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Adega Cooperativa de 
Paredes: ordem para 
Liquidar Vindimas. Há 15 anos foi rejeitada uma proposta de compra 

das atuais instalações de 3,7 milhões de euros. Hoje, idêntica 
oferta, seria uma dádiva. PÁGS.6 e 7

Legislativas em Paredes 
confirma tendência 
conservadora 

Vida privada do 
Comendador Pereira Inácio 
“investigada” por bisnetas

População de Lordelo 
oferece carro novo a padre 
aniversariante

A coligação PSD/CDS-PP, Portugal à Frente (PàF) obteve 
no concelho uma das vitórias mais claras que alcançou no 
país. Novo Parlamento sem deputados de Paredes.

Familiares conheceram em Baltar os lugares onde cres-
ceu o Rei do algodão. Na forja uma biografia do benemé-
rito que até deu nome a prato de bacalhau. 

Peditório pagou o carro em menos de uma semana. 
Padre tinha ficado apeado após acidente. Apesar de ser 
um VW Golf, o novo carro do padre, respeita “as emissões 
de partículas de óxidos de azoto.

PÁGs.12 a 14

PÁG.4

PÁG.3
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Médica Forense do 
Tâmega reclama 
eliminação de barreiras
Crime. Atuação Médica em casos de Violência esteve em destaque 
numa ação de sensibilização no Hospital Padre Américo.

Integrados no V Plano 
Nacional de Prevenção 
e Combate à Violência 

Doméstica e de Género 
(2014-2017) da responsa-
bilidade da Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de 
Género, decorreu, no Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS), em Pena-
fiel, a ação de sensibiliza-
ção “Atuação Médica em 
casos de violência” do Ins-
tituto Nacional e Medicina 
Legal e Ciências Forenses 
(INMLCF, IP). Uma das fi-
guras notadas foi a de Pau-
lo Miguel Balsemão Cam-
pos, Procurador da Repú-
blica da 1ª secção do DIAP 
de Paredes e responsável 
pelo acompanhamento 
dos processos de violência 
doméstica, maus tratos e 

António Orlando | texto
crimes contra a autodeter-
minação sexual.

Esta ação, que decorreu 
simultaneamente em mais 
23 cidades do país, teve co-
mo objetivo sensibilizar os 
profissionais de saúde, ain-
da que a sua principal preo-
cupação seja tratar a vítima 
de violência, para a necessi-
dade de preservar os vestí-
gios das agressões, de regis-
tar e documentar devida-
mente as lesões sofridas.

 “Eliminar barreiras en-
tre a Medicina e o Direito, 
promovendo a articulação 
interdisciplinar e interins-
titucional de forma a cola-
borar na proteção da víti-
ma e na investigação cri-
minal e evitar a vitimização 
secundária” foram alguns 
dos aspetos referidos por 
Teresa Costa, Coordenado-
ra do Gabinete Médico-Le-
gal e Forense do Tâmega 

(GMLF do Tâmega), que 
apontou também, como 
exemplo de articulação, o 
protocolo, assinado em 
2010, de colaboração entre 
CHTS e a Delegação Norte 
do Instituto Nacional de 
Medicina Legal em casos 
de suspeita de violência 
doméstica, maus tratos ou 
crimes sexuais contra 
crianças e jovens de menor 
idade. 

A iniciativa contou com 
a presença de Carlos Vaz, 
Presidente do Conselho de 
Administração do CHTS, 
João Barros, Diretor Clíni-
co do CHTS, Fernando 
Moura, Diretor do Serviço 
de Urgência do CHTS, Ido-
linda Quintal, Serviço de 
Pediatria do CHTS, Sílvia 
Torres, Serviço de Gineco-
logia e Obstetrícia e Teresa 
Costa, Coordenadora do 
GMLF do Tâmega.

Editorial

O lavar dos cestos da 
vindima de 4 de outubro

Para testar as minhas capaci-
dades como vidente, resolvi 
escrever este editorial antes 
das eleições de 4 de outubro, 

ou seja, no sábado, em pleno dia de 
reflexão.

Prometi a mim mesmo ser inflexível: 
Não cederia à tentação de, para me mos-
trar infalível, vir, a posteriori, corrigir (ma-
nipular) os prognósticos que, a coberto do 
véu de ignorância quanto ao resultado 
das eleições, faço no momento em que 
escrevo.

E o que vejo eu, neste sábado, dia 3 de 
outubro, nem a 24 horas de se saberem os 
resultados reais das eleições legislativas 
2015?

A CDU, como um bloco, a resistir ago-
ra e sempre, da mesma maneira, aos 
avanços do opressor capitalista.

O Bloco, unitário, a lutar pela sobrevi-
vência e a ceder à capitalista tentação do 
show-off e do marketing pondo uma atriz 
a transmitir teatralmente a sua mensa-
gem. Reconheça-se que é um acrescento 
em relação à petulância e sobranceirismo 
de Francisco Louçã.

A PAF, PEF, PUF? Com o entusiasmo, 
convicto ou fingido, da perplexidade de 
não estar nas sondagens, quiçá nos resul-
tados, 10 pontos abaixo dos socialistas. E a 
pensar que, afinal, governou bem e não 
apenas de forma cortantemente dura.

O PS vejo-o com uma sombra escura, 
por trás das costas do Costa, mais escura 
que o seu próprio semblante. Atento me-
lhor … é a sombra do Zé; não, não a do Zé 

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor
RIBEIRO

Povinho (este não faz companhia a 
políticos fora do período eleitoral), a 
do outro, a do filósofo de Paris. Peri-
goso, muito perigoso …

O outro Zé, o da barba à Lincoln, 
não se perde nos meandros da de-
mocracia, está curioso por saber os 
resultados.

Não os das eleições, esses este Zé 
julga que serão sempre mais ou me-
nos os mesmos. O que este Zé anseia 
por saber é os resultados da bola. É 
que este ano, para compensar o té-
dio e o aborrecimento de haver elei-
ções (onde com uma cruz, qual to-
tobola, escolhemos o nosso destino) 
há o interesse de jogarem o Benfica, 
o Porto, o Sporting, no jogo em que, 
ao pontapé, se escreve o Destino que 
lhe importa.

Cruzes no Boletim (?de voto?do 
totobola?); Pontapés no Destino … 
Só a certeza de que os cestos destas 
vindimas só se lavarão daqui a muito 
tempo, se este chão ainda for daque-
les que dão uvas.

O que não é Seguro. Nem Costa, 
já agora.

Postscriptum (não resisti à mi-
nha promesseleitoral): Estranho pa-
ralelismo (como podia eu adivi-
nhar?) Tanto resultados eleitorais 
como futebolísticos, depois de Do-
mingo, ainda andam perdidos no 
meio do nevoeiro.

--------
RETIFICAÇÃO: No último edito-

rial, por lapso de memória, citou-se 
o art.º 229 do Código Civil quando 
queríamos citar o art.º 245 do Código 
Civil, que diz: “DECLARAÇÕES NÃO 
SÉRIAS: A declaração não séria, feita 
na expectativa de que a falta de serie-
dade não seja desconhecida, carece 
de qualquer efeito.”

Telm.: 917 863 026
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População de Lordelo
oferece carro novo a padre 
aniversariante
Vidas. Peditório pagou o carro em menos de uma semana. Padre tinha ficado apeado após 
acidente.

Fazer 70 anos de vida 
em plena forma físi-
ca e receber de pren-

da um carro novo em folha 
não é para todos. Mas foi 
para o Padre Rui Pinto. O 
pároco de Lordelo nem sa-
bia o que dizer tão embas-
bacado que ficou, quando 
na noite da passada terça-
feira, dezenas de paroquia-
nos antes de cantaram os 
parabéns a você, deram-
lhe para as mãos a chave de 
um VW Golf. 

“Eu nem queria que 
comprassem o carro, mas é 
para uso da paróquia. Vou 
procurar continuar a servir 
esta comunidade. Gostei 
sempre de ser pobre com 
os mais pobres. Um carro 
grande para mim parece 
que não me cai bem”, justi-
f i c o u ,  R u i  P i n t o ,  o 
aniversariante. 

Natural de Refojos, San-
to Tirso, Rui Pinto, é pároco 
de Lordelo há 44 anos. “Já 
me sinto um lordelense de 
corpo inteiro. É gente sim-
ples e humilde. Estamos a 
viver momentos mais difí-
ceis. Esta crise arrastou 
muita gente para o desem-
prego, sobretudo a meia-i-
dade. Esperamos que isto 
melhore”, acrescentou, es-
perançado, antes de cortar 
o bolo. 

O carro que agora irá 
guiar o padre de Lordelo, 
custou, em números re-
dondos, 25 mil euros e foi 
adquirido com o dinheiro 
angariado na cidade. Cada 
habitante era desafiado a 
contribuir, pelo menos, 
com 1 euro. Metade da fa-
tura da compra do carro foi 
paga pelo peditório e o res-

António Orlando | texto

to pela Fundação ALORD. 
“A paróquia ficou priva-

da da viatura de serviço em 
virtude de um acidente. O 
carro já tinha mais de 300 
mil quilómetros e nós, co-
missão económica da pa-
róquia,  t ínhamos que 
substituir o carro apesar da 
re l u t â n c i a  d o  s e n h o r 
padre”. 

Sem dar ouvidos ao pa-
dre a angariação de fundos 
arrancou e “em menos de 
uma semana o carro estava 
escolhido e pago”. 

Apesar de ser um VW 
Golf, o novo carro do pa-
dre, segundo Francisco 
Leal, respeita a “norma 
seis” da União Europeia 
que ultimamente tem esta-
do nas bocas do mundo, 
face ao desrespeito da 
construtura alemã nas 
emissões de partículas de 
óxidos de azoto. “Eu ainda 
cheguei a dizer ao vende-
dor que já não comprava a 
viatura, mas ele garantiu 
que este já cumpre a nor-
ma”, atira de sorriso rasga-
do, Francisco Leal. 

O padre já com a chave 
do carro novo no bolso foi 
depois convidado a partir 
o bolo que o aguardava no 
salão paroquial, não sem 

antes ouvir os parabéns a 
você. Espumante e uma fa-
tia de bolo foi o pretexto 
que se seguiu para o resto 
do serão animado.

Pontos de vista
De volta à miopia!!

Estive na se-
mana passa-
da em When-
zou, na Chi-

na, na 15ª Conferência 
Internacional de Miopia. 
Participo neste evento 
desde 2006 e tenho cons-
tatado uma crescente 
preocupação dos clínicos 
e cientistas de todo o mun-
do com a evolução da mio-
pia. Neste evento foram 
divulgados resultados que 
preveem que dentro de 35 
anos, em 2050, 51,7% da 
população mundial tenha 
miopia o que representa 
cerca de 4940 milhões de 
pessoas. Neste momento a 
prevalência de miopia a 
nível mundial é de cerca 
de 30% (2150 milhões de 
pessoas). Para que tenham 
uma noção mais exata da 
realidade na China há 25 
milhões de estudantes 
universitários sendo que 
24 milhões têm miopia. 
Nós, num trabalho de in-
vestigação realizado na 
Universidade do Minho, 
verificamos um aumento 
de 23% para 42% na preva-
lência de miopia em estu-
dantes universitários do 1º 
ano da escola de ciências 
entre os anos 2002 e 2014. 
Estes dados mostram que 
as populações mais novas 
estão a ser cada vez mais 
atingidas por esta epide-
mia. Sendo provável que 
em 2050 haja cerca de mil 
milhões de pessoas com 
menos de 25 anos com 
miopia.

Nesta conferência fo-
ram feitas algumas reco-
mendações que podem 
ajudar a retardar o apare-
cimento da miopia ou a 

reduzir a sua taxa de pro-
gressão. Aos pais recomen-
da-se que não deixem os 
filhos usarem tablets, tele-
móveis ou computadores 
muitas horas por dia, é re-
comendado que os pais 
instalem um controlador 
de tempo nos “smartpho-
nes” ou “tablets” de forma a 
impedir o uso destes equi-
pamentos por mais de 1 
hora por dia. Recomenda-
se também que levem os 
filhos a praticar atividades 
ao ar livre pelo menos 10 
horas por semana.

Aos educadores reco-
menda-se que incentivem 
as crianças a saírem dos 
edifícios durante os inter-
valos e a não permitir pos-
turas erradas quando sen-
tados na mesa de trabalho 
(não aproximar demasiado 
do material de trabalho).

As mais recentes inves-
tigações nesta área mos-
tram que as condições da 
escola nomeadamente 
das salas de aula podem 
ter influência na progres-
são da miopia. As salas de 
aulas devem ter uma ilu-
minação uniforme e su-
perior a 10 mil lumens. Os 
períodos de descanso de-
vem ser aumentados para 
que as crianças possam 
estar mais tempo ao ar li-
vre. As mesas devem ter 
cerca de 15 graus de incli-
nação. Neste momento 
em alguns países estão a 
implementar estas medi-
das em várias escolas com 
r e s u l t a d o s  m u i t o 
interessantes. 

Será que nós aqui no 
nosso concelho podería-
mos implementar um 
projeto piloto neste senti-
do? Será que poderíamos 
adaptar a iluminação das 
salas de aula, a inclinação 
das mesas, o tempo de 
descanso de forma a po-
tencializar uma melhor 
visão às nossas crianças? 
Será que podemos ser 
pioneiros neste setor?

Por
JORGE
JORGE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

JORGE
JORGE
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Vida privada do Comendador 
António Pereira Inácio investigada por bisnetas
Vida. Familiares vieram a Baltar conhecer os lugares onde cresceu o Rei do algodão e do cimento brasileiro. Na forja pode estar uma biogra-
fia do benemérito que até deu nome a prato de bacalhau. 

Sylvia Pereira Inácio e 
Lucinda Pereira Iná-
cio, bisnetas do co-

mendador António Pereira 
Inácio vieram expressa-
mente do Brasil para visi-
tar, a terra natal do bisavô. 
Nascido em Baltar, em 
1874, António Pereira Iná-
cio muito jovem emigrou 
para o Brasil, onde fez for-
tuna. Desenvolveu parale-
lamente, até à sua morte, 
em 1951, no Brasil, uma 
importante obra benemé-
rita. Por cá, Angariou fun-
dos ou custeou na íntegra a 
construção de escolas, de 
casas para os mais pobres e 
esteve na génese da funda-
ção dos bombeiros de 
Baltar.

As irmãs estão empenha-
das em recolher o máximo 
de informação possível so-
bre o visavô, enquanto cida-
dão. “Há muitos livros, mui-
tas histórias de António Pe-
reira Inácio, o industrial. 
Mas nós queremos desco-
brir a pessoa”, explica, Lu-
cinda, a residir nos Estados 
Unidos da América. 

