com 10 000 m2 
para um campo de futebol e balneários (o actual estádio 
das Laranjeiras) ao União Sport Clube de Paredes, com a 
condição de ser utilizado para fins desportivos e 
recreativos. 
Em 1997 o Tribunal de Trabalho de Barcelos, por dívidas a 
um jogador, determinou a penhora do estádio para o paga-
mento de dívidas a um jogador do clube.
E foi esta penhora que levou a que o estádio das Laranjeiras 
fosse vendido em hasta pública à Fundação Nortecoope, 
que pagou cerca de 75 mil euros pelos terrenos. Dois anos 
depois, a câmara municipal chegava a acordo com a Norte-
coope e comprava o estádio, negócio feito pelo então presi-
dente da câmara, Granja da Fonseca.
O União Sport Clube de Paredes continuou a usar o espaço 
até que a autarquia decidiu vender os terrenos à Guedol. 
Em 2008 a autarquia já era liderada por Celso Ferreira que 
deu luz verde ao negócio que iria permitir encaixar cerca de 
8,5 milhões de euros pela venda dos terrenos onde se pre-
via vir a ser construído um centro comercial.
Alegadamente nessa altura, nove herdeiros testamentá-
rios da D. Maria Augusta, uma vez que esta não teve des-
cendentes, tiveram conhecimento do negócio e avançaram 
com uma ação judicial para anular a venda.

Para quê ter 
razão, 
interroga 
Celso Ferreira

Confrontado com a de-
cisão do STJ, o presi-
dente da Câmara de 
Paredes –, um dos in-
tervenientes no negó-
cio – atirou de pronto: 
“nada me serve ter ra-
zão, quando a voxpop 
me diz que eu não de-
via ter vendido”. Para 
Celso Ferreira a verda-
de é só uma e é a de 
que “a camara vendeu 
e cumpriu a lei. O Su-
premo Tribunal de 
Justiça deu-nos ra-
zão”, realça.

Celso Ferreira consi-
dera que a empresa 
que ia construir o Cen-
tro Comercial “viu o 
processo de financia-
mento ser negado por 
causa da ação irres-
ponsável em tribunal, 
inclusivé faliu por cau-
sa dessa ação. E quem 
intentou a ação judicial 
contra a camara e con-
tra o investidor como é 
que fica”, interroga-se.

Aquando do negócio a 
autarquia avançou pa-
ra a construção da ci-
dade desportiva ainda 
por acabar e que tem 
sido alvo de forte con-
testação na cidade. ”O 
alarme social que há 
em torno deste assun-
to”, para o autarca, “é 
da responsabilidade 
do partido socialista, 
porque para o PS/Pa-
redes, quanto pior me-
lhor, não apresenta 
uma única proposta. 
As pessoas na cidade 
têm de fazer uma re-
flexão e têm de perce-
ber o que é estratégico 
para a cidade e o que é 
folclore”, conclui Celso 
Ferreira.

vontade da doadora do terre-
no, onde estava construído o 
estádio das Laranjeiras, ao 
União de Paredes. Curiosa-
mente o Tribunal da Relação 
não deu razão aos restantes 
herdeiros, co-autores no pe-
dido de anulação da venda. 
Mas a decisão favorável a 
uma herdeira, aproveitaria 
aos restantes.

É que antes, em 1ª instân-
cia, o Tribunal de Paredes não 
tinha considerado como váli-
da a pretensão dos herdeiros 
que alegavam que a alienação 
do terreno onde se encontra o 
estádio das Laranjeiras, com 
cerca de 10.000 metros qua-
drados, e outros contíguos, 
em hasta pública, por 8,5 mi-
lhões de euros, para ali ser 
construído um centro comer-
cial, edifícios de habitação e 
um posto de combustível, 
violava o espírito da doação. 

Agora o STJ põe um ponto 
final no assunto ao entender 
pela “inexistência de fideico-
misso (substituição testa-
mentária) por ausência dos 
seus requisitos na escritura de 
doação”. “De igual forma não 
transparece má-fé da parte 
do Réu (Município de Pare-
des) sendo que o mesmo ba-
seou os seus atos no registo 
predial, os quais não davam 
nota de quaisquer ónus”.
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Adega Cooperativa 
Paredes sem 
Comissão Liquidatária
Agricultura. A batata quente da venda do património para pagar 
aos credores da instituição permanece nas mãos da atual direção. A 
Assembleia Geral foi das mais concorridas de sempre.

A Assembleia Geral da 
Adega Cooperativa 
de Paredes, realiza-

da no passado dia 24 de ou-
tubro, aprovou a constitui-
ção de uma comissão li-
quidatária para vender o 
património da instituição 
mas acabou por não eleger 
ninguém. Confuso, no 
mínimo. 

O presidente da direção 
da Adega de Paredes, José 
Leão, em declarações ao 
Progresso no relato que faz 
da reunião magna, diz que 
o assunto da constituição 
de uma comissão liquida-
tária, “avançou na Assem-
bleia  apenas até meio pon-
to, mas não saiu nenhuma 
comissão liquidatária por-
que dizem que a nossa di-
reção é má. Como nós por-
tugueses estamos habitua-
dos a lidar com gente má, 
assim sendo, mal por mal 
continuamos nós”, desa-
bafou o dirigente. 

“Tenho muita pena que 
não tenha sido eleita uma 
comissão liquidatária para 
nós entregarmos a respon-
sabilidade. Assim, a minha 
direção tem que continuar 
a assumir as responsabili-
dades”,  confessa,  José 
Leão. 

As reuniões da assem-
bleia geral da Adega que 
têm tido uma média de 
participação de 20 coope-
radores desta vez, foram 
mais de 150 associados 
que marcaram presença 
na reunião do dia 24 de ou-
tubro “o que foi muito 
bom. Ou seja, as opiniões 
lá emitidas refletem com 

António Orlando | texto

grande grau de fiabilidade 
aquilo que os vitiviniculto-
res associados pensam so-
bre aatual situação da Ade-
ga. “A venda do património 
tacitamente está aceite. O 
que está recusado é a ven-
da da Adega ao preço de 
saldo”, explica, Leão.

Em ternos práticos a 
Adega vai, assim, conti-
nuar a definhar. “Vamos 
acelerar as negociações da 
junção da Adega de Pare-
des provavelmente com 
uma Adega vizinha e espe-
rar que sejamos um dia ba-
fejados pela sorte e apare-
ça alguém que compre o 
património”.  A escassa 
produção de uvas que 
anualmente é entregue pe-
los cooperadores à Adega 
de Paredes, que não ultra-
passa as 200 toneladas, se-
gundo o dirigente, vai con-
tinuar a ser vinificada na 
Adega Cooperativa de Lou-
sada e o vinho vendido à 
União das Cooperativas da 
Região dos Vinhos Verdes 
(Vercoope) que o comer-
cializa com o rótulo da Ver-
coope. “Tem sido assim 
nos últimos anos”, lembra.

Como o problema da 
vindima está resolvido de 
há três anos a esta parte 
com Lousada, que vinifica 
as uvas dos produtores de 
Paredes, a gestão da adega 
paredense continuará a ser 
feita pela atual direção até 
que surjam compradores.

Na véspera da Assem-
bleia Geral da Adega, “uma 
superfície comercial re-
cuou com uma pretensa 
proposta para adquirir as 
instalações. Aquilo que 
tem aparecido é só agiotas 
que querem comprar isto 
ao desbarato”, garante. 

Assim, os credores de 
cerca de meio milhão de eu-
ros – 95%  dos credores são 
associados –  vão ter que 
continuar a aguardar por 
melhores dias. “Que remé-
dio. A venda quando acon-
tecer se der para pagar 100% 
das dívidas, os associados 
ficarão razoavelmente satis-
feitos. Se der para pagar 
10%, ficamos razoavelmen-
te insatisfeitos” conclui, re-
signado, José Leão, sócio da 
Adega e que, conjuntural-
mente, é o presidente da di-
reção da instituição. 
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A Confederação Nacio-
nal das Associações de Pais 
(CONFAP) em parceria 
com a Federação das Asso-
ciações de Pais e Encarre-
gados de Educação do 
Co n c e l h o  d e  Pa re d e s 
(FAPEP) vai realizar no 
próximo dia 14 de Novem-
bro de 2015, na Escola Se-
cundária de Paredes, o XL 
Encontro Nacional das As-
sociações de Pais, subordi-
nado ao tema “Educar com 
Coragem”. 

“Os oradores convida-
dos prometem uma refle-
xão e debate muito oportu-
nos e de grande utilidade 
para o momento da Ação 
Educativa em que nos en-
contramos e na procura 
das melhores respostas 
que urge encontrar”, expli-

Paredes acolhe 
Encontro Nacional  
das Associações de Pais
António Orlando | texto

ca, Jorge Ascensão, Presi-
dente do Conselho Execu-
tivo da CONFAP.  

No final a organização 
espera ter “aquelas que se-
rão as conclusões da co-
munidade educativa e par-
ticularmente das famílias 
sobre o rumo da Educação. 
Queremos mais do que a 
crítica e a denúncia, dispo-
nibilizámo-nos também 
para ser parte da solução 
com as nossas propostas”, 
acrescenta o responsável.

O encontro inicia-se às 
9 horas da manhã e pro-
longa-se até às 17 horas, 
hora prevista para a sessão 
de encerramento que será 
presidida pelo autarca de 
Paredes, Celso Ferreira. A 
ministra da educação, 
Margarida Mano, empos-
sada na passada semana, 
a i n d a  n ã o  c o n f i r m o u 
presença.

Fins de semana gastronómicos 
do Porto e Norte de Portugal 
regressam a Paredes
Turismo. Mais de mil restaurantes, 26 fins-de-semana e 75 municípios sentados à mesa 
entre novembro e maio. Paredes põe a mesa a 1,2 e 3 de Abril, para o cabrito e a sopa seca.

No Porto e Norte de 
Portugal, entre no-
vembro deste ano 

e maio de 2016, boa comi-
da não faltará, numa inicia-
tiva gastronómica promo-
vida pela entidade respon-
sável por este destino 
turístico. 

O evento vai contar com 
um acréscimo de 6% do 
número de restaurantes 
participantes, em compa-
ração com a edição ante-
rior. A iniciativa integra ain-
da 500 empreendimentos 
turísticos, “mais do dobro” 
da última vez.

Os f ins-de-semana 
gastronómicos vão ter lu-
gar entre 6 de novembro 
de 2015 e 29 de maio de 
2016. Em Paredes a inicia-
tiva será servida à mesa 
em 15 restaurantes espa-
lhados pelo concelho. O 
prato a servir é o cabrito 
assado no forno a lenha 
com arroz. A sobremesa é 
a sopa seca. Como pro-
posta cultural, o municí-
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pio de Paredes através da 
Porto e Norte de Portugal 
propõe visitas ao circuito 
de arte pública e museu 
do mobiliário.

A iniciativa foi apresen-
tada em Monção, junta-
mente com o Guia dos 
Fins-de-semana Gastronó-
micos do Porto e Norte de 
Portugal, “no qual estão 
inscritos não só todos os 
restaurantes aderentes, as 
receitas típicas de cada 
município, informações 
detalhadas dos locais, e as 
condições de acessibilida-
de para pessoas com mobi-
lidade reduzida”. 

Esta ação de promoção 
da gastronomia do Norte 
de Portugal associa 500 
empreendimentos turísti-
cos, mais do dobro em rela-
ção à edição anterior, con-
forme realçou Agostinho 
Peixoto, da equipa técnica 
do guia fins-de-semana 
gastronómicos.

O vice-presidente da 
Entidade do Porto e Norte 
de Portugal, Jorge Maga-
lhães, declarou que “os re-
sultados apurados de ano 

para ano demonstram que 
esta aposta tem valido a pe-
na”, adiantando que o obje-
tivo é continuar a “trazer à 
região, por via da gastrono-
mia e vinhos, um número 
alargado de visitantes na-
cionais e também da Galiza 
e Castela e Leão”.

Aquele responsável, an-
tigo presidente da Câmara 
de Lousada, destacou que a 
gastronomia e vinhos é um 
dos principais motivos de 
satisfação dos turistas es-
trangeiros que visitam a 
região Norte.

Os fins-de-semana Gas-
tronómicos do Porto e Nor-
te de Portugal “represen-
tam, hoje, um dos eventos 
que mais dinâmica provo-
ca no mercado de proximi-
dade. A adesão dos parcei-
ros públicos e privados tem 
aumentado de edição para 
edição numa clara resposta 
à procura crescente de um 
destino que tem na sua gas-
tronomia e vinhos um po-
tencial fantástico”, afirmou 
o presidente da Turismo 
Porto e Norte de Portugal, 
Melchior Moreira.

Para o responsável, os 26 
fins-de-semana gastronó-
micos vão permitir “consoli-
dar uma oferta que fixa o in-
teresse dos turistas, aumen-
tando a sua estada no 
território, e o seu regresso 
mais assíduo”, conclui.

Restaurantes 
aderentes  
em Paredes

O Rei; Taberna do Care-
ca; Os Frades; A Cozi-
nha do Frade; O Chalé; 
Requinte; Varandas da 
A4; Terra Mar; Cuba; Zé 
da Adélia; Casa do Bai-
xinho; Charrusqueira do 
Vasco; Cozinha da Ter-
ra; Arte e Tradição; 
Churrasqueira Garça 
Real; O Miguel. 
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“Processado” alerta “vermelho” à mesa
Saúde. “Comer carnes vermelhas pode provocar cancro mas não é 
nada que já não se soubesse. Não há razão para alarmismos”, defen-
de Autoridade de Saúde Pública de Paredes. 

