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EDITORIAL

Hoje decidi escrever o 
texto da minha vida. Até 
porque a questão é 'A 

Questão' por excelência: nada 
mais nada menos que 'O Sentido 
d'A Vida' .  Isso mesmo, com 
maiúsculas e tudo. O diabo da 
questão anda a tirar-me a Paz e 
certas certezas com que me habi-
tuei a viver, de que gostava, e até 
me deram certas forças para tra-
balhar e avançar em diversos 
momentos críticos que muito 
tentavam à calma, ao relaxe, ao 
auto-controlo, à distracção e 
m u i t a s  o u t r a s  f o r m a s  d e 
desistência.

Uma dificuldade enorme se 
deparava, entretanto, aos meus 
olhos. Como encerrar uma ques-
tão recorrente do espírito huma-
no desde o inicio dos tempos? 
Como aglutinar num mesmo sen-
tido todos os homens tendo eles 
afinal destinos, inclinações e sen-
tires tão diferentes?

E como escapar ao ridículo de 
ter fracassado por empreender 
um trabalho superior às forças? 
E que fosse bem sucedido. Como 

arcar com o ciúme de todos os 
altos espíritos que até hoje se 
têm vergado ao peso daquela 
simples pergunta? E que traba-
lhos endossar aos espíritos vin-
douros de modo a salvá-los dos 
vícios da ociosidade a que, decer-
to, se entregariam, resolvida 'A 
Questão'? Essa razão apenas, por 
muito que mo pedisse o povo, 
bastaria para me levar a não re-
velar a resposta pelo alto respei-
to que me merecem os intelec-
tuais que hão-de vir.

Comecei por mirar à volta e 
ver que sentido davam as pes-
soas às suas vidas concretas. O 
que os movia e para onde. Verifi-
quei que a maioria procurava 
acumular riquezas para a satisfa-
ção de prazeres futuros seus e, se 
possível, dos descendentes. Co-
mo, a menos de um cataclismo, o 
número dos descendentes cres-
cerá de geração para geração, a 
procura de riquezas não se detin-
ha, para alguns, em ponto ou mo-
mento algum. Outros, talvez mais 
realistas, procuravam directa-
mente os prazeres que os primei-

ros apenas antegozavam até à 
invenção redentora dos cruzei-
ros de 'turismo sénior'.

Bastantes, não poucos, en-
contravam a razão do seu ser em 
visitar muitas terras, países, cli-
mas, outros seres, ideias diferen-
tes, culturas exóticas. Alguns, 
com grandes e prolongados sa-
crificios, faziam-se atletas para 
num dia de glória subirem a um 
estrado de contraplacado a rece-
ber uma medalha de metal olím-
pico, os aplausos de um estádio, a 
atenção do mundo num segundo 
e depois, o esquecimento, a ultra-
passagem do record, tão suado, 
poucas semanas depois...Outros 
confiavam à busca do conheci-
mento total, à ciência a razão das 
suas vidas. E liam e comparavam 
e testavam e teorizavam, cozi-
nhando penosamente uma ideia 
nova, raquítica, que os mais, se 
não ignoravam, logo contraria-
vam, refutavam ou por qualquer 
outra forma remetiam para a trá-
gica gaveta do obsoleto.

Alguns eram artistas e até fa-
ziam um pouco de tudo aquilo ali 
acima. E criavam beleza. Fartos 
da beleza, em certas alturas em-
preenderam, por oposição, criar 
fealdade, terror. Alguns envere-
daram pela realização pura e 
simples das actividades tenden-
tes à sobrevivência dos indiví-
duos e da espécie: os lavradores, 
os costureiros, os construtores 
de casas, os pescadores. Outros 
sublimaram-nas : os jardineiros , 

os criadores de moda, os arqui-
tectos , os desportistas da pesca. 
Uns puseram-se a inventar má-
quinas e actividades de risco pa-
ra distracção das vidas repetiti-
vas e monótonas de quadros su-
periores da bolsa, aborrecidos 
diante duma economia sempre 
florescente e em expansão: as 
motos, os pára-pentes e outros 
desportos radicais. Outros, en-
fim, atraídos pela vida hospitalar, 
tratavam as quedas das motas, 
quedas de pára-pente, mas tam-
bém o sofrimento inocente. Mé-
dicos e enfermeiros foram, até 
esse ponto, os que mais contri-
buíram para me esclarecer a tal 
questão do 'Sentido da Vida'.

Afinal, um alto sentido da exis-
tência de uns podia, simplesmen-
te, estar na defesa e promoção da 
saúde...dos outros. Independente-
mente de esses outros terem ou 
não descoberto um sentido válido 
para as suas próprias peregrina-
ções na Terra. Depois lembrei-me 
daqueles que , ensinando, transmi-
tiam aos mais novos o valioso pa-
trimónio do conhecimento alcan-
çado pela espécie humana até ao 
momento. Também me pareceu 
uma vida de nobre sentido. E aque-
les que se ocupavam em repetir 
aos duros ouvidos dos humanos a 
mensagem do amor, da solidarie-
dade de espécie e planetária, da 
Unidade Suprema (com muitos 
nomes), desviando com caridade o 
seu olhar do precipício vertiginoso 
onde tanto se detém a apreciar a 

sua própria miséria e insignificân-
cia ou encobrindo ambas sob a 
sempre frágil capa da auto-estima. 
Grandes Homens, esses também!

E os que nos tribunais eram pa-
ladinos de uma ideia de igualdade 
essencial entre todos os homens? 
Vi que cumpriram também um 
digno destino. E os que criavam 
bons livros, bons filmes, belos qua-
dros, músicas locais ou universais 
- todas verdadeiras? Senti que co-
mungavam também do santo espí-
rito, que percorriam a vida com 
um sentido muito próprio e igual-
mente importante, mais uma vez, 
para os outros.

E quando preparava o assal-
to final à Questão para, de uma 
vez por todas, fechar o laço do 
problema, vi surgir na minha 
frente duas estradas: para se-
guir a primeira, tinha de res-
ponder a um complexo questio-
nário: ' O que é a Vida?', ' Como 
define sentido?', 'Que tipos de 
vida admite? ', 'O nosso cosmos 
contém a vida ou é em si mesmo 
unidade elementar de vida a ní-
v e l  s u p e r i o r ,  c o m o  u m 
super-átomo?'. 

A coisa começou a complicar-
-se muito a partir dali e percebi 
que nem ao nove e meio poderia 
chegar.

Enveredei pela segunda es-
trada tentando, aos tropeços, se-
guir uma pomba branca que voa-
va adiante!