Da recolha iniciada, há 
cerca de dois anos, pelas ir-
mãs pode nascer um docu-
mento que perpetue a face-
ta anónima do Comenda-
dor. “A minha ideia é fazer 
um tipo de biografia que re-
late toda a história do nosso 
visavô para a incorporar na 
árvore genológica da família 
e quem sabe editar publica-
mente a biografia”, acres-
centa, Lucinda. 

“É uma emoção muito 
grande. Estou pisando o 
chão que ele pisou. Poder 
ver a porta que ele entrou, 
a janela que ele abriu. Toda 
a história e tradição que é 
captada no lugar. Tirei fo-

António Orlando | texto

tos das janelas, telhados, 
que até então só conhecia 
de imagens e agora conhe-
ço de verdade. Estou vendo 
com os meus olhos. Já pos-
so morrer”, relatou como-
vida ao Progresso, Sylvia, 
atualmente a residir em S. 
Paulo. 

As descobertas não pa-
ram de surpreender, positi-
vamente, Lucinda e Sylvia. 
Por exemplo, o comendador 
levou de Baltar e ́ impôs` no 
Brasil o bacalhau. O prato 
acabaria por virar receita em 
manuais da especialidade. 
“Um amigo meu ganhou 
um livro de receitas gastro-
nómicas. E nesse livro esta-
va lá a receita de um prato 
que é o ́ Bacalhau Pereira 
Inácio`. Aos domingos era 
sempre dia de bacalhau, na 
casa do bisavô e essa receita 
levada daqui, pelos vistos fi-
cou nos manuais de gastro-
nomia”, conta, Sylvia. 

António Pereira Inácio 
criou no brasil o Grupo Vo-
torantim, um dos maiores 
conglomerados industriais 
da América Latina, presente 
em 17 países e com mais de 
60 mil colaboradores. 

Bacalhau à Pereira Inácio
1 kg de bacalhau do Porto ou norueguês
8 ovos
1 maço de folhas de salsinha picadas
3 cebolas bem picadas
200 ml de óleo de oliva
1 xícara (chá) de azeitonas pretas portuguesas
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto
Decoração
Folhas inteiras de salsinha

Como fazer
Lave o bacalhau em água corrente e deixe-o de molho, de 
24 a 48 horas, trocando de água.
Escorra-o, tire a pele, as espinhas e seque-o delicadamen-
te, num pano de algodão branco.
Desfie-o ainda cru.
Bata os ovos e adicione a salsinha.
Numa frigideira, aloure a cebola em azeite, junte o baca-
lhau, as azeitonas. De seguida vá juntando os ovos batidos, 
mexendo sem parar, até os ovos cozinharem ligeiramente. 
(O ideal é desenvolver essa etapa da receita com a ajuda de 
outra pessoa, para que sejam simultâneos os movimentos 
de colocar e misturar os ovos ao bacalhau.) 
Retifique-se os temperos de sal, se necessário, e junte a 
pimenta.
Decore com as folhas de salsa inteiras e sirva 
imediatamente.

De 1899 até ao início dos 
anos 1940, António Pereira 
Inácio fundou o seu império 
com uma indústria relacio-
nada com o algodão - apro-
veitava as suas sementes e 
produzia óleo vegetal - e 
com a fábrica de cimentos 
Lusitânia. 

Chamavam-lhe Rei do 
algodão e  do cimento 
brasileiro. 

Em 1923, recebeu, no 
Brasil, a Comenda da Or-
dem de Cristo de Instrução e 
da Benemerência e a de Mé-
rito Industrial e, em 1936, a 
Comenda da Ordem do 
Cruzeiro do Sul, pela mão 
do presidente Getúlio Var-
gas, porque empregava 

mais de 10 mil funcionários, 
proporcionando-lhes exce-
lente qualidade de vida: ca-
sas confortáveis, creche, es-
cola, campo de jogos, teatro, 
igreja, farmácia, consultório 
médico e biblioteca, numa 
área superior a 24 mil hecta-
res servida por quatro esta-
ções de caminho-de-ferro, 
uma delas chamada “Nova 
Baltar”. 

Dotou o sul do Estado de 
São Paulo com a primeira 
rede de telefones e eletrifi-
cou a estrada entre Votoran-
tim e Sorocaba. 

Em Portugal, contribuiu 
decisivamente para a cria-
ção dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar e ofereceu à 

Misericórdia de Paredes, em 
1931, cinco contos para a 
construção do Hospital, fa-
zendo nova doação em 
1933, o que lhe valeu a colo-
cação do retrato na galeria 
dos irmãos beneméritos. 

Angariou fundos ou cus-
teou na íntegra a construção 
de escolas e de casas para os 
mais pobres, de uma canti-
na permanente, de cursos 
escolares de alfabetização 
gratuitos e o fornecimento 
de agasalhos aos necessita-
dos, a instalação elétrica e a 
maternidade, a creche, on-
de era distribuída uma refei-
ção ao meio-dia, quer às 
crianças que a frequenta-
vam, quer às que não iam à 

escola, num custo total que 
ultrapassava anualmente os 
100 contos. 

A junta de freguesia, 
aproveitando a estadia das 
bisnetas, homenageou o 
seu Comendador em Sessão 
Solene no Salão Nobre, à 
qual se juntou a vereadora 
com o pelouro da Cultura, 
Hermínia Moreira. 

Alda Neto, autora de uma 
tese de mestrado sobre os 
brasileiros de Paredes, dis-
sertou perante a audiência 
que encheu o Salão Nobre 
sobre a vida do comendador 
e sobre a sua obra de bene-
merência em Baltar, para 
cujo progresso contribuiu 
fortemente.
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Obras de saneamento 
avançam em Beire 
e Sobrosa
Ambiente. Ampliação e melhoramento da rede nas duas freguesias 
orçada em 200 mil euros

As obras de execução 
da rede pública de 
abastecimento de 

água e de tratamento de 
águas residuais nas fregue-
sias de Beire e Sobrosa, ini-
ciadas em Setembro, segun-
do a autarquia “decorrem a 
bom ritmo”. 

Na freguesia de Sobrosa, 
a execução das infraestrutu-
ras de abastecimento de 
água e de drenagem de 
águas residuais domésticas 
incide sobre o núcleo do Pa-
drão, que engloba as ruas do 
Bairro, do Barroco, Ramiro 
Pinto Meireles e do Facho 
bem como a travessa do 
Facho. 

Já em Beire, o plano de 
investimentos no núcleo de 
São Luís abrange as ruas das 
Lameiras, da Carvalhosa, do 
Monte, Nossa Senhora de 
Fátima e de São Luís. 

A elaboração do projeto 
tem como objetivo dotar os 
arruamentos de redes pú-
blicas de abastecimento de 
água e de drenagem de 

António Orlando | texto

á g u a s  r e s i d u a i s 
domésticas. 

“Este é um momento há 
muito ansiado pelas popu-
lações de Beire e de Sobro-
sa. Temos consciência de 
que este é um dos proble-
mas que mais preocupam 
a população do concelho”, 
referiu o vice-presidente 
da Câmara Municipal de 

Paredes, Pedro Mendes. A 
empreitada tem a duração 
prevista de dois meses, es-
timando-se que no início 
d e  n o v e m b r o  e s t e j a 
concluída.

A empreitada é da res-
ponsabilidade da Câmara 
Municipal de Paredes em 
colaboração com a BeWater 
– Águas de Paredes. 
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Adega Cooperativa de Paredes: Ordem para Liquidar
Vindimas. Há 15 anos foi rejeitada uma proposta de compra das atuais instalações por 3,7 milhões de euros. Hoje, idêntica 
oferta, seria uma dádiva caída dos céus.

A Adega Cooperativa 
de Paredes (ACP) 
deverá ser vendida 

o mais rapidamente pos-
sivel. Os cooperadores es-
tão ser convocados para 
no próximo dia 24 de ou-
tubro, em Assembleia Ge-
ral, constituírem uma co-
missão liquidatária do 
património existente. A 
instituição acumula pre-
juízos e dívidas de cerca 
de meio milhão de euros. 

Há anos que a Adega de 
Paredes não vinifica um 
litro de vinho, num con-
celho,  que tem no seu 
brasão, cachos de uvas. 

Para a reunião magna 
de cooperadores a ideia, 
do atual presidente da di-
reção, José Leão, é vender 
o que pode ser vendido, 
pagar dívidas e colocar 
um ponto final numa ins-
tituição que não soube 
acompanhar a evolução 
do setor. 

O dirigente defende, 
ainda assim, que “o con-
teúdo Adega Cooperativa 
de Paredes, assim como o 
número de contribuinte, 
devem permanecer para 
permitir que no futuro, 
possa surgir um conjunto 
de interesses supraconce-
lhios em criar uma unida-
de que, com alguma sus-
tentabilidade, vinifique a 
produção dos agriculto-
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res do Vale do Sousa”. É 
q u e  n a  re g i ã o  a p e n a s 
Lousada tem adega coo-
perativa em atividade. 

O dirigente faz notar 
que esta é a sua opinião, 
mas que os restantes coo-
peradores podem e de-
vem tomar as decisões 
que entenderem, sendo 
certo que, “a atual adega 
não tem viabi l idade”, 
defende. 

Com a crise instalada, 
a venda de património 
não será tão fácil e lucrati-

va. “Com toda a certeza 
que não vamos vender o 
edifício a preço de sardi-
nha esmagada na canas-
tra mas, dentro de deter-
minados valores, acho 
que devemos vender”, 
considera, Leão. 

Em todo caso, o res-
ponsável lembra que, no 
ano 2000, com o mercado 
imobiliário em alta, hou-
ve quem tivesse oferecido 
“750 mil contos” (cerca de 
3,7 milhões de euros) pela 
compra da Adega para ali 

instalar uma superfície 
comercial. 

“A venda naquela oca-
sião, por aquele preço, e a 
construção de uma adega 
moderna fora do núcleo 
urbano teriam evitado o 
estado a que isto chegou. 
Lamentavelmente não foi 
esse o caminho seguido. 
Foi pena”, reconhece o 
a t u a l  p r e s i d e n t e  d a 
Adega.

O  a f u n d a m e n t o  d a 
Adega Cooperativa, no di-
zer de José Leão, teve iní-

cio em 1990, quando agri-
cultores com alguma di-
mensão “começaram a 
exigir uma evolução qua-
litativa dos métodos de 
vinificação e coincidiu 
com o início do afasta-
mento de alguns sócios”, 
revela.

Em face da pressão, os 
dirigentes de então ainda 
fizeram um forte investi-
mento na substituição da 
maquinar ia  obsoleta, 
“sem critério face à real 
dimensão do setor conce-

lhio”. Como reverso de 
uma aparente aposta des-
medida, os custos no pro-
cesso de vinificação au-
mentaram. “Basta referir 
que em 2008, o último 
ano que a adega Coopera-
tiva teve contas de labora-

Adega, 
perfil
A adega Cooperativa 
de Paredes, enquanto 
produtora de vinhos 
DOC, foi criada por al-
vará de 22 de Março 
de 1963, ficando devi-
damente autorizada a 
laborar e produzir vi-
nhos verdes pela Di-
reção Regional de 
Agricultura de Entre 
Douro e Minho.
As instalações, em 
prédio próprio, foram 
construídas de raiz 
para a laboração, pro-
dução e armazena-
mento de vinhos ver-
des, com base em vi-
nhedos existentes 
nesta sub-região.  O 
vinho ali produzido era 
assim definido pela 
adega: “Os nossos vi-
nhos verdes brancos, 
são de boa qualidade, 
leves e ligeiramente 
frutados, devendo be-
ber-se frescos; os 
nossos vinhos verdes 
tintos de bom corpo e 
agradável paladar são 
muito apreciados na 
nossa região.
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Vindimar o destino 

Adega Cooperativa de Paredes: Ordem para Liquidar

Agricultura. São cada vez menos as vindimas. Quem produz vinho fá-lo por prazer pes-
soal porque como atividade comercial não compensa.  

Produzir vinho, nos 
dias de hoje, é lutar 
contra a adversida-

de. A falta de uma rede co-
mercial que promova o 
escoamento da produção 
está a dar o golpe de mise-
ricórdia no pequeno e mé-
dio produtor.

Resta a produção para 
consumo próprio mas, 
mesmo essa, pode dizer-
se com toda a proprieda-
de, “já foi chão que deu 
uvas”. As podas, as sulfata-
ções e a faina da vindima 
tornam proibitivo a pro-
dução de um litro de vi-
nho. Até porque com algu-
ma facilidade é possível 
encontrar nas prateleiras 
dos supermercados vinho 
verde corrente a pouco 
m a i s  d e  u m  e u ro  p o r 
garrafa.

António Barros, ainda é 
dos poucos que vai resis-

António Orlando | texto
tindo mas está desencan-
tado. O que faz hoje é mais 
por gosto pessoal que por 
questões comerciais. 

“O setor padece de uma 
política errada e só uma 
empresa tipo Aveleda, 
uma Sogrape é que conse-
gue colocar os vinhos nas 
grandes superfícies e mes-
mo assim não é ao preço 
que querem”. 

A “ironia” é que o vinho 
verde sendo único no 
mundo, “não dá ao produ-
tor os dividendos devidos 
a uma produção exclusi-
va”, sublinha. 

As restrições, ao nível 
do plantio e da quantida-
de a produzir, impostas 
pelas entidades que regu-
lam o setor, no entender 
do agricultor, “estão a pre-
judicar o vinho verde em 
contraponto com o que se 
passa no Alentejo” que aí 
com facilidade torna o se-
tor rentável. 

 “Nós fizemos a recon-

versão da vinha, mas a cer-
ta altura chegamos à con-
clusão que não é econo-
micamente viável. Pelo 
menos atualmente. Aqui 
os custos de produção são 
muito elevados. No Alen-
tejo, um homem com uma 
máquina faz, de noite, a 
v i n d i m a  s o z i n h o ”, 
explica. 

Para colher duas tone-
ladas de uvas, da colheita 
deste ano António Barros 
contratou 11 pessoas a 
quem lhes pagou em mé-
dia, 30 a 40 euros, ao dia. 

“Não tenho tido muitas 
dificuldades em arranjar 
mão de obra. Há muito de-
semprego, embora sejam 
praticamente só mulhe-
res. Sabe, os homens, para 
ganhar a vida foram-se 
embora, muitos emigra-
ram”, precisa. 

Noutros tempos chega-
ram a ser 60 vindimadores 
em simultâneo, na vindi-
ma deste engenheiro quí-

mico de formação, para 
colher mais de 300 pipas 
de vinho, entre branco e 
tinto. 