O mal está no exces-
so. Na quantidade 
de carne que se co-

me”. A garantia foi dada ao 
Progresso por Fátima Mar-
ques, Autoridade de Saúde 
Pública para os concelhos 
inseridos no ACES - Agru-
pamento de Centros de 
Saúde Tâmega II - Vale do 
Sousa Sul. 

Já quanto às carnes pro-
cessadas tipo fiambre, sal-
chichas e enchidos entre 
outros, “a conversa é outra”. 
A novidade que na passada 
semana a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
deu a conhecer é que há 
uma maior certeza cientifi-
ca na relação entre o consu-
mo deste tipo de carne e o 
desenvolvimento de doen-
ças cancerígenas no siste-
ma digestivo (estômago e 
intestinos). 

Em concreto a OMS che-
gou à conclusão que consu-
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mir diariamente 50 gramas 
de carne processada au-
menta em 18% o risco de 
cancro do colon retal. Em 
relação às carnes verme-
lhas a OMS diz que não é 
aconselhável o consumo 
diário superior a 100 gra-
mas de carne vermelha (va-
ca, porco, borrego, etc).

Ou seja, carnes verme-
lhas e carnes processadas 
não têm as mesmas conse-
quências para a saúde de 
quem as consome. 

 “As carnes que tenham 
na sua composição aditi-
vos, o seu consumo oferece 
maior risco.  Porque é que 
se fala agora nas carnes 
processadas? O nosso fu-
meiro, aquele que os nos-
sos pais e avós faziam com 
as carnes temperadas e 
conservadas em sal e de-
pois eram defumadas, mas 
que depois demoravam 
muito tempo a ficar pron-
tas, não oferecia perigo no 
domínio cancerígeno. Ofe-
recia era outros perigos, no-

meadamente, para a pres-
são arterial. Com a pressão 
dos novos tempos, hoje em 
dia, um chouriço ou um 
presunto é produzido em 
pouquíssimo tempo e isso 
só acontece derivado aos 
aditivos que são incorpora-
dos nas carnes”, explica, a 
médica responsável pela 
Saúde Pública de Paredes. 

Um outro aspeto realça-
do pela clínica é que cada 
individuo é um caso. “Não 
somos todos iguais. Há 
quem por razões genéticas 
esteja mais suscetível a 
contrair uma patologia 
cancerígena que outros. No 
caso recente de botelismo, 
temos o caso de um casal 
que consumiu apenas uma 
alheira divida pelos dois em 
partes iguais. Ele ficou 
d o e n t e ,  e l a  n ã o ” , 
desmistifica.

Fátima Marques lembra 
que o problema do consu-
mo exagerado de carnes, já 
se arrasta há alguns anos e 
que sempre foi falado, e no 

“

seu entender está direta-
mente relacionado com a 
globalização onde a nossa 
dieta mediterrânica come-
çou a ser substituída por 
outras mais problemáticas 
para a saúde. 

A regra a seguir para uma 
alimentação diminuída de 
riscos, segundo Fátima 
Marques, é a diversificação, 
cumprindo a roda dos ali-
mentos, porque tudo tem 
de fazer parte da alimenta-

ção. “Se as pessoas come-
rem alimentos com fibras, 
sopa com legumes e fruta, 
ajudam a normalizar o 
trânsito intestinal, logo os 
alimentos não estão tanto 
tempo no depósito de estô-
mago e intestinos e o risco 
de contrair cancro aponta-
do pela OMS diminui mes-
mo com o consumo das 
carnes processadas”, acres-
centa a médica. 

Fátima Marques lamen-

ta que se tenha criado um 
alarmismo em torno do as-
sunto porque a informação 
inicial, garante, foi mal da-
da, o que é grave, sabendo-
se que existe uma grande 
iliteracia ao nível da saúde e 
é perigoso ao ponto de criar 
desconforto na parte emo-
cional,  sobretudo nas 
crianças, os grandes clien-
tes dos hambúrgueres, sal-
sichas e pizzas (fiambre e 
chouriço).

A toma da vacina da gripe 
está praticamente feita na 
área adstrita ao ACES - Agru-
pamento de Centros de Saú-
de Tâmega II - Vale do Sousa 
Sul. Até ao fim do mês de 
outubro, já tinham sido va-
cinados 98% dos idosos ins-
titucionalizados nos conce-
lhos de Paredes, Penafiel e 
Castelo de Paiva. 

“Os que faltam foram as 
pessoas que recusaram. Têm 
o direito de o fazer. Da popu-
lação com mais de 65 anos, 
60% das vacinas já estão apli-

Maioria dos idosos da região  
de Paredes já está protegida da gripe
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cadas, o que é muito bom”, 
considera, Fátima Marques, 
Autoridade de Saúde Publica 
do ACES II - Vale do Sousa Sul. 

O ministério da saúde re-
servou cerca de 17 mil vaci-
nas para aplicar gratuita-
mente nestes três concelhos.

Refira-se que o Estado 
compra as vacinas da gripe 
para posterior administra-
ção gratuita: em todas as 
pessoas com mais de 65 
anos; para todas as pessoas 
que estejam institucionali-
zadas (todos os residentes 
em lares ou outras institui-
ções); crianças institucio-
nalizadas; doentes a fa-

zerhemodiálise e doentes 
crónicos com indicação pa-
ra vacinação. 

A campanha de vacinação 
começou a 1 de outubro. 
Agora, em novembro, arran-
cou a segunda fase, com os 
serviços de saúde a chamar 
por convocatória os utentes 
que têm direito a vacinação, 
mas que até à data não fize-
ram a toma. 

“Fora deste núcleo quem 
quiser compra a vacina e faz a 
toma. Porém, só deve fazê-lo 
se tiver fatores de risco. Por 
exemplo, uma gravidez, uma 
criança com problemas res-
piratórios frequentes. Pedir 

informação ao médico de fa-
mília é fundamental”, acon-
selha Fátima Marques. 

A gripe é uma das patolo-
gias que pode deixar sequelas 
no paciente e que tem um 
tempo de recuperação lento 
com consequências sociais, 
nomeadamente ao nível do 
emprego. Uma alimentação 
rica em vitamina C aumenta 
as defesas imunitárias, mas, 
desengane-se quem pensa 
que mata o vírus com vitami-
nas. “As pessoas que não 
acreditem na publicidade 
que passa na Rádio e na TV 
sobre medicamentos mila-
grosos para a gripe. Aliás vai 
sair nova legislação por causa 
da venda de medicamentos. 
Não é por se tomar cálcio e 
vitamina C que se deixa de ter 
gripe”, alerta.



8 Sexta-feira 6 de Novembro de 2015  oprogressodePAREDES

sociedade

PRECISA-SE 
Cozinheiro / (a).

De  1ª ou 2ª, experiência mínima 4 anos.

-Entrada imediata

hotel.cozinheiro@gmail.com

PUB

breves

Adolescente  
atropelado na  
Avenida  
dos Bombeiros 
Voluntários

Um adolescente de onze 
anos foi atropelado na Ave-
nida dos Bombeiros Volun-
tários, em Paredes. Ruben 
Diogo Nunes foi colhido 
por uma viatura, na noite 
do passado sábado, quando 
atravessava a rua com um 
grupo de amigos, numa zo-
na sem passadeira. Em es-
tado critico o jovem foi 
transportado pelos bom-
beiros para o Hospital de S. 
João, no Porto. O condutor 
do veículo entregou-se no 
posto da GNR em Paredes.

Baltar – Idoso 
morre após  
ser arrastado  
por camião

Um homem morreu, ar-
rastado por um camião, no 
passado dia 22, na rua da 
Igreja, em Baltar. A vítima, 
Alberto Moreira de 88 anos, 
é natural desta vila do con-
celho de Paredes. O otoge-
nário estaria encostado a 
um camião que estava pa-
rado num terreno de que 
era proprietário, junto ao 
Café S. Jorge. “O camionista 
retomou a marcha do pesa-
do, sem se aperceber da 
presença do idoso, arras-
tando-o pelo chão ao longo 
de cerca de 300 metros, ou 
mais. A vítima ficou com 
uma perna presa num dos 
amortecedores do camião”, 
explicou uma fonte ao Pro-

gresso.  Os bombeiros vo-
luntários de Baltar apesar 
de acionados para o local 
nada puderam fazer para 
salvar a vida do idoso.

Bombeiros de 
Rebordosa fazem 
recolha de  
equipamentos 
velhos 

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa contam 
com a ajuda da comunida-
de para a recolha de resí-
duos elétricos e eletrónicos, 
lâmpadas e pilhas usadas. 
Através da iniciativa “Quar-
tel Eletrão”, promovida pela 
Amb3E - Associação Portu-
guesa de Gestão de Resí-
duos com o apoio da Liga 
dos Bombeiros Portugue-
ses, corpos de bombeiros de 
todo o território nacional 
habilitam-se a prémios 
úteis às corporações. As que 
reunirem maior peso destes 
resíduos são as mais com-
pensadas. O primeiro lugar 
na recolha é premiado com 
uma ambulância. Os bom-
beiros voluntários podem 
ainda receber equipamen-
tos de proteção individual 
ou vales de combustível e, 
por cada tonelada recolhi-
da, as AHBV participantes 
receberão um prémio mo-
netário. Assim, famílias e 
empresas que tenham equi-
pamentos em fim de vida 
podem pedir a recolha aos 
bombeiros voluntários de 
Rebordosa até ao final do 
ano. Eles, os bombeiros, vão 
a casa dos interessados fa-
zer a recolha.

No passado dia 23 de ou-
tubro decorreu em Lordelo, 
no auditório da Fundação 
ALord, um colóquio organi-
zado pela Delegação de Pare-
d e s  d a  O r d e m  d o s 
Advogados.

O Colóquio teve como te-
ma de fundo o Código de Pro-
cesso Civil de 2013 e contou 
com a participação de advo-
gados e advogados-estagiá-
rios de todo o distrito do 
Porto.

Código de Processo Civil debatido 
em colóquio da OA

A abertura das hostilida-
des esteve a cargo do Dr. Je-
rónimo Velasco (Presidente 
da Delegação de Paredes da 
Ordem dos Advogados), que 
deu as boas vindas a todos os 
oradores e participantes e 
agradeceu à Fundação ALord 
e ao Conselho Regional do 
Porto da Ordem dos Advoga-
dos a possibilidade de realizar 
em Paredes um colóquio “que 
serve de balanço à aplicação 
da reforma do Código de Pro-
cesso Civil, dois anos depois 
da sua entrada em vigor”.

Durante o período da ma-

nhã a moderação do colóquio 
esteve a cargo do Dr. Soares 
Carneiro e contou com a es-
clarecedora exposição do Dr. 
Paulo Pimenta acerca das al-
terações do código no proces-
so declarativo e de seguida o 
Dr. Rui Darlindo apresentou a 
possibilidade de inversão do 
contencioso nos procedi-
mentos cautelares.

Já no período da tarde o 
segundo painel foi moderado 
pela Dr.ª Luísa Cristina Lopes 
e contou com o contributo da 
Dr.ª Márcia Passos que fez 
uma apresentação sobre 

Ação Executiva e o Dr. Pedro 
Pinheiro Torres abordou a te-
mática dos recursos no Pro-
cesso Civil.

Perante um auditório que 
se manteve praticamente 
cheio até ao final das apresen-
tações dos oradores, coube à 
Dr.ª Elisabete Grangeia (Pre-
sidente do Conselho Regional 
do Porto da Ordem dos Advo-
gados) encerrar os trabalhos e 
agradecer a presença de to-
dos os advogados e advoga-
dos-estagiários, num coló-
quio bastante produtivo e es-
clarecedor para a advocacia.

Manuel Gomes | texto

Reabilitação da CRIP  
está concluída

Câmara Municipal fez 
intervenção de fundo na 
rodovia mais importante 
da cidade de Paredes

As obras de reabilitação 
da Circular Regional Inte-
rior de Paredes (CRIP) che-
garam ao fim, faltado ape-
nas concluir a pintura das 

passadeiras para peões, ta-
refa que será realizada logo 
que as condições meteoro-
lógicas o permitam.

Fica assim reabilitada a 
mais importante via rodo-
viária da cidade de Paredes, 
com tudo o que isso repre-
senta para a melhoria das 

condições proporcionada 
aos automobilistas que ne-
la circulam diariamente.

As obras implicaram a 
fresagem do pavimento nu-
ma extensão de 2,23km, 
numa espessura de 5cm; a 
aplicação de camada de 
desgaste de betão betumi-

noso numa espessura de 
5cm, em cerca de 22.500,00 
m2; a renovação da sinali-
zação vertical; a implemen-
tação de sinalização hori-
zontal; e a verificação e re-
paração dos órgãos de 
d r e n a g e m  d e  á g u a s 
pluviais.
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breves

caminhada pela 
saúde em cete

69ª Caminhada pela 
Saúde pelo Grupo de Gi-
nástica AeroLight “3C”, 
realiza-se no próximo dia 
15 de Novembro. A con-
centração dos participan-
tes está marcada para as 
8.30 horas no Largo da Se-
nhora do Vale. Os interes-
sados podem obterem 
mais informações através  
do email: caminhadasau-
de@iol.pt

ex-mulher e  
ex-sogro   
suspeitos da  
morte de Leandro

A Polícia Judiciária de-
teve na passada sexta-feira 
dia 30 de outubro, três sus-
peitos de terem morto e 
atirado ao rio Sousa, em 
Aguiar de Sousa, Paredes, 
Leandro Rocha, 31 anos. 
Judite de 27 anos, a ex-
companheira de Leandro, 
o atual namorado de 38 
anos e o pai de 53 anos es-
tão presos e são esta tarde 
ouvidos no tribunal do 
Marco de Canaveses.