Aveiro, 4 de Outubro de 1996

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

O sentido da vida

LUIS FILIPE BOTELHO RIBEIRO nasceu em 
Santo Tirso. Era Novembro de 1967. Da música, 
escrita, vela, engenharia, invenções, agricultura 
de espairecência, solidariedade, portugalidade, 
espírito de Kioto, inventos, guitarra portuguesa, 
Universidade de Aveiro e do Minho, Paredes, 
Mãe, Pai, Tânia, Dinis, Eu, sobrinhos, amigos e 
amigas se fez o seu pequeno Mundo. Foi em 
Agosto de 2015 que nos deixou … Ficando con-
nosco para sempre. Dele:
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A  r e s p o s t a  i d e a l  s e r i a : 
nenhum! 

Esta questão assenta, essen-
cialmente, no consumo exagera-
do de açúcar que se tem vindo a 
verificar, tornando-o numa das 
maiores preocupações atuais.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda que o 
consumo diário de açúcar não 
ultrapasse 10% das calorias in-
geridas, sendo que o ideal é que 
este consumo não ultrapasse 5% 
das calorias ingeridas diaria-
mente (máximo 25g de açúcar/
dia), sobretudo nas crianças. 

Devido ao consumo excessivo 
de açúcar e consequentes efeitos 
negativos, o uso de adoçantes 
tem vindo a ganhar destaque. 
Estes podem ser naturais (como 
por exemplo a Stevia) ou artifi-
ciais (aspartame, sacarina, entre 
outros), têm poucas, ou nenhu-
mas, calorias,  e apresentam 
maior poder adoçante do que o 
açúcar. Os adoçantes artificiais 
são substitutos sintéticos do 
açúcar, presentes numa varieda-
de de alimentos sob a designa-
ção “sem açúcar”, “light” ou “ze-
ro”. Não são substâncias inócuas 
ao organismo e não se sabe quais 
serão os efeitos a longo prazo. Os 
adoçantes naturais são geral-
mente seguros, mas a sua adição 
não proporciona qualquer tipo 
de benefício para a saúde. A me-
lhor opção será aprender a con-
sumir os alimentos na sua forma 
autêntica, sem qualquer tipo de 
adição de açúcar.

Açúcar  
ou adoçante?

A cidade de Paredes conti-
nua sem Balcão de Atendi-
mento Permanente do 

Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. 

A unidade está prometida des-
de que o município aderiu à Área 
Metropolitana do Porto deixando 
por essa adesão de, em matéria de 
emprego, o concelho estar depen-
dente da delegação de Penafiel do 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. Em outubro de 2015, 
na vila da Sobreira, vivia o conce-
lho o pico do desemprego, o então 
diretor do Centro de Emprego de 
Valongo, Luís Cruz Henriques, em 
declarações ao Progresso de Pare-
des prometia “para breve a abertu-
ra de um balcão de atendimento 
permanente”. Porém, passados 
cerca de dois anos, a unidade con-
tinua por abrir. 

No passado dia 14 de julho, Câ-
mara Municipal de Paredes e o IE-
FP – Instituto de Emprego e For-
mação Profissional, a três meses 
das eleições autárquicas, promo-
veram uma visita aquilo que dizem 
ser as futuras instalações do Bal-
cão de Atendimento Permanente 
na Aldeia Agrícola de Paredes, no 
Largo da Feira. A visita às instala-
ções contou com a presença do 
Delegado Regional do IEFP, Antó-
nio Leite e do Presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, Celso 
Ferreira e segundo fonte autárqui-
ca, serviu para “mostrar o espaço e 
as suas valências a todas as entida-
des convidadas”.

“O lema do Centro de Empre-
go é o serviço de proximidade, 
esta é um reforço da presença do 
IEFP em Paredes. A criação do 
Balcão de Atendimento Perma-
nente permitirá um reforço na 
formação às pessoas inscritas e 
também um apoio aos empresá-
rios que procuram mão-de-obra 
qualificada. Tenho também de 
reconhecer e agradecer publica-
mente o empenho da Câmara 

Municipal de Paredes, particu-
larmente do seu Presidente, na 
disponibilização deste espaço. 
Este é um bom exemplo de coo-

peração entre duas entidades 
para o desenvolvimento do Con-
celho,”salientou António Leite, 
Delegado Regional do IEFP.

Celso Ferreira, Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes re-
feriu que “a instalação do Balcão 
de Atendimento”, que ainda não 
existe, “é importante para o Conce-
lho e para a Cidade de Paredes. Em 
breve, deixamos de ter de nos des-
locar a Valongo para tratar de as-
suntos que podemos resolver no 
nosso Concelho. Paredes. As esta-
tísticas dizem-nos que Paredes é o 
7.º Concelho que cria mais empre-
go e a instalação do Balcão no mes-
mo edifício onde funciona tam-
bém o Pólo de Empreendedoris-
mo da Casa da Juventude permite 
criar uma nova dinamização do 
emprego jovem em Paredes”, con-
cluiu perante uma delegação com-
posta sobretudo por autarcas e di-
rigentes do PSD e JSD.

Apesar da pompa, ninguém se 
comprometeu com uma data para 
a abertura do balcão. 

Emprego. Novo serviço está prometido há anos para a Aldeia Agrícola, junto ao Largo da Feira de 
Paredes. Quem precisa dos serviços do IEFP tem que se deslocar a Valongo. 

Paredes à espera de Balcão de  
atendimento permanente do IEFP

António Orlando | texto

BALCÃO DE ATENDIMENTO PERMANENTE 

O Balcão de Atendimento Permanente disponibilizará Informações sobre os 
programas e medidas de apoio à criação de postos de trabalho, Informações 
sobre certificação de aptidão pedagógica de formadores e certificação de 
aptidão profissional, receção e renovação de pedidos de candidatura à certi-
ficação de aptidão pedagógica de formadores, receção de inscrições para o 
subsídio de desemprego, informações sobre os centros de reconhecimento, 
validação e certificação de competências, emissão de declarações da situ-
ação dos utentes inscritos face ao emprego, inserção de ofertas de emprego, 
informação sobre as ofertas de emprego disponíveis, apresentação dos can-
didatos a emprego às entidades com ofertas de emprego (ajustamento entre 
a procura e a oferta de emprego), informação sobre os serviços de infor-
mação e orientação profissional do IEFP, informação e inscrição para efeitos 
de formação profissional, informação e Inscrição para efeitos de procura de 
emprego no Espaço Económico Europeu (Rede Eures), entre outras ações de 
formação para o aumento da qualidade da mão-de-obra.

HILÁRIA MACHADO
Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira
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Decorreu esta semana, a 
10 de julho, no Hospital de 
Amarante, uma reunião entre 
o conselho de Administração 
do Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) e as dife-
rentes corporações de Bom-
beiros que atuam na área de 
i n f l u ê n c i a  d o  c e n t r o 
Hospitalar.

Esta reunião de trabalho 
surgiu na sequência de uma 
outra anterior, realizada no 
Hospital Padre américo em 
janeiro deste ano, e com a qual 
se pretende dar continuidade 
à partilha de experiências e 

promover o debate de oportu-
nidades de melhoria e intera-
ção para um melhor serviço 
às populações.

