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A Divercol deseja a todos os clientes e amigos 
um Santo e Feliz Natal

CONTAS DA CÂMARA ATINGIRAM O VERMELHO  
E PÕEM EM CAUSA PROMESSAS ELEITORAIS  PÁG. 8

USC Paredes  
celebra 93 anos
DESTAQUE. Pedro Silva, presidente do clube aguarda por reunião com presidente de 
Câmara para discutir projeto das Laranjeiras.

NOVA DESCARGA POLUENTE  

NO RIO SOUSA   PÁG.2

NOVO CALENDÁRIO DA  

CRUZ VERMELHA   PÁG.6

ACIDENTES  

VITIMAM PAREDENSES   PÁG.2

HOMENAGEADOS OS QUE PARTILHAM SABEDORIA  
COM OS MAIS DESFAVORECIDOS PÁG.4

Pedro Silva, 
presidente do USC Paredes

DOMINGOS BARROS  
DUPLAMENTE HOMENAGEADO 
NA APD – PAREDES   PÁG.10
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Festas Felizes
LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.

FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

       TRIBUTO …

Quando cheguei a Paredes, na dé-
cada de sessenta, do século anterior, 
havia três símbolos representativos da 
Vila de Paredes de que o povo falava no 
dia-a-dia: a Estátua do Comendador 
José Guilherme, o Ringue de Patina-
gem e a Padaria Flora. Três símbolos 
que se podiam encontrar no belo Par-
que ajardinado que marcava, junto 
com a Câmara Municipal e o Tribunal, o 
centro da Vila. A estátua era, e é, o sím-
bolo de respeito ao grande administra-
dor e renovador de Paredes. O ringue 
de hóquei em patins porque era o local onde se disputavam grandes e 
renhidos jogos cheios de emoção. A Padaria Flora porque ali se vendia a 
melhor regueifa das redondezas, facto assinalado pelas filas de espera 
aos sábados e domingos. Situada junto à esquina do Parque, era para-
gem obrigatória para as camionetas de carreira e os automóveis que por 
ali passavam. Os passageiros corriam para a padaria para conseguirem 
a regueifa quentinha. Da Flora fazia parte um dos filhos do dono, de no-
me Francisco Ribeiro da Mota, o qual, para além de ser um bom gestor e 
controlador na feitoria da gostosa broa e da tão famosa regueifa, era o 
capitão da Equipa de Hóquei em Patins, do União Sport Club de Paredes. 
Eu já conhecia o Xico Mota desde que ele “fez a tropa”. Aí nos tornamos 
muito amigos. Ele era um cavalheiro nas relações com os adultos e apai-
xonado por ensinar os miúdos a patinar e a jogar hóquei. O Ringue do 
Parque era para ele o local onde alimentava o seu espírito de hoquista 
famoso. Foi um atleta que deu glória ao seu clube e muitas alegrias ao 
povo que tanto o admirava e por ele gritava do princípio ao fim de cada 
jogo. Dava gosto apreciar os seus dribles, o fulgor do jogo e a ânsia pela 
vitória. Sempre que marcava golo, o eco das vozes da assistência entoa-
va no edifício da Câmara Municipal e fazia retorno, parecendo haver 
assistência por todo o Parque. Mais tarde perdemos o ringue de patina-
gem ao ar livre, perdemos a beleza do Parque e perdemos o convívio do 
Xico Mota, que muito cedo partiu desta vida, no mês de Natal de há 25 
anos. Mas sempre o lembraremos como pessoa e como um dos heróis 
desportivos de Paredes. Merece ser reconhecido por quem tem o dever 
de o fazer, e que o seu nome seja registado em espaço público como ou-
tros o foram por razões diversas. O Comendador José Guilherme lá se 
encontra no seu pedestal, à espera que recuperem o seu jardim e a rece-
ber o cheirinho da regueifa quente da Padaria Flora.

FRANCISCO RIBEIRO  
DA MOTA (XICO MOTA)

POR: GASTÃO MOREIRA

Freguesia de Baltar

A Junta de Freguesia de Baltar  

deseja a todos os Baltarenses  um  

Bom Natal e um Próspero Ano Novo 
e visite o Comércio Tradicional

F
átima, que se não resume ao Santuário, tem Sagrado até no mais Profano; E é algo que 
Fátima partilhou comigo no último fim de semana, quando assistia ao FCPorto Vs SLBen-
fica, que partilho convosco para Vosso e Meu ensinamento:

Não se acostume com o que não o faz feliz.
Revolte-se quando julgue necessário;
Alague o seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas.
Se achar que precisa de Voltar, volte!
Se perceber que precisa de seguir, Siga!
Se estiver tudo errado, comece novamente.
Se estiver tudo certo, continue.
Se sentir saudades, mate-as.
Se perder um Amor, não se perca!
Se o achar, segure-o!
E acrescento: “Se passar sem proveito o tempo que me foi concedido para viver, não ocuparei 

neste Mundo o lugar que me foi designado” In TRISTÃO E ISOLDA
E apresento as 3 obras de Misericórdia aconselhadas por São Tomás de Aquino aos 

educadores:
1) Aturar os Chatos;
2) Ensinar a quem não sabe
3) Dar Bom conselho a quem dele precisa.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Fátima
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HILÁRIA MACHADO

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

A osteoporose é uma doença 

silenciosa, que se caracteriza 

pela diminuição da massa óssea 

(ossos frágeis e porosos) e que 

pode levar à ocorrência fratu-

ras. Além da idade e do género 

(mulheres mais afetadas, sobre-

tudo após a menopausa), o se-

dentarismo, a falta de exposição 

solar e o consumo de álcool, be-

bidas gaseificadas e à base de 

cafeína, sal e tabaco represen-

tam fatores que potenciam esta 

doença, visto que promovem a 

d i m i n u i ç ã o  d a  d e n s i d a d e 

óssea.

Uma alimentação saudável, 

rica em cálcio e vitamina D, a 

prática de exercício físico e a ex-

posição regular à luz solar, são 

medidas preventivas da saúde 

óssea.

O leite e os seus derivados 

são já conhecidos como boas 

fontes de cálcio com elevada 

biodisponibilidade (mais facil-

mente absorvido), contudo, não 

devem ser as únicas fontes. 

Existem outros alimentos tam-

bém ricos neste mineral, como 

os vegetais de folhas verde-es-

curas (brócolos, agrião, espina-

fres, couve portuguesa), frutos 

secos (figos), e leguminosas.

A vitamina D desempenha 

um papel importante na absor-

ção intestinal do cálcio. É absor-

vida através da alimentação, 

mas também produzida na pele, 

após exposição solar. Na ali-

mentação, encontramos vitami-

na D nos peixes gordos e na ge-

ma do ovo. Para além destes, 

existem também os alimentos 

fortificados como leite, bebidas 

e cremes vegetais, cereais de 

pequeno-almoço e pão.

Alimentação  
e saúde óssea

O
s efeitos deste novo 
atentado ambiental 
eram, no dia 26 de 

novembro, visíveis à superfície 
do rio na zona de Recarei. 

A 22 de outubro idêntica des-
carga foi avistada no mesmo 
local. 

Em agosto, alguns quilóme-
tros a montante de Recarei, na 
zona de Novelas, em Penafiel, 
dezenas de peixes mortos foram 
encontrados a boiar no rio.

Em março o rio Sousa foi alvo 
de uma descarga de uma suini-
cultura, em Penafiel. Na ocasião 
o rio ficou coberto por uma espu-
ma espessa e coberto de dejetos 
de animais. O mau cheiro foi sen-
tido a vários quilómetros de dis-

tância. A comissão de Moradores 
de Recarei, que tem sido uma das 
entidades que tem denunciado 
publicamente a poluição no rio 

Sousa, continua a mostrar a sua 
“preocupação pelos sucessivos 
atentados ambientais” lembran-
do que “a maior parte da popula-

ção desta freguesia de Paredes 
consome água dos furos de cap-
tação junto à ponte do Lugar de 
Além do Rio”, lembram.

Descarga no rio Sousa 

António Orlando | texto

AMBIENTE. Rio Sousa foi alvo de uma nova descarga poluente. População de Recarei con-
some água dos furos de captação junto à ponte do Lugar de Além do Rio.

Um rapaz de 17 anos morreu 
na sequência de um acidente de 
moto ocorrido, no dia 26 de no-
vembro, em Lordelo, Paredes. 
João Pedro Barbosa, que residia 
na mesma cidade, não resistiu 
aos ferimentos provocados pelo 
embate do motociclo, que con-
duzia, com uma carrinha.

Também um outro jovem, 
com 18 anos, ficou gravemente 
ferido, tendo sido hospitalizado. 

O motociclo conduzido por esta 
vítima chocou, de igual modo, 
contra a mesma viatura.

A fatídica colisão ocorreu no 
cruzamento junto ao edifício da 
Junta de Freguesia de Lordelo, 
na rua José Manuel Silva.

Refira-se que os dois jovens 
motociclistas usavam capacete, 
mas esta proteção não foi sufi-
ciente para impedir a morte do 
João Pedro.

Uma mulher de 38 anos fra-
turou um braço, depois do carro 
que conduzia, na rua Monte do 
Azevido, Rebordosa, ter batido 
num muro e, posteriormente, 
capotado. A vítima teve de ser 
desencarcerada.

Devido a este acidente, regis-
tado na tarde de sábado, dia 2 de 

dezembro, aquele arruamento 
esteve cortado à circulação ro-
doviária durante hora e meia. A 
vítima foi encaminhada para a 
u r g ê n c i a  d o  H o s p i t a l  d e 
Penafiel.  

Os bombeiros mobilizaram 
para o local 15 voluntários 
apoiados por três viaturas.

Duplo choque de motas em Lordelo,  
mata um jovem e fere gravemente outro

Capotamento provoca  
ferimentos a automobilista
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

A Lusoconta deseja um Feliz e Santo Natal

U
m conjunto de per-
sonalidades liga-
das à educação 

não formal no concelho de Pa-
redes foi homenageado pela 
Autarquia no Dia Internacio-
nal das Cidades Educadoras, 
assinalado no dia  30 de 
novembro. 

Na cerimónia que decor-
reu nas instalações da Biblio-
teca Municipal de Paredes, foi 
lembrado e reconhecido o tra-
balho desenvolvido pela Uni-
versidade Sénior do Rotary 
Club de Paredes, na figura de 
Odília Rocha; Lucília Carvalhi-
nho, que se dedicou à educa-
ção e formação de adultos du-
rante 30 anos; o Centro Sócio 
Educativo da Parteira e todos 
os grupos do projeto PT – Pa-
redes com Teatro.

O vereador com o pelouro 
da educação, Paulo Silva, justi-
ficou a cerimónia com a vonta-
de do município em “prestar 
homenagem às pessoas que 
trabalham na educação por-
que a educação é fundamen-
tal”.  O responsável apontou o 
exemplo de Lucília Carvalhi-
nho: “não só ensinou inúmeros 
paredenses a assinar o seu no-
me em documentos como os 
ajudou a ler os horários dos 
comboios”, fazendo notar que 
além de saber ler e escrever é 
necessário saber interpretar 
(literacia).  

O vereador sublinhou que 

atualmente “aqueles que, en-
quanto jovens, se viram obri-
gados a deixar a escola” têm no 
município três centros Qualifi-
ca para a formação de adultos. 

A sessão teve como convi-
dado de honra, José Pedro 
Amorim, da Faculdade de Psi-
cologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto. O 
investigador deu uma mini-
conferência e na qual afirmou, 
claramente que a educação de 
adultos tem sido pouco valori-
zada em Portugal e não tem o 
mesmo peso que a educação 
de crianças e jovens. “No ante-
rior Governo, de um momento 
para o outro, terminou-se com 
a educação de adultos, quando 
não passa pela cabeça de nin-
guém, de hoje para amanhã, 
fechar as escolas”, disse numa 
clara alusão ao fim das Novas 
Oportunidades decretado pe-
lo governo de Passos Coelho.

Nas intervenções dos ho-
menageados destaque para o 
desabafo de Lucília Carvalhi-
nho, diretora do Centro Sócio 
Educativo da Parteira. “Alguns 

dos nossos projetos não têm 
sido diferidos e deixem-me ser 
sincera, até agora não tivemos 
grande apoio da câmara. Te-
mos muita esperança que o 
novo Executivo apoie a nossa 
atividade”, disse.

EDUCAÇÃO. Investigador da Universidade do Porto afirma que 
a educação de adultos tem sido pouco valorizada em Portugal. 

Homenageados os que  
partilham sabedoria com os 
mais desfavorecidos

António Orlando | texto

 
- A Universidade Sénior do 
Rotary Club de Paredes tem 
10 anos de atividade e já deu 
aulas a cerca de 250 alunos. 
Tem como objetivo a partilha 
de experiência e tirar as pes-
soas de casa e dos bancos do 
jardim. 

- O Centro Sócio Educativo da 
Parteira nasceu numa zona 
difícil de Lordelo e começou 
por dar apoio a crianças e jo-
vens. Vinte e quatro anos de-
pois reinventou-se e tem um 
centro de dia, onde é dinami-
zada a prática de diversas ati-
vidades para seniores bem 
como apoio domiciliário.

- O projeto PT Paredes com 
Teatro, agora com 11 anos, vai 
na 9.ª edição e já foram reali-
zados 616 espetáculos aos 
quais assistiram mais de 108 
mil espectadores. Ao todo são 
19 grupos espalhados por 
todo o concelho aos quais se 
juntam mais sete grupos na 
vertente do PT Júnior.

O glaucoma é uma doença grave que surge na sequência do aumento da pressão intraocular 
e pode causar lesões irreversíveis no campo visual. Esta é uma doença crónica que conduz a uma 
perda progressiva da visão, sendo que numa fase inicial não apresenta sintomas ao indivíduo. É 
importante prevenir.