De acordo com a PJ, 
“foram recolhidos indícios 
de que, na madrugada do 
dia 4 de outubro, com o 
pretexto de falar com a sua 
ex-companheira, a vítima, 
Leandro Rocha, deslocou-
se à sua residência, onde 
igualmente o aguardava o 
pai e o atual namorado”.

A vítima foi depois 
agredida pelos suspeitos 
com uma faca e um ma-
chado na cabeça e no tron-
co, provocando graves le-
sões que lhe causaram a 
morte. De seguida, amar-
raram a vítima e transpor-
taram-na até uma ponte 
de onde atiraram o corpo 
para o rio.

O cadáver de Leandro 
foi encontrado junto a um 
moinho, amordaçado e 
amarrado com fita adesiva 
de pés e mãos e com gol-
pes de faca no peito e nas 
costas.

PUB

Simulador de capotamento mostrou 
perigos da condução a alunos

Escola. A “VI Ação de 
Prevenção Rodo-
viária” ensinou e 

alertou os alunos do 4º 
ano de escolaridade das 
escolas do 1º Ciclo do 
Agrupamento de Escolas 
de Vilela para os perigos 
que se escondem na circu-
lação rodoviária. Este ano 
a iniciativa, organizada no 
passado dia  23 de outubro 
pelo Moto Clube de Re-
bordosa, contou com um 
novo atrativo: um simula-
dor de capotamento. 

O equipamento fez, em 
ação lúdica, experimentar 
aos 130 alunos as terríveis 
sensações vividas num co-
ckpit em manobras de ca-
potamento. Foi também 
criado, pelo Moto Clube 
de Rebordosa um circuito 
no qual os alunos pude-
ram, ao volante de carri-
nhos de pedais, aprender 
d i f e r e n t e s  r e g r a s  d e 
trânsito.

A atividade foi organi-
zada em parceria entre o 
Clube de Proteção Civil do 
Agrupamento de Escolas 
de Vilela, Moto Clube de 
Rebordosa,  Escola  de 
Condução Via Pública, Po-
licia Municipal, Bombei-
ros Voluntários de Rebor-
dosa, Junta de Rebordosa 
e Escola Segura e Destaca-

mento de Trânsito de Pe-
nafiel, ambos da GNR. 

À noite, no auditório de 
Escola Secundária de Vile-
la a “VI Ação de Prevenção 
Rodoviária” estendeu-se 
a o s  e n c a r r e g a d o s  d e 
educação. 

Na ocasião, foi realiza-
do um colóquio que teve 
como orador a Adjunta do 
Comando do Destaca-
mento Territorial de Pena-
f i e l  d a  G N R ,  Te n e n t e 
Bessa.

António Orlando 
c/ Paulo Pinheiro | texto
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Refrescando a memória

1
979.  Votação 
final do Projec-
t o  L e i  n . º 
1 57 / 1 ,  Ba s e s 

Gerais do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS). Apro-
vado com votos a favor do 
PS, PCP, UDP e um  Depu-
tado Independente. Abs-
tenção na generalidade e 
voto contra na especiali-
dade do PSD e do CDS 
(ver em extracto da acta 
da sessão plenária da As-
sembleia da República, 
de dia 29 Junho de 1979, 
com o resultado da vota-
ção final global da Lei de 
Bases do Serviço Nacional 
de Saúde). Nessa altura 
uma parte da classe médi-
ca e a própria Ordem dos 
Médicos manifestaram-
se contra o projecto Lei 
tornado Lei. Mas a demo-
cracia impôs-se. 

A História, esse refres-
car da memória, é sempre 
útil para entender o que 
está para além da espuma 
dos dias. E percebe-se as-
sim quão falacioso é o ar-
gumento de que entre PS, 
PSD e CDS há uma histó-
rica e permanente “co-
m u n i d a d e  d e 
interesses”...

Em 1990, a direita fez 
aprovar uma Lei de Bases 
da Saúde (e significativa-
mente não do SNS) que 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

referia um Sistema Nacio-
nal de Saúde e não um 
original SNS. O primeiro 
englobaria também as 
instituições privadas da 
saúde, e as convenciona-
das, a quem se atribuía 
um papel importante na 
prestação de cuidados de 
saúde aos portugueses, 
f o r a  d a s  e n t i d a d e s 
públicas. 

Em 1979 não foi  co-
mum o sentido de voto da 
legislação sobre a saúde 
por parte dos partidos do 
(mais tarde) chamado “ar-
co da governação”, como 
não foi  em 1990.  E em 
2015? Há quem queira 
que haja inúmeros pon-
tos de contacto, uma es-
pécie de caminho do fata-
lismo histórico, que colo-
c a r á  p r o p o s t a s 
divergentes desses parti-
dos na mesma direcção, o 
do “interesse nacional”.

PSD e CDS estão há 
meses a repetir a mentira 
do crescimento e a ladai-
nha da recuperação eco-
nómica, da diminuição 
do desemprego e do au-
mento das exportações e 
do investimento. Na ver-
dade, toda essa constru-
ção é falsa e não corres-
ponde à verdade. Mas se-
r i a  p o s s í v e l  a o  P S 
acreditar nessa constru-

cristianoribeiro@gmail.com

ção, ou alinhar nessa mis-
tificação, após um longo e 
c r u e l  p e r í o d o  d e 
“austeridade”?

Há quem aposte  há 
muito na mera alteração 
de protagonistas, uma al-
ternância sem alternati-
va. Mas perante a simples 
hipótese disso não ser 
desta vez assim, a direita 
entrou em pânico, e re-
correu ao estendal  de 
m e i o s  a o  s e u  a l c a n c e 
(manipulação, chanta-
gem, mentiras). O debate 
das ideias, contudo, saiu 
do seu espaço de excelên-
cia, dos condicionalismos 
dos debates mediáticos 
entre primos e afilhados, 
q u e  n o s  g a r a n t e m  d e 
ciência certa que 3+2 são 
quatro, ou que as classes 
populares são despesis-
tas. O debate, a POLITI-
CA, vai para o Parlamento 
e para a Rua! 

E com ela vai a concep-
ção democrática de que 
um voto é um voto, inde-
pendentemente de ser o 
voto de Ricardo Salgado 
ou o voto do continuo 
menos qualificado do seu 
ex-Banco. E que as maio-
r i a s  c o n s t i t u í d a s  s ã o 
constitucionalmente le-
gitimas no exercício do 
poder, ao contrário de mi-
norias abençoadas por 
deuses terrenos. 

E por mais choradeira 
ou sentimento de vazio de 
poder que a direita sinta, 
relembro o poeta que dis-
se que sempre que um 
homem sonha, o mundo 
pula e avança, como bola 
colorida entre as mãos de 
uma criança. Nem que se-
ja a negociação de um 
programa mínimo que in-
cida fundamentalmente 
nos rendimentos. Poden-
do ser mais, muito mais. 
Queiram os homens, in-
dependentemente do que 
pensem ou façam os ven-
dilhões do templo, os al-
tos sacerdotes, ou os im-
peradores estrangeiros. 

P o r t u g a l  é  d o s 
portugueses!

N
a passada semana foi 
aprovado com os votos 
dos Vereadores do PSD o 
orçamento para 2016 e 

mais uma vez, o executivo PSD que li-
dera o município apresentou um or-
çamento que não serve os interesses 
de Paredes, nem das empresas de Pa-
redes e muito menos, das pessoas de 
Paredes.Em primeiro lugar, não serve 
os interesses das pessoas de Paredes, 
porque ao contrário daquilo que foi 
assumido numa Assembleia Munici-
pal, a Câmara de Paredes não vai redu-
zir o IMI em Paredes para 2016. O Sr. 
Presidente voltou uma vez mais a 
mentir aos Paredenses.

Afirmou na altura que tinha sido 
um erro, e quando assim era sabiam 
corrigir o mesmo….Nota-se…

Se a vontade deste executivo fosse 

Mais uma Ilusão desfeita….Afinal  o IMI não desce para todos!           (parte 1)

de reduzir o IMI, voltava a passar a ta-
xa máxima de 0,5% para a taxa que tí-
nhamos antes das eleições de 0,4%. 
Em vez disso, e para iludir de novo os 
paredenses com uma espécie de redu-
ção de IMI, mantém a taxa no máximo 
e introduz uns descontos para famí-
lias com dois ou mais filhos. Não é as-
sim que se reduz o IMI de verdade. Se 
cumprisse com a sua palavra, voltava 
a baixar o IMI para todos, para a taxa 
de 0,4% que tínhamos antes das elei-
ções autárquicas de 2013. E claro que 
depois de ter o IMI a 0,4% poderia e 
devia beneficiar os casais com filhos, 
de relembrar que a lei estipula  esse 
desconto  prevê que a mesma se apli-
que a casais com apenas um filho(a),  
o que em Paredes por vontade dos 
PSD local, não se vai verificar.

Este desconto para famílias com 2 
ou mais filhos só vai atingir uma pe-
quena parte das famílias e vai deixar 
de fora muitos jovens casais pareden-
ses que estão a atravessar graves difi-
culdades económicas, por via do de-
semprego, e não têm filhos ou só têm 
um filho, infelizmente por causa des-
sas graves dificuldades económicas, 

Por
PAULO
SILVA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

de reduzir o IMI, voltava a passar a ta-
xa máxima de 0,5% para a taxa que tí-
nhamos antes das eleições de 0,4%. 
Em vez disso, e para iludir de novo os 

O Programa do Governo 
é conhecido esta sex-
ta-feira. O Conselho 
de Ministros discute o 

documento na quinta-feira e no dia 
seguinte este dará entrada no Parla-
mento. A partir daí, temo que venha-
mos a assistir a um Golpe de Estado 
por parte do PS, do BE e do PCP. 

Como disse o Presidente da Re-
pública, e muito bem, estas pessoas 
estão a pôr os interesses pessoais à 
frente dos interesses nacionais. E is-
so, na minha maneira de ver, é irres-
ponsável e arriscado.

É irresponsável e arriscado, por-

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Menos politiquice e mais Sen  tido de Estado

joaquimneves.progresso@gmail.com

que se estes senhores e senhoras 
passaram a ser Poder, o nosso desti-
no nos próximos anos, será cheio de 
facilidades e soluções rápidas, como 
se pode comprovar pelos seus dis-
cursos. Será?

Será que Catarina Martins e o Blo-
co de Esquerda têm estaleca política 
para liderar um Ministério e decidir 
o nosso destino, depois de toda a co-
lagem que fizeram ao Syriza e às suas 
ideias radicais?

Será que Jerónimo de Sousa e o 
Partido Comunista algum dia nos 
virão a governar e a decidir? Em 1976, 
Álvaro Cunhal foi Ministro, mas nem 
hoje estamos no contexto do PREC, 
nem Jerónimo é de todo Cunhal. E, 
olhando ao seu passado e aos seus 
ideais, sejamos realistas, o comunis-
mo faz algum sentido no mundo 
moderno?

Será que António Costa e o Parti-
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Quem mal anda, mal acaba

A
pós as elei-
ções de 4 de 
Outubro, 
Cavaco Sil-

va indigitou o líder da co-
ligação Portugal À Frente 
(PàF), Pedro Passos Coe-
lho, como Primeiro Mi-
nistro, incumbindo-o de 
f o r m a r  o  X X  G ov e r n o 
Constitucional, tarefa já 
cumprida, tendo o mes-
mo tomado posse no pas-
sado dia 30 de Outubro.

Não houve grandes 
surpresas quanto aos no-
mes dos novos ministros. 
Muitos transitaram do 
anterior executivo, sendo 
que a maior novidade foi 
a passagem da Cultura de 
Secretaria de Estado a Mi-
nistério, comentando-se 
que essa promoção seria 
para agradar ao PS, como 
se fosse possível que a 
Cultura fosse só agrado da 
Esquerda.

Mal terminou a toma-
da de posse, a oposição de 
Esquerda, toda em unís-
sono, prometeu de ime-
diato que na discussão do 
programa do governo, 
agendado para os próxi-
mos dias 9 e 10 de Novem-
bro, iria ser apresentada 
uma moção da sua rejei-
ção, cuja consequência 
imediata e óbvia será a 
queda do novo Governo, 
transformando-o no mais 
curto da nossa história 
democrática.

Prometida está tam-
bém uma solução de con-
vergência à esquerda, que 
nos poderia  (des)gover-
nar nos 4 anos seguintes. 
Simples, prático e barato, 
para eles. Novas eleições 
só poderão ser convoca-
das lá para Junho de 2016, 
devido ao término do ac-
tual mandato presiden-
cial, a tomada de posse do 

novo presidente e as res-
trições constitucionais 
que impedem novas elei-
ções antes desse prazo.