Durante a sessão, foi notó-

rio o sentimento de aprova-
ção e regozijo pelo trabalho 
de colaboração, quer pelo 
presidente do Conselho de 
Administração, Dr. Carlos Al-

berto, diretor clínico, Dr. Licí-
nio Soares, e enfermeiro dire-
tor, Enf º José Ribeiro, quer 
pelos representantes das di-
reções e Corpos Operacionais 
das várias corporações de 
Bombeiros presentes.

Foram ainda apresentadas 
algumas propostas de melho-
ria de funcionamento que vi-
sam agilizar procedimentos, 
encurtar tempos de espera 
dos doentes e das ambulân-
cias, bem como harmonizar 
procedimentos na receção de 
doentes traumatizados à 
urgência.

Administração do CHTS reuniu com as corporações de Bombeiros

Tal como, no dia a dia, pode sentir a pele seca e 
irritada, pode tambem sentir os olhos a “picar” ou 
a “arder”. Estes são uns dos sintomas mais mencio-
nados de quem sofre de olho seco.

Este problema ocular é resultado de uma fraca 
produção de lágrima nos olhos, quer em quantida-
de, quer em qualidade.

Entre outras funções, a lágrima, pelas substân-
cias que contém, é importante para hidratar, ali-
mentar e lubrificar toda a superfície ocular e, as-
sim, protegê-la de infecções e efeitos nocivos do 
meio ambiente pois, quando em falta, o olho sofre 
uma espécie de agressão/ traumatismo, até com o 
próprio pestanejo.

As pessoas que padecem deste problema, tipi-
camente, referem que sentem os olhos secos e ver-
melhos, acompanhado de ardor. Pode, tambem, 
ocorrer visão turva momentânea.  A produção ex-
cessiva de lágrimas (“olhos lacrimejantes”), a irri-
tação excessiva do olho (ao fumo ou vento), o des-
conforto e complicações com o uso de lentes de 
contato são também dos sinais e sintomas mais 
frequentes nos olhos secos.

São várias os factores que provocam secura 
ocular. A idade por exemplo. Quanto mais velhas, 
mais propensas as pessoas ficam a sintomas de 
olho seco. A menopausa é uma fase nas mulheres 
muito complicada na prudução lacrimal.

Alguns factores externos condicionam, tam-
bém, a estabilidade da pelicula lacrimal, como por 
exemplo: o uso do computador de forma continua-
da e excessiva, ambientes com ar condicionado, 
uso de lentes de contacto e a toma de alguns medi-
camentos (antidepressivos, anti-histamínicos 
etc), entre outros.

Este síndrome não tem cura. Contudo, existem 
formas de controlo eficazes que permitem contro-
lar este problema. Normalmente, é aconselhável o 
uso de lágrimas artificiais (gotas ou gel) ou uma 
pomada ocular que pode encontrar em qualquer 
farmãcia ou óptica. Se os sinomas persistirem é 
importante verificar se não existe qualquer tipo de 
complicação mais grave que obrigue a ocorrer a 
uma medicação específica com prescrição 
médica.

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

O que é o olho seco?

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

Saúde.  CHTS reuniu especialistas em torno da segurança e qualidade de cuidados para as I Jornadas de 
Gestão de Risco Hospitalar. “Falhar na preparação, é a preparação para falhar”, alertou José Fragata, o 
clinico que fez história ao implantar o primeiro coração artificial em Portugal.

O auditório do Hospital 
Padre Américo rece-
beu mais de 200 pro-

fissionais, oriundos de institui-
ções de saúde públicas e priva-
das para as I Jornadas de 
Gestão de Risco Hospitalar, or-
ganizadas pelo Gabinete de 
Gestão de Risco Hospitalar do 
Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS).

Na sessão de abertura, Lu-
ciana Guimarães, responsável 
pelo Gabinete de Gestão de Ris-
co, fundamentou a importân-
cia da iniciativa relacionando 
“a evolução da tecnológica e o 
surgimento de novos riscos as-
sociados às novas tecnologias”.

 José Ribeiro, enfermeiro 
diretor do CHTS, referiu a “es-
tratégia institucional no pro-
cesso de certificação e a gestão 
do risco implica ter a confiança 
dos profissionais e dos utentes, 
estas jornadas são um sinal da 
importância que o tema tem 
para  a  cont inuidade do 
processo”.

“Ninguém gosta da palavra 

‘risco’, queremos segurança. É 
importante para utentes e pro-
fissionais. O objetivo da gestão 
do risco é aumentar a seguran-
ça”, salientou Licínio Soares, 
diretor clínico.

 Por sua vez, Carlos Alberto, 
presidente do Conselho de Ad-
ministração do CHTS afirmou 
que a gestão do risco “é uma 
área com uma relevância tre-
menda nas instituições e a par-
ticipação das pessoas fala por 
si, a importância do tema refle-
te-se no número de pessoas 
presentes”.

 O programa das Jornadas 
contou com vários oradores, 
internos e externos, e dividiu-
-se por três painéis: “A Qualida-
de na Saúde”; “Segurança em 
Ambiente Hospitalar” e “Ges-
tão do Risco Hospitalar: Um 
desafio Atual”.

Um dos oradores convida-
dos para o painel “Gestão do 
Risco Hospitalar: Um desafio 
Atual” foi o Professor Doutor 
José Fragata, autor de várias 
publicações sobre Segurança 
do Doente e Risco Clínico, dire-
tor do Serviço de Cirurgia Car-

diotorácica do Hospital de San-
ta Marta, em Lisboa, e que re-
centemente fez história ao 
implantar o primeiro coração 
artificial em Portugal.

O Professor na sua apresen-
tação “Risco Clínico no Bloco 
Operatório” comparou um blo-
co operatório e toda a equipa a 
um cockpit e tripulação de um 
avião e necessidade de check-
list para confirmação de todos 
os aspetos envolventes, refe-
rindo que “falhar na prepara-
ção, é a preparação para 
falhar”.

Segurança do Doente e Risco 
Clínico em debate 

António Orlando | texto
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Saúde. Equipamento com amplitude regional tem por objetivo prestar 
apoio ao nível dos cuidados de convalescença.

A Olhar Atento - Associa-
ção sediada em Gandra 
está a construir uma 

Unidade de Cuidados Conti-
nuados nas imediações do 
complexo desportivo da cida-
de. A obra que está a ser edifica-
da na Avenida dos Desportos 
em Gandra, está orçada em 1 
milhão de euros e é compartici-
pada em 75% pela Administra-
ção Regional do Norte, IP (ARS 
Norte, IP), em resultado de uma 
candidatura aprovada.