A pressão ocular (pressão interna do globo ocular ou tensão ocular) deve manter-se dentro 
de determinados limites, à volta dos 15 mm Hg (pressão normal do olho), embora possa oscilar 
entre os 10 e 22 mm Hg (valores limite), sendo uma condição essencial para garantir o correto 
funcionamento do olho.  Existem vários fatores que contribuem para a conservação da pressão 
intraocular nos valores normais, destacando-se o equilíbrio entre a  produção do humor aquoso 
e a sua drenagem. O humor aquoso é um líquido transparente, constituído por água e sais dissol-
vidos, que  permite regular a pressão interna do olho (pressão intraocular). Este é produzido e 
drenado, mantendo a pressão ocular normal. Se a drenagem do humor aquoso não se fizer nas 
quantidades iguais às de produção do mesmo, as pressões oculares aumentam, podendo provo-
car glaucoma e, consequente, danos irreversíveis do nervo óptico. Secundariamente, verifica-se 
o aparecimento de “pontos pretos” (escotomas) no campo visual e com o desenvovimento da 
doença, a perda progressiva de visão. O glaucoma ocular é uma doença que, habitualmente, não 
apresenta sintomas nas fases iniciais e que pode provocar cegueira, ou perda de visão severa, se 
não for diagnosticada e tratada de forma atempada e adequada.

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

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

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

Glaucoma DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

 A Câmara de Paredes as-
sinalou, na segunda-feira, 4 
de dezembro, o Dia Interna-
cional das Pessoas com Defi-
ciência e o Dia Internacional 
do Voluntário.

Em parceria com o Pro-

jeto CLDS 3G Horizontes 
de Inclusão, a autarquia 
promoveu uma ação de sen-
sibilização dedicada ao te-
ma “Caminhos de Inclusão: 
desafios para a ação futura”, 
no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho. O vereador 
com o pelouro da Educação, 
Paulo Silva, destacou que 
tudo será feito para criar a 
figura do Provedor da pes-
soa portadora de deficiên-
cia no município. AO

Município admite  
criar a figura do Provedor do Deficiente
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Freguesia de Paredes
A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes  

desejam a todos os paredenses um  

Santo Natal e um Feliz Ano Novo 
e convida-os a fazerem as suas  

compras no comércio tradicional da freguesia.

Deseja a todos  
os clientes e amigos um 

Santo e Feliz Natal
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RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

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

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

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

A 1000 Pecados deseja a  
todos os clientes e amigos um Feliz Natal

PUBPUB

No âmbito do projeto 
de Educação para a Saú-
de, nos dias 29 e 30 de no-
vembro desenvolveram-
-se atividades, nas três 
escolas do agrupamento, 
tendo como objetivo a Lu-
ta Contra a SIDA, contra 
as Infeções Sexualmente 
Transmissíveis e contra o 
A b u s o  S e x u a l  d e 
Menores. 

N o  d i a  3 0 ,  e m  c a d a 
uma das Escolas, decor-
reu a atividade de forma-
ção de laços humanos que 

simbolizam a união de to-
dos nesta luta pela Saúde.

O tema do novo calendá-
rio da Cruz Vermelha de Vi-
lela é “A Solidariedade pura e 
dura”, numa homenagem 
aos bombeiros que, no últi-
mo verão e também no outo-
no, estiveram presentes no 
auxílio às populações aflitas 
pelos fogos florestais. O te-
ma faz a capa do calendário 
2018.

“Porque ser solidário é 
ser desprendido de interes-
ses com vista o bem-estar de 
toda a população, a nossa 
delegação decidiu homena-
gear as Associações da terra 
que, de igual modo, traba-
lham em prol do bem co-
mum”, explica Mariana Silva, 
uma das caras de projeto e 
que agora também conhe-
cemos da política ao ter sido 
eleita presidente da junta de 

freguesia de Vilela. O calen-
dário, como habitualmente, 
é comercializado pela dele-
gação de Vilela como fonte 
de angariação de receita pa-
ra aquela instituição de Pa-
r e d e s  a f e t a  à  C r u z 
Vermelha. 

Há dois tipos de calendá-
rios, de parede com custo 
unitário de 5 euros, e de se-
cretária por 4 euros, cada 
exemplar. Os preços são vá-
lidos na modalidade de pré-
-venda.  Há também a venda 
de calendários em packs pa-
ra cada tipo de calendário. 
Um pack de três calendários 
de secretária custa 12 euros 
e de seis unidades 24 euros. 
As mesmas quantidades de 
calendários de parede, três e 
seis unidades custam 15 e 
30 euros, respetivamente. 

Laço humano, nas Escolas 
de Lordelo, lembrou  
“Luta Contra a Sida” 

Novo calendário da  
Cruz Vermelha,  
delegação de Vilela

TV  VÍDEO  ELECTRODOMÉSTICOS 

REBORDOSA

TV LG 300PMI-HDMI

-USB-PR-32LF51OB

M. CAFÉ KRUPS EXP.  

D. GUSTO-AN-KP100BIB

TELEFAC - CLASSE C - TF700S

- SECADOR DE ROUPA - VENTILAÇÃO

- CAPACIDADE: 7KG

- 4 PROGRAMAS

- CONTROLO ELECTRÓNICO

FORNO BALAY 

MF(6)-INOX-3HB404XM

4 ANOS DE GARANTIA

CLASSE A+

10JEMET51

- CAPACIDADE LAVAGEM: 5KG

- 1.000 RPM

- 15 PROGRAMAS

- SISTEMA ECOLOGIC

BALAY VC.4Z.60C.

IX-3EB720XR

4 ANOS DE GARANTIA

TELEF.: 224 156 439 | 918 607 760
MAQUIMAGEM@SAPO.PT

RUA DAS CABANEIRAS, 17 • 4585-360 REBORDOSA
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

Bom  Natal  e Feliz  2018

Festas Felizes

Festas Felizes

Feliz Natal

Deseja a todos os clientes  
e amigos um Santo e Feliz Natal

BomNatal e Feliz 2018
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A 
cada intervenção 
do Presidente da 
Câmara de Pare-

des nas reuniões dos órgãos 
autárquicos, adensa-se a si-
tuação financeira da autar-
quia. Se é verdade que o endi-
vidamento da Câmara, na últi-
m a  av a l i a ç ã o  f e i t a  p e l o 
governo está abaixo do limite 
definido por lei, o certo é que 
as faturas para pagar e os en-
caixes financeiros que já deve-
riam ter entrado nos cofres 
municipais começam a susten-
tar a suspeita de Alexandre 
Almeida, segundo a qual, o 
passivo da Autarquia será su-
perior aos 100 milhões de eu-
ros no final do ano.    

A contratualização de um 
empréstimo para substituição 
de dívida, contrariamente ao 
expetável, não foi incluída na 
ordem do dia da reunião ex-
traordinária da Assembleia 
Municipal (AM), realizada no 
dia 23 de novembro. O assun-
to, já deliberado em reunião de 
Câmara, deverá descer à AM 
agendada para dia 22, véspera 
da noite de Natal. 

“A consoada” da política pa-
redense, tudo indica, será de 
difícil digestão. 

“As entradas” foram servi-
das por Alexandre Almeida, no 
dia 23 de novembro, na tal reu-
nião extraordinária da AM, ao 
revelar o teor das contas do 
município relativas ao 1º se-
mestre de 2017 já analisadas 
pelo seu Executivo. A Oposi-
ção, leia-se PSD, não esboçou 
qualquer reação. 

 “Só no dia 31 de dezembro 
vai ser conhecida, efetivamen-
te, a situação económica da 
Câmara de Paredes. Contudo, 
estes seis meses já permitem 
fazer um balanço”, começou 

por enunciar o novo autarca 
paredense.

No que concerne ao volu-
me das receitas correntes, se-
gundo Alexandre Almeida, es-
tava prevista a entrada nos 
cofres da Câmara de 40 mi-
lhões de euros “mas, até agora, 
só foram arrecadados 17 mi-
lhões, ou seja 44% desse va-
lor”, disse. 

No que diz respeito às re-
ceitas de capital – o dinheiro 
para a Câmara fazer investi-
mento no concelho –  estavam 
previstos 25 milhões de euros 
de receitas, “mas nos cofres da 
Câmara só entraram 2,7 mi-
lhões de euros”, revelou o edil. 
Deste valor, segundo Alexan-
dre Almeida, 204 mil euros 
correspondem à famosa ven-

da de um terreno a um privado 
em Baltar e que a Autarquia 
tinha cedido parte dessa par-
cela à Santa Casa da Miseri-
córdia. Nas contas apresenta-
das pelo novo autarca de Pare-
des 501 mil euros recebidos 
pela tesouraria municipal “di-
zem respeito a cerca de 50% 
do Fundo de Equilíbrio Finan-
ceiro (FEF)” destinado ao con-
celho. Os restantes 1,9 mi-
lhões contabilizados na conta-
b i l i d a d e  d o  M u n i c í p i o , 
segundo o novo Executivo, 
“são de uma conta caucionada, 
que tem de ser reposta em de-
zembro [este mês]”. A Câmara 
contava receber 25 milhões 
de euros. “Recebemos 10% do 
que estava previsto”, garantiu 
o autarca.

Além desta contabilidade, 
a Autarquia tinha, também, 
como expectativa receber 8 
milhões de euros em fundos 
comunitários, mas está impe-
dida de ter acesso ao dinheiro 
da União Europeia devido às 
alegadas irregularidades nos 
centros escolares investiga-
das pelo Organismo Europeu 
de Luta Anti-fraude (OLAF).

Neste particular, o presi-
dente da Câmara explicou que 
está a fazer “todos os esforços 
para que a situação seja rever-
tida, dando a hipótese de colo-
car um bem do município co-
mo garantia e, desta forma, o 
Governo possa permitir liber-
tar a verba necessária. Se as-
sim não for o orçamento vai 
ser muito limitado para o pró-

ximo ano”, tratou de avisar.
Relativamente à Despesa 

Corrente estavam previstos 
ser gastos 36 milhões de eu-
ros, sendo que já foram assu-
midos 28 milhões até meio do 
ano e, até à data, foram pagos, 
efetivamente, cerca de 13 mi-
lhões de euros. “Ou seja, liqui-
damos apenas 37% do que foi 
assumido”, disse.

Nas despesas de investi-
mento estavam previstos 21 
milhões, em obras, ao longo de 
todo este ano de 2017 e até ao 
final do 1º semestre “foram 
assumidos cerca de 14 mi-
lhões de euros e pagos foram 
4,339 milhões”, ou seja, “ape-
nas, 5% até à data. Com esta 
diferença, criou-se um fosso 
de 11 milhões entre o assumi-

do e o pago nas despesas de 
investimento”, revelou.

Resumindo, nas contas 
apresentadas por Alexandre 
Almeida no 1º semestre a Au-
tarquia recebeu 2,7 milhões 
de euros de receitas de capital 
e como despesa teve 4,3 mi-
lhões de euros. 

“Se o fosso já é este agora 
quanto será em dezembro? (…) 
Aguardaremos para a próxima 
reunião para ver o que é possí-
vel fazer e o que não é”, con-
cluiu Alexandre Almeida.

A oposição, designada-
mente, o PSD manteve-se ca-
lada não tendo esboçado qual-
quer reação às contas apre-
s e n t a d a s  p e l o  n o v o 
presidente da Câmara de 
Paredes.

GESTÃO MUNICIPAL. Contas do 1º semestre revelam buraco de 11 milhões de euros. “Aguardaremos para a próxima reunião para 
ver o que é possível fazer e o que não é”, disse Alexandre Almeida à Assembleia Municipal. PSD não esboçou qualquer defesa à ges-
tão da dupla Celso Ferreira/Rui Moutinho.

Contas da Câmara atingiram o vermelho 
e põem em causa promessas eleitorais 

António Orlando | texto
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EXTRATO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartó-

rio, em 28 de novembro de 2017, de fls. 22 a fls. 25 do livro de notas para 
Escrituras Diversas nº 133-A, foi lavrada uma escritura de Justificação 
Notarial, na qual foi justificante: --------------------------------------------------

---- ALBANO CELSO BARBOSA LASCASAS AGUIAR, CF 196 606 705, 
divorciado, natural da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho 
de Paredes, residente na Rua Padre Manuel Teixeira Melo, n.º 33, bloco D, 
2º C, na freguesa de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, concelho de Ma-
tosinhos, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa como nú-
mero de identificação civil 10180030 4 ZY0, válido até 24/07/2019. ----------------

---- Mais certifico que ele, nessa escritura, declarou o seguinte: ----------
---- I . Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do 

seguinte bem imóvel: -----------------------------------------------------------------
---- Prédio urbano, composto por casa de rés do chão com logradouro 

junto, sito na Rua da Candeeira, n.º 201, na freguesia de Rebordosa, conce-
lho de Paredes, com a área coberta de cinquenta metros quadrados e a área 
descoberta de quatrocentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar 
de norte com Rua da Candeeira, de sul com herdeiros de Maria Silva, de 
nascente com herdeiros de José Nunes Pinheiro e do poente com herdeiros 
de Elias Loureiro da Silva, não descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o 
artigo 740, com o valor patrimonial de €18.930,00, ao qual atribui o valor 
de dezanove mil euros. ---------------------------------------------------------------

---- Que não detém qualquer título que legitime o seu domínio sobre o 
prédio, pois que o mesmo foi adquirido por ele, no ano de mil novecentos e 
noventa, em dia e mês que não consegue precisar, à data ainda solteiro, 
menor, por doação verbal de seus avós, Elias da Silva Barbosa e Maria Au-
gusta Alves da Rocha, casados que foram sob o regime da comunhão geral 
de bens, e residentes no lugar de Pintos, na freguesia de Rebordosa, conce-
lho de Paredes.  -----------------------------------------------------------------

----Que, desde essa data, e sem qualquer interrupção, o primeiro outor-
gante tem usado e fruído do referido prédio, dele retirando todas as utili-
dades proporcionadas, nomeadamente, habitando-o, tratando da sua con-
servação e limpeza e pagando os respetivos impostos. Tudo isto à vista de 
todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não lesa-
va direitos de outrem. ------------------------------------------------------------------------------

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, públi-
ca e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio 
por USUCAPIÃO, que o primeiro outorgante expressamente invoca, justi-
ficando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no registo 
predial, já que, dado o modo de aquisição, não detém qualquer documento 
formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de proprie-
dade perfeita. -------------------------------------------------------------

A Notária, 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

J o s é  M i g u e l  G a r c e z 
venceu, em lista única, as 
eleições para a Comissão 
Política do CDS-PP/Pare-
des. O ex-candidato cen-
trista à câmara de Paredes 
terá como vice-presiden-
tes Ana Raquel Coelho, 
Jorge Ribeiro da Silva e An-
tónio Macedo Lemos. Ar-
t u r  M a l h e i r o  é  o 
secretário-geral.