É assim que António 
Costa, aproveitando esta 
brecha, pretende efectuar 
a cambalhota de tornar 
uma derrota no “campo”, 
numa vitória na “secreta-
ria”, contando para este 
autentico “golpe de esta-
do” com o apoio aparen-
temente generalizado do 
Partido Socialista. Voltar 
ao governo permite algu-
mas centenas de coloca-
ções, que tanto  criticam 
nos outros mas nas quais 
o PS sempre foi  muito 
mais especialista. Basta 
lembrar o “no jobs for the 
boys” (“não há emprego 
para a rapazida”, em tra-
dução livre), que deu no 
que deu, ou seja, mais do 
mesmo. Como o fim de 
chegar ao poder,  para 
Costa, justifica todos os 
meios,  a malta do Rato já 
está de dente afiado, al-
guns serão ainda de leite, 
à espera que algo lhes 
possa cair no seu prato.

No entanto as coisas 
podem eventualmente 
ter um desfecho diferen-
te. No dia em que escrevo 

esta crónica, Carlos Cé-
sar, novo comandante do 
grupo par(a)lamentar do 
PS, informou a nação que 
o acordo com a CDU e BE 
ainda não estava firmado, 
ou seja, preto no branco, e 
que sem isso não iriam 
patrocinar e apoiar uma 
moção de rejeição, só de-
pois de terem uma solu-
ção concreta para não se 
cair num vazio politico é 
que votariam favoravel-
m e n t e  e s s a  q u e d a  d o 
Governo.

A coisa promete, ainda 
a procissão está na Igreja 
e não se entendem quan-
to ao Santo que há-de ir 
no andor.

Permitam-me um con-
selho: tenham juízo e res-
peitem os resultados das 
eleições. A vitória da PàF 
não foi por “poucochi-
nho”, mas sim por uma 
margem que não deixa 
dúvidas a ninguém. Fora 
do palco quem não é do 
palco. Não chega querer, é 
preciso também saber. 
António Costa não soube 
convencer os Portugueses 
de que merecia ser Pri-
meiro Ministro, não de-
monstrou que tinha enge-
nho e arte para nos gover-
n a r  e  p o r  i s s o  f o i 
derrotado. Fazer das fra-
quezas força perante as 
adversidades é meritório. 

Transformar derrotas 
estrondosas em vitórias 
pífias é próprio do PCP. Só 
se for por esta partilha es-
tratégica que cheguem à 
união de facto.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

A coisa prome-
te, ainda a pro-

cissão está na 
Igreja e não se 

entendem quan-
to ao Santo que 

há-de ir no 
andor.

Mais uma Ilusão desfeita….Afinal  o IMI não desce para todos!           (parte 1)

que a Câmara ainda está a agravar 
mais com a decisão de manutenção da 
taxa máxima de IMI.

A verdade é uma só. Nos concelhos 
vizinhos de Paredes quem tem um 
apartamento no valor de 100.000 eu-
ros paga 300 euros de IMI por ano, e 
em Paredes quem tem um aparta-
mento de 100.000 euros vai continuar 
a pagar 500 euros de IMI por ano.

Mas a mentira do atual executivo não 
se fica por aqui, todos ouvimos o Sr. Pre-
sidente dizer quer em reunião de Câma-
ra, quer em Assembleia Municipal que o 
IMI não ía aumentar porque as casas iam 
ser avaliadas por um valor menor. Não 
podia haver mentira maior e mais desca-
rada a respeito do IMI. Os números estão 
aqui no Orçamento para o desmentir. A 
previsão de IMI para 2015 constante do 
Orçamento para 2015 era de 7. 366.877 
euros. No Orçamento para 2016, a previ-
são de IMI é de 9.694.779 euros, mais 
2.327.902 euros, mais 31,5%

Mas as dificuldades criadas aos pa-
redenses em 2016 não se ficam por 
aqui. Constata-se pelo orçamento pa-
ra 2016 a manutenção da decisão de 
corte no apoio aos transportes escola-

res. Uma vez mais criou-se a ilusão 
dos transportes gratuitos para os no-
vos centros escolares, e depois da ilu-
são criada, volta-se com a palavra 
atrás. Os paredenses não mereciam 
isto.

 Dizia eu, que este Orçamento não é 
amigo também das empresas de pare-
des. Num concelho em que a indústria 
de mobiliário é uma referência a nível 
nacional e internacional, o apoio da 
Câmara às empresas tinha de ser ou-
tro e com muito mais significado, no 
sentido de apoiar quem já cá está, e 
quem pensa instalar-se em Paredes.

Como todos sabemos, as empresas 
não têm filhos, nenhuma empresa irá 
ter um desconto no IMI por ter dois ou 
mais filhos. Volta a cair a promessa fei-
ta na Assembleia Municipal de redu-
ção do IMI para as empresas.

A realidade é que uma empresa 
com um armazém de 500.000 euros 
paga de IMI nos concelhos vizinhos de 
Paredes1.500 euros anuais, em Pare-
des uma empresa com um armazém 
de 500.000 euros irá continuar a pagar 
em 2016 2.500 euros de IMI.

(Continua na próxima edição)

Menos politiquice e mais Sen  tido de Estado

do Socialista, depois de todos os 
avanços e recuos e da acesa contes-
tação interna, têm condições para 
governar de forma coerente e gerir as 
c o n t a s  p ú b l i c a s  d e  f o r m a 
equilibrada?

Não me parece. Não me parece de 
forma alguma que nenhum dos três 
apresente, neste momento, melho-
res soluções governativas para o país 
que a coligação.

Para o bem e para o mal, em tem-
pos muito difíceis, o meu partido e o 
CDS tomaram decisões dificílimas 
com bons resultados, e pelo menos 
têm uma coerência de discurso e 
uma experiência adquirida que não 
parece devamos desperdiçar.

E acima de tudo, sabemos com o 
que podemos contar. 

Ao passo que o que os outros vão 
fazer está envolto numa grande in-
cógnita, pois se o PS tem tanto des-

norte como oposição, imagine-se 
como será se vier a governar.

Estou preocupado pelo nosso fu-
turo. Quando as pessoas deviam ter 
Sentido de Estado e respeitar o nor-
mal desenrolar de uma Democracia 
como a nossa, recorrem a todo o tipo 
de expedientes e estratégias para su-
birem na carreira. 

Infelizmente, parece que chega-
dos a este ponto, e quarenta anos 
depois do 25 de Abril, quem tanto 
lutou para que Portugal fosse uma 
Democracia moderna, deve estar 
envergonhado por ver ao estado que 
o nosso Estado chegou.

Chega de irresponsabilidade e de 
“socratices”. Hoje, Portugal não pre-
cisa de promessas e de dinheiro fácil. 
Hoje, o Povo precisa, isso sim, de 
gente responsável para gerir os par-
cos recursos que um país pequeno e 
periférico como o nosso tem.
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“Quem vier a seguir a mim vai encontrar
A  2 9  d e  Ou t u b ro  d e 

2005, Celso Ferreira foi 
empossado presidente da 
Câmara Municipal de Pa-
redes. Há dez anos, suce-

dia a Granja da Fonseca 
que o tinha promovido a 
vereador mas que rapida-
mente ultrapassou no jogo 
político. O Presidente da 

Câmara de Paredes confir-
ma que está a tratar do seu 
futuro fora da vida politica 
porque não vai ficar a pas-
sear o cão, nem vai ser can-

didato à Assembleia Muni-
cipal. Para a sua sucessão, 
Celso Ferreira confessa 
que fez a prova dos nove 
com os presidentes de jun-

ta e admite apoiar Joaquim 
Neves nas autárquicas de 
2017. Sobre o PS diz que é 
uma força de ilusionistas 
sem pessoas inteletual-

mente honestas e nega ser 
megalómano – apenas tem 
mundo que lhe permite 
ver além da serra de Valon-
go, justifica. 

entReVIstA A ceLso feRReIRA quAndo festejA os dez Anos de pResIdêncIA nA câmARA de pARedes

Celso Ferreira, este é o 
município de Paredes que 
pretendia quando, há dez 
anos, num processo sur-
preendente candidatou-se e 
ganhou a presidência da au-
tarquia? Aquando da sua pri-
meira eleição em 2005, pro-
meteu requalificar grande 
parte do concelho acha que o 
conseguiu?

Sou presidente de câma-
ra há dez anos, sete dos 
quais em crise e os últimos 
quatro com uma situação 
económica nacional caóti-
ca. Naturalmente com estas 
condicionantes eu acho que 
sim. Fizemos um excelente 
trabalho.  

O Art On Chairs é a sua 
marca d´água de dez anos de 
poder autárquico?

Não direi. Um presidente 
de câmara que faz a revolu-
ção que eu fiz: educativa, 
desportiva, ambiental, na 
captação de investimento. 
Conceder ao Art On Chairs o 
projeto de referência acho 

Dez anos de poder autárquico
António Orlando | texto

que é pouco. É um projeto 
excecional nunca desenvol-
vido em Portugal. Os adjeti-
vos são meus, mas eu fiz um 
trabalho excecional.

A aposta na educação 
com uma carta educativa de-
masiado ambiciosa, no que 
ao reordenamento escolar 
diz respeito, não foi uma pas-
sada demasiado larga para a 
realidade económica do con-
celho e do país? Deixou-se 
iludir com o desafio da mi-
nistra Maria de Lurdes Rodri-
gues no Prós e Contras da 
RTP?

Quem fez o desafio fui eu. 
Em 2006 quando aprovamos 
a carta educativa, fizemo-lo 
porque um governo do PS 
tinha acabado de aprovar a 
lei das finanças locais. Era 
ministro com a tutela, Antó-
nio Costa. A lei dizia que câ-
mara de Paredes ia ter um 
aumento de receita. A verda-
de é que essa verba nunca 
chegou. Fomos enganados 
como foram os restantes 
municípios. Nós fizemos o 
planeamento da carta edu-
cativa em função disso. Caso 

contrário provavelmente 
teríamos sido mais conser-
vadores no investimento. Se 

a lei tivesse sido cumprida, 
até 2014 nós tínhamos rece-
bido mais 70 milhões de eu-

ros do que aquilo que rece-
bemos. Mas o que importa é 
que hoje todas as nossas es-

colas estão acima da média 
nacional. Antes tínhamos 
uma taxa de abandono esco-

Celso Ferreira  
falava pela primera 

vez como  
presidente de 

Câmara



13Sexta-feira 6 de Novembro de 2015  oprogressodePAREDES

destaque

uma fasquia muito elevada.”
entReVIstA A ceLso feRReIRA quAndo festejA os dez Anos de pResIdêncIA nA câmARA de pARedes

Bus imi, officat alici conseque 
sandica ectusantur? Epuditatur, 
qui doluptatem et porae pra se-
quunt acesti illacerchil il impo-
sanis veribuscimus ut estis quia 

cori ut reperaeste volorro vitaqui 
commolu ptatur, que dolupta 
vendellaut entisse rroreiusam 
fuga. Neque la prae ium dolo ex-
ceario. Um quas estecti orestem 

quid experum, qui rem et re, se-
quam si reriorunti nulpari tiat-
quam, imus et, qui cus atem 
hillaud igenducil iducipsa cullo-
resto exces ene dolorum re, offic 

te omnimincilla doloreium inci-
pic iendellat earchillaut veratus. 
Olore vellaniet aut quos eum, ut 
occaborro beatemp orepuda es-
sus alit, sum a pliquas perrupta-

tur solla velecto quia pa derspit 
aturibus ipsuntibus delessi do-
lupti onsedis dolorum est, ulpa 
non nonsequam fugit poreriIs es 
maximperi audandio. Itatiu

lar de 43% no 9º ano e hoje é 
zero. No secundário a taxa 
era de 60% e hoje é cerca de 
30%. Entre fazer aquilo que a 
maior parte dos concelhos 
fizeram – um centro escolar 
magnífico na sede do conce-
lho e ignorar o resto do povo 
– nós não fizemos isso. 

Projetos como Planet 
Valley, Pista de Formula 1, 
Ciclovia entre Paredes e 
Aguiar de Sousa, Centro de 
treino do Boavista, o Grande 
Mastro entre outros, foram 
apresentados/dados a co-
nhecer com grande impato e 
expetativa. O certo é que não 
saíram das intenções. Por-
que falharam?

A câmara de Paredes não 
pode dizer a potenciais in-
vestidores que não dêem en-
trevistas. Quem sou eu para 
dizer ao então presidente do 
Boavista que não ida deixar 
de construir um centro de es-
tágios em Paredes? A câmara 
de Paredes foi consultada 
acerca dessa pretensão. Eu 
disse que sim, que tinha todo 
o gosto de acolher um centro 
de estágios como tenho em 
receber uma empresa. Para 
nós a mesma coisa. 

Planet Valley, Pista de 
Fórmula 1, os projetos não 
foram avante por causa da 
situação económica do 
país. Mas o presidente da 
Camara de Paredes tem cul-
pa de ninguém emprestar 
dinheiro para investimen-
tos em Portugal. Eu podia 
impedir que esses investi-
dores dessem entrevistas? 
Não. Nós demos a esses in-

vestidores tudo que eles 
precisariam para imple-
mentar os respetivos proje-
tos. Infelizmente o nosso 

país mergulhou numa ban-
ca rota.  Estou de consciên-
cia tranquila. Hoje faria o 
mesmo.