Trata-se de um equipamen-
to com amplitude regional e 
que tem por objeto a prestação 

de cuidados de convalescença, 
recuperação e reintegração de 
doentes crónicos e pessoas em 
situação de dependência. No 
distrito ao nível da convales-
cença há apenas duas unidades 
do género. No caso, na Miseri-
córdia de Paredes e outra em 
Felgueiras. 

A nível global a rede de Cui-
dados Continuados, no distrito 
do Porto, contempla 33 infraes-
truturas entre cuidados paliati-
vos, longa, média duração e es-
tão praticamente todas com a 
lotação esgotada. A meio desta 
semana, havia apenas quatro 
vagas espalhadas pelas unida-
des de Paços de Ferreira, Gaia, 
Vila do Conde e Matosinhos. 

Os destinatários dos cuida-
dos continuados integrados 
são todos os cidadãos que deles 
necessitem, nomeadamente, 
pessoas de todas as idades com 
dependência funcional, com 
doença crónica, com doença 
incurável em estado avançado 
e em fase final de vida.

Estas intervenções integra-
das de saúde e apoio social vi-
sam a recuperação global, pro-
movendo a autonomia e me-
lhorando a funcionalidade da 
pessoa dependente, através da 
sua reabilitação, readaptação e 
reinserção familiar e social.

Tratando-se de um investi-
mento avultado a Olhar Atento 
- Associação tem promovido 

Unidade de Cuidados 
Continuados 
nasce em Gandra 

António Orlando | texto

varias iniciativas com vista a 
angariação de fundos. A última 
das quais decorreu no passado 
dia 11 no auditório da CESPU 

através de um concerto pelo 
Grupo Coral da Justiça.

Por protocolo, a Câmara 
Municipal de Paredes compro-

meteu-se a apoiar com 150 mil 
euros a construção dos arran-
jos exteriores da Unidade de 
Cuidados Continuados.

UNIDADES DE CUIDADOS CONTINUADOS NO DISTRITO DO PORTO

Construção de edifício  
que vai acolher Unidades  

de Cuidados Continuados de 
Convalescença em Gandra
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898
www.facebook.com/churrasqueiracentraldasaudade

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Rua da Igreja Velha, 71 - Ed. Souto Meão, Lj AA
4580-113 Paredes

Telm.: 964 015 347  |  Tel.: 255 784 929

chavesvalesousa@hotmail.com

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

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

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  

a informação  da região, desde 

Não perca!

Sai às Sextas!

O seu jornal

www.oticadoeletrico.com
Horário: (2ª a 6ª: 09:30- 12:30; 14:00-19:00) 

(Sáb: 09:30- 13:00; 14:30-18:00)

Contactos: 931 421 625 / 910 139 404

Morada: Rua Serpa Pinto, loja 10 

Edifício Elétrico 4580-204 Paredes

CONVITE
PARA

1º ANIVERSÁRIO

PARTICIPA JÁ!

Música

Rastreios GRATUITOS

DESCONTOS 
FANTÁSTICOS!

6 de AGOSTO às 14:30

Entre outras atividades 
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Pedro Barroso foi a es-
colha da direção do 
Aliados FC Lordelo 

para orientar a equipa sénior 
na próxima temporada. Para 
além da experiência da últi-
ma época no vizinho Rebor-
dosa, Pedro Barroso passou 
pelos escalões de formação 
de Penafiel, Paredes e Frea-
munde, tendo integrado a 
equipa técnica de Carlos Pin-
to nos capões, em Tondela e 
em Chaves. Antes de rumar à 
Elite, esteve ainda em Fel-
gueiras como adjunto.

Barroso sucede a José Au-
gusto, de 53 anos, que após 

ter pegado na equipa a meio 
da época conseguiu cumprir 
os objetivos que lhe foram 
propostos de manutenção da 
equipa na divisão de Elite. 
Terminado o campeonato Jo-
sé Augusto entendeu colocar 
um ponto final na sua segun-
da passagem por Lordelo. 
Pedro Barroso é pois o se-
nhor que se segue. 

Aliados FC Lordelo avan-
ça com equipa B

As camadas jovens são ca-
da vez mais uma grande 
aposta do Aliados FC Lorde-
lo.  Como tal, a direção lidera-
da por Filipe Carneiro, deci-
diu que era importantíssimo 
a existência de uma equipa B, 
que irá servir de transição 

entre o fim do percurso de 
f o r m a ç ã o  e  a  e q u i p a 
principal. 

“Este conjunto secundá-
rio do Aliados tem como 
grande meta, dar minutos, 
jogos, experiência, aos nos-
sos jovens e potenciá-los pa-
ra que a curto/médio prazo 
possam ser integrados na 
equipa A”, explica fonte da co-
letividade lordelense. 

A formação B do Aliados 
de Lordelo irá treinar e dis-
putar os seus jogos no relva-
do sintético da Academia de 
Formação Jaime Pacheco. 
Será liderada por Nuno Silva, 
u m  h o m e m  d a  c a s a  q u e 
orientava os sub-19, e que 
contará com o treinador ad-

Futebol. O jovem treinador de 31 anos chega ao clube depois de ter conduzido o Rebordosa à fase de subida da divisão Elite.

Pedro Barroso é o novo  
treinador do Aliados FC Lordelo

António Orlando | texto

junto Luís Barros e treinador 
de guarda-redes Pedro Bes-

sa.  O Aliados FC Lordelo B 
vai competir na 2ª Divisão 

Distrital da Associação de 
Futebol do Porto.

Rebordosa, Aliados, Alian-
ça de Gandra e agora o USC 
Paredes. Jorginho, o estranho 
caso de um lateral direito de 
formação que virou goleador 
assinou pelo Paredes. Com a 
camisola do Gandra fez 49 go-
los. Foi melhor marcador da 
D iv i s ã o  d e  E l i t e  Po r t o 
2015/16, com 32 golos. No 
campeonato de Portugal pelo 
Aliança de Gandra, Francisco 
Jorge dos Santos Moreira, co-
nhecido no futebol por “Jorgi-
nho” marcou mais 16 golos.  
Aos 35 anos veste a camisola 
do U. Paredes cujo primeiro 
jogo será com a disputa da Su-
pertaça da AF Porto diante do 
Canelas2010. Das várias pro-
postas que recebeu, a do 
União de Paredes foi a melhor 
e a mais motivante para conti-
nuar a jogar futebol. “Permite-
-me jogar a Supertaça e a Taça 
de Portugal o que são por si 
fatores ambiciosos nesta mi-
n h a  f a s e  d e  c a r r e i r a”, 
explicou.

Jorginho vai ser orienta-
do por Eurico Couto que se 
mantém como treinador do 
USC Paredes tal como era de-
sejo do novo presidente do 
clube, António Pedro Silva. 
Eurico Couto justificou a sua 
permanência no USC Pare-

des “devido ao projeto apre-
sentado pelo clube e ao sen-
timento que me liga ao União 
Sport Clube de Paredes. Ape-
sar de terem surgido outras 
propostas, decidi permane-
cer em Paredes”, disse o 
técnico.