As condições impostas 
à produção de vinho verde 
ao nível da graduação 
obrigou os produtores a 
alterarem as castas. Hoje 
encontra-se com muita 
facilidade vinho verde 
com uma graduação de 
12, 13 graus. “Isso é vinho 
maduro”. E decorre, se-
gundo António Barros, do 
abandono da casta azal 
que era a que dava ao vi-
nho verde “agulha” e “que 
o tornava diferente dos 
demais”, lamenta. 

A decadência do setor 
fez com que António Bar-
ros acumulasse prejuízos 
que ultrapassaram 100 mil 
euros. “Era incomportá-
vel”. Assim teve de reduzir 
drasticamente a produ-
ção. Deixou de investir. 
Reduziu a área. Por exem-
plo, há um hetare de vinha 

Maria 
José Dias
50 anos, 
vindimadora na 
apanha da uva na 
quinta de António 
Barros 

Viúva há 23 anos, Ma-
ria José, tem como 
rendimento uma pen-
são de 170 euros aos 
quais soma 100 euros 
de pensão de alimen-
tos da filha de 13 anos 
e o respetivo abono. 
“Tenho que andar da 
perna. É uma vergo-
nha nem dá para dar 
de comer e vestir os 
filhos”, confessa emo-
cionada e cara rosada 
pelo esforço despen-
dido na vindima. 
Desempregada, a mu-
lher diz que fazer vin-
dimas é uma necessi-
dade. “Sempre é mais 
algum dinheiro que 
consigo arranjar. É um 
trabalho duro mas 
não tenho alternativa. 
Não tenho trabalho. 
Bem procuro mas não 
está fácil”, acrescen-
ta, a mulher desem-
baraçada no sobe e 
desce da escada de 
abrir. “Assim dá gos-
to”, exclama, com um 
cacho de uvas gigante 
na mão, desanuviando 
o momento. 

ção, o custo de vinifica-
ção, por quilo de uvas, 
andou na ordem dos 26 
cêntimos. Quando hoje - 
e já na altura – o preço 
médio do quilo de uva an-
daria na ordem dos 40 a 
50 cêntimos. Ou seja, na 
Adega de Paredes, cerca 
de 50% dos custos finais 
de produção era para vi-
nificação”, explica. 

“Os custo da mão de 
obra e o custo energético 
para pôr as massas vinifi-
cas a subirem e a desce-
rem mantiveram-se como 
no tempo da ́ dona maria 
cachucha`. Os investi-
mentos que se fizeram, 
sem o acompanhamento 
estrutural da zona produ-
tiva da Adega, foram um 
erro”, acrescenta. 

A associação destes 
dois  erros  é  para  José 
Leão, o desfecho que se 
conhece da Adega. Nos 
últimos cinco anos, “hou-
ve uma diminuição drás-
tica de entrega de uvas”. 
Do pico de 550 coopera-
dores, que no passado 
chegou a entregar produ-
ção, restam cerca de 40 
com uma média de 200 
toneladas de uvas. 

Sem máquina produti-
va para vinificar a conten-
to dos cooperadores, a 
solução da ACP foi enca-
minhar as uvas para a 
Adega Cooperativa de 
Lousada numa parceria 
mediada pela União das 
Adegas Cooperativas da 
Região dos Vinhos Verdes 
(Vercoope). No contrato 
celebrado, Paredes paga a 
Lousada, em média seis 
cêntimos por quilo de 
uvas para as vinificar e 
vende o vinho à Vercoope 
por, em média, 50 cênti-
mos/litro, numa tabela 
que pode oscilar, de acor-
do com a qualidade do vi-
nho, entre os 45 e os 75 
cêntimos/litro. 

q u e  f o i  d e i x a d a  a o 
abandono. 

Se fosse mais novo ain-
da ponderaria arriscar 
uma aposta na casta da 
moda. O alvarinho. “Mas 
já não tenho idade para 
isso. Os filhos têm vida 
própria. Acham muita 
piada a isto, mas não pas-
sa daí, até pelas respetivas 
atividades profissionais. 
De modo que vou aguen-
tando isto à medida das 
minhas forças”, conclui.
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É já neste fim-de-sema-
na que se realizará a maior 
prova desportiva alguma 
vez organizada na Fregue-
sia de Aguiar de Sousa, 

prova essa que decorrerá 
pelas encostas do vale do 
rio Sousa e para a qual se 
encontram mobilizados 
todos os habitantes locais, 
os participantes inscritos 
ascendem a mais de sete 
centenas.

Durante a prova os atle-
tas percorrerão vários qui-
lómetros  ao longo das 

margens do rio Sousa e 
atravessarão o mesmo pe-
lo menos duas vezes, es-
tando prevista uma para-
gem para abastecimento 
no centro do parque natu-
ral da Srª do Salto mesmo 
junto do centro interpreta-
t i v o  r e c e n t e m e n t e 
inaugurado.

Portanto estas paragens 

e este rio serão embaixa-
dores da região de Paredes 
e em particular da fregue-
sia de Aguiar de Sousa, es-
peremos que nos dias que 
antecedem a prova não 
haja qualquer tipo de des-
carga ilegal nas águas do 
Sousa.

Parece que as indús-
trias que operam a mon-

tante do rio e fazem des-
cargas para o  curso de 
água estão acima das en-
tidades fiscalizadoras ou 
então a aplicação da le-
gislação não está a resul-
tar, uma vez que frequen-
temente o caudal do Sou-
s a  n a  zo n a  d o  Sa l t o  s e 
encontrar negro e com 
um cheiro nauseabundo. 

Será que o cr ime com-
pensa? Esperemos que os 
participantes do TRAIL 
DA SRA DO SALTO, não se 
deparem com esta reali-
dade e não levem na ima-
gem um rio poluído que 
mancha o ambiente natu-
ral de excelência, que é o 
Parque Natural da Senho-
ra do Salto.

Aguiar de Sousa

Será que o crime compensa?

VICTOR 
PEREIRA

A serra do Cruzeiro não 
está aproveitada de forma 
c o m p e t e n t e  e  o  a c e s s o 
constitui uma autêntica ar-
madilha. O corte indiscri-
minado de árvores ao longo 
do acesso e que serviam de 
proteção para os automobi-
listas originou um perigo 
eminente para quem lá cir-
cula. Não existindo qual-
quer proteção, o perigo de 
um acidente mortal é real. 
Por outro lado não existem 
trilhos para os adeptos do 
cicloturismo e os poucos 

trilhos naturais que existem 
não estão devidamente si-
nalizados e cuidados. A Ser-
ra do Muro poderia ser uma 
mais valia cultural, social e 
desportiva se existisse um 

projeto que fosse para além 
das promessas habituais em 
vésperas eleitorais. A Serra 
de Baltar merecia um outro 
tratamento e uma outra 
atenção.

Baltar

Cruzeiro Abandonado 
e Mal Tratado

FAUSTINO
 SOUSA

O busto de António Pe-
reira Inácio foi inaugurado 
no fim do ano de 2001, em 
resultado das obras do an-
tigo Largo da Feira. Ante-
riormente ninguém com 
poder se tinha lembrado 
de António Pereira Inácio e 
não passava de conversas 
míticas dos mais antigos 
com alguns “salpicos” es-
porádicos neste jornal. As 
Notícias de Baltar tiveram 
um papel fundamental na 
divulgação do homem e da 
sua obra e o próprio cor-
respondente de Baltar, na 
altura presidente da Asso-
ciação Clube Jazz de Baltar, 
foi o principal responsável 
pela exposição “ Baltar, 
uma Terra, uma História”  
que aconteceu em 2001 e 
que exaltou a obra do  Co-

mendador Pereira Inácio  e 
a sua “ Sopa dos Pobres” 
que matou a fome a muitos 
pobres. Os baltarenses fi-
caram emocionados e o 
executivo da altura teve a 
ideia de homenagear o bal-
tarense de forma muito 
justa. Passaram 14 anos e 
muitas páginas foram ain-
da escritas sobre a obra do 
baltarense. As bisnetas de 
Baltar estiveram em Baltar 
e as “ Notícias de Baltar” só 
estiveram presentes nas 
paredes da Junta de Fre-
guesia para embelezar o 
evento. O dossiê devida-
mente organizado das “ 
Notícias de Baltar”  faz par-
te dos arquivos da Junta de 
Freguesia e foi particular-
mente útil para receber as 
herdeiras do baltarense. 

São quase 16 anos a cola-
borar com o Progresso de 
Paredes que não poderão 
ser apagados da história da 
localidade, aconteça o que 
acontecer no futuro. São 
centenas e centenas de 
textos que serão breve-
mente colocados à dispo-
sição de todos e que serão 
um testemunho da evolu-
ção da localidade ao longo 
do tempo. Muitas noticias 
ajudaram a desbloquear 
muitos problemas e são 
documentos que vão per-
durar ao longo dos séculos, 
em oposição ao pequeno 
poder que é exercido du-
rante um certo período de 
tempo e que naturalmente 
chegará ao fim, não fican-
do na história, sendo ape-
nas efémero.

 A coligação PSD/CDS 
obteve 48,5% ( 1263 vo-
tos)  .  Em  2011 obteve 
52,4%  e apesar de perder 
quase 4% dos votos, ga-
nhou folgadamente em 
Baltar. O PS obteve ape-
nas 30,22%  ( 787 votos)  e 
p e rd e u  3 , 1 %  re l a t i va -
mente a 2011.O bloco de 
esquerda obteve 7,8% ( 
1 2 3  v o t o s )  e  t e v e  u m 

crescimento exponen-
cial ,  pois t inha obtido 
apenas 3,11% em 2011. 
Po d e - s e  c o n c l u i r  q u e 
existe em todas as elei-
ções ( autárquicas e le-
gislativas) uma diferença 
de cerca de 500 votos en-
t re  o  P S  e  o s  p a r t i d o s 
mais à direita. Os balta-
renses elegem sempre os 
candidatos dos Partidos 

da direita e esta é uma 
tendência que tende a 
estabilizar nos próximos 
anos, pois existe um con-
texto específico típico 
das pequenas localida-
des que proporcionam 
estes fenómenos que ele-
gem sempre os candida-
tos da mesma área políti-
ca, independentemente 
da sua valia intrínseca.

VOCÊ SABIA QUE….

Baltar, Uma Terra, uma História

ANÁLISE DAS LEGISLATIVAS EM BALTAR

PSD/CDS venceu claramente as eleições

No passado dia 27 de 
Setembro pelas 16 horas, 
realizaram-se as cerimó-
nias em Honra de Nossa 
Senhora. Como habitual-

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
ANTÓNIO ANTÓNIO 

Bitarães

Renovação ao imaculado 
coração de Maria

mente, a procissão, este 
ano, passou pelos seguin-
tes locais: Avenida de São 
Tomé, Rua do Sobreiro, 
Rua das Barrocas e termi-
nou na Rua do Cruzeiro 
onde se localiza o monu-
mento a Nossa Senhora. 
Estas cerimónias, como 
habitualmente, são bas-
tante concorridas.

ELEIÇÕES
Em Bitarães o ato elei-

toral decorreu com toda 
a normalidade, tendo 
saído vencedor a coliga-
ção  “Portugal à Frente 
com 892 votos, seguido 
do PS com 352, o BE com 
125 e a CDU 45 votos . 
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De 3 a 31 de Outubro decorre em Cristelo o ETC 
- Encontro de Teatro de Cristelo, iniciativa do Tea-
tro Amador de Cristelo, que terá lugar no Salão 
Paroquial e Social. Esta edição principiou com 
uma performance de Teatro de Rua, contará com 
a participação de grupos de Teatro de Avintes, Er-
mesinde, Ovar, Castelo de Paiva e Amarante. Dia 
17, pelas 21:30 será entregue o Prémio Ruy de 
Carvalho ao ator Martinho Silva (conhecido por 
participar em Morangos com Açúcar, Poderosas e 
Bem-vindos a Beirais). A entrada é gratuita, es-
tando disponíveis mais informações no facebook 
“Teatro de Cristelo”.

Apresentação da Monografia de Rebordosa
Será no próximo dia 10 de Outubro que a Direcção da A Celer 

irá apresentar a Monografia de Rebordosa. Vai decorrer no au-
ditório da A Celer pelas 15 horas. Este livro composto por 540 
páginas com muita informação sobre a Cidade de Rebordosa e 
com gravuras a cores, é um livro com o patrocínio exclusivo da 
A Celer Cooperativa de Electrificação de Rebordosa C.R.L.. Os 
associados que estejam conforme os estatutos da Cooperativa 
serão contemplados com um exemplar.

Cristelo

Dia Internacional 
do Idoso

No passado dia  1  de 
Outubro o dia internacio-

ARLINDO
LOURENÇO

nal do idoso foi celebrado 
na Oficina Sénior (Projeto 
Ser Social da Junta de Fre-
guesia de Cristelo) com 
animado convívio e uma 
exposição de pertences 
de valor  sentimental  e 
cultural.

Rebordosa

Bombeiros de Rebordosa
festejaram 37º aniversário

PAULO 
PINHEIRO

O 37º aniversário da Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa  serviu para enaltecer a 
dedicação e empenho de to-
dos aqueles que servem a insti-
tuição e para evidenciar a 
grandeza desta corporação, 
que continua a desenvolver 
um notável trabalho em prol 
da comunidade. 

O aniversário evocado no 
passado dia 27 de Setembro 
começou com uma romagem 
ao cemitério onde foi prestada 
homenagem aos bombeiros e 
diretores falecidos.

No quartel perante varias 
individualidades, foram atri-
buídas condecorações de três 
medalhas de 10 anos de bom-
beiros uma de 15 anos e 8 ele-
mentos receberam a medalha 
dos 25 anos de efetivos servi-
ços. Houve também juramen-

to e a entrega das respetivas 
insígnias e capacetes a 22 no-
vos bombeiros que fizeram 
formação durante dois anos na 
Escola de Bombeiros

Seguiu-se o desfile apeado 
e motorizado para a igreja No-
va de Rebordosa onde o Pároco 

Felisberto celebrou uma 
missa.

Na parte final dos discursos 
que se fizeram ouvir durante o 
almoço, o Adjunto Paulo Fer-
reira aproveitou a ocasião para 
informar que vai deixar o cargo 
de Adjunto “por questões de 
organização” de novo coman-
do para a corporação. “Passarei 
a Oficial Bombeiro, continuan-
do assim a contribuir com os 
Bombeiros e sempre o mais 
importante a população, sem-
pre com o lema “Humildade 
para Servir”, disse.

Marcaram presença no ani-
versário, entre outros, a Liga de 
Bombeiros, o Presidente da 
Junta de Freguesia, Elias Barros 
e o Vereador da proteção civil, 
Manuel Fernando Rocha.