Para o novo líder da con-
celhia do CDS “a dimensão 
desta nova comissão políti-
ca comprova os bons resul-
tados obtidos nas eleições 

autárquicas,  que criou 
união e uma grande vonta-
de das pessoas se aproxi-
marem do partido e inte-
grarem este projeto de 
continuidade, que agora 
vai estar ainda mais coor-
denado com os membros 
eleitos nas freguesias e as-
sembleia municipal”, disse. 

O novo presidente que 
sucede a António Macedo 
Lemos, considerou “estar 
em boas condições” para 
em nome do CDS-Paredes 
“fazer o trajeto necessário 
para fortificar e abrir o par-

tido à sociedade civil, a no-
vos militantes e aos jovens, 
para elevar o concelho de 
Paredes", acrescentou.

A comissão política cen-
trista de Paredes é consti-
tuída ainda pelos vogais, 
Anabela Moreira, Aurora 
Silva, Carlos Moura, Célia 
Nunes, David Pinheiro, 
E d u a r d o  Pa i v a ,  E u r i c o 
Couto, Glória Silva, Joa-
quim Gomes, Jorge Silva, 
José Augusto Moreira, Jo-
sé Losada, Lúcia Bessa, Ro-
sa Lobo, Tiago Dias e Vítor 
Ferreira.

José Miguel Garcez eleito  
presidente do CDS/Paredes

PUB

A Assembleia Munici-
pal de Paredes elegeu os 
seus representantes para 
os diferentes órgãos onde 
é solicitada a representa-
ção de um dos seus elei-
t o s .  A s s i m ,  B e l m i r o  d e 
Sousa (PS), presidente da 
Junta de Recarei foi eleito 
representante na Asso-
ciação Nacional de Muni-
cípio Portugueses   

Na Assembleia Distri-
tal do Porto passa a ter 
assento, Fernando San-
tos, presidente da Junta 
de Aguiar de Sousa (PS). 

Para o Conselho Munici-
pal de Educação foi eleito 
o presidente da junta da 
Sobreira, João Gonçalves 
(PS).

O médico e presidente 
da Assembleia Municipal, 
Baptista Pereira (PS) fará 
a ponte entre a AM e o 
agrupamento de Centros 
de Saúde Tâmega II. 

Nesta reunião extraor-
d i n á r i a  d a  A s s e m b l e i a 
Municipal foram também 
conhecidas as lideranças 
das respetivas bancadas 
parlamentares. A maior 

surpresa tem a ver com o 
PS. Rui Silva, ex-deputado 
do CDS na anterior legis-
latura e que no final pas-
sou à condição de inde-
pendente, é agora o líder 
dos socialistas. No PSD, 
Soares Carneiro, que se-
ria o natural líder do PSD 
n ã o  f o i  à  r e u n i ã o  e  f o i 
substituído pelo líder da 
JSD, Ricardo Santos. CDS 
e PCP/PEV têm apenas 
um representante direto 
na AM, no caso, Macedo 
Lemos e Cristiano Ribeiro 
respetivamente.  AO

AM de Paredes 
elegeu representantes 

Na cerimónia da tomada posse de Miguel  
Garcez, o CDS homenageou o ex-presidente da 

Junta de Freguesia de Baltar, Manuel Isaías Rocha
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O Campeonato Nacional de 
Navegação 4×4 está de regres-
so, amanhã, dia 8 de dezembro, 
aos trilhos de Paredes com a 
realização da terceira e derra-
deira jornada. A organização 
está a cargo do clube TT Pare-
des Rota dos Móveis, em cola-
boração com a Federação Por-
tuguesa de Todo Terreno. A 
prova paredense surge após a 
segunda etapa realizada em 
Fafe.

Ricardo Almeida/João Mar-
tins em Jeep Wrangler, José 
Carvalho/Hilário Mello em 
Land Rover chegam a Paredes 
empatados com 36 pontos, pe-
lo que a prova será decisiva pa-
ra definir o campeão nacional.

Depois de uma paragem, 
alguns clubes uniram-se para 
reerguer o Campeonato Na-
cional de Navegação 4×4 e es-
tão a fazer um trabalho de an-
gariação de novos praticantes, 
demonstrando que a navega-
ção pode ser um desporto para 
todos, incluindo as famílias. Na 
prova de Paredes, o valor de 
inscrição é de 150 euros.

O TT Paredes Rota dos Mó-

veis está a trabalhar há várias 
semanas na preparação da pro-
va com a marcação das coorde-

nadas, mas também com a di-
vulgação desta modalidade. 

Campeão de Navegação  
4×4 decidido neste feriado em Paredes

 
PROGRAMA

SEXTA-FEIRA        8 / 12 / 2017

07h30m – Secretariado, Verificações Técnicas, Entrega de coordenadas e 
instalação de GP’s

09h00m – Briefing e Pequeno-almoço

09h30m – Inicio da Prova Especial de Navegação 

16h30m – Final da Prova Especial de Navegação

17h30m – Final do prazo para a entrega das fotografias numeradas

18h30m – Entrega de Prémios.

Dois atletas da Casa do 
Benfica de Paredes estiveram 
em plano de destaque no 28º 
Corta Mato Cidade da Amora 
ao conquistarem dois pódios. 
Jorge Pereira venceu a prova 
de 5 mil metros, no escalão Ju-
venil Masculino, e Beatriz Ma-
galhães ficou na segunda posi-
ção nos 2500 metros, no esca-
lão de Infantis Feminino.

A prova decorreu no passa-
do dia 19 de novembro no par-
que do Serrado na Cidade da 

Amora/Seixal, onde marcaram 
presença cerca de 2200 
atletas.

O Paredes Lumberjacks 
- Algarve Sharks terminou 
com um expressivo 0 – 31. 
O jogo realizou-se no dia 25 
de novembro no sintético nº 
1 da Cidade Desportiva de 
Paredes. Na próxima jorna-
da, marcada para domingo, 

10 de dezembro, o Paredes 
Lumberjacks defronta o Al-
garve Pirates. Espera-se 
que o confronto com os al-
garvios de Portimão corra 
melhor do que correu no 
jogo com os vizinhos de 
Faro. 

Casa do Benfica em Paredes obtém dois  
pódios em prova emblemática de corta mato

Futebol Americano

A 
delegação de Pa-
redes da Associa-
ção Portuguesa 

de Deficientes (APD Pare-
des) comemorou, no dia 2 de 
dezembro, o 25.º aniversário, 
homenageando várias per-
sonalidades que marcaram a 
evolução da instituição neste 
quarto de século.

À cabeça dos homena-
geados surgiu o empresário 
de Rebordosa, Domingos 
Barros, como sócio honorá-
rio e benemérito.  Também 
na qualidade de beneméri-
tos, foram homenageados, 
Elias Barros, empresário e 
atual vereador com o pelou-
ro do desenvolvimento eco-
nómico na Câmara de Pare-
des, Mário Rocha, empresá-
r i o ;  Fra n c i s c o  Fe r r e i ra , 
ex-presidente da Junta de 
Paredes, Manuel Fernando 
Rocha, vereador do PSD na 
Câmara de Paredes, e Hum-
berto Santos, do Instituto 
Nacional de Reabilitação.

“Foi uma homenagem a al-
guns dos associados que mais 
ajudaram a Delegação Local 
da APD Paredes ao longo da 
sua história. Com este gesto, 
pretendemos mostrar-lhes a 
nossa gratidão e reconheci-
mento, pois além do apoio dos 
sócios e das entidades públi-
cas, a ajuda destes beneméri-
tos revelou-se fundamental 
para o funcionamento desta 
associação, que pode agrade-
cer a essas pessoas os 25 anos 
de história que já leva”, explica, 
Adão Barbosa o presidente da 
APD Paredes.

Fundada no dia 22 de de-
zembro de 1992, a APD de 
Paredes é uma delegação for-
mada por cidadãos com defi-
ciência pertencentes à região 
do Vale do Sousa. Numa altura 
em que comemora um quarto 
de século de vida, a APD Pare-
des pretende reforçar a com-
ponente reivindicativa da as-
sociação. “A celebração de um 
quarto de século de história 
constitui-se como uma opor-
tunidade de nos reencontrar-
mos com os motivos que fun-
damentaram a criação da As-
sociação Portuguesa de 
Deficientes a nível nacional, 
ao mesmo tempo que propicia 
a projeção desta instituição no 
futuro. E neste sentido, o pas-
sado, o presente e o futuro 
têm algo que os une, no que à 
APD diz respeito, que é a iden-
tidade reivindicativa que, des-
de a fundação, faz parte da gé-
nese da associação, em prol da 
promoção da dignidade e dos 
direitos das pessoas com defi-
ciência”, refere Adão Barbosa.

A instituição tem como 
metas a atingir num futuro 
próximo, o reforço da ativida-
de desportiva da associação, 
quer através da consolidação 
da secção de basquetebol, 

quer através da criação de no-
vas modalidades, e ainda a im-
plementação de um Centro de 
Atendimento, Acompanha-
mento e Reabilitação Social de 
p e s s o a s  p o r t a d o ra s  d e 
deficiência. 

Neste particular, o dirigen-
te da APD Paredes afirmou 
que o Centro de Atendimento, 
Acompanhamento e Reabili-
tação Social a criar, será uma 
valência que engloba pessoas 
com deficiência e famílias, no 
sentido da prestação de infor-
mações, ações de esclareci-
mento e sensibilização, acom-
panhamento personalizado.

O reforço dos vínculos 
com a comunidade, e o estabe-
lecimento de parcerias com 
entidades da região do Tâme-
ga e Sousa são outros dos ob-
j e t i v o s  a  a t i n g i r  p e l a 
associação.

O desporto é o setor que 
dá maior projeção à APD Pa-
redes. Além da prática de atle-
tismo e natação, a APD Pare-
des tem uma equipa de bas-
q u e t e b o l  a  d i s p u t a r  o 
campeonato nacional de bas-
quetebol de cadeira de rodas, 
prova organizada pela Fede-
r a ç ã o  P o r t u g u e s a  d e 
Basquetebol.

APD Paredes  
homenageou associados 
na celebração de 25 anos 
de história
FESTA. Um dos pontos altos do jantar de aniversário da asso-
ciação foi a homenagem a seis associados. Domingos Barros, 
foi duplamente condecorado com o título de Sócio Honorário 
e Benemérito.

António Orlando | texto
Domingos Barros, ao centro,  
homenageado pela APD Paredes
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DESPORTO

JORNADA 12ºJOR. 

  3/12

Raimonda 1-1 AJM Lamoso

SC Salvadorense 0-1 Livração

FC Parada 3-1 Caíde Rei

Lousada B 1-4 S. Lourenço Douro

ASS Nevogilde 1-1 ADC Frazão

AD Marco 09 1-2 UD Torrados

CCD Sobrosa 1-1 FC Lagares

UDS Roriz 1-1 AD Várzea FC

JORNADA 10ºJOR. 
  2/12

Leões Seroa 0-2 Monte Córdova
  3/12

Vandoma 2-2 ISC Sobreirense

Zebreirense 1-3 Inter Milheirós

Esc. Fut. 115 1-4 AC Gervide

SC Nun´Álvares B 6-0 Sp. Cruz

Al. Gandra B 3-2 GDC Ferreira

M. G. da  Costa 3-4 Bougadense B

Melres DC 3-2 Al. Lordelo B

Ramaldense 5-4 Baltar

JORNADA 13ºJOR. 
  02/12

Penafiel B 1-2 SC Nun´Álvares

  03/12

S. Pedro da Cova 1-2 Rebordosa AC

CD Sobrado 2-2 Aliados Lordelo

Baião 1-0 FC Vilarinho

Paredes 1-1 Barrosas

Tirsense 0-0 Ermesinde 1936

Lixa 0-1 Vila Meã

Paços Ferreira B 3-1 Folgosa da Maia

JORNADA 10ºJOR. 

  03/12

Freamunde 0-1 SC Coimbrões

Cesarense 1-1 Sp. Espinho

FC Felgueiras 1932 1-2 Cinfães

Trofense 1-2 FC Pedras Rubras

Sousense 2-1 AD Sanjoanense

SC Salgueiros 2-0 Aliança de Gandra

Gondomar 3-0 Amarante FC

Camacha 2-0 Canelas 2010

JORNADA 11ºJOR. 
  25/11

UD Torrados 0-0 UDS Roriz

AJM Lamoso 1-2 Lousada B

  26/11

AD Várzea FC 0-2 FC Parada

Caíde Rei 2-0 SC Salvadorense

Livração 1-2 Raimonda

ADC Frazão 0-1 CCD Sobrosa

S. L. Douro 4-1 ASS Nevogilde

FC Lagares 1-2 AD Marco 09

JORNADA 9ºJOR. 
  25/11

Bougadense B 2-2 A. Gandra B

AC Gervide 2-1 SC Nun´Álvares B

Monte Córdova 0-0 Ramaldense

GDC Ferreira 4-2 Leões Seroa

Aliados Lordelo B 2-2 M. G. Costa

  26/11

ISC Sobreirense 3-0 Esc. Futebol 115

Inter Milheirós 3-0 Vandoma

Baltar 5-0 Zebreirense

Sp. Cruz 3-3 Melres DC

JORNADA 12ºJOR. 
  26/11

FC Vilarinho 1-1 S. Pedro da Cova

Rebordosa AC 2-0 CD Sobrado

Aliados Lordelo 1-0 Folgosa da Maia

Barrosas 3-1 Baião

Vila Meã 1-0 Paredes

Ermesinde 1936 3-1 Penafiel B

SC Nun´Álvares 2-0 Lixa

Tirsense 1-0 Paços Ferreira B

JORNADA 11ºJOR. 