Jorginho é reforço para  
o USC Paredes de Eurico Couto 

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

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

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

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

PUB

FO
TO

: D
R

FO
TO

: D
R

Treinador Eurico 
Couto renovou com o  

U.S. C. Paredes

Pedro Barroso  
firmou contrato com o 

líder do Aliados F.C.L.
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O Estádio das Laranjei-
ras voltou a ser palco 
para a realização de 

jogos de futebol. FC Porto, 
Desp. Chaves, S. J. Pesqueira e 
USC Paredes disputaram o 
torneio. 

Nas bancadas, ou no que 
ainda resta das “ditas” banca-
das das Laranjeiras, foi visível 
um número apreciável de es-
petadores que fez sonhar os 
saudosistas com o regresso 
do futebol ao centro da 
cidade. 

Houve quem matasse 
saudade de anos. “É uma 
emoção mas fico-me por 
aqui, não quero falar sobre o 
assunto. O mal ao União de 
Paredes está feito, feito está. 
O sentimento é tanto mais 
forte porque vivi e cresci e 
fiz-me homem nas Laranjei-
ras”, disse ao Progresso de 

Paredes, Tito Melo, sócio do 
clube... Quanto à competi-
ção foi ganha pelos dragões 
capitaneados pelo pareden-
se Rui Barros. O prémio foi 
uma cadeira...

CIDADE DESPORTIVA COM 
PROMESSAS RENOVADAS

Entretanto, e enquanto a 
classe politica não decide o 

que fazer com o readquirido 
Complexo das Laranjeiras, o 
presidente da Câmara de 
Paredes “lançou” mais uma 
pedra na Cidade Desportiva. 
Foi no dia 13 de julho com a 
cerimónia simbólica de pro-
messa de construção dos 
balneários. 

“Este investimento surge 
da vontade e das priorida-

des estabelecidas entre a 
Câmara Municipal e o Clube, 
nesta fase os balneários de 
apoio à formação, de segui-
da o novo acesso à Cidade 
Desportiva e numa terceira 
fase a bancada do Estádio e 
consequentes balneários” 
referiu Celso Ferreira.

Com um investimento 
global de 334.999,20 euros, 
diz a autarquia, estrutura a 
construir contempla seis 
balneários para as equipas, 
dois balneários para equi-
pas de arbitragem e sala de 
enfermagem, bar, serviços 
administrativos, entre ou-
tras valências.

 “Agradeço em nome da 
direção à Câmara de Pare-
des por esta obra de grande 
importância para a melho-
ria das condições do clube. 
É um dia simbólico pelo ar-
ranque das obras” salientou 
Pedro Silva, Presidente do 
USC Paredes.

MOTOCICLISMO. A locali-
dade de Souselas acolheu no 
dia 16 de julho penúltima 
ronda do Nacional Enduro – 
CFL 2017. Em dia bastante 
quente e com muito pó no 
percurso e nas especiais fo-
ram cerca de centena e meia 
os pilotos participantes na-
quela que foi a sétima pontua-
ção do ano e sexta paragem 
do calendário. André Mouta 
foi 6º da geral em termos ab-
solutos somando 10 pontos. 

“A organização montou 
boas especiais e o calor foi o 
forte adversário ao longo da 
prova. Relativamente à minha 
prestação,  não começou 
bem... na 1ª e 2ª volta não es-
tava a conseguir impor o meu 
ritmo. Nas restantes voltas já 
consegui impor algum ritmo. 
Ao entrar para a última espe-
cial estava a 2 segundos do 3º 
classificado, dei o meu me-
lhor na especial recuperando 
o 3º lugar na especial”, expli-
cou o piloto de Lordelo, no fi-
nal da prova de Souselas.

No campeonato André 
Mouta é 7º da geral com 66 
pontos. A uma prova do final 

do campeonato Diogo Ventu-
ra sagrou-se campeão. 

O campeonato cumpre 
agora a sua habitual paragem 
de Verão para regressar no fi-
nal de Setembro em Águeda 
onde se realizará a prova de 
encerramento do ano e tal co-
mo aconteceu em Valpaços 
com dois dias de duração.

No Super Enduro de Caste-
lo Branco, André Mouta vol-
tou a conquistar o 3.º lugar do 
pódio. Foi na segunda jornada 
do Campeonato Nacional de 
Super Enduro – Bradol 2017, 
disputada no passado dia 24 
de junho. Albano Mouta, pai 
de André, conquistou tam-
bém o 3.º lugar na classe 
Open, somando dois segun-
dos e um quarto lugar nas três 
corridas da noite. 

Futebol. Velhinho campo de futebol de Paredes acolheu, no dia 8 de julho, a realização do 
Torneio Cidade de Paredes. Competição organizada pela seção de Veteranos do USC 
Paredes foi inserida no programa das festas da cidade e do concelho.

"Laranjeiras" voltou a ser 
Estádio por um dia

António Orlando | texto

ATLETISMO. Augusto 
Pinto Oliveira foi um dos 135 
ultramaratonistas a partici-
par na “corrida mais difícil 
do mundo”.   A Badwater 135 
é uma prova com 217 km na 
Bacia de Badwater, no Vale 
da Morte da Califórnia onde 

as temperaturas chegam aos 
54ºCelcius, e termina a uma 
altitude de 2548 metros 
Whitney Portal.  A Badwater 
Ultramarathon é descrita co-
mo "a corrida mais difícil do 
mundo". Trata-se de um per-
curso de 217 km que se ini-

cia a 85 m abaixo do nível do 
mar na Bacia de Badwater, 
no Vale da Morte da Califór-
nia, e termina a uma altitude 
de 2548 m Whitney Portal, o 
trilho para Mount Whitney. 

Ocorre anualmente em 
meados de Julho, quando as 

condições climáticas são 
mais extremas e as tempera-
turas podem chegar a 54°C. 
Devido a estas exigências 
muito poucas pessoas - mes-
mo entre ultramaratonistas 
- são capazes de terminar 
esta corrida esgotante.

Paredense Augusto Pinto Oliveira  
na Badwater Ultramarathon

André Mouta  
foi sétimo no Enduro  
de Souselas
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Progresso Paredes (PP) - 
O que é que levou Paulo Te-
les a candidatar-se a presi-
dente de câmara de Paredes 
depois de já ter sido candi-
dato à presidência da câma-
ra de Penafiel?

Paulo Teles (PT) - Em pri-
meiro lugar, foi o facto de ter 
nascido na cidade de Paredes 
e há muitos anos estar a traba-

lhar nesta cidade. Em se-
gundo lugar a Concelhia do 
Bloco de Esquerda decidiu 

propor-me como candidato a 
Presidente da Câmara pelo 
Bloco de Esquerda e, por voto 
secreto na Assembleia mais 
concorrida de sempre, onde 
f u i  e s c o l h i d o  p o r 
unanimidade.