Escuteiros organizam Feira de 
S. Miguel No passado dia 27 de 
Setembro o Agrupamento de Es-
cuteiros 1030 de Rebordosa, à se-
melhança de anos anteriores, or-
ganizam a Feira de S. Miguel, jun-
to à Igreja Matriz e Igreja Nova. Os 
produtos comercializados eram 
essencialmente produtos agríco-

las, oferecidos pela população 
para revenda. A receita angariada 
reverteu a favor do agrupamento 
1030 de Rebordosa, entidade que 
tem abertas inscrições de recruta-
mento.  Os interessados podem 
fazer a respetiva inscrição, aos 
domingos de manhã, junto da 
Igreja Matriz de Rebordosa.

A Comissão de Festas Re-
bordosa 2016 vai organizar um 
Desfile de Moda, no Pavilhão 
dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, no próximo dia 17 
de Outubro, pelas 21h30. A en-
trada custa dois desfiles (eu-
ros) e a receita angariada rever-
te a favor das festas da cidade 
de Rebordosa 2016.

A Rebord’arte está a organi-
zar um concerto no próximo 
dia 11 de Outubro pelas 18h no 
auditório da A Celer. O Concer-
to intitula-se Dream Quarteto 
será com entrada livre e terá a 
presença de Violancelo Fátima 
Neto; Violino Vitor Sousa; Viola 
D’arco Eva Brandão; Violino 
Nuno Vasconcelos.

Desfile de moda 
em Rebordosa

Desfile de moda 
em Rebordosa

Rebord’arte organiza 
concerto

Sobrosa

Água e saneamento 
avançam

CRISTIANO
MARQUES

Dez anos depois, reini-
ciou a obra de construção 
das infra-estruturas de 
água e saneamento básico 
em Sobrosa.

Foi em Outubro de 2005 
que a rede começou a ser 
implementada nesta fre-
guesia,  tendo atingido 
u m a  c o b e r t u ra  q u e  s e 
aproxima de metade da 
população.

Depois de realizadas 
mais algumas interven-
ções pontuais, das quais se 
destaca o saneamento em 
alta, em 2009, esta obra foi 
agora retomada, com vista 
à sua conclusão nas vias 
municipais da zona Norte 
da freguesia.

O estado de degradação 
das estradas de Sobrosa é 
de tal forma grave que já 
aqui foi denunciado por 

várias vezes. Segundo o 
compromisso assumido 
pelo Município, a repavi-
mentação terá lugar após a 
constr ução da rede de 
água e saneamento.

Espera-se que a popula-
ção adira a estes serviços, 
sobretudo tendo em conta 
que o saneamento é um 
problema de saúde públi-
ca e que, embora tantas 
vezes criticada a sua au-
sência, há ainda relutância 
p o r  p a r t e  d e  a l g u n s 
proprietários.
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Reflexão sobre 
o próximo futuro

C
onheço os re-
sultados das 
eleições legis-
lativas no mo-

mento em que escrevo e 
as implicações que deles 
resultam. São uma pe-
quena porta por onde en-
tra alguma aragem de es-
perança, mas não res-
p o n d e m  a  u m a 
necessidade vital. Afinal 
muito permanece imutá-
vel, a direita politica não 
é devida e justamente 
castigada, as promessas e 
i lusões rendem votos. 
Mas, apesar de insatisfei-
to, ouso prever a cronolo-
g i a  d o s  t e m p o s 
próximos. 

Nesta segunda-feira, o 
que fica? O mesmo inútil 
presidente, a mesma co-
lossal dívida pública, a 
mesma agenda e encena-
ção, a mesma sonolenta 
sociedade, as mesmas di-
cotomias, as mesmas al-
ternativas, as mesmas li-
mitadas esperanças, ba-
seada na fé, na caridade, 
na tolerância, na estabili-
dade, na prudência. É o 
t r is te  desígnio  de  um 
mesmo Povo, quando se 
exigia um Povo diferente. 
Como aconteceu nestes 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

últimos 40 anos. Na ter-
ça-feira seguinte expan-
dem-se ilusões e mano-
bras de diversão, fingindo 
ser diferente e duradouro 
aquilo que só pode ser 
igual e permanente. Mu-
dam-se os rostos, as ver-
balizações, com uma ou 
outra inflexão no execu-
tar, no pensar, no progra-
mar. Mas sem roturas. O 
sufrágio ainda facto re-
cente responsabiliza as 
vítimas e absolve os algo-
zes. A austeridade, que 
não emigrará, antes se 
reforçará,  surge como 
uma bênção, uma opor-
tunidade de ter pouco e 
com pouco sobreviver. 

Na quar ta- fe ira  se-
guinte reforçam-se as 
orientações e as inevita-
bilidades, baseadas no 
“estado de graça” de um 
governo igual/diferente, 
na legitimidade formal, 
no “rumo certo”. Desta-
pam-se alguns preocu-
pantes indicadores, es-
condidos ou menos su-
b l i n h a d o s ,  e 
justificam-se agravamen-
tos, penosidades, e vul-
nerabilidades com a rea-
lidade dura e crua assim 
exposta. Renasce a ideia 

cristianoribeiro@gmail.com

da Unidade Nacional, da 
Coesão e Comunidade de 
interesses, da Dependên-
cia, da Periferia, da Pe-
quenez do país. Surge o 
papão do Caos, do passo 
incerto.

Na quinta-fe ira  se-
guinte, já haverá sobres-
salto, resposta, contradi-
tório, oposição. Limitado, 
limitada. Assinalam-se 
(só então….) os casos de 
promoção pessoal,  de 
corrupção, negócios obs-
curos, crescerá a ingrati-
dão para os governantes, 
soltar-se-ão as denún-
cias. Mas no tempo certo, 
só cresceu aceitação e 
concordância. O discurso 
da governabilidade é mel 
na sopa para quem se 
quer  maior itár io  com 
mais  de  60% de  votos 
contrários. 

Na sexta-feira seguinte 
aparecerão as moções de 
censura, as recusas em 
votar o orçamento dos 
outros, e renascerá o dis-
curso da governabilidade 
e do interesse nacional. 

Nos dias seguintes te-
remos o circo das eleições 
antecipadas, novas pro-
messas, novos protago-
nistas, as mesmas solu-
ções. E o Povo assistirá 
dando o seu voto para 
pagar a encenação. 

O escritor César Prín-
cipe disse recentemente 
que para os convertidos à 
pestilência basta um len-
ço. E mais acrescento: os 
demais têm de replicar à 
peste com a cólera. Sem 
cólera, sem sobressalto 
(que não condiz com o 
Bo m  Povo  Po r t u g u ê s, 
mais habituado à genu-
flexão, à submissão, à la-
múria, ao fingimento), o 
tempo rolará. 

E no meio do pântano, 
alguns manterão a luci-
dez e a coragem de, in-
compreendidos, ousa-
rem propor alternativas. 
Não é fácil. 

O
s resultados eleitorais 
d e  d o m i n g o  à  n o i t e, 
m o s t r a r a m  o  q u e  a s 
sondagens foram di-

zendo ao logo da campanha, afinal 
os Portugueses entendiam que Por-

Agora toca a trabalhar pela estab   ilidade
tugal não estava tão mal como dizia 
o PS e a restante esquerda na cam-
panha, nem tão bem como afirmou 
a coligação. 

E por isso optaram por reeleger a 
coligação no poder mas sem uma 
maioria absoluta que lhes permiti-
ria fazer tudo o que pretendiam.

 É fundamental para o país que es-
tes resultados das eleições se tradu-
zam numa solução governativa está-
vel - “pensa no que podes fazer pelo 
teu país”, dizia Kennedy. Mas tam-

Por
PAULO
SILVA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

tugal não estava tão mal como dizia 
o PS e a restante esquerda na cam-
panha, nem tão bem como afirmou 
a coligação. 

E
sta semana não pos-
so deixar de manifes-
tar o meu contenta-
mento pela excelente 

vitória conquistada pelo meu 
p a r t i d o  n a s  e l e i ç õ e s 
legislativas. 

Depois  de quatro anos de 
muito trabalho a retificar os er-
ros de outros, e a fazer alguns 
também, contra tudo e contra 
todos, o Povo soube reconhecer 
quem está ao seu lado e, contra-
riando o que ainda há bem pou-
co tempo alguns comentadores 
apregoavam, a coligação ga-
nhou e provou que, apesar de 
todas as dificuldades, as medi-
das tomadas foram para o bem 
de todos nós.

É claro que não deu para a 
maioria absoluta (como aliás 
tem sido a norma desde que há 
eleições livres, pois só Cavaco 
Silva por duas vezes e José Só-
crates por uma o conseguiram), 
o que originará que existam 
ainda mais dificuldades para 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Democracia ….. sempre!!!

joaquimneves.progresso@gmail.com

governar nesta legislatura, mas 
esta demonstração de confian-
ça que os portugueses deram à 
c o l i g a ç ã o  j á  n i n g u é m  p o d e 
negar.

No rescaldo das eleições ou-
vimos de tudo um pouco. Desde 
quem dissesse que os resulta-
dos eram uma derrota da coli-
gação (imaginem o que diriam 
se efetivamente tivessem perdi-
do), até chegarmos ao cúmulo 
de o Bloco de Esquerda na eufo-
ria de um resultado histórico vir 
dizer que não viabilizaria um 
Governo da coligação, como se 
fosse possível um partido que 
representa 10 % do eleitorado 
ter influência seja no que for, 
t e n d o  e m  c o n t a  q u e  o  P S  ( e 
bem) fez logo questão de afir-
mar que viabilizaria a formação 
do novo executivo.

Esta vitória da coligação, pa-
ra além de legitimar as medidas 
tomadas ao longo dos últimos 
q u a t r o  a n o s ,  é  t a m b é m  u m 
chumbo gigantesco ao PS e à li-
derança de António Costa, pois 
estes pensaram que bastava 
aparecer para ganhar. Engana-
ram-se, e ainda bem, pois o Po-
vo não esteve para ir em pro-
m e s s a s  e  p re f e r i u  e s c o l h e r 
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VADP
Vincendeau, Lda

ADMITE-SE 
2 técnicos de fresagem

2 técnicos de torno
Conhecimentos em método usinagem 

e programação CNC (FaNUC)
Experiência 4 anos mínimo

Zona industrial de Cête

tel.: 255 750 000
vadp-escritorio@sapo.pt

Agora toca a trabalhar pela estab   ilidade
bém no dia seguinte (dia 5 de Outu-
bro), é obrigação de todos os partidos 
pensar em Portugal e nos Portugue-
ses, pensar nas batalhas que este país 
ainda precisa de vencer.

Não restam dúvidas sobre quem 
venceu – PAF- PSD e CDS, e aos par-
tidários desta coligação os meus 
parabéns, mas também ficou evi-
dente que a esquerda teve a maioria 
dos votos e dos lugares parlamenta-
res, o que vai obrigar este futuro go-
verno a um diálogo com todos os 

partidos e parceiros sociais, algo 
que nos últimos quatro anos não 
fez, e por isso vamos ver como se vai 
destrinçar nesta nova obrigação.

 O resultado eleitoral leva a pen-
sar que para a maioria dos Portu-
gueses o pior já passou e que as pes-
soas em geral estão mais confiantes 
no futuro, mas vamos ver se os ce-
nários montados em vésperas de 
eleições não vão desmoronar den-
tro de poucos dias.

A ver vamos o que isto vai dar.

Democracia ….. sempre!!!

quem muito trabalha e pouco 
promete em vez de quem muito 
gasta e muito promete.

Na minha opinião, não foi só 
a força apresentada pela coliga-
ção durante campanha e todo o 
bom trabalho que o Governo 
realizou que provocaram a der-
rota do PS. O próprio PS e com 
grande responsabilidade do seu 
líder deu um contributo decisi-
vo. Ou seja, desde que tomou 
praticamente de assalto a lide-
rança dos socialistas, António 
Costa adoptou um discurso er-
rante, cheio de promessas irrea-
listas, tendo até por vezes de-
monstrado um impreparação 
surpreendente para quem tem 
tanta experiência política.

Mas o quem mais  me sur-
preendeu foram as declarações 
de alguém do PS/ Paredes com 
responsabilidades Municipais 
que através das redes sociais 
manifestou o seu mau perder e 
uma grande falta de respeito 
pelo Povo, pela democracia e 
por todo o seu funcionamento, 
só faltando mesmo chamar bur-
ros àqueles que votaram na co-
ligação e chegando mesmo a 
afirmar que se surgisse uma 
oferta para emigrar, emigrava.

 Da minha parte, vou escrever 
uma carta ao Consulado da Coreia 
do Norte, da China ou mesmo de 
Cuba para lhe arranjar emprego, 
porque aí de certeza que ganha 
sempre o mesmo, e da mesma cor, 
mesmo que não queira.

Enfim…independentemente 
de quem ganha ou de quem per-
de, devemos ter respeito pelo 
voto e pelas pessoas, e só por-
que não ganha aquele que que-
remos não podemos dizer o que 
nos apetece. Fica-nos mal como 
comuns cidadãos, mas fica ain-
da pior se tivermos responsabi-
lidades políticas como é o caso.

Como disse no início foi uma 
grande vitória do meu partido e 
acima de tudo foi a vitória do rea-
lismo sobre as promessas vãs e 
do trabalho em detrimento do 
despesismo e uma verdadeira li-
ção para alguns Políticos. 

O Povo Português aprendeu a 
lição e, para bem de todos nós, 
já não vai em promessas e mais 
promessas. Finalmente chega-
mos à maturidade da nossa de-
mocracia, e isso, quer se goste 
ou não se goste é, sem dúvida 
nenhuma, uma grande lição de 
civilização.

Bem hajam!

Leste escuro, 
Sol seguro

N
o passado dia 4 
de Outubro, os 
Portugueses 
que exerceram 

o seu direito de voto, de  
clara e livre vontade, de-
ram uma vitória, como di-
ria Jorge Jesus, limpinha, 
limpinha, à  coligação Por-
tugal à Frente, constituída 
pelo PSD e pelo CDS. Não 
foi uma maioria absoluta, 
foi relativa, mas de forma 
inequívoca, não deixando 
margem para qualquer dú-
vida sobre quem deve pre-
sidir aos destinos do nosso 
País nos próximos 4 anos.