  26/11

Canelas 2010 1-1 Cesarense

Cinfães 2-1 Camacha

Al. Gandra 1-2 FC Felgueiras 1932

Sp. Espinho 1-0 Freamunde

SC Coimbrões 1-4 Trofense

AD Sanjoanense 1-2 Gondomar

FC Pedras Rubras 2-0 Sousense

Amarante FC 2-1 SC Salgueiros

PROXIMOS JOGOS  13 ª JOR. 

9/12

UD Torrados - CCD Sobrosa;  10/12 

Livração - FC Parada; AD Várzea FC - Caíde 

Rei; AJM Lamoso - SC Salvadorense;  S. 

Lourenço Douro  - Raimonda; FC Lagares 

- ASS Nevogilde; ADC Frazão - Lousada B; 

UDS Roriz - AD Marco 09

PROXIMOS JOGOS  11 ª JOR. 
9/12
Bougadense B - Melres DC;  Aliados Lor-

delo B - SC Nun´Álvares B; Monte Córdova 

- Baltar; Leões Seroa - Aliança de Gandra 

B 10/12 Inter Milheirós - Ramaldense; Sp. 

Cruz - Escola Futebol 115; AC Gervide - 

Vandoma; ISC Sobreirense - Zebreirense; 

GDC Ferreira - Marechal Gomes da Costa

PROXIMOS JOGOS  14ª JOR. 

10/12

Rebordosa AC - Baião;  Aliados Lordelo 

- S. Pedro da Cova; Folgosa da Maia - CD 

Sobrado; FC Vilarinho - Paredes; Barrosas 

- Lixa;  SC Nun´Álvares - Tirsense;  Vila Meã 

- Penafiel B;  Paços Ferreira B - Ermesinde 

1936

PROXIMOS JOGOS  13 ª JOR. 

10/12
Sp. Espinho - Camacha;  Canelas 2010 

- FC Felgueiras 1932;

Aliança de Gandra - Cinfães; SC Coim-

brões - Cesarense; FC Pedras Rubras 

- Freamunde; Amarante FC - Sou-

sense; AD Sanjoanense - Trofense; SC 

Salgueiros - Gondomar

PROXIMOS JOGOS  14ª JOR. 

17/12

SC Salvadorense - S. Lourenço Douro; 

FC Parada - AJM Lamoso;  Caíde Rei - 

Livração; Raimonda - ADC Frazão; Lou-

sada B - FC Lagares; CCD Sobrosa - UDS 

Roriz; ASS Nevogilde - UD Torrados; AD 

Várzea FC - AD Marco 09

PROXIMOS JOGOS  12 ª JOR. 
17/12
Zebreirense - AC Gervide;  Ramaldense - 
ISC Sobreirense;   Baltar - Inter Milheirós;  
Vandoma - Sp. Cruz;  Escola Futebol 115 
- Aliados Lordelo B; Marechal Gomes da 
Costa - Leões Seroa; Melres DC - GDC 
Ferreira; SC Nun´Álvares B - Bougadense 
B; Aliança de Gandra B - Monte Córdova

PROXIMOS JOGOS  15 ª JOR. 

17/12

Baião - Aliados Lordelo;  S. Pedro da Cova 

- Folgosa da Maia;  CD Sobrado - Paços 

Ferreira B; Paredes - Rebordosa AC; Lixa 

- FC Vilarinho; Tirsense - Vila Meã; Pena-

fiel B - Barrosas; Ermesinde 1936 - SC 

Nun´Álvares

PROXIMOS JOGOS  14 ª JOR. 
17/12
Cesarense - FC Pedras Rubras; FC 
Felgueiras 1932 - Sp. Espinho; Cin-
fães - Canelas 2010; Freamunde  - AD 
Sanjoanense; Trofense - Amarante FC; 
Aliança de Gandra - Gondomar; Sou-
sense - SC Salgueiros; Camacha - SC 
Coimbrões

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Parada 26 12

2 AD Marco 09 26 12

3 Caíde Rei 23 12

4 CCD Sobrosa 22 12

5 Livração 21 12

6 UD Torrados 18 12

7 AJM Lamoso 17 12

8 S. Lourenço Douro 17 12

9 AD Várzea FC 17 12

10 FC Lagares 14 12

11 UDS Roriz 14 12

12 Lousada B 13 12

13 ASS Nevogilde 10 12

14 ADC Frazão 10 12

15 Raimonda 9 12

16 SC Salvadorense 7 12

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Baltar 27 10

2 Inter Milheirós 25 10

3 Ramaldense 25 10

4 AC Gervide 20 10

5 Melres DC 19 10

6 Monte Córdova 17 10

7 Aliados Lordelo B 15 10

8 Sp. Cruz 15 10

9 GDC Ferreira 14 10

10 Bougadense B 14 10

11 Aliança de Gandra B 13 10

12 Vandoma 13 10

13 ISC Sobreirense 12 10

14 SC Nun´Álvares B 10 10

15 M. Gomes da Costa 7 10

16 Zebreirense 5 10

17 Escola Futebol 115 3 10

18 Leões Seroa 0 10

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 34 13

2 Paredes 29 13

3 Rebordosa AC 25 13

4 Vila Meã 23 13

5 Barrosas 21 13

6 Tirsense 20 13

7 Paços Ferreira B 20 13

8 CD Sobrado 18 13

9 Ermesinde 1936 16 13

10 SC Nun´Álvares 16 13

11 Lixa 14 13

12 S. Pedro da Cova 13 13

13 Baião 13 13

14 FC Vilarinho 13 13

15 Penafiel B 10 13

16 Folgosa da Maia 5 13

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Cinfães 27 12

2 Sp. Espinho 25 12

3 Cesarense 23 12

4 FC Felgueiras 1932 22 12

5 Amarante FC 16 12

6 Gondomar 16 12

7 FC Pedras Rubras 16 12

8 Camacha 16 12

9 SC Coimbrões 14 12

10 Freamunde 14 12

11 Canelas 2010 14 12

12 AD Sanjoanense 13 12

13 SC Salgueiros 11 12

14 Aliança de Gandra 11 12

15 Trofense 10 12

16 Sousense 9 12

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

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

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2017/2018

PARADA ...................................... 3 

CAÍDE DE REI .............................. 1

Local – Sintético da Cidade 
Desportiva de Paredes

Arbitro – Ricardo Vigário

Parada: Carlos; Nuno, Pedro 
Lopes, Zé Pedro e Agostinho; 
Albano, César e Nuno (Diogo, 
77); Guedes, (Lori 77), Pico, 
(Leonel, 59) e Patelas (Cenou-
ra, 77).
Treinador David Barbosa

Caíde de Rei: Tiago; Nuno 
Bessa, Faria, João Babo (Paulo 
Sousa, 46) e Freitas; Rodrigues 
(Couto, 67), Dias e Abílio, Fá-
bio, André e Miranda. 
 Treinador: Totta

Ao intervalo 2-1. 

Golos: Guedes (26), Miranda 
(28), César 42 e Leonel 90+3)

Vermelho: faria (56)

O duelo de candidatos à 
subida sorriu ao Parada, que 
justificou a conquista dos 
três pontos. Guedes adian-
tou a formação de Paredes 
com um belo golo, mas Mi-
randa respondeu de seguida 
com o empate. A equipa de 
David Barbosa viria a colo-
car-se novamente na posi-
ção de vencedora, com Cé-
sar numa boa jogada, em ci-
ma do intervalo, a concluir 
em golo. Na etapa comple-
mentar, o Parada foi supe-
rior e esteve sempre mais 
perto de ampliar a vanta-
gem do que o Caíde de Rei 
de empatar. O golo da tran-
quilidade da equipa da casa 
surgiu ao cair do pano.

USC PAREDES 1 
BARROSAS 1

Local:  Cidade Desportiva de 
Paredes

Árbitro – Miguel Fonseca

USC Paredes: Dani Carvalho; 
Pedro Duarte, Faneca, Nuno 
Moreira e Gustavo; Jorginho, 
(Dani, 70), Joel e sousa, irmã 
(Madureira, 70), Seixas, (Is-
mael, 70) e Jorge
Treinador: Eurico Couto

Barrosas: Paulo; Teté, Hélio, 
Vieira e André; Ratinho, Alex e 
Pedrinho; David, Zé Pedro 
(Serginho, 80) e Almiro (More-
no, 80).
Treinador: Tonanha

Ao intervalo: 0-1.

Golos: David (43) e Faneca 
(73).

Vermelho: Nuno Moreira (75)

Oportunidade perdida

O USC Paredes foi supe-
rior em todos os capítulos 
do jogo disputado no relva-
do do estádio Cidade de Pa-
redes, mas sofreu um golo 
na sequência de um livre. Na 
segunda parte, o Barrosas 
equilibrou. Aos 73 minutos, 
Faneca bem posicionado, e 
na sequência de um livre in-
direto, estabeleceu a igual-
dade. O Barrosas controlou 
as operações após a expul-
são de Nuno Moreira, mas 
não criou ocasiões de golo. 
Resultado justo.

Parada derrota  
candidato  
e já lidera
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Festas Felizes

P
edro Silva, é presi-
dente do União 
Sport Club de Pa-

redes (USCP) há meio ano. O 
tempo que o clube voltou a 
ter uma direção após a ges-
tão sob alçada de uma Co-
missão Administrativa. Na 
próxima 4º feira, dia 13 de 
dezembro, o USCP celebra o 
93º aniversário. A caminho 
do centenário, o Paredes, 
aparentemente, resistiu à 
prova de vida a que foi sujei-
to na última década. O futu-
ro segue dentro de momen-
tos… entre as Laranjeiras e a 
d e n o m i n a d a  C i d a d e 
Desportiva. 

Progresso Paredes (PP) - 
Que significado tem para o 
sócio/presidente do USCP, 
Pedro Silva, o 93º aniversá-
rio do clube?

Pedro Silva (PS) - É um 
marco importante, não só 
porque estamos a caminho 
do centenário mas, também, 
porque ao fim de sete anos, 
uma Comissão Administrati-
va liderada pelo Manuel Car-
doso, evitou o fim do clube e 
o USC Paredes tem final-
mente uma direção. Uma di-
reção composta por pessoas 
que gostam do USC Paredes 
e estão imbuídas num espíri-
to de autoajuda, sempre com 
o objetivo comum que é me-

lhorar a estrutura do clube e 
devolvê-lo às glórias de ou-
tros tempos. 

PP -Em concreto o que é 
que está a ser feito?

PS –  Estamos a tentar 
lançar as bases para que o 
União possa crescer no futu-
ro.  Estamos a fazer uma 
aposta muito grande na for-
mação. Temos mais jovens 
atletas. Ao todo, na forma-
ção, rondam os 230 atletas. 
Se juntarmos os respetivos 
staffs, a formação envolve 
um universo de 270 pessoas. 
É já uma máquina com um 
peso considerável.  

PP - Há futebol do USC 
P a r e d e s  e m  t o d o s  o s 
escalões?

PS - Sim. Desde os laranji-
nhas (escolas) até séniores. 
Os júniores estão a disputar 
o campeonato no nacional. 
Ao todo, no futebol, o USCP 
e s t á  p r e s e n t e  e m  1 1 
escalões. 

PP- A realidade do USCP 
cinge-se ao futebol…

PS - Temos também o Fu-
tsal, com juvenis, juniores e 
séniores. A Dança com cerca 
de 70 meninas a praticar 
dança contemporânea e 
ballet. Brevemente irá ar-
rancar a classe de hip-hop. 
Esta parte do clube, a Dança, 
passou a usar novas instala-
ções no Largo da Feira. No 
futebol há ainda a equipa de 
Veteranos que continua a 
utilizar o Estádio das Laran-

jeiras. Queremos reativar a 
secção de Hóquei em Patins, 
para competir no Pavilhão 
Municipal logo que aquela 
estrutura seja recuperada. 
Paredes já teve uma grande 
tradição no hóquei que que-
remos resgatar. Convém 
realçar que isto tudo só exis-
te porque houve a coragem 
de Manuel Cardoso auxilia-
do por uma Comissão Admi-
nistrativa (CA). Eu fiz parte 
nos últimos 5 anos dessa CA 
e tenho consciência das difi-
culdades. Hoje as dificulda-
des mantêm-se, embora, 
atualmente, haja uma gran-
de recetividade das pessoas. 
Em todas as portas onde ba-
temos, encontramos sempre 
ajuda. Se não for com mais é 
com menos, mas todos aju-

dam. Agradeço, sem exce-
ç ã o ,  a  q u e m  n o s  t e m 
ajudado. 

PP – Há pouco falava na 
aposta na formação…

PS – Sim é a nossa maior 
aposta, com pessoas técni-
camente preparadas, cuja 
preocupação maior é trans-
mitir aos jovens atletas prin-
cípios e valores preparando-
-os para a vida. No fim da li-
nha, o propósito é municiar a 
equipa principal do clube.

PP – No arquivo deste 
jornal, aquando 70º aniver-
sário do USCP, encontrei 
uma notícia que diz isto: 
“Comissão Administrativa 
tem em mãos uma dívida de 
60 mil contos que não sabe 
como liquidar”. Ou seja, o 
USCP viveu sempre neste 
limbo de dificuldades… Em 
2017, como é que está eco-
nomicamente o clube?

PS – As coisas estão equi-
libradas. Temos um orça-
mento que ronda os 130 mil 
euros. Destes, 80 mil euros 
são destinados ao futebol 
sénior e 50 mil à formação, 
em números redondos. Te-
mos tido uma gestão gene-
rosa com muita gente a aju-
dar. Temos patrocinadores 
em todas as equipas de for-
mação e no futebol sénior. 
Estamos a vender publicida-
de estática no Estádio. Esta-
mos a tentar captar e a recu-

perar antigos sócios. O cami-
nho é este…

P P  -  F a l a  d e  s ó c i o s . 
Quantos são atualmente?