Mas esses projetos quan-
to custaram ao município?

Nada.  Zero.  Quando 
muito custou a organização 

dos eventos aqui e estou a 
falar de refeições e uma ou 
outra viagem que eu tenha 
feito para visitar um ou ou-
tro projeto. A câmara não 
investiu nem no capital so-
cial das empresas, nem nos 
projetos, nem em consulta-
dorias. Tudo isto foi feito no 
âmbito da nossa iniciativa 
d e  c a p t a ç ã o  d e 
investimento. 

O que é que tem a dizer a 
q u e m  o  d e f i n e  c o m o 
“megalómano”?

Eu não sou megalóma-
no. Eu tenho mundo. Eu ve-
jo o mundo para lá de Va-
longo que é muitas vezes o 
horizonte dos meus oposi-
tores. Vivi em Lisboa e tive 
uma vivência que me per-
mitiu perceber que o mun-
do tem muito mais oportu-
nidades que aquilo que 
pensam localmente algu-
mas cabeças.  Não sou, mas 
prefiro que me chamem 
m e g a l ó m a n o  q u e 
medíocre. 

Como é que gostaria de 
ser recordado?

Nunca pensei nisso… 
Olhe, nunca pensei nisso…
acho que vão olhar para 
mim indiscutivelmente 
com a certeza de que fui um 
presidente ambicioso e que 
rasgou horizontes. Eu tra-
balho imenso. Dezasseis 
horas por dia, porque não 
sei viver de outra maneira. 
Quando eu sair da camara 
vai ser assim eu não vou ter 
tempo para andar a passear 
o cão…

poLítIcA
Dez anos é muito tempo. 

Nas relações é normal que 
surja o desgaste. É verdade 
que os membros deste exe-
cutivo não se falam?

Não. É mentira. Isso é o 
Partido Socialista que tem 
interesse em anunciar uma 
coisa que não vai acontecer 
que é a falta de união do PSD 
nas próximas autárquicas.

 
Saberá, certamente, que 

há elementos do seu próprio 
executivo que na praça pu-
blica se desmarcam da sua 
ação politica e não defendem 
mesmo nalguns casos as op-
ções seguidas?

Isso não é verdade. Até 
hoje nenhum vereador vo-
tou contra ou se absteve nu-
ma decisão na camara 
municipal. 

Está a dois anos do fim 
d e s t a  s u a  a v e n t u r a 
autárquica... 

Não diga aventura…

Não gosta?
Não gosto do nome. 

A gestão autárquica não 
sendo uma sucessão monár-
quica, quando atempada-
mente preparada tem resul-
tado na manutenção do po-
der. Há vários exemplos por 
esse país fora. É o que vai fa-
zer, passar a pasta ao seu nú-
mero dois, Pedro Mendes?

Eu vou exercer o meu 
mandato até ao fim. Deve 
ser por interesse estratégico 
de alguém que se diz o con-
trário. Pior cenário que 2005 

Dez anos depois  
o autarca prepara 
futuro  para longe 

da politica
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Paredes (sucessão a Granja 
da Fonseca) não vai ter. Isto 
para dizer que nem sempre 
é necessário uma sucessão 
planeada para as coisas cor-
rerem bem. Não é obrigató-
rio que uma sucessão seja 
preparada dentro do execu-
tivo. O que é importante é 
que os militantes escolham 
os seus candidatos. Não te-
nho preferências. O PSD 
tem nove (9) potenciais can-
didatos à Câmara. Por aqui-
lo que eu vejo o PSD não se 
sente pressionado a apre-
sentar um candidato no cur-
to prazo. Eu enquanto presi-
dente de camara irei apoiar 
o candidato que o partido 
quiser. 

Havendo eleições para a 
concelhia do PSD-Paredes, 
vai esperar pela decisão dos 
militantes?

É obvio. Nem percebo a 
dúvida.  Eu não dei indica-
ções que vou sair mais cedo. 

Não vai, no entretanto, in-
fluenciar os militantes para 
eles tomarem uma determi-
nada opção, seja ela qual for?

Eu posso vir a manifestar 
a minha opinião pública so-
bre uma candidatura ou ou-
tra ou o quer que seja. Sou o 
presidente de camara, mas 
não sou a rainha de Inglater-
ra. Não tenho que ficar cala-
do e gerir apenas os amuos. 
Se entender que tenho que 
tomar uma posição pública 
sobre o meu sentido de voto 
fá-lo-ei. Se isso influencia 
muita gente? Com certeza 
que sim. 

Já o está a fazer…
Não. Pelo contrário.

…pelo que corre nos cor-
redores políticos, o senhor já 
terá tentado condicionar, 
num jantar com os presiden-
tes de junta, ao promover 
aquilo a que terá chamado a 
“Prova dos Nove” (nove no-
mes que pôs numa folha e 
pediu aos presidentes de jun-
ta do PSD para votarem para 
escolha do candidato…)

Fiz uma avaliação e não 
deixei ninguém de fora. Fiz 
uma sondagem peculiar 
junto de 26 pessoas com 

funções autárquicas e no 
partido e que tinha como 
objetivo perceber quem é 
que as pessoas achavam que 
tinham mais condições para 
ser candidato. E hoje sei. 

Q u e r  p a r t i l ha r  e s s a s 
certezas?

Obviamente que não. O 
PSD não discute nomes na 
praça pública. Apenas eu e o 
presidente do PSD, Adriano 
Campos, sabemos o que es-
tá naquela votação. 

Essa Prova dos Nove vai 
ser decisiva?

Eu acho que é inevitável 
que seja decisiva. Não pode-
mos ignorar que há ali pes-
soas que têm um capital de 
simpatia e de confluência 
que as torna verdadeira-
mente importantes. 

Vai aceitar um candidato 
a Câmara que sempre se 
mostrou contra a política 
seguida por Celso Ferreira? 
Falo por exemplo de Joa-
quim Neves, até agora o 
único candidato assumido 
à liderança do PSD. Aliás 
como o próprio anunciou 
no último plenário. Se ele 
ganhar a concelhia Celso 
Ferreira vai apoiá-lo?  

Não tenho problema ne-
nhum em aceitar o Joaquim 
Neves como candidato. 
Desde que o Partido o apoie 
e ele perceba que o adversá-
rio não sou eu. É o PS…

Mesmo sendo ele, Joa-
quim Neves, um dos princi-
pais rostos opositores das 
suas politicas? 

É sempre delicioso ver 
como sucessor um crítico. 
Porque tem a obrigação de 
dizer porque é que discor-
dou perante os resultados-
…e os resultados de Paredes 
são excecionais em todas as 
áreas. Quem vier a seguir a 
mim vai encontrar uma fas-
quia muito elevada. Quem 
critica vai ter que fazer me-
lhor e se vencer, se for o caso 
dele, terá sempre o meu 
apoio. Ninguém tenha duvi-
das. Se o partido escolher o 
Joaquim Neves, o Pedro 
Mendes, ou escolher Hermí-
nia Moreira ou escolher o 

Manuel Fernando Rocha, 
terá sempre o meu apoio.

O PSD deve ir sozinho a 
votos ou há condições para 
uma coligação com o CDS 
que, a acontecer em Paredes, 
seria histórica? 

Em 2013 eu propus ao 
CDS uma coligação e só não 
foi aceite porque eu consul-
tei o PSD e na altura a esma-
gadora maioria entendia 
que não estavam ainda reu-
nidas as condições para um 
encontro de projetos co-
mum. Eu já há quatro anos 
que acho. Em 2017 não sei se 
haverá ou não. Por mim tem 
total apoio se for essa a op-
ção. Acho que o PSD tem to-
das as condições de ganhar 
a camara sozinho. O próxi-
mo candidato é que tem de 
decidir. Eu darei ajuda, mas 
não condicionarei.  

Certamente saberá que se 
comenta na praça pública 
que o Celso Ferreira está a 
preparar uma saída anteci-
pada. Mais, que até pode 
anunciar essa saída anteci-
pada no jantar do dia 14 que 
vai assinalar a “Década Celso 
Ferreira”…É verdade?

(Risos) Que grande dece-
ção vai haver então. Eu vou 
anunciar: não sei como que 
até agora trabalhava a 200/h 
e fui encontrar forças para 
trabalhar a 300/h; aquilo 
que pode estar a motivar es-
sa especulação é que o presi-
dente da Camara de Paredes 

não é funcionário público e 
ninguém tem de levar a mal 
que, eu com dois anos de an-
tecedência, esteja a preparar 
do ponto de vista profissio-
nal o meu futuro. No dia que 
eu sair da camara não tenho 
salário nem subsídio de 
reintegração e tenho dois fi-
lhos para educar e criar. 

 
Vai manter-se em funções 

a t é  a o  ú l t i m o  d i a  d o 
mandato?

Claro que sim. Acho di-
vertida a especulação em 
torno disso. 

E depois do adeus à autar-
quia. O futuro do Celso Fer-
reira vai continuar a passar 
pela vida pública? 

Já decidi que vou fazer 
uma pausa na política que 
eu acho que vai ser prolon-
gada. Há opções que se fa-
zem e as que eu estou a fa-
zer, no ramo da advocacia 
de negócios, não são com-
patíveis com a política, por 
um lado. Por outro, a políti-
ca já não tem muito mais 
para me oferecer em ter-
mos de desafios. É difícil 
uma pessoa como eu ter 
responsabilidades gover-
nativas quando o país não 
tem ambição. Terei negó-
cios e consultadoria estra-
tégica onde tiver que ser. 
Aqui ou noutro lugar do 
mundo, sobretudo nos 
mercados internacionais. 
Tenho competências para 
liderar sempre.

Orçamento
No Orçamento Mu-

nicipal para o próximo 
ano, que acaba de ser 
aprovado em reunião 
do Executivo, a sua as-
sessoria fez saber que a 
câmara reduz o IMI. 
Porém quem olha para 
o documento, constata 
uma previsão de subida 
da receita com esse im-
posto superior a 30%. 
Esta aparente contradi-
ção já foi aproveitada 
pelo PS para justificar o 
voto contra, acusando o 
PSD de estar a mentir. 
Como é que justifica es-
te aparente milagre? 
Reduz o valor do IMI 
mas prevê um aumento 
da receita dessa taxa…

Não há contradição 
nenhuma. Há é um ilu-
sionismo da parte do 
PS que sempre que se 
encontra na oposição 
usa um discurso men-
tiroso e aldrabão. O or-
çamento prevê uma 
redução de 15% de ta-
xa de IMI para as famí-
lias com dois filhos, e 
de 20% para as famílias 
com três ou mais.

O que está em causa 
é que ainda está pen-
dente a conclusão do 
processo de reavalia-
ção de imóveis. Se no 

PS houvesse gente in-
telectualmente hones-
ta, que não há, perce-
bia que é por essa rea-
valiação que será feito 
o equilíbrio da proje-
ção orçamental, mas 
nós não sabemos se 
esse encaixe vai acon-
tecer. Em Paredes 20% 
das construções ainda 
não têm reavaliação. 
Só quando este pro-
cesso estiver concluí-
do é que nós vamos ter 
uma estabilização das 
receitas. É um proble-
ma de caráter do PS. 
Este orçamento é o 
mais solidário desde 
q u e  e u  e s t o u  n a 
câmara. 

A transferência para 
as freguesias, 4,5 mi-
lhões de euros, man-
tém-se as mesmas do 
ano corrente…

 Porque o compro-
misso que tenho com 
os presidentes de junta 
é que quando as trans-
ferências da camara 
forem repostas nós re-
pomos às juntas de fre-
guesia. Penafiel, Valon-
go, Paços de Ferreira e 
Lousada, não fazem 
transferências. Nós so-
mos os únicos.

Há várias zonas do 
concelho com estradas 
e arruamentos em pés-
simas condições. Tem 
prevista alguma inter-
v e n ç ã o  n e s s e 
domínio? 

Temos uma verba 
de 600 mil euros para 
reabilitação da rede 
viária, empreitada já 
em andamento na 
CRIP (já concluída), 
em Sobrosa com várias 
ruas e no próximo ano 
iremos fazer um inves-
timento forte nessa 
área. Contamos recu-
perar 18 km de estrada 
o que é muito.

Celso Ferreira  
assinava  pela  
primeira vez o  

compromisso da  
presidencia do 

município
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Cabeleireiro de sucesso “voa” no 
campeonato nacional de Superbikes
Motas. Carlos Pereira com estúdios de cabelei-
reiro em Baltar, Paredes e na Foz, no Porto faz 
9º da geral nas corridas de motos de 1000cc. 

Carlos Pereira é um dos 
empresários de su-
cesso do concelho de 

Paredes. Cabeleireiro profis-
sional com estabelecimen-
tos em Baltar, Paredes e na 
Foz, no Porto , encontrou no 
motociclismo o escape para 
o stress da profissão. Carlos 
Pereira, aos 49 anos, termi-
nou recentemente a disputa 
d o  c a m p e o n a t o  d e 
Superbikes.  

“Passamos os dias a ouvir 
as histórias dos outros. Che-
gamos a um ponto que só 
nos apetece fugir. E o motoci-
clismo é a fuga ideal”. A eva-
são de Carlos Pereira, diga-se 

de alta voltagem, levou-o a 
fazer o campeonato nacional 
de Superbike 130. Para quem 
não domina o motociclismo 
trata-se de uma espécie de 
fórmula 1, mas em motos. 