O facto de ter sido candida-
to em tempos à câmara de Pe-
nafiel, foi uma experiência po-
sitiva e que esteve intimamen-

te relacionada com a região do 
Vale do Sousa e também por-
que tenho fortes ligações a es-
se concelho, pois os meus pais 
são de lá.

PP – Permita-me esta 
provocação: o BE tem proje-
to para Paredes ou segue o 
diretório da estrutura dis-
trital e nacional do Bloco 
que olha para municípios 
como Paredes como uma 
tentativa de agarrar algum 

eleitorado que possa sus-
tentar  a  existência  da 
concelhia?

PT – O Bloco de Esquerda 
tem um projeto próprio para o 
concelho de Paredes. Somos o 
partido que apresenta mais e 
melhores propostas para este 
concelho. Quem tiver dúvidas 
sobre isso, consulte por favor a 
nossa página Bloco de Esquer-
da – Concelhia de Paredes. 
Mas obviamente que perten-
cemos a um partido, o Bloco 

de Esquerda, e estamos em 
sintonia com a estrutura dis-
trital e nacional do partido. 

PP – Quando diz que pre-
tende pedir a realização de 
uma auditoria às contas da 
Autarquia, tal pedido alicer-
ça-se em quê?

PT – Quando falo que o 
Bloco de Esquerda pretende 
fazer uma auditoria às contas, 
refiro-me ao facto da Câmara 
ter uma dívida enorme ainda 

Paulo Teles, professor do ensino secundário, é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à presidência da Câmara de Paredes nas eleições autárqui-
cas de 2017. O docente, que já foi candidato à Câmara de Penafiel nas autárquicas de 2009 tem 53 anos, é de Paredes e professor da Escola 
Preparatória da cidade sede do concelho.

ENTREVISTA A PAULO TELES CANDIDATO BE/PAREDES 

“Seremos uma oposição vigilante, que não permitirá aten  tados 
ao PDM, entre muitas outras ilegalidades que têm sido co  metidas”

António Orlando | texto

COBERTURA DAS  
PRÉ-CANDIDATURAS  
ÀS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 
2017

Sendo previsível a existência de 6 candidatu-

ras às próximas eleições autárquicas de 2017, 

tornou-se necessário estabelecer critérios re-

datoriais objetivos de cobertura da apresen-

tação das linhas mestra e das ideias base de 

cada uma.

Por isso, e pela necessária gestão do espaço li-

mitado do jornal, ficaram definidas entre-

vistas individuais pessoais, realizadas simul-

taneamente no mesmo período de tempo, dis-

tribuindo a sua publicação por esta e pela 

próxima edição do jornal, de forma 

pré-definida.

As candidaturas que corresponderam ao nos-

so convite verão publicadas as perguntas e re-

spostas; as que não corresponderam, verão 

apenas publicadas as perguntas que ficaram 

por fazer.

Vasco Ribeiro, Diretor
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ENTREVISTA A PAULO TELES CANDIDATO BE/PAREDES 

“Seremos uma oposição vigilante, que não permitirá aten  tados 
ao PDM, entre muitas outras ilegalidades que têm sido co  metidas”

que com acesso a muitos pro-
gramas financeiros. Veja-se a 
título de exemplo o facto do 
projeto Cidade Criativa, orça-
do em dezasseis milhões e 
meio de euros e no qual, ao 
que se sabe, apenas foi gasto 
um milhão de euros nas obras 
de arte de rua espalhadas pe-
las ruas da cidade. Precisa-
mos de saber onde foram gas-
tos os restantes quinze mi-
lhões e meio de euros. É por 
este aspeto e por outros gas-
tos despesistas para satisfa-
zer a megalomania da Câma-
ra, traduzida em «obras» co-
mo a Cidade Inteligente, 
Cidade Criativa, Cidade Des-
portiva, etc., todas dispendio-
sas e todas inacabadas, que é 
necessário os Paredenses co-
nhecerem a realidade das 
contas da Câmara.

PP – O facto das contas do 
município terem sido apro-
vadas pelos órgãos munici-
pais não são o garante que 
nada de anormal se passará 
com a gestão da autarquia?

PT – O facto de o PSD ter a 
maioria absoluta garantiu a 
sua aprovação automática, 
sempre com o voto contra do 
PS, registe-se. Além disso, a 
Câmara não tem tido uma 
oposição vigilante à altura. 
Tem faltado, na Assembleia e 
na Câmara, uma fiscalização 
atenta e responsável, designa-
damente das ilegalidades. Fal-
tou nestes órgãos a Esquerda 
de confiança.

PP – Numa recente entre-
vista a um outro órgão de 
comunicação social, Paulo 
Teles disse “ser tempo de 
mudar radicalmente as po-
líticas desastrosas, despe-
sistas e megalómanas do 
atual executivo”. Refere-se a 
quê?

PT – Refiro-me a projetos 
megalómanos como a Cidade 
Inteligente, Cidade Universitá-
ria, Ponte do Rio Ferreira em 
Lordelo, que nunca saíram do 
papel, de projetos inacabados 
como a Cidade Desportiva e 
Cidade Criativa ou de ciclovias 
completamente inúteis cons-
truídas na cidade, mas onde 
foram gastos 150 mil euros em 
bicicletas a enferrujarem num 
armazém, ou ainda na cons-
trução de rotundas desneces-
sárias ou estátuas de gosto 
duvidoso.

PP – Num post publica-
do na sua página de Face-
book fala-se de “corrupção 
à moda do PSD”, referindo-
-se à concessão da rede 
municipal de água. Quer 
explicar isso melhor? Se 
suspeita de ilícito criminal 
já o entregou a quem de di-
reito, no caso, ao Ministé-
rio Público?

PT – Relativamente à pu-
blicação de que fala, devo di-
zer que nos interessa mais o 
aspeto político do que o jurídi-
co sobre esta matéria. Quanto 
ao aspeto jurídico devo dizer 
que existem para isso entida-

des competentes que farão a 
sua investigação, se conside-
rarem caso para tal. 

Quanto à denúncia política 
da rede municipal de água, de-
vo dizer que toda a nossa in-
formação está sustentada por 
documentos comprovativos, 
que poderemos facultar 
oportunamente.

PP – O que é que o BE e o 
Paulo Teles propõem em al-
ternativa à política vigente 
no município? Exemplifique 
o que pretende e/ou deve 
ser feito no seu entender e 
a s  f o n t e s  d e 
financiamento?