PS - Sócios, que pagam 
quotas, atualmente são 250. 
O USCP já teve, no passado, 
1350 sócios. Num concelho 
que tem mais de 80 mil habi-
tantes e o clube da sede do 
concelho só tem duas deze-
nas e meia de associados al-
guma coisa está mal. 

PP - O USCP ainda é o 
clube, o grande clube, do 
concelho de Paredes? …per-
cebe a minha pergunta…?

PS - Percebo. O USC Pa-
redes é, inequivocamente, o 
clube dos paredenses. Hou-
ve aqui um afastamento das 
pessoas em virtude da mu-
dança que o clube fez ao 
deixar as Laranjeiras. Ob-
viamente que o clube pas-
sou por problemas gravíssi-
mos. Hoje está estável, não 
tem dívidas. Esta direção 
quer criar bases sólidas pa-
ra relançar o USCP no en-
contro com a sua história. E 
isto passa por ter uma esco-
la de formação de qualidade 
com tudo o que de positivo 
daí advém. Temos a nossa 
escola de dança que tam-
b é m  é  u m a  f o n t e  d e 
receita…

PP - O USCP é apoiado 
pela Autarquia nos mesmos 

“Não sei qual é o projeto que a Autarquia 
tem para o Estádio das Laranjeiras.”
António Orlando | texto

PEDRO SILVA, PRESIDENTE DO UNIÃO SPORT CLUB DE PAREDES  
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TAPEÇARIAS
PAPEL DE PAREDE

TETOS FALSOS

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580 - 104 Paredes
Telf.: 255 776 196 • Fax.: 255 783 153 • Tlm.: 969 777 603

email: tapboneca@sapo.pt

DESDE 1979

VISITE-NOS

A Boneca deseja
a todos os

clientes e amigos um
Santo e Feliz Natal

e um
Próspero Ano Novo

moldes do Rebordosa AC, 
Aliados FC Lordelo, Aliança 
de Gandra, etc…defende 
que deveria haver apoios 
diferenciados?

PS – Não. Não. Tem de ha-
ver equidade. Isso foi no pas-
sado e deu mau resultado e 
talvez fruto dessa forma de 
gestão o USCP enveredou 
por caminhos que não deve-
ria ter seguido.  

PP – Para quando o re-
g r e s s o  d o  c l u b e  a o s 
nacionais?

PS - Para quando tiver-
mos as condições…melhores 
condições estruturais, de 
treino e competição, e finan-
ceiras que nos dê um supor-
te maior. Este elenco direti-
vo está imbuído no espírito 
de criar esses alicerces: te-
mos o Joaquim Ferraz, a di-
retor desportivo que é o por-
ta-estandarte da mística; 
temos um treinador, Eurico 
Couto,  que é um grande 
unionista e um profissional 
de mão cheia; e depois te-
mos um grupo de atletas 
com vontade e orgulho de 
representar o clube para que 
o USCP possa crescer. Tudo 
isto conjugado há-de dar os 
s e u s  f r u t o s ,  m a s  l e v a 
tempo... 

 
PP –  A equipa sénior co-

meçou bem o campeonato. 
Tem condições para lutar 
pela subida, na sua ótica?

PS – A ambição é andar-
mos nos lugares cimeiros até 
porque isso arrasta mais 
pessoas ao estádio. Aliás, es-
tamos a ter uma média de 
assistências muito interes-
santes o que nos dá já algum 
sinal de retorno. O USCP es-
tá numa série da Elite da AFP 
muito competitiva. O nosso 
objetivo é andar nos lugares 
da frente. Se chegarmos ao 
final do campeonato em po-
sição de disputar a subida, 
iremos fazê-lo. Se não for 
possível não há drama. 

P P  –  R e c e n t e m e n t e 
aconteceram muitas coisas 
que implicam diretamente 
com a vida do USCP. Houve 
uma mudança de gestão na 
Câmara, o complexo das La-
ranjeiras voltou a ser da Câ-

mara, apesar de ainda não 
ter sido pago, e a Cidade 
Desportiva continua por 
concluir. Chegados aqui, 
que passo deve ser dado? 
Manter o clube na Cidade 
Desportiva, fazê-lo regres-
s a r  a o  E s t á d i o  d a s 
Laranjeiras?

PS – Com muita honesti-
dade, a Autarquia já investiu 
imenso dinheiro na Cidade 
Desportiva. Não faz sentido 
parar agora com aquele in-
vestimento. As obras dos 
acessos estão em andamen-
to. Seja como for, temos que 
perceber o que é que a Au-
tarquia e os sócios preten-
dem. Juntos seremos capa-
zes de encontrar uma boa 
solução. Brevemente iremos 
reunir com o Presidente e 
com o Vereador do Despor-
to. Não sei qual é o projeto 
que a Autarquia tem para as 
“Laranjeiras”.

 
PP - O que é o Presidente 

do USC Paredes defende 
para aquele espaço. Para as 
“Laranjeiras”? 

PS- A minha opinião não 
lhe posso dar porque não 
quero influenciar ninguém. 
Tenho uma visão que tem 
que ser conversada com o 
Executivo Municipal e com 
os sócios do clube…

PP - Essa visão passa por 
quê?

PS - Passa por ver o que é 
exequível.  Há uma parte 
emocional e outra racional. 
A vida muda. Temos que ser 
equilibrados. Enquanto a 
Câmara não disser o que 
pretende fazer não nos po-
demos pronunciar porque o 
Estádio não é nosso…

PP - O que está a dizer é 
que: o USCP está à espera 
que a Câmara tome uma de-
cisão que será perfilhada 
pelo clube seja ela qual for…

PS – …o presidente da Câ-
mara, Alexandre Almeida, 
disse que ia reunir com o US-
CP e que, em comum, íamos 
chegar a um acordo. Eu es-
pero que esse acordo se faça 
e que haja bom senso. Somos 
parte interessada, mas o in-
vestimento é Municipal e is-
so temos de respeitar.

O União Sport Clube 
de Paredes (USCP) sur-
giu da fusão de vários 
clubes de menor dimen-
são: o Aliança, o Comer-
c i a l  e  o  P a r e d e n s e . 
União, pela união de es-
forços,  Paredes,  pela 
localidade.

Em 1924 por iniciati-
va do padre Marcelino 
da Conceição, Evaristo 
Soares Leal e Delfim da 
Costa, foi conseguida a 
fusão dos três clubes 
que na altura juntaram 
aproximadamente 400 

a s s o c i a d o s  e m  vo l t a 
desse novo projeto.

Apenas dois anos de-
pois o recém-formado 
União conquista o seu 
primeiro título ao ven-
cer o primeiro e único 
campeonato do conce-
lho Paredes - Valongo 
em 1926. Esta prova fa-
zia à data parte da II Di-
visão do Campeonato 
do Porto.

O USCP Paredes dis-
puta atualmente a Divi-
s ã o  d e  E l i t e  d a  A F 
Porto.

O USCP vai celebrar o 
93º Aniversário na Quinta 
do Sol, em Besteiros, com 
um jantar aberto a quem a 
ele se queira juntar. O re-
pasto está marcado para a 
noite da próxima quarta-

-feira, dia 13 de dezembro e 
será também uma espécie 
de jantar de natal da família 
Unionista. O preço, por 
adulto, é de 15 euros. As 
crianças até aos 12 anos pa-
gam 7.50 euros. 

O União Sport Clube de 
Paredes (USCP) tem atual-
mente 250 associados. Um 
número irrisório para o 
peso e a longevidade da 
Instituição que no dia 13 
de dezembro celebra 93 
anos. O clube unionista fi-
ca a sete anos de entrar no 
grupo restrito de institui-
ções centenárias. Tempos 
houve em que o USCP 
atingiu os 1350 associa-
dos. A crise que atingiu o 
clube, muito por culpa do 
processo de transposição 
das Laranjeiras para a Ci-
dade Desportiva, levou a 
que a esmagadora maioria 
dos associados voltasse as 
costas ao USCP. A atual di-
reção quer reverter o ce-
nário. A estratégia passa 
pela aproximação do clube 
aos adeptos. O primeiro 
passo foi dado na pré-épo-
ca com a apresentação do 
plantel sénior no Parque 

José Guilherme e em si-
multâneo com o lança-
mento de uma campanha 
de angariação de sócios.    

Na ocasião foi lançado 
o Kit Novo Sócio, iniciativa 
ainda em vigor, que pro-
porciona um desconto de 
22 euros a quem se inscre-
ver como sócio do USCP. 
Desse modo as cotas da 
é p o c a  d e s p o r t i v a 
2017/2018 ficam todas 
pagas por apenas 50 euros. 
Sem desconto ficaria por 
72 euros. Paralelamente, 
está a ser feito um perdão 
de quotas em atraso aos 
associados que preten-
dam reativar a sua ligação 
ao clube. Para tal os asso-
ciados só tem de pagar 
meio ano de quotas em 
atraso. As outras mensali-
dades em atraso são per-
doadas. A quota mensal de 
um associado do USCP é 
de 6 euros. 

93 anos a lutar pela União 
dos Parendenses

Jantar de Aniversário 

Sócios com 
perdão de dívida 

PUB
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As expectativas de  
uma Assembleia Municipal

D
a Sessão Extraordiná-
ria da Assembleia Mu-
nicipal de Paredes (AM 

Paredes) do passado dia 23 de 
novembro registam-se alguns 
sinais e tomadas de posição que 
ilustram o novo ciclo politico em 
curso em Paredes. Exemplifica-
rei aqui dando nota da posição 
da CDU na Assembleia Munici-
pal onde sou eleito. 

Fora do âmbito de um con-
junto de eleições de membros 
da Assembleia para diferentes 
estruturas consultivas ou de 
representação, e com resulta-
do previsível, surgiu uma elei-
ção, em simultâneo com ou-
tras Assembleias Municipais, 
para a Comissão Executiva 
Metropolitana. Como afirma-
mos na AM, a lista de candida-
tos proposta pelo Conselho 
Metropolitano do Porto e de 
acordo com dados curricula-
res divulgados, integra “ilus-
tres cidadãos” que têm essen-
cialmente um “neutro” perfil 
técnico, com reduzida dimen-
são e capacidade politicas e 
são apenas parte de uma tradi-
cional lógica de gestão da Área 
Metropolitana do Porto ba-
seada nas políticas do PS/PSD 
(ou PSD/PS, como se queira), 
as políticas do chamado “bloco 
central”. 

Mas mais do que discutir 
nomes ou currículos, importa-
va analisar programas ou li-
nhas de intervenção que des-
sem sentido e utilidade á per-
tença de Paredes á Área 
Metropolitana do Porto. Os 
cidadãos de Paredes devem 
perguntar justamente que 
vantagens advêm da integra-
ção de Paredes. Analisemos 
uma questão importante – o 
Andante. 

A questão da não extensão 
até agora do Andante ao Con-
celho de Paredes tem um con-
teúdo concreto e simbólico. 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

Esse objetivo permitiria criar 
um Passe Social Intermodal, 
com acesso a transportes pú-
blicos diferenciados, facilita-
dores de maior mobilidade in-
terna, a menor custo. 

Em Julho de 2017 a banca-
da da CDU apresentou na As-
sembleia Municipal um reque-
rimento dirigido ao Governo 
(e aprovado por todas as ban-
cadas) no sentido de tornar 
transparente este processo e 
o viabilizar, e de responsabili-
zar politicamente quem obs-
trói ou adia a sua implementa-
ção. Passados 4 meses, infeliz-
mente estamos na mesma. 
Falta o despacho ministerial 
de homologação, que nos 
equipararia aos restantes 16 
c o n c e l h o s  d a  Á r e a 
Metropolitana. 

Somos e queremos ser  
Área Metropolitana do Porto. 
Mas não queremos ser excluí-
dos de políticas regionais es-
truturais como são as de trans-
portes e que são beneficiárias 
do ambiente, da qualidade de 
vida, da economia local e 
regional.

Acresce que os actuais or-
ganismos metropolitanos, 
também eles resultantes de 
alterações promovidas por 
governos do tal “bloco cen-
tral”, reduzem a representati-
vidade democrática. Se no 
passado a prática confirmava 
que todos os partidos com re-
presentação nas Assembleias 
Municipais conseguiam ter 
representação no Órgão deli-
berativo metropolitano, a As-
sembleia Metropolitana, ago-
ra tal não acontece. A Lei, feita 
à medida, exclui a possibilida-
de de representação nos ór-
gãos metropolitanos de forças 
como a CDU que tem repre-
sentação na maioria das As-
sembleias Municipais dos con-
celhos que integram a AMP. 

Por estas razões que apre-
sentamos e tendo sido os úni-
cos a fundamentar posições, 
votamos Contra. O PSD abste-
ve-se, surpreendentemente.  

Uma outra decisão com 
significado tomada foi o reco-

cristianoribeiro@gmail.com

nhecimento de “interesse pú-
blico” concelhio de uma pe-
quena instalação têxtil. Este 
procedimento aqui singular-
mente assumido por PS e PSD, 
já tem uma longa história pas-
sada, tendo já sido instrumen-
to de muitas largas dezenas de 
aprovações em anterior man-
dato. Votou a CDU pela Abs-
tenção neste ponto. 

Consideramos agora e já 
anteriormente, que este pro-
cesso de declaração de reco-
nhecimento de interesse pú-
blico municipal envolve ques-
t õ e s  d e  l e g a l i d a d e ,  d e 
relevância e de competivida-
de. Se o que está em causa são 
condicionantes, de caracter 
ambiental, urbanístico ou ou-
tras, e que impediram a obten-
ção de licencia industrial, não 
compete a esta Assembleia 
suprir ou ultrapassar de forma 
a d m i n i s t r a t i v a  t a i s 
condicionantes.