Para além da coligação, 
a outra vencedora, e esta 
pelas piores razões foi a 
abstenção,  que voltou a 
subir para os 43,07%, que 
junto com os votos bran-
c o s  2 , 0 9 % ,  e  o s  n u l o s 
1,61%, dava para uma 
maioria absoluta no par-
lamento. É pena que al-
guns dos que mais criti-
cam os partidos tomem 
este tipo de opções e de-
pois se queixem que exis-
te falta de  democracia. 
Todos estão de acordo 
que é preciso fazer algu-
ma coisa para reverter es-
te  alheamento de uma 
parte significativa dos 
eleitores mas parece que 
ninguém sabe muito  bem 
o quê…

Voltemos aos resulta-
dos eleitorais. Tudo indi-
ca que teremos um gover-
no de Direita, num Parla-
mento com maioria de 
deputados de Esquerda, 
mas não uma “maioria de 
Esquerda”. Impõe-se, co-
mo sempre, a existência 
de sentido de responsabi-
lidade, por parte de todos. 
Na nossa memória e na 
vida diária de muitos dos 
nosso compatriotas ainda 
estão as dificuldades que 

enfrentamos, os sacrifí-
cios feitos e os que ainda 
são necessários fazer, não 
sendo possível ceder a de-
vaneios ou delírios de al-
guns. E se com maioria 
absoluta a tentação era 
grande mas inócua, agora 
é susceptível de provocar 
aquilo que Portugal me-
nos precisa: instabilidade 
política e bota-abaixismo 
militante.

António Costa não se 
demitiu, mas não falta 
agora quem reclame a sua 
saída, num  natural ajus-
tar de contas dos “seguris-
tas”. Quando o PS com o 
Tózé teve 2 vitórias  con-
secutivas,  embora por 
“poucochinho”, isso foi 
argumento para lhe tirar o 
tapete. 

Agora, com uma derro-
ta por margem folgada, o 
outro Tó, o Costa, recebe 
de volta a receita que apli-
cou ao seu antecessor, e 
com imbatível  lógica. 
“Quem com ferros mata, 
com ferros morre”, ou en-
tão “quem só mata, morre 
cedo”. Há falta de argu-
mentos para justificar o 
injustificável, pelo menos 
podia ter convocado de 
imediato e de urgência 
um Congresso Extraordi-
nário para “re-legitimar” 
a sua liderança, António 
Costa prossegue os nú-
meros de circo que apre-
sentou ao longo da cam-
panha eleitoral,  agora 

com especial enfâse no 
equilibrismo. Pode ser 
que se aguente, o que pa-
ra sossego de todos na 
época natalícia que se 
aproxima, nem seria mau. 

Cá por Paredes a vitó-
ria da Coligação foi, nova-
mente como se diz em gí-
ria futebolística, sem es-
pinhas, uma goleada à 
moda antiga, quase o do-
bro dos votos do adversá-
rio directo. Se fosse mes-
mo futebol, eu afirmava 
que nem era necessário a 
equipa entrar em campo 
na segunda parte, pois o 
resultado já estava feito 
ao intervalo. No entanto, 
não se pode tirar o pé do 
acelerador. Novas bata-
lhas se adivinham. Exis-
tem por aí alguns oportu-
nistas ou arrivistas que 
querem passar por cima 
dos que já trabalham há 
muitos anos para que se 
conquistem estas vitó-
rias, que aparecem e de-
saparecem em função dos 
seus interesses pessoais, 
mas quando a carroça vai 
há frente não hesitam em 
saltar para cima dela e, se 
os deixaram, até se mon-
tam no burro para terem a 
certeza de que ficam nos 
primeiros lugares.

Este resultado foi uma 
boa resposta e o aviso há 
navegação está feito: em 
equipa que  vence não se 
vai mexer

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário
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Eleitor de Paredes confirma tendência con
A coligação PSD/CDS-PP, 

Portugal à Frente (PàF) obte-
ve em Paredes uma das vitó-

rias mais claras que alcançou 
no país e que contribuiu para 
a vitória “surpresa” nas legis-
lativas. Mais de metade dos 
eleitores que exerceram o di-

reito de voto, 51,49%, votou 
PàF que, pelo distrito do Por-
to, candidatou em 21º lugar 
Conceição Bessa Ruão. Se a 
PàF formar Governo, a pare-

dense que não conseguiu ser 
eleita diretamente, ainda po-
derá ser repescada para a 
bancada de parlamentar do 
PSD. 

O  P S  f i c o u - s e  p e l o s 
26,76% de votos alcançados 
nas mesas de voto dispersas 
pelo concelho de Paredes. Ou 
seja, apenas 12028 eleitores 

paredenses votaram nos so-
cialistas contra os 23139 que 
colocaram a cruz na PàF. Ale-
xandre Almeida, que já 
anunciou estar disponível 

António Orlando | texto
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 servadora
para ser candidato dos socia-
listas nas próximas autárqui-
cas em Paredes. A ser assim 
terá que preparar a candida-
tura longe da alcatifa de São 

Bento. Almeida, colocado 
pelo PS em 22º lugar na lista 
pelo Porto, ficou longe da 
eleição direta para o parla-
mento, agravado com o fato 

de o PS ter perdido as elei-
ções e muito dificilmente irá 
s e r  c h a ma d o  a  fo r ma r 
governo.

O último lugar do pódio 
nas legislativas em Paredes 
foi alcançado pelo Bloco de 
Esquerda que tal como no to-
do nacional, beneficiou do 

descontentamento do eleito-
rado do centro esquerda face 
às propostas dos partidos do 
arco da governação canali-
zando o voto para os Bloquis-
tas (8,06%), que em Paredes 
candidataram Vitorino San-
tos, em 13º pelo círculo elei-
toral do Porto. 

A CDU, vulgo, PCP/PEV, 
no concelho, arrecadou 
4,91% dos votos. Pedro Vilari-
nho, em 29º lugar no distrito, 
tal como os demais candida-
tos de Paredes não conseguiu 
a eleição para a Assembleia 
da República. 

A novidade no Parlamen-

to, o PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, em Paredes, ficou 
no limiar de um digito:0,99%. 
A abstenção em Paredes fi-
xou-se nos 38,34%. 27.950 
eleitores do concelho não 
votaram. Houve 897 votos 
nulos (2.00% e 669 votos em 
branco (1,49%).  
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Eleições excluem deputados 
de Paredes na Assembleia da República 

O concelho de Paredes 
apesar de, nas eleições legis-

lativas, ter votado esmaga-
doramente na lista da Coli-
gação PàF PSD/CDS, “arris-
c a”  a  p e r d e r  o  ú n i c o 

deputado da terra que teve 
na anterior legislatura. Ain-
da assim, numa eventual 
repescagem, o único dos 

quatro candidatos do con-
celho com hipóteses de vol-
tar ao Parlamento continua 
a ser a social-democrata 

Conceição Bessa Ruão. A hi-
pótese tem a ver com a for-
mação do governo. Dias 
após o stresse eleitoral, O 

Progresso de Paredes ques-
tionou o quarteto político 
paredense sobre o resultado 
das legislativas 2015.

A frio, que comentário faz aos resultados nas legislativas, sobretudo em Paredes?

Qual é o seu futuro político?

Após as eleições, a pergunta que se impôs era “quem deve formar Governo?” Qual a sua opinião e porquê?

Agora pedia-lhe quase que uma visão sociológica sobre uma particularidade dos resultados em Paredes: Em Duas Igrejas a Coligação PàF vence com 71,16% dos votos e o PCP/
PEV fica atrás do BE; em Parada de Todeia, o PCP/PEV é 2ª força politica mais votada logo atrás do PS, sendo que a Coligação PàF surge em 3º lugar. Que lição se pode retirar?

  Conceição Bessa Ruão (PàF)

1 – Os resultados des-
tas eleições mostram 
que os portugueses 
querem ter um Governo 
que continue o cami-
nho da recuperação 
económica, que resolva 
os problemas que hão-
de permitir maior e me-
lhor solidez financeira e 
que vá libertando, na medida do possível, a auste-
ridade , que todos, sem exceção, tivemos de 
enfrentar.

Em Paredes especificamente, comparando 
com os resultados a nível nacional, os eleitores 
que votaram na coligação - 53,35% - mostraram 
que fizeram o que tinha de ser feito, tendo por isso, 
direito a não ser ignorados e a exigir mais quer do 
poder central quer das estruturas distritais que a 
apoiam.

2 – A nível de formação de governo, deve formá
-lo quem teve maioria. É assim a nível constitucio-
nal e é a vontade dos eleitores que tem de ser res-
peitada. No entanto, há também sinais que não 
podem ser ignorados. Os votos no Bloco de Es-
querda e no PAN são voto de protesto, que associa-
do à derrota do Partido Socialista exigem, por um 
lado o prosseguimento das medidas lavadas a ca-
bo por parte da coligação – PàF –, mas por outro, 
com a ponderação e o diálogo necessários, que 
permitam fazer os equilíbrios reclamados, pelos 
votos que corporizam.

3 – O meu futuro político poderá ainda passar 
pela Assembleia da República, uma vez que, com 
alguma probabilidade, alguns deputados eleitos 
pelo distrito o Porto poderão sair para o Governo 
ou mesmo outras estruturas. Ora, isso determina-
rá a subida de candidatos colocados em lugares 
que não tenham entrado no dia do apuramento 
dos resultados. É uma probabilidade. Se assim não 
for, continuarei a desenvolver a minha atividade 
junto das populações e com as diferentes institui-
ções. Sucede que também sou deputada às As-

sembleia Municipal e de Freguesia e terei mais 
tempo para me dedicar aos assuntos de carácter 
local. Depois se verá…

4 – O concelho de Paredes é marcado por carac-
terísticas de ruralidade e outros ritmos de ativida-
de, designadamente industrial, que conferem às 
populações formas de sentir e de estar específicas. 
Também os seus referenciais de vida melhor e sa-
tisfação das suas necessidades condicionam as 
suas expectativas e capacidade de resiliência. Os 
resultados eleitorais quer em Duas Igrejas quer em 
Parada de Todeia são a expressão disso mesmo, 
sendo que o posicionamento do Bloco de Esquer-
da em Duas Igrejas é o sinal da vitalidade que a ju-
ventude confere a esta freguesia, bem como ao 
concelho em geral.

  Alexandre Almeida (PS)
1-Os portugueses 

deram duas indicações 
com o seu voto. Que 
querem um governo li-
derado por Pedro Pas-
sos Coelho, por isso de-
ram a vitória à coliga-
ção, mas querem uma 
mudança de política, 
querem o fim da auste-
ridade, por isso é que retiraram a maioria absoluta 
à coligação. Ao retirar essa maioria absoluta hou-
ve uma dispersão de votos em partidos à esquer-
da do PS

2 - Isso está previsto constitucionalmente. Em 
primeiro lugar quem deve formar governo é a for-
ça partidária mais votada, e se não conseguir, de-
verá ser a segunda força partidária mais votada a 
formar governo. 

3- Eu continuarei a defender os interesses da 
População de Paredes, como sempre fiz, como 
vereador do PS na Câmara Municipal de Paredes. 

4 -Os resultados das eleições legislativas em 

Paredes, tal como a nível nacional, mostram que 
as pessoas quiseram dar a vitória à coligação, mas 
querem uma mudança de política, e por essa ra-
zão é que retiraram votos à coligação em 2015 face 
a 2011. O mesmo se passou em Paredes.

  Pedro Vilarinho CDU)
1- A CDU registou o 

melhor resultado eleito-
ral desde há 16 anos atrás 
e alcançou os objectivos 
a que se propôs com 
mais votos, maior ex-
pressão eleitoral e mais 
um deputado eleito pelo 
distrito do Porto, a CDU 
sai reforçada para defen-
der os interesses do povo e do País. Em Paredes, as-
sistimos ao continuado crescimento da CDU, que 
reflete que o povo reconhece trabalho dos deputa-
dos da CDU desenvolvem em prol da defesa dos 
interesses dos trabalhadores, do povo e do País. 

2-  A realidade política nacional mudou, motivo 
pelo qual, na nossa opinião, deve mudar também 
o governo. A coligação PSD/CDS não tem condi-
ções para continuar a sua política de empobreci-
mento do País. Entendemos que o PS deve procu-
rar uma solução governativa junto do PCP, Verdes e 
Bloco de Esquerda.

3- Obviamente que o meu futuro político pas-
sará como até aqui pela defesa intransigente dos 
direitos do Povo, dos trabalhadores e do País. Pela 
Afirmação de uma política patriótica e de esquerda 
que devolva a Portugal a sua soberania. Como sa-
be, faço parte de um grande coletivo partidário, 
que está na política para servir e não para se servir, 
e continuarei a lutar e a contribuir em defesa de 
uma sociedade mais justa, mais fraterna e 
solidária.

4-Obviamente que são duas realidades bem 
distintas. Em Parada de Todeia (terra da qual tam-
bém sou natural), sendo o poder local de gestão da 

CDU, há já 14 anos, a população tem um conheci-
mento real das melhorias que a CDU trouxe ao 
desenvolvimento da freguesia e ao apoio social 
que nela existe, que é um exemplo no concelho e 
até mesmo no País. Face a isto, e a esta identifica-
ção do povo de Parada com o projecto da CDU é 
natural que isso se tenha refletido de forma bastan-
te expressiva nos resultados eleitorais.

  Vitorino Jorge Santos (BE)
1-Em Paredes o Bloco 

teve uma boa votação, 
resultante de um bom 
trabalho efetuado por 
nós. Globalmente so-
mos os únicos que pode-
mos cantar vitória, por-
que de uma forma, ou 
outra os outros foram 
derrotados. No País, tira-
mos diretamente alguns deputados à direita, em 
alguns distritos e na Madeira.

2-Se o PS, fosse dirigido por pessoas de esquer-
da, tentava o diálogo com os outros deputados de 
esquerda e aí quem sabe, poderia nascer um Go-
verno, que respeitasse a vontade da maioria dos 
Portugueses: - a mudança de política.

3-Sempre o mesmo e enquanto puder: Servir o 
Partido e o meu País naquilo que for capaz.

4-Relativo a Duas Igrejas tenho receio em me 
pronunciar, porque posso ser inconveniente, 
aqueles 71,16%, fazem-me rir e por aqui me fico...

Em Parada, sempre houve uma grande implan-
tação da CDU e talvez não fomos capazes de fazer 
passar a nossa mensagem, no entanto não deixo de 
registar, a grande maioria de esquerda aí existente.

A lição a retirar, é que continua haver muito tra-
balho a efetuar. No entanto, estas eleições deram 
mesmo assim, a indicação de que a maioria (embo-
ra eu pessoalmente esperasse mais) do Povo Portu-
guês não quer esta gentinha, que tanto mal nos tem 
feito, no Governo.

António Orlando | texto
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Um milhar de idosos confraternizou  
no parque da cidade de Paredes
Vidas. Mega festa promovida pela Misericórdia abriu as portas ao concelho. 