PT – Na saúde pretende-
mos dar um apoio especial 
aos idosos carenciados que 
não tenham meios para aviar 
as suas receitas; não permitir 
que os doentes sejam desvia-
dos do Centro de Saúde para 
clínicas privadas, para prejuí-
zo dos doentes e benefício 
das clínicas. Quanto à educa-
ção, pretendemos construir 
uma escola secundária para 
servir as cidades de Rebordo-
sa e Gandra em terrenos que 
já foram expropriados pela 
Câmara desde 2009; ampliar 
a rede de ensino pré-escolar 
e das ATLS; concessão de re-
feições, transportes e livros 
gratuitos para todos os alu-
nos de famílias carenciadas. 
Pretendemos devolver logo 
que possível a água e o sanea-
mento básico à gestão públi-
ca; defendemos a cobrança 

de água com escalões pro-
gressivos, com a redução pa-
ra as famílias mais carencia-
das; mandar analisar a água 
dos fontenários públicos; fa-
zer com que a rede pública de 
água e saneamento básico 
chegue a todas as localidades 
do concelho. Relativamente 
ao ambiente, inventariar to-
do o património relevante 
existente no concelho e clas-
sificar os espaços naturais 
mais importantes como pa-
trimónio natural de interesse 
municipal. Quanto ao urba-
nismo devemos reformular o 
PDM para tentar atenuar o 
caos urbanístico existente; 
fazer cumprir escrupulosa-
mente o PDM aprovado, não 
permitindo que interesses 
privados se sobreponham ao 
interesse público; redução da 
taxa de IMI.  Finalmente 
quanto à cultura apoiar as as-
sociações culturais e recrea-
tivas, nas suas atividades 
consideradas relevantes para 
o interesse público…

Quanto às fontes de finan-
ciamento, é muito simples ex-
plicar: cortar nas obras despe-
sistas e inúteis que são apaná-
gio da Câmara do PSD e usar o 
dinheiro indevidamente gasto 
em obras úteis, que sirvam as 
re a i s  n e c e s s i d a d e s  d o s 
munícipes.

PP – O Município recen-
temente readquiriu o Com-
plexo das Laranjeiras. O que 
é que o BE defende que deve 
ser feito naquela zona? E a 
cidade desportiva em Mou-
riz é para concluir?

PT – Entendemos que deve 
ser feito um estudo prévio do 
que deverá ficar no complexo 
das Laranjeiras e o que deve ir 
para a Cidade Desportiva em 
Mouriz. O Bloco de Esquerda 
entende que não faz sentido 
construir um novo Pavilhão 
em Mouriz, já que existe um 
nas Laranjeiras. Assim enten-
demos que o pavilhão da cida-
de deve ser recuperado, até 
porque fica muito mais acessí-
vel aos habitantes da cidade. 
Consideramos que o futebol 
deve ir para Mouriz para a ci-
dade Desportiva e no estádio 
das Laranjeiras devem ficar a 
maioria das restantes ativida-
des desportivas, bem como 

equipamentos sociais e de 
lazer.

PP – Que solução tem o 
BE para a comunidade ciga-
na que habita em condições 
deploráveis paredes meias 
com o edifício dos Paços do 
Concelho?

PT – A Câmara prometeu 
cinco vezes e inscreveu nos or-
çamentos de 2015, em 2016 e 
2017 verbas para cumprir es-
sa promessa. A Câmara men-
tiu e falhou sempre acusando 
a inoperância deste projeto ao 
PS. Acusações quanto ao Bloco 
de Esquerda sem sentido já 
que o PS votou a favor desta 
matéria nos orçamentos da 
Câmara e por isso o executivo 
tinha a maioria e não fez nada 
por falta de vontade.

Votaremos a favor da reins-
talação da comunidade cigana 
já no princípio do novo man-
dato camarário, pondo termo 
a esta mancha na malha urba-
na, bem como no atentado à 
dignidade humana que ela 
constitui.

PP – A eleição de um 
membro para a Assembleia 
Municipal de Paredes, nas 
autárquicas de 1 de outu-
bro, já é um bom resultado 
para o BE?

PT – Um bom resultado pa-
ra o Bloco de Esquerda é ter 
representação na Assembleia 
Municipal e um resultado óti-
mo será ter representação 
t a m b é m  n a  C â m a r a 
Municipal.

Se isso se verificar passará 
a haver uma oposição atenta 
que, ao contrário do PS, apre-
sentará sempre propostas 
construtivas e, ao contrário da 
CDU, nunca compactuará com 
o PSD, como esta coligação fez 
ao aprovar todos os orçamen-
tos e aumentos de IMI propos-
tos pela câmara atual.

Seremos uma oposição vi-
gilante, que não permitirá 
atentados ao PDM, entre mui-
tas outras ilegalidades que 
têm sido cometidas. Para im-
pedir uma ilegalidade não é 
necessária uma maioria. Basta 
denunciá-la, mas para termos 
um conhecimento mais pro-
fundo das ilegalidades, preci-
samos de estar representados 
nos dois principais órgãos 
autárquicos.

Candidato do B.E., 
Paulo Teles, fez  

campanha nas festas
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Progresso de Paredes 
(PP) - O que é que levou José 
Miguel Garcez a candida-
tar-se a presidente da Câ-
m a ra  d e  M u n i c i p a l  d e 
Paredes?

J o s é  M i g u e l  G a r c e z 
(JMG) - A decisão da Comis-
são Política. O partido enten-
deu que eu era a pessoa que 
estava melhor preparada pa-
ra ir ao encontro daquilo que 
era desejável no momento 
que era uma renovação do 
CDS para salvar o concelho de 
Paredes. As circunstâncias e a 
minha pretensão em ser can-
didato conjugaram-se ao 
ponto de a decisão ter sido 
aprovada por unanimidade.

PP - Quando diz que pre-
tende dar voz aos anseios 
dos paredenses e um novo 
rumo ao concelho, quer di-
zer o quê?

JMG - O CDS tem história 
no concelho de Paredes. Sem 
o dinheiro que a Autarquia 
recebe hoje, o CDS deixou o 
concelho como um líder no 
Vale do Sousa e Baixo Tâme-
ga. Por exemplo, fomos os pri-
meiros a ter piscinas cober-
tas, um pavilhão capaz de re-
ceber eventos desportivos 
nacionais e internacionais, 
fomos os primeiros no distri-

to, além da cidade do Porto, a 
ter uma universidade, a CES-
PU, etc, etc. Os tempos são ou-
tros, é certo, mas agora tam-
bém se recebe mais dinheiro. 

Enquanto o CDS esteve no 
Poder soube dinamizar o con-
celho e agora estamos na cau-
da. O concelho morreu. Está 
morto.

PP- Dar a Paredes centra-
lidade e relevo na região é 
uma das premissas da sua 
candidatura. Como e de que 
forma?... se Paredes faz parte 

de uma Área Metropolitana 
que, quer se queira ou não, 
está submetida aos interes-
ses dos municípios do anel 
urbano da cidade do Porto...  