Não confundimos apoios 
legítimos e concretos ao teci-
do industrial e comercial do 
concelho, às pequenas e mé-
dias de empresas geradoras 
de riqueza e de emprego, com 
a utilização abusiva do concei-
to de relevância ou mérito de 
interesse público municipal. 
Vimos com alguma agradável 
surpresa a declaração do ve-
reador Rui Moutinho, expres-
so no extracto de deliberação 
da ata da reunião da Câmara, 
que em rotura com o passado, 
identifica bem os problemas 
em causa, já conhecidos e ex-
postos anteriormente pela 
bancada da CDU, embora os 
vereadores do PSD não te-
nham sido consequentes na 
votação.  

Preocupante é a visão e a 
posição expressas pelo senhor 
Presidente da Câmara que 
apesar de alertado defende 
mais e novas “declarações de 
interesse municipal”, um expe-
diente generalizado e coeren-
te num PDM com “ilhotas” de 
irregularidades ou de incum-
primentos. Esta visão deve 
merecer um esclarecimento 
posterior.

E 
agora, o exemplo que vem de 
cima.

Depois das últimas eleições 
autárquicas, o Partido Social Demo-
crata decidiu realizar eleições diretas 
para escolher o seu presidente no pró-
ximo dia 13 de janeiro de 2018. Por 
decisão do seu líder, a perda de votos e 
a perda de mandatos traduziu a vonta-
de democrática do povo em abrir espa-
ço a alterações no rumo das opções do 
partido, e em Paredes (tal como nos 
restantes concelhos do país) os mili-
tantes irão ás urnas expressar as suas 
escolhas que agora se esperam livres e 
democráticas.

Na linha de sucessão de Pedro Pas-
sos Coelho surgem duas ilustres figu-
ras nacionais, mas também de Pare-
des: Rui Rio e Santana Lopes. Os dois 
têm já uma longa história no PSD onde 
entraram no ano de 1978 e começa-
ram pelas lutas universitárias; Rui Rio 
na Faculdade de Economia, numa linha 
mais à esquerda de influência do Colé-
gio Alemão que frequentou no Porto, 
onde os professores introduziam o 
gene social democrata do SDP alemão, 

e, Santana Lopes, na Faculdade de Di-
reito de Lisboa onde fundou o Movi-
mento Independente de Direito para o 
combate político aos grupos de es-
querda radical. Ambos veneravam, já 
antes do 25 de Abril, Francisco Sá Car-
neiro, o histórico fundador do PPD. Os 
dois candidatos tiveram uma longa 
experiência autárquica, sobejamente 
conhecida: Rui Rio como o improvável 
candidato à Câmara Municipal do Por-
to, que passou de alguém que poderia 
perder por poucos a uma vitória sur-
preendente que “roubou” o município 
ao PS, liderando-o durante 12 anos, 
deixando a sua marca na cidade, na 
economia dos municípios portugueses 
e nessas tantas vitorias do PSD, e, San-
tana Lopes, que ‘assaltou’ o bastião 
socialista que era a Câmara de Lisboa, 
revolucionou a governação municipal 
e a imagem da maior Câmara do País e 
só saiu de lá para substituir o Primeiro 
Ministro. Os dois juntos provocaram o 
“pântano” político de Guterres, que se 
demitiu depois das eleições autárqui-
cas de 2001. Também no campo dos 
argumentos, os dois políticos são mui-
tas vezes defensores do tudo ou nada, 
ou seja, dois provocadores do status 
quo e defensores de mudanças de for-
ça, senão, é bom lembrar os alertas de 
Rui Rio para os sinais de “esgotamento 
do regime democrático” e a defesa da 
tese de Santana Lopes de que “esta-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Para onde vai o PSD… Par   edes?

mariocamilomota@gmail.com

A 
propósito das eleições que tive-
ram lugar na Cooperativa A CE-
LER, CRL, a 3 de Dezembro de 

2017. cabe pensar o futuro.
O Cooperativismo não é apenas um 

modelo de negócio, mas uma forma de 

A CELER – Cooperativa de    Electrificação de Rebordosa - CRL
organizar a operação, de ver o trabalho a 
partir da sua colaboração individual pa-
ra alcançar benefícios coletivos.

Na Cooperativa A CELER, todas estas 
premissas estão verificadas e corporizadas 
no Sr Manuel Moreira, o homem do leme.

Pela sua dedicação, visão e conheci-
mento, entendeu e colocou em prática 
uma cooperativa voltada para o desen-
volvimento de uma atividade econômica 
com a participação dos cooperadores no 
exercício do objeto social, bem como na 
gestão de seus interesses, atuando co-
mo intérprete de suas vontades, seja na 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Advogado

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Para onde vai o PSD… Par   edes?
mos no fim desta República” é preciso “ 
mudar a justiça, o sistema de governo, 
o sistema eleitoral, a organização ad-
ministrativa, o sistema

partidário”. 
Com certeza não será no campo 

das semelhanças que os militantes 
do PSD irão decidir entre os dois can-
didatos, mas sim pelas diferenças ou 
pelos seus alinhamentos, por isso 
Currículos políticos à parte, a maior 
fratura entre Rio e Santana é de per-
sonalidades. Um é discreto e discipli-
nado, o outro mediático e imprevisí-
vel. Um “tipo Cavaco” e outro “tipo 
Marcelo”. Rio mais de contas, assu-
me-se como de quebrar em vez de 
torcer (e muitos militantes não lhe 
perdoam o processo de refiliação do 
PSD que deixou muitos de fora), San-
tana mais de palavras, um sedutor 
nato que surge com uma aura corri-
gida de um bom gestor na Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa e uma ima-
gem de capacidade de combate ao 
PS atual de folclore mediático. Ne-
nhum tem medo de ruturas, de ir à 
luta ou de perder. A diferença é que 
Santana, menos calculista, arriscou 
mais, avançou e perdeu mais.

Santana Lopes foi candidato ao 
Parlamento Europeu, em 1987, mas 
em Paredes não ficaram memórias 
dessa passagem, por outro lado, no pós 
Cavaco, quando Durão Barroso avan-

çou contra a maioria de Fernando No-
gueira, a concelhia de Paredes apoiou-
-o formalmente pela mão de Rui Rio 
que fez a ligação com os militantes pa-
redenses (no tempo em que os lideres 
se desafiavam nos congressos).

Bem mais tarde, em 2008, quando 
o PSD de Paredes dava a maioria a Pas-
sos Coelho e quando Manuela Ferreira 
Leite ganhava o PSD Nacional, em Pa-
redes Santana Lopes encontrava no 
atual Presidente da Mesa da Assem-
bleia o seu mandatário concelhio para 
um bom resultado. Quando, em 2012, 
Rui Rio começava a pensar no seu péri-
plo pelo país para estas eleições (pas-
sando mais tarde por Paredes), Santa-
na Lopes já dava o seu nome ao Centro 
Escolar de Duas Igrejas.

Não é longo o cruzamento de histó-
rias do PSD de Paredes com as perspe-
tivas de futuro do Partido a nível Na-
cional, mas será muito interessante 
perceber a perspetiva democrática 
dos líderes dos órgãos eleitos das es-
truturas sociais democratas da conce-
lhia de Paredes, que não entendem os 
resultados eleitorais do passado outu-
bro ao contrário do seu líder Nacional 
Passos Coelho, que prontamente to-
mou uma atitude desprendida, em fa-
vor do partido.

Quanto aos alinhamentos com as 
candidaturas, a ver vamos… para onde 
vai o PSD de Paredes.

A CELER – Cooperativa de    Electrificação de Rebordosa - CRL
distribuição dos seus bens e servi-
ços no mercado, seja no forneci-
mento aos cooperadores de bens e 
serviços adquiridos de terceiros. 

Assumiu sempre que as coope-
rativas são alternativa de trabalho 
e concretização de um ideal de so-
ciedade mais justa. 

Criada num período de crise, A 
CELER com o seu empenho e vi-
são, conseguiu crescer e foi capaz 
de se desenvolver, destacando-se 
pelos princípios de cooperação e 
igualdade. 

Comprometido com a demo-
cracia e com o uso do capital como 
instrumento do princípio da distri-
buição desinteressada e inserção 
de agentes no mercado e de de-
senvolvimento econômico e social 
da coletividade em que se inseria.

Impondo a Cooperativa A CE-
LER como ferramenta para o de-
senvolvimento social, econômico 
da Freguesia de Rebordosa. En-
tendeu e promoveu com excecio-
nal perspicácia a cooperativa co-
mo estrutura societária de nature-

za jurídica própria, destacando-se 
por princípios particulares, volta-
dos para a prestação de serviços 
aos cooperadores, que participam 
da realização do objeto social, com 
a finalidade de obter benefícios 
sociais e econômicos. 

Na verdade, o exercício desta 
forma de liderança do Sr. Manuel 
Moreira, veio salientar que esta 
forma de gerir tem sido importan-
te como alternativa para grande 
parte da população que se depara 
com a insuficiência do Estado ao 

prover, com qualidade e universa-
lidade, os serviços de eletricidade 
e outros de caracter social. Por is-
so o seu trabalho dedicado à coo-
perativa mostra-se, apesar das 
inúmeras incompreensões de par-
ticulares e do poder público, como 
o exercício de um poder compen-
satório num mercado imperfeito, 
buscando equilíbrio na assimetria 
entre os agentes do sistema, com 
g r a n d e  c a p a c i d a d e  e 
conhecimento.

Decidiu entregar o leme da 

Cooperativa, numa atitude de hu-
mildade que se louva. 

Fica aqui o alerta aos que agora 
assumem as rédeas da instituição 
que é A CELER, que estejam atentos 
aos abusos de forma e os desvios de 
finalidade, garantindo-se que a fun-
ção precípua da cooperativa não 
seja anulada sob pena de inviabilizar 
seu objetivo, qual seja, o exercício de 
uma atividade econômica que se 
destina a melhorar as condições do 
cooperador, maximizando o seu in-
teresse e o da coletividade.

Valorizar os que trabalham 
em prol da comunidade 

N
o âmbito das come-
morações do dia mun-
dial das Cidades Edu-

cadoras a nova equipa que go-
verna a Câmara Municipal de 
Paredes reiterou a importân-
cia da educação para este novo 
executivo. 

Reafirmamos o compro-
misso de querer as melhores 
escola e de trabalhar para ter 
os melhores alunos em Pare-
des. A capacitação e valoriza-
ção dos nossos cidadãos e prin-
cipalmente dos nossos jovens 
é a aposta deste executivo.

Mas neste dia dedicamos 
especial atenção Paredenses 
que não tiveram a oportunida-
de de concluir ou obter as qua-
lificações desejadas, por isso  
decidimos prestar homena-
gem a algumas entidades  e 
pessoas que trabalham ou que 
trabalharam nas questões que 
envolvem a educação de adul-
to de forma não formal. 

Nesse sentido prestamos 
homenagem à Professora Lu-
cília Carvalhinho pelo seu tra-
balho na Educação de Adultos 
em Paredes durante quase 

trinta anos, ao Rotarios Club 
de Paredes e à sua Universida-
de Sénior, aos grupos de Teatro 
de Paredes e ao Centro Socio 
Educativo da Parteira que se 
empenham, por exemplo, na 
alfabetização de adultos, ou 
em atividades que envolvem, 
de algum modo, todas as gera-
ções, como a prática de ativida-
des culturais ou desportivas. 

Desta forma, o município 
pretendeu reconhecer a exce-
lência e o trabalho dos que se 
disponibilizam para servir a 
comunidade e o nosso conce-
lho, a oportunidade serviu 
igualmente para relembrar o 
longo caminho que ainda te-
mos pela frente, com vista a 
melhorar as qualificações dos 
Paredenses. 

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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A Junta de Freguesia ins-
talou uma árvore de natal  na 
Rotunda da Família. A árvo-
re em forma de cone e com 8 
metros de altura pretendeu 
celebrar a época natalícia de 
uma forma inovadora na Vi-
la, Junto à família que é um 
dos símbolos desta quadra 
natalícia .

O objetivo  deste investi-
mento também se prendeu 
com a dinamização do comér-
cio local, dando um colorido 
diferente e marcando a paisa-

gem de uma forma bem vinca-
da e ilustrativa desta época. 

A árvore é já um sucesso, 
com muitos baltarenses e fo-
rasteiros a tirarem fotos 

num retrato em que a Rotun-
da da Família é o símbolo da 
União das Freguesias de Pa-
redes, sendo o local mais 
central de Baltar.

    BALTAR

Árvore de Natal com 8 metros 
na Rotunda da Família

FAUSTINO 
 SOUSA

Foi em Dezembro de 
2001, que o executivo lidera-
do por José “Pataco”, com o 
apoio da Câmara Municipal 
da altura, colocou fim a um 

dos pontos mais negros da 
estrada nacional 15, local de 
muitos acidentes mortais. O 
Cruzamento foi substituído 
por uma rotunda, que com a 

sua Família, serenou os mais 
acelerados. Hoje em dia, a 
Rotunda compete com o 
Cruzeiro da Serra do Muro 
como símbolo da Freguesia.

A Junta Autónoma das 
estradas está a colocar 
passeios na estrada nacio-
nal 319, nomeadamente 
no troço que liga a Rotun-
da da Família ao Nó da au-
to estrada Parada-Baltar. 
É muito perigoso circular 

nesta estrada,  que não 
oferece qualquer tipo de 
segurança aos peões que 
nela circulam. Ao longo 
dos anos foi palco de vá-
rios atropelamentos e de 
acidentes muito graves. 
Esta medida vem melhorar 

as condições de circulação 
dos peões, mas os veículos 
continuam a circular em 
velocidades proibitivas, 
pelo que a instalação de 
barreiras limitativas de 
velocidade poderia evitar 
futuros acidentes.

O Departamento Social 
da Junta de Freguesia de Bal-
tar, vai organizar uma Festa 

de Natal que decorrerá no 
próximo dia 17 de Dezem-
bro, no salão Baltar´Arte. Es-

ta é uma tradição que já vinha 
do executivo anterior e que o 
atual executivo quer manter.