No ano de estreia, através 
do team Camilo Teixeira 
Suzuki, Santo Tirso, Carlos 
Pereira, foi nono da geral. Em 
oito provas realizadas de um 
campeonato de 10 corridas, 
o paredense obteve o 9º lugar 
da geral com 26 pontos ao 
volante de uma Suzuki 1000. 
“É muito bom”, diz com um 
sorriso rasgado de orelha a 
orelha. 

“Perigoso? O perigo mora 

aqui, cá fora no dia a dia, nas 
ruas. Na pista desde que se 
cumpra com as regras o peri-
go é minimizado. Requer é 
uma concentração a 100%”, 
explica. 

A família, esposa e filhos, 
no dizer de Carlos Pereira, 
são os primeiros a incentiva
-lo na aventura do mundo 

das corridas de motos. Já foi 
vitima de acidente que resul-
tou na fratura de um braço, 
“mas lá está”, confessa, “foi 
em circunstâncias em que 
d e s r e s p e i t e i  o s 
procedimentos”. 

Terminada a época de es-
treia Carlos Pereira, o piloto 
despe o fato e enverga a bata 

de cabeleireiro para voltar “a 
encher o saco” em conse-
quência da partilha do dia a 
dia com os clientes em Baltar 
e na Foz do Douro. No entre-
tanto está a preparar uma 
nova máquina mais evoluída 
para atacar a nova época. “O 
objetivo para o ano vai ser 
andar nos cinco primeiros do 

campeonato de Superbikes 
continuando a justificar a 
aposta dos patrocinadores 
na minha performance e a 
quem, naturalmente, agra-
deço, são eles as Carnes Mei-
reles, o restaurante o Rei, 
LAP-  peças automóveis, Bo-
baque Restaurante e  Hairs-
tudiu Foz”, conclui.

Forram seis as empresas 
paredenses que viram reco-
nhecidas as suas qualidades 
no setor produtivo do ramo 
do mobiliário, na XII Gala do 
Prémio Mobis, em cerimó-
nia realizada no Casino Es-
toril, em consequência da 
votação de mais de 19 mil 
leitores da revista especiali-

Empresas de Paredes  
em grande na Gala Mobis´15

Mobiliário.  Várias empresas do concelho de Paredes foram distin-
guidas com o prémio Mobis, da revista Mobiliário em Notícia. 

António Orlando | texto
zada em mobiliário e que 
dessa forma ajudaram a es-
colher  a  dist inguir  os 
empresários. 

 A Maria José Faria Inte-
riores, com Maria José Faria 
foi premiada na categoria 
Mulher de Sucesso. José Fer-
reira Faria e Abílio Faria, da 
Farimóvel, foram distingui-
dos nas categorias de Gera-
ção Gold e Geração Em-
preendedora, respetiva-

mente. Ainda de Paredes 
foram premiadas: Lusover-
niz, na categoria de Fornece-
dores à Indústria de Tintas, 
Vernizes e Colas; a WoodOne 
Mobiliário com Manuel Luís 
e Flávio Martins a serem dis-
tinguidos na categoria de 
Geração Gold e Geração 
Empreendedora, respetiva-
mente; esta última, foi ainda 
distinguida na categoria de 
Mobiliário de Escritório. 

Ainda de Paredes foi distin-
guido Gualter Torres, da em-
presa Gual Torres, na catego-
ria Empresário de Indústria 
e a LasKasas na categoria de 
Loja.

A organização realça as 
“novas distinções entregues 
como a Geração Gold, Gera-
ção Empreendedora e Mu-
lher de Sucesso, que reco-
nhecem o percurso dos fun-
dadores de empresas de 
excelência, bem como o 
empreendedorismo da nova 
geração dessas mesmas em-
presas e a tenacidade das 
mulheres de sucesso do 
sector”.

Refira-se que, o mobiliá-
rio é de um dos sectores que 
mais contribui para as ex-

portações nacionais – se-
gundo dados do INE o volu-
me de vendas no primeiro 
semestre de 2015 posiciona-
se acima dos 773 milhões de 
euros, crescimento homólo-
go de 12%. 

O Presidente da Repúbli-

ca, Doutor Aníbal Cavaco 
Silva, a presidiu à Comissão 
de Honra da XII Gala do Pré-
mio Mobis. Mais de 400 pes-
soas participaram na XII 
Gala, entre empresários, en-
tidades públicas, investido-
res e figuras internacionais.
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Na edição passada deste  
jornal, foi referida a criação 
de vários gabinetes de apoio 
ao emprego na região. A Jun-
ta de freguesia de Baltar é 
uma das identidades onde 
funciona  um Gabinete de In-
serção Profissional ( GIP)  
que   é uma estrutura de 
apoio ao emprego, que em 
cooperação com o Instituto 
de Emprego e Formação Pro-
fissional,  presta apoio a jo-
vens e adultos desemprega-
dos para a definição do seu 
percurso de inserção ou rein-
serção profissional, bem co-
mo ir ao encontro das em-
presas locais e das suas ne-
cessidades, tanto a nível de 
emprego como de formação.  
O principal motivo deste per-
tinente gabinete passa por 
proporcionar aos jovens e 
adultos que se encontram 
em situação de desemprego, 
um acompanhamento mais 
próximo e eficaz, com vista à 

sua inserção ou reinserção 
profissional.

O G.I.P de Baltar dispo-
n i b i l i z a  o s  s e g u i n t e s 
serviços:

• Informação profissio-
nal para jovens e adultos 
desempregados;

• Apoio à procura ativa 
de emprego;

• Acompanhamento per-
sonalizado dos desempre-
gados em fase de inserção 
ou  reinserção profissional;

• Captação de ofertas de 
entidades empregadoras;                                                              

• Divulgação de ofertas 
de emprego e atividades de 
colocação;   O GIP ajuda o 
desempregado a  conhecer 
e explorar as oportunidades 
de emprego na sua região; 
elaborar um Curriculum Vi-
tae; Responder a anúncios; 
elaborar cartas de apresen-
tação e candidaturas es-
pontâneas e preparar-se 
para uma entrevista de em-
prego.     O GIP encontra-se 
em funcionamento nas ins-
talações da Junta de Fregue-
sia de Baltar

segunda a sexta-feira, 
das 9h00 às 12h30 e das 

14h00 às 17h00 (exceto ter-
ças- feiras). Contactos:gi-
pbaltar@gmail.com; telefo-
n e  -  2 2 4  1 5 1  6 9 8                                                         
1.º TRAIL LOST IN BALTAR.

No próximo dia 13 de 
Dezembro, vai decorrer um 
evento inédito em Baltar. O 
primeiro “ Trail” de orienta-
ção em Baltar vai ter cerca 
de 23 km (custo de 10 eu-
ros), existindo duas alterna-
tivas, um “minitrail com 11 
km  (custo de 7 euros) e uma 
caminhada de 5 km (custo 
de 5 euros).  Esta iniciativa 
reverte a favor da Associa-
ção de Apoio ao Deficiente 
Mental,  que está localizada 
em Baltar.

O evento  é organizado 
pela Junta de Freguesia e 
pela empresa “ Run Portu-
gal”, e tem como principal 
objetivo a realização de  ver-
bas para aquisição de equi-
pamento necessário para o 
bom funcionamento da as-
sociação referida anterior-
mente, que presta um tra-
balho muito importante 
junto daqueles que são por-
tadores de alguma deficiên-
cia  e respetivas famílias.

Baltar

Junta de Freguesia de Baltar 
dá apoio aos desempregados

FAUSTINO
 SOUSA

VOCÊ SABIA QUE....

“A Cooperativa“

Nos fins dos anos 
setenta, um grupo 
de habitantes de 
Baltar teve a ideia 
de criar uma asso-
ciação para cons-
truir uma urbaniza-
ção gigantesca para 
a época em Baltar. 
Eram outros tem-
pos num Portugal 
saído do 25 de Abril 
de 1974, em que a 
urbanização em lar-
ga escala ainda não 
tinha chegado às 
f reguesias  como 
Baltar. A Urbaniza-
ç ã o  “  O  N i n h o”, 
s e m p r e  f o i  p a r a 
muitos a “ Coopera-
tiva” ou a “ Compra-
tiva...” e trouxe mui-
ta gente nova  à fre-
guesia, marcando 
uma época  de gran-
de dinamismo so-
cial em Baltar. Inau-
gurada no inicio de 
1984, a “ cooperati-
va viu muita gente a 
nascer, a crescer, a 
morrer e a emigrar. 
Nestes últimos 30 
anos as casas foram 
pintadas algumas 
vezes,  os  jardins 
continuam arranja-
dos e a urbanização 
ainda mantém um 
certo charme. Ape-
nas um aspeto se 
mantém intacto ao 
longo dos anos: a 
degradação extre-
ma do piso das suas 
ruas, que não sofreu 
nenhuma interven-
ção de fundo ao lo-
go de mais  de 30 
anos.  Até  parece 
que o “ Ninho” não 
fica em Baltar. O ar-
ranjo das ruas traria 
de novo o  br i lho 
perdido e seria mais 
uma valia para a Vila 
e para uma urbani-
zação que faz parte 
da história recente 
da Vila.

A Banda Musical de Bal-
tar  celebra este mês 155 
anos e está em constante 
evolução Apesar de já exis-
tir desde 1860, a banda é 
uma associação que faz da 
juventude a sua imagem de 
marca, o que naturalmente 
se reflete no seu repertório. 
A mescla entre jovens e 
mentos jovens é essencial 
para o sucesso de uma ban-
da muito requisitada, em 
que os mais velhos rejuve-
nescem e os mais novos 
amadurecem, numa dialé-
tica que deveria ser o exem-
plo de qualquer associa-
ção, seja ela musical, des-
portiva ou empresarial. 
Uma prova deste dinamis-
mo é a sua escola musical, 

que já iniciou o seu ano le-
tivo desde o inicio do mês 
de Outubro. As inscrições 
ainda estão abertas e as au-
las serão sempre aos sába-
dos de manhã (10-12h) e de 
tarde (14h-18h). Poderão 
escolher o melhor horário, 

conforme a disponibilida-
de de cada um.

A banda faz um convite 
a todas as crianças, pois 
independentemente do 
maior ou menor talento de 
cada um, pois música é 
cultura.

Escola de Música da Banda de Baltar 

No passado dia 30 de 
Outubro, pelas 24 horas, 
deflagrou um incêndio 
na fábrica de móveis da 
firma José Barbosa Dias e 
Irmão, Lda. Valeu o alar-
me rápido de um vizinho 
que alertou os bombeiros 
de Paredes. Os voluntá-
rios ocorreram ao local 
mas não puderam evitar 
os danos provocado pelas 
chamas que terá defla-
grado numa máquina co-

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
ANTÓNIO ANTÓNIO 

Bitarães

Incêndio 
na fábrica 
“móveis mira”

piadora.  Daí  ter-se-á  
alastrado a 12 máquinas, 
telhado e a uma enco-
menda de mobiliário que 
aguardava despacho para 
ser exportada para Fran-
ça. A fábrica ficou inativa, 
com cerca de 500 metros 
quadrados de área ardida 
e com um prejuízo calcu-
lado em cerca de 100 mil 
euros.

Agora a preocupação 
da administração da fá-
brica é recuperar o que 
foi destruído de forma a 
evitar despedimento. Se-
gundo a gerência a fábri-
c a  e s t á  c o b e r t a  p e l o 
seguro.

No início da Rua 
de Vera, que dá aces-
so ao centro escolar 
de Bitarães, quando 
chove, fica inundada 
e assim permanece 
durante dias. A água 
escoa dever ia  eva-
cuar por um aquedu-
to que atravessa a es-
trada, mas a infraes-

truturas foi tapada.  A 
água acaba por ser 
“atirada” pelos roda-
dos das viaturas con-
tra a entrada de uma 
habitação ali locali-
zada. O assunto não é 
novo mas tarda em 
ser resolvido, para in-
comodo de que ali vi-
ve ou passa.

Poça de água na rua da Vera
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A Junta de Freguesia de 
Cristelo estabeleceu um 
protocolo com o Instituto 
Superior da Maia, do qual 
resultou a iniciativa “Exercí-
cio Clínico”. Esta iniciativa 
do Projeto Ser Social, dina-
mizada pela estagiária Sara 
Soares, tem como propósito 

Cristelo

“Exercício clínico” 
promovido por 
Instituto Superior

promover a prática de exer-
cício físico tendo como fina-
lidade a melhoria da saúde 
(combater os fatores de risco 
cardiovascular, como a hi-
pertensão, diabetes, excesso 
de peso). Foram criadas tur-
mas, que terão um plano de 
exercício personalizado, 
bem como um acompanha-
mento regular, de modo a 
que os inscritos consigam 
um melhor controlo das 
doenças cardiovasculares.

ARLINDO
LOURENÇO

O Encontro de Teatro 
de Cristelo encerrou dia 
31 de outubro com a peça 
“Acontece o que Aconte-
ce” apresentada pelo gru-
po de teatro T´amaranto 
(Amarante). Foi aborda-
da, de forma bem conse-
guida, a temática da vio-
lência doméstica, entre 
outros problemas com 
grande impacto na vida 

conjugal, sob a perspeti-
va feminina. A segunda 
Edição deste Encontro de 
Teatro foi um sucesso, 
com salas compostas em 
todos os espetáculos, 
tendo-se cumprido os 
grandes propósitos: a ar-
te, o entretenimento, o 
sentido comunitário e o 
enriquecer da consciên-
cia individual.