Uma festa rija, em Dia 
Internacional do Ido-
so, pôs a terceira ida-

de do concelho a dar um pezi-
nho de dança. Um bailarico, 
com música ao vivo, foi um 
dos pontos alto do convívio 
que, no Parque da Cidade de 
Paredes, juntou 1100 idosos 
dos quatro cantos do municí-
pio. A iniciativa anual, promo-
vida pela Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paredes (SCMP), 
este ano foi aberta à participa-
ção dos utentes de todas as 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e Centros 
Sociais e contou com o contri-
buto de 15 instituições espa-
lhadas pelas diferentes fregue-
sias do concelho.

“Este ano entendemos por 
bem que as outras instituições 
também participassem. A fes-
ta só foi possível graças a uma 
gigantesca operação logística, 
com apoios de muita gente. 
Está tudo a correr muito bem. 
Até agora, e estamos quase no 
fim, ninguém se sentiu mal”, 
explicou, Susana Pelota, assis-
tente social na SCMP. 

A festa arrancou logo pela 
manhã, com uma caminhada 
pelo parque e prosseguiu com 
diversos espetáculos de ani-
mação de rua protagonizados 
pelos alunos dos cursos pro-
fissionais da Escola Secundá-
ria de Vilela. Depois, foi cele-
brada uma missa campal, por 
oito padres de diferentes paró-
quias. A seguir, já se fazia tarde, 
veio o almoço para retempe-

António Orlando | texto

Lares 
precisam-se
O Dia Internacional do 
Idoso em Paredes pôs 
a nú uma evidência fa-
ce à evolução da socie-
dade: há falta de lares 
residenciais no conce-
lho. Os que existem 
atualmente, em Lorde-
lo, em Rebordosa, em 
Sobrosa e na cidade de 
Paredes (Misericórdia) 
são manifestamente 
insuficientes para as 
necessidades 
concelhias. 
“O que nós verificamos 
é que, em termos de 
lares de internamento, 
era necessário haver 
mais respostas porque 
não conseguimos dar 
resposta a tudo. Os 
idosos duram cada vez 
mais e as instituições 
são poucas”, explica ao 
Progresso de Paredes, 
Elsa Teixeira técnica 
na Santa Casa da Mi-
sericórdia de Paredes. 
A Misericórdia tem 
uma extensa lista de 
espera de potenciais 
utentes.
A falta de capacidade 
de resposta face às so-
licitações que é trans-
versal a todas institui-
ções, segundo a res-
ponsável, “só pode ser 
resolvido com a inter-
venção do governo que 
não tem feito novos 
protocolos neste 
domínio”. 

Ana Nunes
72 anos
residente em Gandra

“É um dia diferente que 
nos faz bem para comba-
ter a solidão. Já tenho 
pensado em ir viver, com 
o marido, para um lar. 

Júlia Pereira 
Magalhães
83 anos
utente 
do lar da SCMP 

“Nunca gostei muito 
de bailes. Gostava 
mais que a festa fosse 
o almoço, música sem 
dançarias e depois ía-
mos embora. Tenho 
muitos problemas de 
saúde que me pren-
dem à cadeira de 
rodas.”

Fernando 
Silva 
Moreira
73 anos
residente em Gandra

“Os bailes são a minha 
perdição desde os 18 
anos. Sempre que pos-
so dar um pezinho de 
dança lá estou. E hoje 
não podia ficar de bra-
ços cruzados ali senta-
do. O problema é que a 
máquina já começa a 
falhar.”

rar energias. E a ementa cor-
respondeu ao gosto de todos: 
uma feijoada à moda do Porto, 
confecionada na cozinha da 
Misericórdia. 

“Uma feijoada comida 
com regras, não faz mal a nin-
guém. Os idosos tem as mes-
mas necessidades que os ou-
tros adultos. Desde que não 
sejam diabéticos, não façam 

hemodialise…e um dia não 
são dias”, justifica a ementa, 
Elsa Teixeira, técnica social. 

O repasto foi servido, em 
dezenas de mesas corridas co-
locadas estrategicamente, à 
sombra do arvoredo. É que o 
tempo de veraneio, no primei-
ro dia de outubro, ainda se fa-
z i a  s e n t i r  c o m  g r a n d e 
intensidade. 

Despachado o almoço, a 
música tradicional subiu ao 
palco pelos “Amigos da Borga” 
e os idosos não se fizeram ro-
gados. Vai daí fizeram, ali mes-
mo, um bailarico. Quem por 
razões de saúde não podia dar 
um pezinho de dança, perma-
neceu na cadeira mas não tira-
va os olhos dos dançarinos de 
ocasião. O lamento era só de 

não poderem fazer o mesmo. 
Dançar.

Seguiu-se o lanche e o re-
gresso, uns às instituições que 
os acolhem diariamente e ou-
tros a casa. No final da festa fi-
cou a certeza que a esmagado-
ra maioria do milhar de idosos 
passou “um dia diferente, para 
melhor”. Pelo menos com 
mais companhia e ao ar livre. 
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Câmara recorre a liquidez  
financeira para liquidar dívidas
Assembleia Municipal. PS por votou contra alegando não ter informação suficiente. Celso Ferreira ironiza ao afir-
mar que está à espera que os socialistas apresentem mais uma queixa-crime por falsificação de documentos.

A Assembleia Municipal 
de Paredes aprovou, 
por maioria, os planos 

de liquidação de dívida aos 
credores do município. 

A decisão de avançar com 
a amortização de divida, se-
gundo a explicação do presi-
dente da Câmara de Paredes, 
Celso Ferreira, decorre da li-
quidez financeira da Câmara. 
“Temos liquidez, queremos 
pagar a quem devemos e por 
essa via, decidimos baixar o 
valor do empréstimo, que já 
não precisamos de tanto por-
que já pagamos cerca de qua-
tro milhões de euros que era a 
nossa divida”, justificou. 

Depois, Celso Ferreira 
aproveitou a ocasião para de-
sancar no PS, que em reunião 
do executivo votou contra, 
alegando falta de informação. 
“Lamentavelmente o partido 

António Orlando | texto
socialista, mais uma vez usou 
de má fé e subterfúgio, ao di-
zer que não tem informação 
suficiente. Isto é um atestado 
de incompetência e imprepa-
ração. Porque a informação 
obrigatoriamente está lá to-
da. Se não estivesse nem os 
bancos emprestavam o di-
nheiro, nem sequer os forne-
cedores assinavam os acor-
d o s  d e  p a g a m e n t o ”, 
argumentou. 

Ora no dizer do autarca, a 
posição do PS com este tipo 
de argumentação é “uma des-
culpa de mau pagador, de 
uma equipa mal preparada 
para fazer oposição à câmara 
municipal e que à mínima di-
ficuldade, quando confronta-
da com sucessos ainda que 
pequenos da governação 
PSD, não sabe reagir e fica 
bloqueada. Já só fico à espera 
que apresentem mais uma 
queixa-crime por falsificação 
de documentos”, concluiu.

O ponto acabaria por ir a 
votação sem que houvesse 
qualquer intervenção dos de-
putados municipais. Só o fize-
ram, para desespero de Celso 
Ferreira, após a votação usan-
do a figura da declaração de 
voto. Celso Ferreira viu-se 
mesmo na obrigação de apelar 
à atenção do presidente da 
mesa da Assembleia, por este 
permitir réplica a quem “não 
têm capacidade de fazer o 
combate político. Então eu te-
nho direito a treplica. Isto é ab-
surdo. Não quero usar da pala-
vra porque o senhor é que tem 
de gerir a Assembleia”, disse, 
Celso, indignado, perante a 
abertura de Granja da Fonseca 
para que o edil se defendesse 
se assim o entendesse. 

Pelo meio, Granja da Fon-
seca admitiu que “não é fácil 
conduzir uma assembleia on-
de os intervenientes não res-
peitam as regras”. “Se um dia 
estiver nesta cadeira, o se-

nhor vai ver que não é fácil”, 
justificou Granja no meio de 
um bruaá, ao que Celso retor-
quiu: “Não estarei. Não sou 
candidato a órgão autárquico 
nenhum”. 

Álvaro Pinto, da CDU, fa-
lou em coerência, para justifi-
car o voto favorável à propos-
ta da câmara do Plano para 
Liquidação de Divida. “So-
mos a favor de se pagar a 
quem se deve e nomeada-
mente a empresas que até fo-
ram insolventes e os seus tra-
balhadores nem tiveram os 
seus salários. Nós somos coe-
rentes e, como assim somos, 
votamos a favor”, disse o 
comunista. 

Dos oposicionistas à pro-
posta, Rui Silva do CDS expli-
cou que votou contra, “não 
que seja contra as pessoas re-
ceberem as dívidas, mas sim 
contra pela forma como as 
dívidas foram contraídas”, 
justificou. 

O PS, que já tinha votado 
contra na vereação, repetiu a 
votação na Assembleia Muni-
cipal, alegando que não ficou 
esclarecido, por exemplo “em 
quantos meses é que se vai 
pagar? A minuta diz que ́ a di-
vida será paga no prazo máxi-
mo reticências meses´. Esta 
falta de informação nas reu-
niões de câmara e na Assem-
bleia faz-nos manter a nossa 
coerência”, atacou.  

Luciano Gomes, da ban-
cada do PSD, defendeu que o 
plano de liquidação de dívida 
aos credores do município “é 
a demonstração em primeiro 
lugar que temos crédito pe-
rante a banca, queremos pa-
gar àqueles que necessitam 
do dinheiro e portanto é uma 
prova de boa fé”, disse. 

PoLíCIA MUNICIPAL 
VAI tER NoVo ChEFE 

Na mesma sessão da As-
sembleia Municipal foi, igual-

mente, aprovado por maioria 
a alteração ao mapa de pes-
soal para 2015, a abertura de 
concurso para provimento de 
chefe de divisão da Policia 
Municipal que tem sob a sua 
alçada 17 efetivos e a anula-
ção do procedimento para 
provimento do lugar de chefe 
da divisão de Desporto. 

A assembleia Municipal 
procedeu ainda ao reconhe-
cimento de interesse público 
municipal da atividade in-
dustrial de duas unidades 
empresariais. Uma em Vilela 
e outra em Gondalães. Esta 
última tem que ver com o li-
cenciamento de uma vacaria 
aproveitando o regime espe-
cial que está em vigor até ao 
final do ano. Nesse particular, 
o presidente da Câmara, pe-
diu aos presidentes de junta 
para passarem a palavra nas 
freguesias aos empresários 
agrícolas sobre esta possibili-
dade “que não deve ser 
desperdiçada”.  

Por unanimidade foram 
aprovadas, a Revisão do Plano 
de urbanização da Cidade de 
Paredes e a colocação de sina-
lização vertical e horizontal 
em alguns arruamentos das 
freguesias de Beire, Bitarães, 
Cete, Gandra, Lordelo e 
Rebordosa.

Assembleia Municipal. 
Celso Ferreira acusou presi-
dente de junta de Rebordosa 
de na sua curta intervenção 
repetir nove vezes a mesma 
pergunta e “de não querer” a 
requalificação da Escola Bási-
ca 2º,3º ciclos. 

A garantia de financia-
mento para a reabilitação da 
EB2,3 e Secundária de Rebor-
dosa, que o presidente da Câ-
mara de Paredes diz ter rece-
bido do Conselho Metropoli-
tano do Porto, via fundos do 
novo quadro comunitário de 
apoio – o Portugal 2020 – pro-
vocou uma acalorada troca 
de palavras entre Celso Fer-
reira e o presidente da junta, 
Elias Barros, no decurso da 
última reunião da Assembleia 
Municipal. 

O autarca de Rebordosa 
disse duvidar dessas garan-
tias dadas por Celso Ferrei-
ra, porque, “garantia”, diz ter 
do diretor da Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Esco-
lares “que não existe ne-
nhum documento que ates-
te o que Celso Ferreira dá 
como certo. Elias Barros 
conclui que “alguma coisa 
está escondida”, lançando a 
suspeita que se está perante 
“uma mera habilidade” de 
Celso Ferreira “para que as 
aulas começassem sem 
problemas”. 

Celso ouviu e depois com 
uma calma olímpica subiu ao 
púlpito e atirou: “quero felici-
tar o presidente da Junta de 
Rebordosa, é importante que 
tenha falado tanto tempo ain-

da que seja importante que 
tenha formulado a mesma 
questão, se não estou em erro, 
nove vezes. Não lhe vou res-
ponder de uma forma exaus-
tiva nove vezes. Acho que o 
senhor é capaz de entender 
logo à primeira. A resposta 
que tenho para lhe dar não 
lhe vai agradar: o senhor não 
quer que a obra se faça. Diga a 
verdade. O senhor não quer 
soluções porque isso lhe reti-
ra protagonismo na fregue-
sia”, atirou. 

Celso Ferreira garante que 
lutou “para que conseguísse-
mos incluir mais uma escola 
no plano de investimentos da 
reabilitação do 2º e 3º Ciclos 
em Paredes”, mas confessa 
que ainda não ficou satisfeito. 
“Porque apesar de termos in-

cluído a escola de Rebordosa 
com uma rubrica que vai ser 
no futuro completada por 
responsabilidade da CCDRN 
que assumiu perante os con-
celhos de Paredes e de Valon-
go e um terceiro concelho da 
margem sul do Douro, que irá 
incluir a verba necessária, 
que tanto quanto sei não são 
apenas os 2 milhões de euros 
da Escola de Lordelo”.

Aliás, o autarca fez ques-
tão de sublinhar que “a ver-
ba necessária” para requali-
ficar as duas escolas – Lorde-
l o  e  R e b o r d o s a  –  s ã o 
superiores “e portanto são 
verbas de rubrica”. “Segui-
mos as indicações da CC-
DRN, está escrito, está apro-
vado. Só não acredita quem 
acha que vai ganhar mais 

Celso Ferreira acusa Elias Barros  
de não querer obra em Rebordosa

uns votitos por dizer mal do 
presidente da Câmara é dis-
to que nós estamos aqui a 
falar. Por mais mal que di-

gam de mim, em Rebordosa, 
eu sou o melhor presidente 
de Câmara da história de Re-
bordosa”, concluiu. 
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Paredes/Halcon/ 
Rota dos Móveis conquista 
Supertaça Carlos Meinedo 
de polo aquático

Vencedor em título, cam-
peão nacional e vencedor da 
Taça de Portugal, o Paredes/
Halcon/Rota dos Móveis,  fez 
jus ao seu estatuto, batendo o 
CDUP por 12-8. 

Na competição disputada 
na piscina municipal de Fel-
gueiras, a equipa paredense 
construiu o triunfo com golos 
de Tiago Costa (2), Armando 

Rodrigues (1), Rui Ferraz (1), 
Tiago Pinto (1), António Cer-
queira (3), Salvador Lopes (2) 
e Ricardo Teixeira (2).