Rotunda da Família celebra 16 anos

Passeios na Estrada Nacional 15 

Festa de Natal no Baltar´Arte

E m  d i a s  d e  m a i o r 
afluência ao Cemitério de 
Baltar, a rua fica quase in-

transitável, face ao volu-
me de trânsito que circula 
naquela via e que se torna 

difícil de escoar. Para mui-
tos baltarenses, a solução 
passa pela construção de 

uma pequena circular, pa-
ra que o trânsito seja ape-
nas num único sentido. Já 

existem estudos nesse 
sentido e existe a boa von-
tade de alguns proprietá-

rios, para resolver uma si-
tuação que se arrasta à 
muitas décadas. 

Trânsito Caótico junto ao Cemitério de Baltar

A Junta de Freguesia de 
Cristelo promoveu no passado 
dia 21 de Novembro de 2017, 
uma reunião entre as várias as-
sociações da freguesia, e embo-
ra a massa associativa seja con-
siderável, somente três asso-
ciações participaram nessa 
reunião, o Teatro Amador de 
Cristelo, a Código Musical, e o 
Ser Social. 

A reunião teve como finali-
dade delinear formas de gestão 
do espaço comum utilizado pe-

las várias associações (antiga 
escola primária de Cristelo), 
assim como prestar esclareci-
mentos sobre a forma e prazos 
de candidatura das associações 
à atribuição de apoios, com ba-
se no regulamento em vigor. 
Regulamento esse que será co-
locado à disposição das asso-
ciações que ainda não tiveram 
conhecimento do conteúdo do 
mesmo. O Presidente de Junta 
solicitou ainda a colaboração 
das associações para promover 
iniciativas na freguesia.

Num período pós eleições, 
parece iniciar-se um novo capí-
tulo na freguesia, graças a esta 
iniciativa, tendo o presidente 
de junta demonstrado um espi-

rito de abertura, permitindo 
que fossem ouvidas as propos-
tas apresentadas por parte dos 
líderes associativos presentes, 
tendo mesmo manifestado 
concordância com as várias po-
sições apresentadas, que se 
m o s t r a r a m  j u s t a s  e 
equitativas.

Que este espírito seja para 
manter, já que o associativismo, 
merece e precisa desta abertu-
ra por parte do executivo, para 
que todas as associações no 
activo, sem excepção, possam 
ser apoiadas e ter capacidade 
de intervenção na freguesia, 
através das várias valências 
existentes em cada uma delas.

Iniciativa a breve prazo está 

já reservada à Associação Códi-
go Musical, que em colabora-
ção com a Câmara Municipal 
fará uma apresentação das 
suas actividades no Pavilhão 
Municipal de Paredes, no dia 10 
de Dezembro de 2017, às 18h, 
no âmbito da iniciativa “Espa-
lhar Magia Pela Cidade”.

E realiza ainda, no dia 17 de 
Dezembro de 2017, pelas 17h, 
no auditório da Fundação A 
LORD, em Lordelo, Paredes, o 
seu espectáculo de Natal intitu-
lado “Pai Natal – O Guardião 
dos Sonhos!”, que vem a ser 
preparado desde Outubro de 
2017, por isso muitas novida-
des vão ser apresentadas! A 
não perder!

    CRISTELO

Junta de Freguesia de Cristelo promove reunião associativa
& Espectáculo de Natal da Código Musical

CARLA
NUNES

PUB
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A contaconcept deseja a todos os clientes e amigos 
um Feliz Natal e um Próspero Ano novo

As obras de restauro da 
Igreja Nova de Rebordosa 
da Paróquia de Rebordosa 
estão quase concluídas.

A reabilitação, conser-
vação e restauro do Adro e 
do edifício, a cargo da Co-
missão Fabriqueira da Pa-
róquia de Rebordosa, con-
t e m p l a  a  t o t a l i d a d e  d a 
igreja, no interior e exte-

rior. Já foi reabilitada a co-
bertura e o telhado para 
resolver problemas de in-
filtrações e agora as pare-
des do edifício serão limpas 
e recuperadas. No interior, 
houve intervenção nos te-
tos e  paredes. As pinturas 
de algumas imagens reli-
giosas também foram alvo 
de intervenções de restau-

ro. A torre sineira foi dota-
da de uma nova casa de ba-
nho e modernizadas as in-
f r a e s t r u t u r a s  d e 
eletricidade e de som.

A obra decorre numa al-
tura que a Igreja Nova de 
Rebordosa comemora o 
50º. Aniversário da Dedica-
ç ã o  d o  A l t a r  e 
Inauguração.

Apesar de ser uma recente 
moradora da Freguesia de As-
tromil mas é natural do conce-
lho de Paredes, Inês Martins 
entre amigos, pelo gosto parti-
lhado pelo mundo das 2 rodas.

Organizou aquela que foi a 
A freguesia de Astromil 

acolheu no dia 1 de dezembro, 
1ª. Concentração Motard, 
evento organizado por uma re-
cente habitante da freguesia, 
Inês Martins que com a ajuda 

dos amigos levou avante esta 
iniciativa. A Junta de freguesia 
e a Câmara Municipal deram 
apoio. Foram cerca de 100, os 
motards que, se juntaram indi-
ferentes à tarde fria que se fazia 
sentir, pelo gosto entusiasta 
dos veículos de duas rodas e de 
eventos desta natureza. 

O local da concentração foi 
na Rua da Igreja de Astromil, o 
padre Artur fez a bênção dos 
capacetes, seguindo-se uma 

tarde animada com concerto 
de música e um lanche de con-
fraternização num café da 
localidade.

Inês Martins adiantou ao 
Progresso de Paredes que es-
pera repetir, no próximo ano, a 
Concentração Motard “ se pos-
sível com um maior número de 
amigos imbuídos nesta união e 
espírito de camaradagem que 
iniciativas como esta propor-
cionam”, disse. 

As obras na  
Igreja Nova de Rebordosa

I Concentração Motard de Astromil

    BITARÃES

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS VETERANOS DE GUERRA - DELEGAÇÃO DO VALE DO SOUSA - (IPSS)
Mudança de instalações

Vimos comunicar aos nos-
sos sócios e simpatizantes dos 
Veteranos de Guerra que mu-
damos de instalações por im-
posição da Segurança Social. 
Esta organização não queria 
que a sede do Vale do Sousa 
dos Veteranos de Guerra con-
tinuasse onde estava, pois se 
isso acontecesse, seriam cor-

tados os subsídios à Casa do 
Povo de Bitarães. Lamenta-
mos a posição dessa organiza-
ção pois estamos a dar Apoio 
em regime de Voluntariado 
aos Veteranos de Guerra as-
sim como à comunidade e 
quem mais usufruía desta van-
tagem eram os utentes desta 
Casa do Povo. Não sei qual a 
competência das senhoras 
que ali foram fazer essa dita 
vistoria, pois a arrogância des-
sas pessoas deixa muito a de-
sejar mostrando não revelar 
nenhuma sensibilidade para 

os problemas das pessoas em 
questão. Os Veteranos de 
Guerra são pessoas de bem, 
nunca fugiram às suas respon-
sabilidades, defenderam a 
nossa Pátria orgulhosamente 
e hoje são ignorados até por 
quem tem o dever moral de os 
apoiar e defender. A Casa do 
Povo de Bitarães tem lugar pa-
ra os utentes e para a Sede dos 
Veteranos de Guerra sem ha-
ver prejuízo para o bom fun-
cionamento desta Casa. Há 
quinze anos que ali foi inaugu-
rada a sede dos Veteranos de 

Guerra, cedência feita ainda 
no tempo em que Jorge Ma-
lheiro era Presidente dessa 
Casa e só agora é que houve 
alguém que diz que não pode-
mos ocupar esse espaço (que 
nunca vai ser ocupado pelos 
idosos). Em 2009, os Vetera-
nos de Guerra ao saberem que 
os Jardins Infantis desta Fre-
guesia iriam ser desocupados, 
pois as crianças iriam para o 
Centro Escolar em constru-
ção, pediram à Camara Muni-
cipal e Junta de Freguesia um 
espaço para mudarem a Sede 

para esse Jardim. Temos docu-
mentos para o provar e a Ca-
mara Municipal também. To-
davia, o  Ex-Vice-Presidente 
da Camara que tinha conheci-
mento, juntamente com o re-
presentante da Junta, entre-
garam esse Jardim de Infância, 
já prometido a esta IPSS dos 
Veteranos de Guerra, a outra 
Associação, (que também é 
digna de ter o seu espaço), sem 
nos dar conhecimento. Que-
remos agradecer à Nova Junta 
de Freguesia, Presidente Ar-
tur Silva e seu representante 

em Bitarães, Paulo Costa, pela 
cedência dum lugar na Junta 
de Freguesia de Bitarães e o 
carinho com que dispensaram 
aos homens que ainda estão 
vivos e que sofrem e fazem so-
frer ao lembrarem os horrores 
dos tempos que estiveram na 
Guerra do Ultramar. À direção 
de Casa do Povo de Bitarães e 
à Junta de Freguesia atual, sin-
cero obrigado de todos os VE-
TERANOS DE GUERRA.

HONRAR OS MORTOS E 
RESPEITAR OS VIVOS É O LE-
MA DA ASSOCIAÇÃO.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

As eleições para o quadrié-
nio 2018 - 2021 nos órgãos so-
ciais da Cooperativa de Eletrifi-

cação de Rebordosa, C.R.L. (A 
CELER) decorreram no dia 3 de 
Dezembro. Os 163 cooperado-
res elegeram uma nova direção 
em lista única. A lista concorren-
te denominada de Lista A, rece-
beu o voto favorável de 135 
cooperadores. O escrutínio 
apurou ainda 17 votos nulos e 

11 brancos. “Esta lista é uma lis-
ta de união entre as diversas 
partes que disputaram no pas-
sado a liderança da cooperativa, 
e resultou de um processo ne-
gocial de mais de 1 ano. É uma 
lista de equilíbrios entre as par-
tes, mas com um objetivo muito 
claro: a renovação dos órgãos 

sociais, assegurando uma tran-
sição suave e pacífica”, explicou 
ao Progresso de Paredes, 
Amândio Leal.

Os novos corpos 
sociais de A CELER são: 
MESA DA 
ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente : Ana Georgina 

    REBORDOSA

Eleições n´A Celer para quadriénio 2018 - 2021

PAULO 
PINHEIRO

Fernandes; Vice-Presidente: 
Alda Fernanda Silva; Secretário: 
Hélder Valdemar Moreira.

CONSELHO 
DE ADMINISTRACÃO
Presidente: Manuel Amân-

dio Leal; Tesoureiro: Manuel 
Domingos Moreira; Secretario: 
Francisco José Ramos; Suplente 
do Presidente: José Dulcídio 
Branco; Suplente do Tesourei-
ro: António Joaquim Cardoso; 
Suplente  : Fernando Joaquim 
Barbosa 

CONSELHO FISCAL
Presidente: Albano Jorge 

Silva; 1º Vogal: Ana Maria Silva; 
2º Vogal: Carlos Manuel Cam-
pos; Suplente do Presidente: 
Custódio Joaquim Correia; Su-
plente do 1º Vogal: Flávio Car-
doso; Suplente do 2º Vogal: 
Adão Pinto R.O.C.: lolanda Sofia 
Gonçalves.

Os órgãos sociais agora elei-
tos entram em funções no dia 1 
de Janeiro de 2018, sendo a to-
mada de posse nesse dia.
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

O
s pais começa-
ram por ser hor-
tofloricultores  

estabeleceram-se e duran-
te vinte anos a família fez 
negócio com a venda de flo-
res. O gosto pelas flores de 
Maria Fernanda Moutinho 
começou muito cedo, acom-
panhando os pais em vários 
t ra b a l h o s  a o  l o n g o  d o s 
anos. A Nossa Empresária 
arregaçou as mangas e em 
2006 tomou conta do negó-
cio da Florista Nova Era No 
Tempo, hoje numa nova loja, 
no Parque José Guilherme, 
paredes meias com a Câma-
ra de Paredes. 

O gosto pelas artes nas-
ceu com Maria Fernanda e 
ajuda-a nos arranjos florais 

que encantam os clientes. 
“Eu gosto muito das artes. 
Até de escultura, gosto de 
trabalhar com gesso. Por 
exemplo, vou ao armazém 
comprar os materiais para 
trabalhar nos arranjos e 
quando olho para o material 
ele tem de transmitir-me 
algo. Se não sair nada não 
compro. Pode estar na mo-
d a ,  m a s  n ã o  c o m p r o ”, 
confessa. 

O período de maior pro-
cura de flores é na época de 
todos os Santos, um clássi-
co em novembro, mas a al-
tura do ano que a Nossa Em-
presária mais gosta de lidar 
com as flores é na Páscoa e 
no Dia de Ramos. “É quando 
dou asas à minha imagina-

ção, onde há mais diversida-
de e também no Natal. Nes-
te caso, pelos aromas, do 
cheiro a canela, trabalhar 
com o azevinho, o pinheiro, 
etc, é muita cor”, explica. 

No negócio, como em tu-
do na vida “há altos e bai-
xos” mas nada que desani-
me A Nossa Empresária: 
“sempre fui uma pessoa que 
não baixa os braços, não me 
dou na pasmaceira. Tento 
sempre fazer algo de dife-
rente e evoluir, tirar forma-
ções, fazer promoções. Ain-
da agora aderi ao black Fri-
d a y ,  s e m p r e  c o m  a 
qualidade dos artigos asse-
gurada.  Procuro fazer o 
atendimento sem complica-
ções de forma prática e rá-

pida”, explica. 
As vendas na Florista 

Nova Era No Tempo têm au-
mentado de ano para ano e 
no dizer de Maria Fernanda 
há uma explicação arreba-
tadora:  a flor é algo que ale-
gra; se alguém lhe oferecer 
flores qual é a reação? É um 
sorriso. É algo que alegra o 
estado de espírito. O objeti-
vo é  que cada cliente sinta 
que fez uma excelente esco-
lha ao comprar aqui, e isso 
inspira-me a realizar traba-
lhos originais. As flores são 
algo fresco que transmite 
emoções. acrescenta. Não é 
por acaso que Maria Fer-
nanda conquista os clientes 
com a máxima, “ofereça flo-
res, crie sorrisos”. 