No último fim-de-se-
mana, o Grupo de Jovens 
de Cristelo associou-se à 
causa da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, tendo 
realizado o habitual pedi-
tório. Num fim-de-sema-

na em que os que parti-
ram são evocados e re-
cordados, foram também 
lembrados os que cá es-
t ã o  a  c o m b a t e r  u m a 
doença com bastante 
impacto.

ETC chegou ao fim 
com organizadores satisfeitos

Peditório

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

PUB

RuI cunHA

Rebordosa

Sónia Pinto apresentou o livro 
“Uma Princesa e a Fada má”

PAULO 
PINHEIRO

Decorreu no passado 
mês, na Associação Cultural 
e Recreativa de Rebordosa, 
a apresentação do livro 
“Uma Princesa e a Fada 
Má”.

Sónia Pinto nasceu em 
Rebordosa, localidade onde 
viveu algum tempo depois 

foi viver para Marco de Ca-
naveses. Com um percurso 
de vida atribulado por mo-
tivos de saúde – trava diaria-
mente luta contra a muco-
p o l i s s a c a r i d o s e  ( u m a  
doençarara) – Sónia Pinto, 
além dos estudos, ainda 
consegue tempo e disposi-
ção para escrever.

Amante da leitura e à es-
crita baseou-se na sua ex-
periência da vida para es-
crever este livro. “Foi sem 

margens de dúvida desmiti-
ficar o que nos é incutido 
desde crianças, tudo perfei-
to, ou seja, demasiado per-
feito. O meu primeiro pen-
samento foi: escreve o con-
to que a menina do teu 
passado gostaria de ter en-
contrado. A Sónia, eu, com 
cinco anos teria «implora-
do» este livro à mãe no na-
tal. O segundo motivo é fa-
zer as crianças entenderem 
que são príncipes e prince-

sas mesmo com as suas ca-
racterísticas tão próprias”, 
explica.  

Sónia Pinto no final da 
apresentação do livro pro-
meteu continuar a manter a 
chama acesa que a ilumine 
para outros contos.

Sinopse
Vem conhecer a princesa 

Beatriz!
«O coração da princesa é 

lindo e cheio de sonhos de 
todas as cores. E por isso, 
atraia as borboletas).»

Ao longo da história a 
princesa tem uma inimiga. 
A fada má!

Mas, será que a fada é 
realmente muito má?

Vem descobrir!

No passado dia 11 de 
Outubro a Associação Re-
b o r d ' a r t e  a p r e s e n t o u 
Dream Quartet no Auditó-
rio A CELER. Foi a ativida-
de que deu início ao ano 
letivo e serviu de come-
moração do dia Mundial 
da Música. 

Dream Quartet é um 
grupo de instrumentos de 
corda, violino, viola darco 
e violoncelo com músicos 
profissionais com objeti-
vo de animação de even-
tos: no primeiro violino 
Nuno de Vasconcelos pro-
fessor e instrumentista 
em diversas orquestras; 
s e g u n d o  v i o l i n o  V í t o r 
Sousa professor e chefe de 
naipe dos dois violinos da 
orquestra clássica do Cen-
tro; viola darco, Eva Bran-
dão professora e instru-
mentista  de  vár ias  or-
q u e s t r a s ;  v i o l o n c e l o 
Fátima Neto professora e 
instrumentista de várias 
orquestras. 

Atividades
A Rebord'arte dá início 

às suas atividades e convi-
da todos os Rebordosen-
ses a participar e experi-
mentar todas as suas mo-
dalidades Música, Dança 
e Teatro gratuitamente. 

As atividades de dança 
são às quintas-feiras de-
pois das 20h,  Teatro às 
sextas 21h, Música aos sá-

bados a partir das 9h. 
Os interessados podem 

obter mais informações 
através de escola.artes.re-

bordosa@gmail.com ou 
910103309.

Rebord’arte apresenta Dream Quartet
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desporto

Dr. Mário Pedro

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

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

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

BESTRAVEL PAREDES

Rua Serpa Pinto, 129 Loja 12
4580-204 Paredes
 
Tel: 255 785 359
Telm: 914 676 408 | 936 300 756

Email: paredes@besttravel.pt
Website: bestravel.pt/paredes

PUB

PUB

Resultados Futebol

campeonato da divisão de elite da Afp

Resultados  / Jornada 9
Aliados Lordelo 1-2 Paredes
Aliança de Gandra 2-2 Padroense
Rebordosa 1-0 FC Vilarinho

CLASSIFICAÇÃO
1º  Rebordosa ............................................................... 19 Pts
3º União de Paredes ........................................................... 17
4º Aliança de Gandra ......................................................... 16
15º Aliados de Lordelo  ...................................................... 10
 
Campeonato da 1ª Divisão AFP / Jornada  6
SC Nun’Alvares  5-1 Aparecida
Baltar 0-4 CCD Sobrosa

1º    Águias de Eiriz  ................................................16 pontos
9º   SC Nun’Alvares  ............................................................... 8
5º   CCD Sobrosa ................................................................... 9
15º  Baltar ............................................................................. 3 

Campeonato da 2ª Divisão AFP / Jornada 5 
FC Felgueiras 1932 B 6-1 ISC Sobreirense
FC Vila Boa Quires 0-0 FC Parada

Classificação
4º FC Parada ............................................................ 7 Pontos
11º ISC Sobreirense ............................................................. 5

Rebordosa vibrou com derradeira 
etapa do Nacional de Trial 4x4
Motores.  Sexta e última etapa do Campeonato homenageou José 
Costa antigo praticante desparecido este ano.

A Cidade Rebordosa vol-
tou a ser palco para 
uma prova do Cam-

peonato Nacional 4x4. Desta 
vez foi a sexta e última etapa 
do ano, realizada no passado 
dia 25, no circuito instalado 
nas imediações do Complexo 
Desportivo de Azevido. A pro-
va, muito dura para pilotos e 
máquinas, deu espetáculo ao 
muito público presente. A or-
ganização aponta para a pre-
s e n ç a  d e  q u a t r o  m i l 
espetadores.

Destaque para as equipas 
que revalidaram os respecti-
vos títulos nacionais, nomea-
damente, Ladricolor/STS/

Euro4x4parts (Rui Querido/
Ivo Mendes) na Classe XL, Tá-
Bô Team 4x4 (Flávio Gomes/
Rui Carvalho) na Classe Abso-
luto e Canelas Pneus (Antó-
nio Silva/Luís Bacelo) e Classe 
Promoção, embora nesta eta-
pa não tenham alcançado o 
primeiro lugar do pódio. 

Ao todo foram 29 equipas 
que deram colorido e emoção 
à prova organizada pelo Clu-
be TT de Paredes, num traça-
do que contou com obstácu-
los de todas espécies:  pedras, 
troncos e água, mas nada que 
a experiência dos pilotos e na-
vegadores, não conseguis-
sem ultrapassar.

Na prova deste ano houve 
ainda lugar para uma classe 
extra denominada de Memo-
rial José Costa em homena-
gem a este antigo praticante 
da modalidade, desaparecido 
este ano. 

A Classe Super Proto, que 
já tinha campeão anunciado 
– Pizzaria Refúgio (Ricardo 
Lourenço/Paulo Lourenço), 
irmãos Juan e Adolfo Campos 
(Desguaces los Santos).

Na Classe Promoção, o ou-
ro acabou por ficar em casa, 
com a equipa Helderfil (Filipe 
Ribeiro/Paulo Silva), estando 
as duas horas de resistência 
na pista.

Paulo Pinheiro | texto

Classificações
Classe XL

1.º Peçaslandrover.com – 
Luís Jorge/Miguel Costa 
(Proto XS5) - 2.º Ladricolor/
STS/Euro4x4parts – Rui 
Querido/Ivo Mendes (Toyota 
BJ40) - 3.º Autorlando – 
Marcelo Mendes/Nuno Sou-
sa (Nissan).

Classe Absoluto

1.º Team Rj4x4 – Rui Rocha/
João Rocha (Toyota) - 2.º Tá-
Bô Team 4x4 – Flávio Go-
mes/Rui Carvalho (Jeep 
Wrangler) - 3.º Team Dedi-
land/Tuff 4x4 – Jorge Araú-
jo/Diogo Barros (Land Rover 
Defender).

Classe Promoção 

1.º Helderfil – Filipe Ribeiro/
Paulo Silva (Nissan Patrol 
GR)  - 2.º Mister Reboques 2 – 
Rodrigo Sousa/André Lopes 
(UMM Alter) - 3.º Canelas 
Pneus – António Silva/Luís 
Bacelo (Nissan Patrol GR).

Classe Super Proto 

1.º NPower 78 – Bruno Nu-
nes/Pedro Nascimento 
(Crawler NP Hilux) - 2.º Des-
guaces Los Santos – Juan 
Campos/Adolfo Campos 
(Crawler Los Santos) - 3.º 
Team Serrão – Alexandre 
Lemos/André Alves (WRC).

Memorial José Costa

1.º Landroverdoteles D6 – 
Bruno Teles/Daniel Barros 
(Land Rover Defender) - 2.º 
Tufão Team – André Henri-
ques/Luís Carneiro (Land 
Rover Defender Td5) - 3.º Of-
froad Projects – Simplício 
Alexandre/Bruno Cameirão 
(Land Rover Defender).
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AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafi el

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489
climanuelvinha@hotmail.com

Climatização, Lda.

■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

tODOS OS peRfumes NUma SÓ mARcA

largo Nuno Álvares, nº17  |  4580-170 PaREDES
smellparedes@gmail.com  |  telef.: 223 290 473  |  933 056 817

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

as notas do 1º período desiludiram-te?
Não sabes como estudar? Não te preocupes
pois estamos aqui para te ajudar!

Serviços prestados:
 - Explicações individuais ou em grupo (até ao secundário)
 - Estudo acompanhado (até ao 3º ciclo)
 - Preparação para os exames
  - OTL (Ocupação dos Tempos Livres)

av.ª Central de astromil
loja nº 583

telm.: 932 853 922
Email.: ce.aprenderaestudar@gmail.com

CEnTRo DE  ESTUDoS E ExPlICAçÕES APREnDER@ESTUDAR
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ExPoSIção
Até dIA 30 Exposição coletiva 
de Ilustração Infantojuvenil 
– O Outro Modo de Escrita
Átrio da Cooperativa e Fundação A Lord
- Trajes Tradicionais Portugueses 
da Madeira e dos Açores  
Biblioteca da Cooperativa e Fundação 
A Lord – Retratos de Portugal:  Palavras 
e Imagens Minho e Douro Litoral

TEATRo 
dIA 21|21.30 HoRAs – Intervalo da Vi-
da III – Lordator Juvenil
dIA 28|21.30 HoRAs – Cama, Mesa e 
Roupa Lavada- Grupo de Teatro Pedaços 
de Nós de Freamunde

CInEmA
dIAs 10,17 e 24| 10.30 HoRAs
Big Hero  6 – Os Novos Heróis M/6

ATElIêS
dIA 11|14.30 HoRAs
Culinária no Micro Ondas – Comemora-
ção do Dia de S. Martinho

dIA 25|14.30 HoRAs
Artes Manuais - Flores de Fuxico M/18

BIBlIoTECA 
dIA 19 | 10.30 HoRAs
Histórias de Encantar – Caracolinhos de 
Ouro de Madeleine Deny
dIAs 12 e 26 | Teatro de Fantoches – A 
Galinha Ruiva de Susana Davidson
Escritor do Mês – Luís Miguel Rocha

O Leituras Sugere… Temas Infantojuve-
nis - O dia em que os lápis desistiram de 
Drew Daywalt

Sábados na Biblioteca
dIA 28 | 9-12.30 HoRAs | 13.30
18 HoRAs

dezemBRo
AnIvERSáRIo 
dIA 5 outuBRo | 15.30 HoRAs| Co-
memoração do XIX Aniversário da Fun-
dação a Lord

DAnçA 
dIA 19 dezemBRo | 21.30 HoRAs 
|Gala Bailado – Centro de Dança do 
Porto

AloRD

AgEnDA 
cuLtuRAL do conceLHo  
de pARedes  /  noV/dez

Outubro Musical d´A Lord chegou  
ao fim com recital de piano e canto

Uma centena de es-
petadores marcou pre-
sença no recital de pia-
no e canto promovido 
pela Fundação A Lord 

no âmbito do “Outubro 
Musical 2015”.

No  p a l c o  e s t e v e  a 
p i a n i s t a  M a r i a  A n a 
Guimarães,  a  sol ista 

Daniela Nunes e o coro 
Pedaços de Nós. O es-
p e t á c u l o  e n c e r ro u  o 
programa.

A iniciativa “Outubro 

Musical” levou ao palco 
do auditório d´A Lord, o 
Quarteto de Saxofones 
Scherzo Sax, Os Ar de 
rastilho Fanfare Band 

com a Lenda do Sétimo 
Músico, o Orfeão e a Or-
questra da Fundação A 
Lord,  além recital  de 
piano e canto. 

De 10 a 22 de Novem-
bro, Penafiel volta a pro-
tagonizar uma das maio-
res e mais dinâmicas fei-
ras comerciais do distrito 
do Porto,  cumprindo 
uma tradição enraizada 
pelo padroeiro de Pena-
fiel, o São Martinho.