O Paredes/Halcon/Rota 
dos Móveis alinhou com os 
seguintes jogadores: Carlos 
Gomes, Nuno Branco, Tiago 
Costa, José Fougo, Armando 
Rodrigues, Roberto Alves, Rui 
Ferraz, Tiago Pinto, Ricardo 

Sousa, António Cerqueira, 
Salvador Lopes, Ricardo Tei-
xeira, Rogério Magalhães. 

Na final feminina, o Fluvial 
Portuense, campeão nacio-
nal e nove vezes vencedor da 
Supertaça, confirmou o seu 
favoritismo, vencendo por 
13-7 o Benfica, que estava pe-
l a  p r i m e i r a  v e z  n a 
competição.

Golfe para 
movimento sénior 
de Paredes

Os idosos das Instituições de 
Solidariedade Social do Concelho 
de Paredes que integram o progra-
ma Movimento Sénior, desenvolvi-
do pelo Pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal de Paredes, vão 
passar a ter aulas de iniciação ao 
golfe. Para além das práticas de 
ginástica e de boccia, esta será 
mais uma atividade do programa, 
com aulas mensais no Campo de 
Golfe do Aqueduto, em Vila Cova 
de Carros. 

Este protocolo com o Movi-
mento Sénior do concelho de Pa-
redes, segundo fonte autárquica, 
“vai aproximar ainda mais a popu-
lação local ao Paredes Golfe Clu-
be, mas, mais importante do que 
isso, vai dar momentos de prática 
desportiva, contato com a nature-
za e um novo espírito de conquista 
aos nossos pais e avós”. 

A primeira experiência de fa-
miliarização com a modalidade, 
que juntou 250 idosos ocorreu no 
passado dia 24 de setembro, 
acompanhados pelos técnicos do 
Paredes Golf Clube. “É uma opor-
tunidade de experimentar uma 
nova modalidade, uma nova forma 
de praticar desporto, mantendo o 
que é a tradição do movimento sé-
nior, isto é, o convívio entre as IPSS 
do concelho de Paredes”, refere 
Cândido Barbosa, vereador do Pe-
louro do Desporto. 

Já António Manuel Bessa, Pre-
sidente do Paredes Golf Clube, 
salienta: “o apelo da responsabili-
dade social neste clube é muito 
grande. Existimos para formar jo-
gadores e proporcionar a prática 
de golfe, mas também para servir 
a comunidade”. 

António Orlando | texto
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nos primeiros cinco lugares 
do campeonato. Há indica-
ções da AFP que no final do 
campeonato os cinco pri-
meiros classificados têm 
acesso direto à Taça de Por-
tugal. Sendo assim, o nosso 
objetivo é o quinto lugar”, 
explica Mário Rocha. 

A subida de divisão, “não 
é prioridade” para Mário 
Rocha, treinador no clube 
há nove anos, vividos entre 
a  for mação e  a  equipa 
principal. 

“Sei o que é subir de divi-
são, fi-lo por três vezes. É 
marcante para toda a vida 
mas temos que ter os pés 
bem assentes na terra e este 
clube só passou a ter estas 
boas condições de trabalho 
desde 19 de janeiro, data de 
inauguração do complexo 
desportivo. É um clube 
cumpridor, e por aquilo que 
me é dito, a direção só enca-
ra a subida ao Nacional 
quando atingirem os 400 
sócios. Neste momento, se-
gundo é dito, não reúnem as 
condições financeiras para 
subir de divisão. Quando 
assim é, mais vale conti-
nuarmos na Elite – Pró e o 
clube manter-se cumpri-
dor”, assume. 

No campeonato “parti-
cular” de Paredes que se jo-
ga dentro da divisão de Elite 
por força da existência em 
prova de quatro equipas do 
concelho, o Gandra “quer, 
se possível, ser a melhor 
equipa de Paredes, mas não 
troca esse pretenso título 
por um lugar de acesso à Ta-

ça de Portugal. Eu sendo pa-
redense, gostava que o con-
celho tivesse um clube na 1ª 
Liga. Era muito bom para 
todos. Não sendo possível, 
jogar com o Gandra com 
mais três equipas do conce-
lho é agradável, é motiva-
dor. Trazem sal e pimenta 
aos jogos”, realça.  

O Aliança iniciou a tem-
porada a jogar no Complexo 
Desportivo Cidade de Gan-
dra, um estádio com piso 
sintético mas com uma 
qualidade que o coloca pra-
ticamente ao nível dos rel-
vados naturais. 

“É o melhor campo que 
temos no país para a prática 
de desporto. E explico por-
quê: o campo não é betumi-
noso mas sim em brita, tem 
uma drenagem fantástica, é 
mole, muito parecido com 
relva natural; o problema é 
uso intensivo do sintético, 
por causa da formação”, faz 
notar o mister da Aliança. 

Para aligeirar a pressão 
no campo principal, um dos 
objetivos da direção da 
Aliança de Gandra será 
construir um campo de fu-

desporto

Aliança de Gandra aposta no 
apuramento para a Taça de Portugal
Futebol. Clube da cidade de Gandra aposta no ecletismo para crescer. Equipa B de futebol está também na forja 
para potenciar a formação na coletividade.

A Aliança Futebol Clu-
be de Gandra soma 
oito pontos, em cin-

co jornadas do campeonato 
da Divisão de Elite - Pro-na-
cional 2015/16, mas o seu 
treinador Mário Rocha, es-
perava ter pelo menos mais 
três pontos. 

“O comportamento e o 
rendimento da equipa me-
reciam mais. Mas por algu-
ma inexperiência numa ou 
noutra situação, e coisas 
estranhas ao futebol, temos 
os pontos que temos mas 
merecíamos ter uma pon-
tuação melhor”, diz o técni-
co em defesa do grupo que 
lidera há cinco épocas. 

Para já a pontuação al-
cançada pela Aliança de 
Gandra, em resultado de 
duas vitórias, dois empates 
e uma derrota, vale a parti-
lha com o Leça do 5º lugar 
na Elite-Pró. Na Taça da As-
sociação de Futebol do Por-
to (AFP), a equipa da cidade 
de Gandra, obteve uma vi-
tória e duas derrotas num 
total de três jogos. 

Uma das pechas que a 
equipa terá de corrigir, tem 
a ver com o setor defensivo. 
É que se em termos ofensi-
vos a equipa tem marcado 
muitos golos, na defesa, 
também os tem sofrido em 
número elevado, ainda que, 
no deve e haver, na totalida-
de dos oito jogos já disputa-
dos entre Campeonato e 
Taça o saldo seja positivo: 
12 golos marcados e nove 
sofridos. 

O bom pecúlio pontual 
permite à equipa estar, 
atualmente, nos lugares da 
frente da Divisão de Elite 
que separa o futebol Distri-
tal do Campeonato Nacio-
nal de Seniores (CNS). 

“Não assumimos esse fa-
voritismo da subida de divi-
são, nem são os objetivos do 
clube que me contratou. Os 
objectivos são claros: ficar 

António Orlando | texto

tebol de sete. “Se se concre-
tizar, então aí sim, o clube 
fica com umas condições 
ótimas”. 

O plantel é um misto de 
juventude e experiência. Os 
atletas mais novos têm 18 
anos, no caso o defesa Edi-
nho e o médio Emanuel 
Coelho. O defesa Zé Alberto 
e o guarda-redes Cláudio, 
ambos com 36 anos, são os 
jogadores mais velhos se-
guidos pelo Manuel Luís 
com 35 anos. “Temos joga-
dores que foram profissio-
nais durante muitos anos e 
ainda consigo encontrar 
muita motivação, muita 
paixão. Eles adoram treinar 
neste campo”, revela.

Equipa B de seniores po-
de ser realidade na próxima 
temporada

A formação é uma das 
apostas do clube: “neste mo-
mento temos seis atletas da 
formação; Este campeonato 
é muito exigente para quem 
sobe aos seniores vindo da 
segunda divisão distrital de 
juniores. Assim a aposta nes-
te clube é que os escalões de 
formação joguem pelo me-
nos na 1ª divisão distrital.”

Aliás, no campo dos so-
nhos dos dirigentes do Gan-
dra estará prestes a tornar-
se real a formação de uma 
equipa B, para proporcio-
nar um melhor enquadra-
mento dos ex-juniores no 
futebol sénior. “Estamos a 
pensar seriamente lançar 
uma equipa B, para que os 
jogadores da formação pro-
gridam calmamente e pos-
sam chegar à idade de 21 

anos com mais competên-
cias para jogar na equipa 
principal. É que um miúdo 
vindo dos juniores com 18 
anos subindo aos seniores 
para competir com jogado-
res trintões, o processo de 
maturação desse atleta 
transforma-se num choque 
muito grande”, explica Má-
rio Rocha. 

O principal clube da ci-
dade de Gandra tem imen-
so potencial. O futebol tem 
o auxílio do pavilhão que é 
usado em dias de tempesta-
de “o que é muito bom. Há 
neste momento a urgência 
em fazer um departamento 
médico e uns balneários só 
para o futebol. Os balneá-
rios que usamos - bons não 
há dúvida – são do pavi-
lhão”, ressalva o treinador.

Com uma média de es-
p e t a d o re s  a  ro n d a r  o s 
300/400 espetadores nos 
jogos em casa, é um sinal 
que o clube está a renascer 
após um processo compli-
cado : “Andamos a jogar em 
Paredes durante quatro 
épocas, a 13 quilómetros 
daqui. O número de sócios 
reduziu drasticamente, 
desceu até aos cerca de 80 
associados. Neste momen-
to temos 208 associados. 
Em pouco mais de meio ano 
cresceu em 140 o número 
de novos sócios e sem qual-
quer campanha de angaria-
ção”, faz notar o Mister.

A Aliança de Gandra além 
da equipa de seniores é, co-
mo se percebe, futebol de 
formação com um total de 
oito equipas, orientadas por 
Cerqueira, antigo jogador do 
Paredes e Penafiel, mas é 
também futsal feminino e 
atletismo. “Há intenção de 
avançar com uma ou outra 
nova modalidade e se assim 
for iremos chegar com facili-
dade aos 400 associados o 
que facilitará a parte comer-
cial do clube para o dotar de 
instrumentos financeiros 
que permitam outros voos”, 
conclui Mário Rocha.

o treinador 
Fernando 
Valente assinou 
pelo Santa Clara 
da II Liga

Fernando Valente, de 56 
anos, antigo treinador 
do União de Paredes 
substitui Filipe Gouveia, 
que marcou presença 
na apresentação do téc-
nico paredense.
“Estou num clube dife-
rente, primeiro pela sua 
singularidade, por ser o 
maior clube dos Açores, 
e depois também por-
que há aqui, não diria 
uma nova mentalidade, 
mas um traçar de um 
novo caminho para 
aquilo que eu também 
me identifico”, afirmou 
Fernando Valente na 
apresentação oficial, 
em Ponta Delgada.
Fernando Valente é 
coadjuvado por Márcio 
Rocha e por Miguel Ma-
tos, treinador de guarda
-redes, além de Hugo 
Relvas, que tem orien-
tado a equipa desde a 
saída de Filipe Gouveia 
e que permanece na 
equipa técnica.
Fernando Valente pas-
sou pelo União de Pare-
des, Lousada, Sp. Espi-
nho e Desp. Aves antes 
de chegar a Ponta 
Delgada.
Valente sucede assim a 
Filipe Gouveia no co-
mando técnico do Santa 
Clara, depois de este ter 
saído recentemente do 
clube dos Açores para 
orientar a Académica, 
na I Liga.
“Vimos num contexto 
de dar continuidade, 
mas o Fernando Valente 
é diferente do Filipe 
Gouveia, as pessoas 
criam expetativas, mas 
somos personalidades 
diferentes e de certeza 
quando se contrata um 
treinador para um tra-
balho destes também 
se contratam ideias e foi 
neste diálogo que efeti-
vamente achamos dar 
continuidade àquilo que 
está a ser feito e acres-
centar mais alguma coi-
sa”, afirmou o treinador 
de Paredes.

António Orlando | texto
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)
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MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
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AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafi el

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

Climatização, Lda.

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

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

av.ª Central de astromil
loja nº 583

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

CENTRO DE  ESTUDOS E EXPLICAÇÕES APRENDER@ESTUDAR

■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
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O programa de 
incentivos co-
munitários pa-
ra investimen-

tos- Portugal 2020 não é para 
todas as empresas ao contrá-
rio do que à primeira vista pa-
rece ser.

Tenho sido confrontado 
por muitos empresários, so-
bretudo micro e pequenas 
empresas, que ao ver noticias 
sobre o Portugal 2020, tam-
bém querem fazer investi-
mentos apoiados por fundos 
comunitários, mas depois 
percebem que os apoios no 
âmbito do Portugal 2020 não 
dão para todas as empresas.

Isto é realmente assim, e é 
importante que alguns em-
presários percebam o porquê 
de não poderem ser apoiados 

Por
ALEXANDRE 
ALMEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

ALEXANDRE 
ALMEIDA

Revisor Oficial de Contas

O Portugal 2020 não é para todos
no âmbito dos apoios do Por-
tugal 2020, para não serem 
iludidos com alguns prestado-
res de serviços que lhes co-
bram um determinado valor 
para submeter uma candida-
tura, apesar de saberem desde 
logo à partida que a candida-
tura não vai ter sucesso.

As principais candidaturas 
para as empresas são desde 
logo a Inovação Produtiva e a 
Internacionalização.

Ora, estas candidaturas 
que têm como objetivo não só 
o apoio à compra de novos 
equipamentos industriais co-
mo o apoio à internacionaliza-
ção das empresas, apesar do 
seu regulamento dizer que se 
dirigem a quase todos os ra-
mos de atividade, as empresas 
candidatas têm de ter algumas 
especificidades, sob pena da 
candidatura ter uma tão baixa 
pontuação, que fica excluída 
logo à partida. E que especifi-
cidades são essas que nos le-
vam logo a concluir que nem 
todas as empresas se podem 
candidatar a estes apoios?

 Desde logo, as empresas 

que mais poderão ser apoia-
das são as empresas indus-
triais. As empresas comerciais 
partem desde logo com des-
vantagem face às industriais. E 
nas industriais é muito impor-
tante que as empresas tenham 
um perfil exportador, ou que 
passem a ter um perfil expor-
tador com os investimentos 
constantes da sua candidatu-
ra. Assim, se uma indústria 
pretende fazer uma candida-
tura para obter apoios na 
compra de novos equipamen-
tos industriais mas só se dedi-
ca ao mercado nacional e não 
pretende passar a ser exporta-
dora, esta candidatura está 
desde logo condenada à 
nascença. 