NEGÓCIO. A flor é algo que alegra; se alguém lhe oferecer flores qual é a reação? É um 
sorriso. Quem o diz é A Nossa Empresária, dona da Florista Nova Era No Tempo. 

Ofereça Flores,  
crie Sorrisos!!!
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ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Festas 

Felizes

Festas Felizes

Boas Festas

Feliz Natal

Boas Festas

A ABMS Construções deseja a  
todos os clientes e amigos um Feliz Natal

A SVA deseja a  
todos os clientes e amigos um Feliz Natal

e um Próspero Ano novo
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FALECEU

MARIA MATILDE  
DA COSTA MOREIRA
Faleceu no dia 2 de dezembro, com 84 anos. Era 

natural de Urrô - Penafiel e residente na Rua da Colónia, n.º 68, 
Mouriz, Paredes. Era viúva de Albano Ribeiro.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839

MOURIZ /PAREDES

FALECEU

JOAQUIM BARBOSA 
DE BESSA
Faleceu no dia 2 de dezembro com 81 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente em 

Sobrosa, Paredes. Era casado com Maria Aurelina de Bessa 
Barbosa.

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 ca-
rinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento e funeral. Participam também que a missa de 7º dia será 
celebrada no Sábado, dia 9 de dezembro, pelas 20:30 horas, na 
Igreja Paroquial de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a 
todas as pessoas que participem neste ato religioso.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999
SOBROSA / PAREDES

FALECEU

EMILIA MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 22 de novembro, com 85 anos. Era 
natural de Duas Igrejas – Paredes e residente na 
Trav. Fundão. n.º 55, Vilela, Paredes. Era viúva de 

Luís Leão Pacheco Rocha..

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

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. LORDELO – PARE-

DES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122

DUAS IGREJAS /PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ADOLFO DIAS FERREIRA 
(VISA)
Faleceu no dia 27 de novembro, com 75 anos. Era 
natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua 

Santo Agostinho, n.º 274, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria 
Fernanda da Costa Campos Júnior.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

LÍDIA MOREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 28 de novembro, com 72 anos. Era 
natural de Vandoma - Paredes e residente na Av. 
Central de Reiros, n.º 1070, Vandoma, Paredes. Era 

casada com Joaquim Ferreira Nunes.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhas, genro, netos e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA 
FERREIRA DA SILVA LEAL
Faleceu no dia 30 de novembro, com 62 anos. Era 
natural de Fornos-Santa Maria da Feira e residente 

na Urbanização da Mó, n.º 117, Madalena, Paredes. Era casada 
com Luís Mário Moreira Leal.
AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometi-
da. Comunicam que a missa de 7.º dia, pelo eterno descanso da 
sua alma, será celebrada, sábado dia 9 de dezembro, pelas 18 
horas, na Igreja Paroquial da Madalena. Agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 

919515181  
MADALENA /PAREDES

FALECEU

MARIA LÚCIA 
MARTINS GONÇALVES
Faleceu no dia 28 de novembro, com 79  anos. Era 
natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua 

Corujeira, n.º 424, Lordelo, Paredes. Era viúva de José da Rocha 
Coelho.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOÃO PEDRO  
COELHO BARBOSA
Faleceu no dia 26 de novembro, com 17 anos. Era 
natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua das 

Flores, n.º 762 (Parteira), Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Seus pais, irmã e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

FERNANDO  
DA COSTA PACHECO
Faleceu no dia 5 de dezembro, com 53 anos. Era 

natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua das Flores, n.º 
482 (Parteira), Lordelo, Paredes. Era solteiro

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LORDELO / PAREDES
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FALECEU

MARIA FERNANDA  
DA PURIFICAÇÃO ALVES
Faleceu no dia 3 de dezembro, com 90 anos. Era 

natural de Penafiel e residente na Rua Dr. José Correia, Ent.11, 
2º Esq. Paredes. Era viúva de Joaquim de Sousa.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 

264 / Tem. 917 245 839

MOURIZ /PAREDES

FALECEU

MARIA ROSA DE JESUS 
TEIXEIRA MOREIRA
Faleceu no dia 1 de dezembro com 77 anos. Era 

natural e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de Augusto 
Carvalho da Silva.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/ PAREDES

FALECEU

JOÃO MOREIRA  
DE CARVALHO
Faleceu no dia 1 de dezembro com 90 anos, era 

natural e residente em Beire, Paredes. Era viúvo de Glória 
Correia Neto.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

FAUSTINO 
DE SOUSA TEIXEIRA
Faleceu no dia 28 de novembro com 76 anos. 

Era natural de Santiago de Subarrifana-Penafiel e residente 
em Gondalães, Paredes. Era casado com Palmira Coelho de 
Meireles.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

CAROLINA CELESTE 
FERREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 29 de novembro com 87 anos. Era 

natural de Novelas-Penafiel e residente em Paredes. Era casada 
com José Maria Vieira Mendes.

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

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

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

EMÍLIA MOREIRA NETO
Faleceu no dia 26 de novembro com 92 anos. Era 
natural de Boim-Lousada e residente em Beire, 

Paredes. Era viúva de Manuel Dias.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOÃO FERREIRA  
DA SILVA DE SOUSA
Faleceu no dia 25 de novembro com 82 anos. Era 

natural de Milhundos - Penafiel e residente em Paredes. Era 
casado com Luzia Oliveira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
Faleceu no dia 25 de novembro com 70 anos. Era 
natural de Lodares-Lousada e residente em Bita-
rães, Paredes. Era casado com Maria da Conceição 

Moreira Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 BITARÃES / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

MISSA

MARGARIDA ALICE  
PEREIRA DE SOUSA
Professora do Ensino Básico
10º Aniversário do seu falecimento

AGRADECIMENTO
Ocorreria, se fosse viva, na próxima quinta-feira, dia 14 de de-
zembro, o 77º aniversário do nascimento da sua ente querida, 
pelo que o seu marido, filhos, genro e netas mandam celebrar 
uma missa se sufrágio a levar a efeito na Igreja Matriz de Pare-
des, naquele dia, pelas 19 horas. A quem se dignar comparecer 
a esta eucaristia os familiares reconhecidamente agradecem.

Alberto Pinto e Sousa - marido
Anabela Pereira e Sousa  Patzak - filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa - filho     
Thomas Patzak - genro
Alice Margot de Sousa Patzak - neta
Clara  Marie de Sousa Patzak - neta

PAREDES
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  DEZ17

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até 29 dez | Exposição de presépios | 
Acervo da colecionadora Rosalina 
Camões 
16 dez | Dança | Pinóquio Bailado em 
Três Atos | Centro de Dança do Porto
BIBLIOTECA:
Escritor do mês de dezembro| Miguel 
Sousa Tavares
O Leituras Sugere… | Temas Infanto-
juvenis | A rapariga do casaco azul | 
Mónica Hesse
7,14 dez| 10.30h | Histórias de Encan-
tar | Quando a Avó salvou o Natal| Jú-
lia Huber
COOPERAÇÃO:
13 dez | 14.30 h| Ateliê | Decoração 
de Natal
18 a 29 dez | 14.30 h| Atividades nas 
férias de natal | Artes manuais, sessão 
de cinema, culinária
PAREDES (CIDADE)
De 9 a 19 dez | Conservatório Música 
Paredes | Concertos de Natal | Alunos 
de diferentes graus de ensino de 
música
Até 10 dez | Dias úteis das 9h às 
16h30| Átrio do edifício novo dos Pa-
ços do Concelho | Exposição | Aqui 
Morreu Uma Mulher
Até 30 dez | Dias úteis| Biblioteca 
Municipal | Exposição | Máscaras con-
temporâneas | Fernando Moreira
Programa Espalhar Magia pela 
Cidade: 
De 8 a 30 dez | Casa da Cultura | Expo-
sição| Um postal de Natal = Uma 
Criança Feliz
Dia 8 dez | Pavilhão Municipal | Mer-
cado de Natal | Inauguração 
Dias, 9 e 10 | 14.30 e 10.30h| Bibliote-
ca Municipal |Contos de Natal de Ana 
Saldanha e Alice Cardoso
Dia 16 dez | 21h30 | Casa da Cultura | 
Concerto de Natal |Orfeão do Altis 
Clube de Paredes
Dias 16 e 17 dez | Concertos | Parque 
José Guilherme | Escola de Música So-
lidó e Concerto pela Orquestra Ligei-
ra do Vale do Sousa
Dias 8,9,10 e 17 | Cinema | Casa da 
Cultura | Mary Poppins | Serenata à 
Chuva | E.T. O Extraterrestre | Do Céu 
caiu uma estrela
De 8 a 30 de dez | Loja Interativa | Ex-
posição de Presépios | Magia do 
Nascimento
14, 15, 16 e 17 de dez.
Patinagem “Vaiana em Patins”
14 e 15,16  e 17 dez | Pavilhão Rota 
dos Móveis | Lordelo | Patinagem | 
Vaiana em Patins

A 
F u n d a ç ã o  A 
LORD comemo-
rou, no sábado 

dia 2 de dezembro, no Audi-
tório A LORD, o seu 21.º ani-
versário e o 17.º aniversário 
da sua Biblioteca.

O programa festivo vol-
tou a encantar a plateia 
com teatro, canto e dança 
levada a cabo pela prata da 
casa.

A primeira parte do es-
petáculo foi composta por 
contos, histórias, poemas e 
música, pelas participantes 
das atividades realizadas 
ao longo do ano no Museu A 
LORD. A segunda parte do 
espetáculo foi encenada e 
representada pelo grupo 
LORDator juvenil com tea-
tro e dança.

A novidade no aniversá-
rio deste ano foi a mudança 
de presidência da institui-
ção. Francisco Leal, até aqui 
o rosto da A Lord, afastou-
-se do cargo de Presidente 
em consequência direta da 
sua eleição para o Executi-
vo Municipal de Paredes 
onde desempenha as fun-
ções de vice-Presidente da 
Câmara. Agora quem dá o 
rosto pela instituição é 
Francisco Ramos, que já 
pertencia à equipa de Leal. 

“Em principio mantere-
mos a mesma linha que foi 
ao longo destes 21 anos de-
senvolvida pela Fundação 

que nos tem dado bons re-
sultados, principalmente 
pelo feedback que nos che-
ga, sobretudo de fora de 

Lordelo. Assim, e para já, 
não vejo razão nenhuma 
p a ra  m u d a r m o s ”,  d i s s e 
Francisco Ramos ao Pro-
gresso de Paredes, antes de 
provar o bolo de aniversá-
rio que assinalou os 21 anos 
da Fundação A Lord e os 17 
anos da Biblioteca a pedir 
novas instalações por falta 
de espaço. 

Estará nos desígnios da 
instituição a construção de 
uma nova biblioteca. Há um 
ano, Francisco Leal, em de-
clarações ao Progresso de 
Paredes, dava conta desse 
desejo e ambição. Um ano 
depois, o novo presidente 
Francisco Ramos, questio-

nado sobre os novos proje-
tos que estarão na forja, 
afirmou que “alguma coisa 
existe”. “Dentro de dias reú-
ne o Conselho Geral e a par-
tir dessa altura talvez possa 
haver novidades”, atirou 
sem se alongar. 

O antigo presidente da 
Fundação A LORD, presen-
te na plateia, foi chamado 
ao palco do Auditório para 
receber das mãos das uten-
tes séniores uma lembran-
ça da Instituição que lide-
rou durante duas décadas. 
“São senhoras com quem 
trabalhei durante muitos 
anos e querem continuar a 
ter amizade comigo. É nor-
mal”, disse o vice-Presiden-
te da Câmara de Paredes, 
que também considerou 
ainda ser cedo para que 
possa ter “uma visão de fo-
ra”  sobre a Fundação A 
LORD. Sobre se está a gos-
tar das novas funções que 
exerce na Autarquia de Pa-
redes, onde é vice-Presi-
dente, Francisco Leal, falou 
em “funções diferentes 
com uma dinâmica diferen-
te. Vamos acompanhando 
também esse desenvolvi-
mento”, sintetizou. 

Depois do espetáculo e 
das lembranças a  festa 
prosseguiu com a partilha 
de bolo de Aniversário e de 
um Porto d´Honra. 

FESTA. Vinte e um anos depois do seu nascimento a Fundação A Lord tem novo líder. Teatro LORDator 
Juvenil, tal como há um ano, voltou a ser a estrela da noite festiva.

Fundação e Biblioteca A Lord, com novo 
presidente, celebraram Aniversário 

António Orlando | texto Francisco Ramos,  
presidente da A Lord



Diretor: Vasco Ribeiro  |  Editor: António Orlando (CP3057)  |  Propriedade:  UNI - COMUNICAÇÃO, S.A. | Contribuinte: 505738058  |  Tiragem: 4.750 exemplares / edição. Assinatura Anual: Nacional €17,50 | Estrangeiro €24,00 
Número de depósito legal: 2164/83 | Registada no ERC com o nº.  100077  |  Morada: Administração, Redação e Publicidade: Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 Paredes 
Contactos: Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com  |  jornalprogresso.publicidade@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt  |  Design e Paginação: Pedro Cunha  |  Redação: António Orlando 
Colaboradores: Alexandre Almeida, Cristiano Ribeiro, Gonçalo Ribeiro, Joaquim Neves, Rui Silva e Paulo Silva  |  Correspondentes: Cristiano Marques, Jorge Jorge, Paulo Pinheiro, Faustino Sousa, António Oliveira, Saul Ferreira,  
Albertino Silva e Sara Leal, Victor Pereira, Carla Nunes e Sílvio Silva|  Impressão: Nav  eprinter, Indústria Gráfica do Norte, S.A. Lugar da Pinta, km 7,5. EN 14 - Maia. Telef. 229 411 085. Fax. 229 411 084

ficha 
técnicaÚLTIMA08DEZ’17www.progressodeparedes.com.pt

jornalprogresso@gmail.com

Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2018 a todos os clientes  e amigos