A Feira de São Marti-
nho, uma das tradições 
mais antigas no concelho 
de Penafiel, continua a 
ser uma das maiores no 

Penafiel mantém a tradição com 
mais uma edição do São Martinho

País, alusiva a esta data.
Falar de São Martinho 

é falar de vinho novo, cas-
tanhas assadas, artesana-
to, bailes, jogos tradicio-
nais, entre outras ativida-
des que, todos os anos, 
trazem a Penafiel milha-
res de visitantes.

Todos os anos esta feira 
atrai milhares de visitantes 
à cidade de Penafiel. Este 
ano, a programação de ati-
vidades para a festa de São 

Martinho está recheada de 
atividades musicais, cultu-
rais, gastronómicas e 
artesanais.

Na Quinta de Puços, jun-
to ao Largo da Ajuda, nos 
dias 10, 11, 14, 15, 20, 21 e 22 
de Novembro, das 10h00 às 
23h00, vão decorrer as Pro-
vas de Vinho de Novo.

Durante todos os dias 
da Feira, das 10h às 20h, 
vão decorrer as mostras e 
vendas de Artesanato.

No dia 10 de Novem-
bro, no Pavilhão de Feiras 
e Exposições de Penafiel, 
vai decorrer a Mostra e 
venda de gado bovino.

No mesmo local, no 
dia 11, vai decorrer a 
Mostra e venda de gado 
cavalar.

Região.  Durante 13 dias a cidade de Penafiel vai promover um 
programa com diversas atividades.

No dia 11 de Novem-
bro, dia de São Martinho, 
feriado Municipal, vai de-
correr uma concentração 
de Concertinas e Canta-
dores, das 10h às 18h. 
Ainda neste dia decorrerá 
o Magusto de São Marti-
nho, às 17h.
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Depois de te-
re m  s a í d o 
as primei-
ras  candi-

daturas a apoios à inova-
ção produtiva e à interna-
cionalização, no âmbito 
do Portugal 2020, surgem 
agora as primeiras candi-
daturas a apoios comuni-
tários para formação pro-
fissional, no âmbito do 
Portugal 2020.

Uma das primeiras me-

Por
ALEXANDRE 
ALMEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

ALEXANDRE 
ALMEIDA

Revisor Oficial de Contas

Cheque-formação
didas é o Cheque-forma-
ção. Esta candidatura a 
apoios para a formação 
profissional foi criada pela 
Portaria nº. 229/2015, de 3 
de agosto e regulamentada 
a 2 de outubro de 2015.

E s t a  m e d i d a  p r e v ê 
apoios para formação pro-
fissional destinada a de-
sempregados inscritos no 
Centro  de  emprego há 
mais de 90 dias e a empre-
gados. No caso dos desem-
pregados serão estes a 
apresentar a candidatura, 
no caso dos empregados 
será a empresa a apresen-
tar a candidatura.

O apoio a obter, no caso 
dos empregados é no valor 
de 175,00 euros por em-
pregado, para a realização 

de 50 horas de formação 
num período máximo de 2 
anos. No caso de desem-
pregados o apoio pode 
atingir um valor máximo 
de 500,00 euros para a rea-
lização de um total até 150 
horas de formação em 2 
anos. A formação tem de 
ser ministrada por entida-
de formadora acreditada 
junto do IEFP e no proces-
so de candidatura tem que 
se identificar quem é essa 
entidade que vai ministrar 
a formação.

Esta medida é muito 
importante quer para os 
desempregados, quer para 
as empresas. Para os de-
sempregados porque pode 
permitir-lhes aproveitar o 
período de desemprego 

para fazerem formações 
específicas que os dotem 
de novas competências 
para aceder a novos postos 
de trabalho. Para as em-
presas também é muito 
i m p o r t a n t e,  p o i s  p a ra 
além de permitir o finan-
ciamento a custo zero de 
formação para os seus fun-
cionários, permite-lhes 
cumprir a obrigatoriedade 
legal de dar formação aos 
seus funcionários. Con-
vém a este nível relembrar 
que todas as empresas es-
tão obrigadas a ministrar 
aos seus trabalhadores, 35 
horas por ano de formação 
profissional, como dispõe 
o nº. 2 do art. 131 do Códi-
go do Trabalho. O número 
5 desse mesmo artigo, dis-

põe que por cada ano civil 
essa formação deve ser mi-
nistrada a pelo menos 10% 
dos trabalhadores, pelo 
que este Cheque- Forma-
ção pode ser uma excelen-
te apoio para o cumpri-
m e n t o  d e s t a 
obrigatoriedade.

Estas candidaturas es-
tão abertas neste momen-
to, em regime de candida-
tura contínua, até que se 
atinja o limite anual da 
dotação orçamental pre-
vista para esta medida. 

A  a p re s e n t a ç ã o  d a s 
candidaturas é feita atra-
vés do portal Netemprego 
em www.netemprego.gov.
pt. Nas candidaturas, as 
empresas devem defender 
a pertinência da formação 

para a produtividade da 
empresa, e no caso dos de-
sempregados, a importân-
cia da formação para a me-
lhoria das suas condições 
de empregabilidade.

A aprovação ou não da 
candidatura é tomada pelo 
IEFP- Instituto de Empre-
go e Formação Profissio-
nal no prazo máximo de 30 
dias úteis.

“Esta medida 
prevê apoios pa-

ra formação pro-
fissional destina-

da a desempre-
gados inscritos 

no Centro de em-
prego há mais de 

90 dias e a 
empregados”.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FalECEU

AnTÓnIo AUgUSTo CoSTA
Faleceu no dia 30 de outubro, com 91 anos.
Era natural de Beire, Paredes e residente na 
freguesia de Nevogilde, Lousada. 
Era casado com Maria Isaura 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 qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf. 255782338 - 919740349
NEVOGILDE

FalECEU

JoSÉ RIBEIRo moREIRA
Faleceu no dia 25 de outubro, com 82 anos. Era 
natural e residente na freguesia Louredo, Pare-
des. Era casado com Maria de Sousa Rodrigues.

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 7º dia ou de ou-
tro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338 – 919740349
LOUREDO

FalECEU

mARIA HElEnA RoCHA nEvES
Faleceu no dia 21 de outubro, com 75 anos. 
Era natural de Cristelo, Paredes e residente na 
travessa de Seixoso nº 81 Vilela, Paredes. Era 
casada com Júlio Augusto Ferreira de Brito.

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 Patrícia Brito & Silva lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. 

lORDElO – PaREDES . tlf.224007396 / tlm. 937818122
VILELA

FalECEU

AnTÓnIo AUgUSTo gomES mACHADo
Faleceu no dia 26 de outubro, com 77 anos. 
Residente habitual: Rua José Bernardo Dias de 
Castro nº 32 Besteiros – Paredes. Viúvo de Maria 
Emília Ferreira Lopes Machado.

AGRADECIMENTO
Seus irmãos, sobrinhos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como a 
missa de 7º dia ou que de outro  modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por 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 / 919 515 181
BESTEIROS

FalECEU

DEolInDA DIAS CAmPoS
Faleceu no dia 26 de outubro, com 92 anos. Com 
residência habitual: Rua dos Correios nº 322-  
Lordelo – Paredes. Era viúva de Américo Dias.
AGRADECIMENTO

Seus fi lhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais famí-
lia, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa 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 7 919 515 181

LORDELO

FalECEU

JoSÉ RIBEIRo DA SIlvA
Faleceu no dia 24 de outubro, com 75 anos. 
Residente habitual: Rampa do Agrelo nº 40 – 
Lordelo- Paredes. Solteiro

AGRADECIMENTO
Seus irmãos, sobrinhos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como a missa de 7º dia ou que de outro  modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por falta involuntaria-
mente cometida.  

A FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes telf. 255 776 231 /224 

442 920 * tlm. 917 571 915 / 919 515 181
LORDELO

FalECEU

mAnUEl olIvEIRA DA RoCHA
Faleceu no dia 28 de outubro, com 66 anos. 
Residente habitual: Av. Nossa Senhora Rampa do 
Agrelo nº 40 – Lordelo- Parede do Bom Sucesso 
nº 130 – Vandoma – Paredes. Era casado c/ Maria 

da Conceição dos Santos Leal.

AGRADECIMENTO
Sua esposa,fi lhos,nora, genro, netos e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, bem como a missa de 7º dia ou que de outro  modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 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 / 919 515 181
VANDOMA

FalECEU

CARmEn CoElHo RIBEIRo
Faleceu no dia 02 de novembro, com 83 anos.
Era natural e residente na freguesia Louredo, 
Paredes.Era viúva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e 
na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a to-
das 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 7º dia ou de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf.255782338 – 919740349
LOUREDO

FalECEU

JoSÉ FERRAZ CARvAlHo
Faleceu no dia 22 de outubro, com 63 anos. Era 
natural do Marco de Canavezes e residente na 
freguesia de Lodares, Lousada.  Era casado com 
Deolinda Fernanda Teixeira Barbosa Carvalho.    

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

A FAMÍLIA
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

telf. 255782338 - 919740349
LODARES-LOUSADA
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Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Av. Bombeiros Voluntários, 654
4585-359 Rebordosa PAREDES
Tel/Fax.: 224 153 470
email.: bomperfi lrebordosa@gmail.com

mIcHeLIn GoodYeARpIReLLI BRIdGestone

Campanha
Pneus

205-55-16  /  45€
185-60-14  /  35€
175-65-14  /  35€

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

Aos familiares de todos 
os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas 

condolências

FalECEU

nUno AlBERTo
moREIRA DE SoUSA
Faleceu no dia 31 de outubro, com 45 anos.
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes 
e residente habitual: Av. Central da Portela nº 

-102- Rebordosa- Paredes. Viúvo.

AGRADECIMENTO
Sua familia, vem por este meio, extremamente sensibilizados 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como a missa de 7º dia ou que 
de outro  modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por 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 / 919 515 181
REBORDOSA

FalECEU

BlAnDInA FERREIRA DE AlmEIDA
Faleceu no dia 27 outubro, com 85 anos.
Natural de Castelões de Cepeda- Paredes e 
residia na Trav. da saudade nº 25- Paredes . Era 
viúva de Aníbal Moreira. 

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

A FAMÍLIA
Funerária t. Couto (Gerência de miguel teixeira do Couto, fi lho de 

Joaquim teixeira do Couto) – Paredes.
tlf. 255 777 264 / tem. 917 245 839

PAREDES

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

Vendo já o fim do seu 
Divino comando, foi 
então que o Ex-celso 

se ergueu e disse aos 144 mil 
santos paredenses que o es-
cutavam: “Meus fi lhos,  há 
10 longos anos que vos ando 
a amolar o juízo com as mi-
n h a s  i d e i a s  e xc e l s i o n a i s , 
mas enfim, trago uma notí-
cia para vos alegrar; Ou tal-
vez não.”
E mais disse: “O STJ (Sem Todo 
o Juízo) acordou ao fim de 7 
anos (2009-2015, contados à 
maneira judaica) e assentou 
que a Câmbra de Paredes era 
gente de boa fé (risos) e, por 
isso, o campo das laranxeiras 
que a D. Maria deu a Paredes, 
O STJ o tira para todo o sem-
pre. Ou talvez não.”
Os 144 mil wallsburguenses 
com risos, choros e ranger de 
dentes perguntaram-se então 
uns aos outros: “E agora o que 
vai ser do campo das laranxei-

ras ali para os lados de Pias e 
Abadim?”
Não custa a crer que será esse o 
assunto a que todos os candida-
tos ao trono vagante do Excelso 
se vão dedicar agora que se frus-
traram as suas figas para que o 
STJ não desse razão à Câmbra.
Para além das hipóteses ób-
vias de,  por abandono,  se 
transformar em lixeira e/ou 
campo de treino da criminali-
dade Paredense, a hipótese 
mais séria é tornar-se um ce-
mitério pois não haveria des-
pesas de reconversão e todos 
gostam da ideia:
A  Gu e d o l i a  f o i  a l i  q u e  s e 
enterrou.
O Ex-celso ia ter sítio para se-
pultar  o  mastro maior  do 
Mundo (quiçá da Europa), a 
pista de fórmula 1, a cidade 
ininteligente, etc
Para os do Pêéssedê, que se 
andam a enterrar uns aos ou-
tros, tinham aí espaço para 

todos e mais alguns, mesmo 
para alguns zombies ressusci-
tados pelo ExCelso no baralho 
dos 9 Potensiais.
E como qualquer Chucha-lista 
que se preze enterra tudo em 
que toca, esse será o destino 
perfeito para os buracos enor-
mes que eles farão caso lhes 
dêem a oportunidade de apa-
nharem a teta da Câmbra de 
Wallsburgo a jeito.
E os Paredenses, Senhor? Que 
veêm enterrado o sonho de ter 
o maior complexo desportivo 
a norte de Rio maior. Esses, 
augura o Excelso, aí teriam o 
sítio de peregrinação perfeito 
para chorarem o seu futuro 
perdido; Ou talvez não.
E daí que o Indiscreto propo-
nha que se rebaptize o espaço 
de “campo das laranxeiras” pa-
r a  C A M P O  D A S 
LAMENTAÇÕES.

O Tema da próxima 
campanha eleitoral

Estádio das lamentações
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