Outra questão muito im-
portante é a criação de postos 
de trabalho e a evolução das 
vendas da empresa entre o 
ano antes do projeto e o ano 
cruzeiro do projeto. Para que 
uma candidatura tenha per-
nas para andar, ou seja, para 
que atinja uma pontuação 
suscetível de aprovação e de 
ter dotação orçamental, tem 

que ser prevista uma evolução 
da faturação no mínimo de 
20% entre o ano pré- projeto e 
o ano cruzeiro e também pelo 
menos a criação de 6 postos de 
trabalho, e nestes, que alguns 
tenham um grau de escolari-
d a d e  d e  p e l o  m e n o s  a 
licenciatura.

Assim sendo, investimen-
tos em empresas que não te-
nham este perfil exportador 
ou que não prevejam a evolu-
ção de faturação e criação de 
postos de trabalho anteriores, 
devem tentar outro tipo de 
apoios, que vão estando dis-
poníveis, mas não ao nível do 
Portugal 2020.

No caso do Comércio, para 
aquelas empresas que vivem 
do mercado nacional, os em-
presários poderão beneficiar 
de apoios como os previstos 
no “Comercio Invest” para 
modernizarem os seus espa-
ços comerciais. Quando se 
tratar de iniciativas empresa-
riais de jovens até 30 anos, po-
derão também candidatar-se 
a apoios no âmbito de “Invest 
Jovem”.
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Com Sarilho Grupo Pé 
na Terra pôs auditório 
d´Alord a dançar 

O Grupo Pé Na Terra 
uma das bandas 
mais consistentes 

na música de raíz portugue-
sa e com uma afinidade úni-
ca com o público, veio ao 
auditório da Fundação A 
LORD, Lordelo, mostrar o 
seu espetáculo, Sarilho. 

No seu historial a banda 
conta com mais de 200 con-
certos realizados na Europa 
e em África. Em 2008 obteve 
o 1.º prémio no Euro-folk’08. 
Com as raízes no passado da 
música tradicional portu-
guesa, mas com os pés bem 
assentes na música do pre-
sente, esta banda, nascida 
no Porto, tem vindo a solidi-
ficar a sua carreira no circui-
to da world music. 

Os Pé na Terra apresenta-
ram o seu terceiro álbum, 
Sarilho que entrelaça 10 
anos de música e composi-
ções da banda com o intem-
poral fiar. 

Como o sarilho transmu-
ta as maçarocas saídas do 
ventre do fuso em meadas, 
do mesmo modo os Pé na 
Terra fiaram em música os 
seus originais, as falas e os 
escritos recolhidos no sopé 
do Marão. 

“Nasce assim um ensari-
lhado de sons, imagens e 
sentires, resultado do labo-
rioso trabalho de plantação 
e crescimento ao longo de 
uma década de maturação e 
florescimento”, explica fonte 
da banda.

Repertório
Amarantesa 
(intro + tema de entrada)
Olha p’ra cima
Escadas de luar
Lírio roxo
No baile
Valsa azul
Voltas do linho
Fala homem nascido
Valsa verde
Galo
Farrapeira
Menino o
Muinheira
Sentir
Leve linho
Pur la Terra/Montes

Casa da Cultura, Happy 
Espetáculo.  “Happy Comédia Musical” espetáculo que estreou no Teatro do 
Campo Alegre no Porto subiu ao palco da Casa Cultura de Paredes.

 “HAPPY” contou a his-
t ó r i a  d e  d o i s  a m i g o s  
que vivem num mundo 

ainda por muitos pouco 
c o n h e c i d o  o n d e  t ê m  
em comum além da sua 

grande amizade, a empre-
gada. O espetáculo decor-
re em ambiente de cheio 
de música, dança, piro-
t e c n i a ,  m u l t i m é d i a  e 
humor. 

“Uma cr iatura s im-
plesmente caricata que 
t e n t a  c o m p r e e n d e r  
este mundo tão simples e 
ao mesmo tempo com-
plexo, pedindo conselhos 
do tipo de vida que eles 
levam para praticar na 
sua própria. No decorrer 
da história viajamos com 
estes dois amigos pelo 
mundo cor-de-rosa onde 
vivem, através de muita 
música, dança e das expe-
riências fantásticas que 
têm tido ao longo dos 
anos que já passaram, 
mostrando todas as aven-
turas e desventuras diver-
tidas que acabaram por 
surgir”, explicou Júlio Oli-
v e i ra ,  a u t o r  e  a t o r  d e 
“Happy”. 

Cristina Briona e Luís 
Marques completam o 
trio de atores em palco.
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reservas@hotelquintadopinheiro.com

Rua do Miraldo n.º 262
4590-390 | Paços de 

Ferreira-Freamunde
Contactos.(+351) 255 870 097 | (+351) 

934 755 075

E felizes viveram para sempre...

MPClinic qualidade em medicina dentária

Advertência: Este novo espaço do progresso é um velho espaço, ou seja, não só uma homenagem aos nubentes, mas também ao passado 
do nosso jornal, revivendo os tempos em que era, também, a revista cor de rosa do nosso concelho, e, por isso, procuramos inspiração nos 
anos 30 na graça e gentileza do estilo e vocabulário da época, que ainda ficam bem nos eventos atuais.

Realizou-se no passa-
do dia 26 na Igreja 
Paroquial de Caste-

lões de Cepeda, o auspicioso 
enlace matrimonial da Exmª 
menina Maria Emília Leal, 
com o distinto advogado 
desta comarca, Dr. Nuno 
Meneses Soares, nosso mui-
to dedicado amigo.

Após o acto religioso, os 
noivos seguiram para Frea-
munde, onde na Quinta do 
Pinheiro, partilharam com 
os convidados, amigos e fa-

miliares um primoroso “Co-
po d’Água”, convívio que se 
prolongou até à noite.

Paraninfaram, Raquel 
Meneses Soares, Irmã do 
Noivo e Ofélia Fernandes, 
bem como Eduardo Leal, Ir-
mão da noiva e Fernando 
Chambre, Tio do Noivo.

Aos nubentes desejamos 
um futuro muito próspero e 
as maiores felicidades para o 
novo lar, de que são dignos 
pelos exímios dotes de espí-
rito e coração.

Presidiu o acto religioso o 
Rev. Padre Vitorino Soares, 
que proferiu uma brilhante 
alocução, que terminou 
com as palavras do poeta Li-
banês, Khalil Gibran, que 
fazemos nossas:

Com o matrimónio ficam 
juntos, mas que haja espaço 
entre os dois; Que o vento 
dos céus possa passar entre 
os vossos corpos.

Amem, mas não transfor-
mem o Amor numa prisão, 
porque Amar não é olhar um 

para o outro, mas olhar jun-
tos na mesma direcção!

Que um encha o copo do 
outro, sem terem que beber 
do mesmo copo; Também as 
cordas de um alaúde estão 
separadas, embora vibrem 
na mesma melodia.

Estejam juntos, mas não 
demasiado juntos - porque 
os pilares do mesmo templo 
têm distância entre si e o 
carvalho e o cipreste não 
crescem um na sombra do 
outro.

Os noivos seguiram em 
viagem de núpcias, para di-

versas terras. 
Que sejam muito felizes.

A época de regresso às 
aulas, este ano, é a 
oportunidade para 

tratar dos dentes com des-
contos. A proposta é da MP-
clinic Dr. Mário Pedro, clini-
ca especialista em ativida-
des de medicina dentária e 
odontologia, localizada na 
avenida Central de Rebor-

dosa. A campanha que pro-
porciona descontos em apa-
relhos dentários estende-se 
até ao final do ano, 31 de de-
zembro. Com o saber do Dr. 
Mário Jorge Pereira Pedro, a 
correção dentária “custa 
menos” na verdadeira ace-
ção da palavra.

Porque os tempos estão 

longe da abundância de ou-
trora, a MPclinic, facilita aos 
seus clientes os custos no 
tratamento dentário com o 
Cheque Dentista. “A valida-
de termina a 31 de Outubro, 
mas se o cliente nos fizer 
uma visita, conseguiremos 
prolongar esse prazo. O que 
pedimos aos nossos clientes 

Corpo Clínico

Medicina Dentária (Dr. Mário Pedro)

Consulta Nutrição (Dr.ª Bárbara Marques)

Consulta Medicina Geral e familiar (Dr.ª Joana Oliveira)

Psicologia Infantil (Dr.ª Carla Pedro)

Psicologia Clinica - Dr.ª Julieta Messena (Terapia familiar, 
terapia de casal, orientação vocacional entre outras 
especialidades)

Fisioterapia (Patrícia Sousa e Sandra Pacheco)

Conheça o nosso preçário para domicílios (fisioterapia e cli-
nica geral)

Horários:

Dr. Mário Pedro Segunda-Sexta 9.00 -19.30/ Sábado 
9.00-12.00

Dr.ª Bárbara Marques – Sextas das 14.00 -19.30, sábado 
todo o dia.

Dr.ª Joana Oliveira- Segunda e sextas 9.00-12.30 e terças e 
quintas 14.00 -19.30

Sandra Pacheco – Segundas, Quartas e Quinta 17.30-19.30

Patrícia 
Sousa – Segundas, quartas, quintas e sextas – 9.00-12.30

Dr.ª Carla Pedro – segunda a Sexta 19.30-21.30.

Dr.ª Julieta Messena Segunda a Sexta 10.00-19.00 

é que não percam a oportu-
nidade de utilizar o seu che-
que dentista ”, alerta o Dr. 
Mário Jorge.

Aliás, a mais valia da MP-
clinic é que a direção clinica 
assume a disponibilidade de 
reorganizar os seus horá-
rios, consoante a disponibi-
lidade do utente.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FalECEU

ANTÓNIO FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 26 de Setembro, com 69 anos.
Com residência habitual: Rua Boa Esperança nº 
38 -Lordelo –Paredes
Casado c/ Guilhermina Rosa Santana Ferreira

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

A FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco teixeira 

do Couto) - madalena/ lordelo Paredes  
LORDELO

FalECEU

CLEMENTO RIBEIRO 
DA COSTA CARDOSO
Faleceu no dia 4 de Outubro, com 89 anos. Natu-
ral e residente em Louredo- Gondalães Paredes. 

Era viúvo de Hortense de Sousa 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 7.º dia ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

LODARES

FalECEU

FERNANDO AUGUSTO ARAÚJO
Faleceu no dia 29 de Setembro, com 73anos
Natural de Freixo de Espada a Cinta, residente: 
Rua do Tanque, 246 – Baltar, Paredes. Era Casa-
do com Maria Augusta Ferreira Nogueira

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio sensibilizados agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizades que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7º dia do saudoso 
extinto ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal lda. – Baltar- Paredes. Sede: 

Rua tratado de tordesilhas, 9 Pedrouços- loja Baltar: av. Bom-
beiros Voluntários, 1448

FalECEU

ARMINDA DA MOTA BARBOSA
Faleceu no dia 4 de Outubro, com 76 anos. Com 
residência habitual: Rua Moreira de Carvalho 
nº 248 – Duas Igrejas – Paredes. Era Viúva de 
Joaquim Coelho Brito

AGRADECIMENTO
Seus fi lhos, 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 fune-
ral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco teixeira 

do Couto) -madalena/ lordelo e Paredes  
DUAS IGREJAS

FalECEU

CUSTÓDIO CARLOS
ALVES  DA CUNHA
Faleceu no dia 1 de Outubro, com 49 anos.
Com residência habitual: Rua da Cabine nº 8 – 

Cristelo – Paredes. Era Casado

AGRADECIMENTO
Sua familia 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. 

FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco teixeira 

do Couto)-madalena/ lordelo e Paredes   
CRISTELO

FalECEU

FILIPA GABRIELA VENÂNCIO 
FERNANDES
Faleceu no dia 24 de Setembro, com 32 anos. 
Com residência habitual: Av. do Entrocamento nº 

31, 2ºEsq. – Lordelo- Paredes. Era Solteira

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

A FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto fi lho (Gerência de Francisco teixeira 

do Couto) -madalena/lordelo e Paredes
LORDELO

FalECEU

CELESTE DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 3 de Outubro, com 82 anos. 
Natural e Residente em Sobrosa - Paredes. Era 
casada com Joaquim de Sousa Fernandes.

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. Participam também que a missa de 
7º dia será celebrada sábado, dia 10 de outubro, pelas 21:00 
horas, na Igreja Paroquial de Sobrosa. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem neste ato religioso.   

A FAMÍLIA
Funerária Xavier Neto, lda. Sobrosa – Paredes

telf. 255873803 telm.914654999

FalECEU

DEOLINDA BARBOSA COELHO
Faleceu no dia 4 de Outubro, com 76 anos. Com 
residência habitual: Rua de Cambelas nº 87 – 
Lordelo – Paredes.Viúva de Fernando de Sousa

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

FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco teixeira 

do Couto) -madalena/ lordelo e Paredes .  
LORDELO

FalECEU

JOSÉ BARBOSA MACHADO
Faleceu no dia 25 de Setembro, com 46 anos.
Com residência habitual: Largo Padre Manuel 
Pinto Preda nº 53 – Duas Igrejas – Paredes.Era 
Casado c/ Emília Adelina dos Santos Gomes

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

FAMÍLIA
Funerária teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco teixeira 

do Couto) -madalena/ lordelo e Paredes  
DUAS IGREJAS
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Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

MUITO IMPORTANTE

Então faça-o quanto antes... Venha visitar-nos na
Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B

4580-873 PAREDES
Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

FalECEU

JOSÉ MANUEL DA ROCHA LOPES
Faleceu no dia 13 de Setembro, com 56 anos.
Natural de Castelões de Cepeda Paredes, resi-
dente em Lodares, Lousada. 

Casado com Ana Maria Nunes Rodrigues

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

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

telf.255782338 - 919740349

FalECEU

MARIA DA LUZ OLIVEIRA DE SÁ
Faleceu no dia 3 de outubro, com 90 anos. Na-
tural de Adaúfe, Braga, residente Beire, Paredes. 
Era viúva de Valdemar da Costa

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

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

telf.255782338-919740349

miSSa DE 3º aNiVERSÁRiO
DE FalECimENtO

ANTÓNIO DE SOUSA E SILVA

Vai decorrer no próximo dia 16 de Outubro, sexta-feira, o 3º 

aniversário de falecimento do seu ente querido. Pelo que os 

seus familiares mandaram celebrar uma missa na Misericó-

dia de Paredes, que terá lugar no mesmo dia, pelas 17 horas.

A quem se dignar a comparecer reiteramos os nossos mais 

sinceros agradecimentos.

a funerária t Couto (Gerência de miguel teixeira do Couto, fi lho 

de Joaquim teixeira do Couto) -PaREDES

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

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

mIcHeLIN GoodYearPIreLLI BrIdGestoNe

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €Dr. Mário Pedro

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

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

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Aos familiares de todos 
os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas 

condolências
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