JMG – Em primeiro lugar é 
necessário ser-se credível. 
Paredes, a autarquia e os seus 
autarcas, não são. Os nossos 
vizinhos olham para nós e 

Foi escuteiro, jogador de hóquei no Olá Mouriz e líder da Juventude Popular. É o atual presidente do CDS Paredes e membro da Comissão 
Executiva Permanente da distrital do Porto do CDS. José Miguel Garcez tem 30 anos, é natural de Paredes e licenciado em Estudos Europeus pela 
Universidade de Coimbra. Atualmente, frequenta o Mestrado em Gestão e Internacionalização de Empresas no Instituto Politécnico do Porto e 
exerce funções profissionais na área da consultoria financeira.

ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL GARCEZ CANDIDATO DO CDS/PAREDES 

“Poderá estar a ser negociado, debaixo da mesa, um 
novo contrato relacionado com as Águas de Paredes”

António Orlando | texto
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não vêm credibilidade. São 
diversos casos que não digni-
ficam o concelho e as suas 
gentes. Estou-me a lembrar, 
por exemplo, do caso OLAF. 
Depois há uma questão de fal-
ta de transparência e de clien-
telismo que é preciso acabar 
de vez. Pôr um ponto final 
nestes comissários políticos 
que a câmara tem contratado. 
Sobre o posicionamento do 
concelho na região sempre 
lhe digo que era melhor ser-
mos o melhor do Vale do Sou-
sa que o pior da Área Metro-
politana. Acho que a mudança 
de região foi um erro. Paredes 
não estava preparado.

PP- O CDS vai concorrer, 
com candidatos próprios, a 
todas as assembleias de 
freguesia?

JMG - Vamos concorrer a to-
das as freguesias. Pelo menos 
estamos a fazer um esforço 
enorme nesse sentido. O parti-
do está numa fase de rejuvenes-
cimento e nem sempre é fácil. 

PP- Num cenário pós-
-eleitoral em que nenhum 
dos candidatos  obtém 
maioria para governar qual 
vai ser a posição do CDS? 
Abre a porta a coligação 
pós-eleitoral com o PSD? 

JMG – O CDS só fará uma 
coligação por causa dos inte-
resses dos paredenses. A 
grande questão pós eleitoral 
é Paredes e os paredenses.

PP - Numa recente inter-
venção política, o José Mi-
guel Garcês disse que “tem 
como objetivo criar um 
centro universitário na se-
de do concelho que irá revi-
talizar a economia local”. A 
criação de universidades 
não está dependente das 
câmaras municipais. Como 
é que faria isso?

JMG – Fazer da sede do con-
celho uma cidade atrativa com 
uma gestão credível e poste-
riormente convidar um con-
junto de universidades a insta-
larem-se cá. Fomos nós que 
criamos a CESPU em Gandra.

PP - A despoluição do rio 
Sousa é parte de uma das 
ideias chave no plano am-
biental da vossa candidatu-
ra. Como sabe, o rio não 
nasce em Paredes, logo a 
poluição que possa surgir a 
montante é difícil se não 
impossível de controlar. 
Que adiantará despoluir o 
rio Sousa no território de 
Paredes?...e já agora de que 
forma?

JMG- Exatamente da mes-
ma forma como foi feito no rio 
Ferreira. Há fundos na União 
Europeia para este tipo de in-
tervenções. Temos que juntar 
todos os municípios e falar a 
uma só voz. É uma questão de 
âmbito nacional e os nossos 
deputados têm-no feito.   

PP - - A concessão de 
água e saneamento é  para 
manter?

JMG - Essa é uma das ban-
deiras da nossa candidatura. 
Tem que haver uma renego-
ciação do contrato. Não per-
cebemos como é que temos 
da água mais cara do país! 
Queremos rever o contrato e 
perceber as questões encapo-
tadas que estarão subjacen-
tes a esse contrato. Há mais 
de dois meses que pedimos 
uma reunião de urgência com 
a empresa Be Water, porque 
suspeitamos que agora existe 
desinteresse dos investidores 
chineses em manterem-se na 
concessão da Be Water da 
qual são accionistas. 

Através de uma investiga-
ção chegamos à suspeita que 
poderá estar a ser negociado 
debaixo da mesa um novo 
contrato relacionado com as 
Águas de Paredes: a BE Water 
pretendia concorrer às Águas 
de Portugal, mas a partir do 
momento que o Governo in-

verteu a política das águas, ou 
seja, já não há lugar à privati-
zação das Aguas de Portugal, 
a BE Water que estava a ga-
nhar currículo em Portugal 
com concessões de Paredes e 
outras para concorrer à pri-
vatização estará, agora, de-
sinteressada nas concessões 
que detêm; se estiver a ser 
negociado um novo contrato, 
como suspeitamos, isso im-
plicará a entrada de novas 
empresas e essas empresas 
querem lucros rápidos. Como 
é que isso se faz? Aumentan-
do o preço da água. É isto que 
está em causa e o CDS quer 
esclarecer tudo sobre esta 
questão. Se a rescisão do con-
trato implicar indemnizações 
milionárias teremos de rever 
c l á u s u l a  a  c l á u s u l a  d o 
contrato.  

PP - Vejo que está muito 
preocupado com o preço da 
água… e a reduzida exten-
são das redes no concelho 
não o preocupa? O sanea-

mento andará na casa dos 
40%...

JMG – Isso é um dos pres-
supostos que queremos ava-
liar no contrato de concessão. 
Queremos avaliar se o contra-
to está a ser cumprido. Temos 
sérias duvidas…é a tal ques-
tão da transparência que não 
existe na gestão da ́ coisa pú-
blica´ em Paredes.  

PP - Já teve alguma res-
posta ao pedido de audiên-
cia à Be Water? 

JMG - Não, não tivemos. 

PP- Que solução para a 
comunidade cigana que es-
tá alojada em condições de-
ploráveis na malha urbana 
da cidade?

JMG – Nós defendemos 
que os indivíduos da etnia ci-
gana que vivam naquelas con-
dições devem ser inseridos 
na sociedade aos poucos atra-
vés de um esforço de ação so-
cial. Quem criou este proble-
ma em Paredes foi o PSD. Não 
foi o CDS.

PP - Que fazer com o 
complexo das Laranjeiras 
versus Cidade Desportiva?

JMG – O destino das Laran-
jeiras e as alterações do PDM 
de zona desportiva para zona 
de construção de alta densida-
de foram sempre votados fa-
voravelmente pelo PSD e PS. 
Nós temos uma proposta que 
passa pela reconstrução do 
Pavilhão e do Estádio com um 
auditório moderno com capa-
cidade para acolher 400 ou 
500 pessoas. Há um universo 
de 4 mil crianças que ficou 
sem espaço desportivo e de 
lazer. O espaço poderia ser 
usado por todas as institui-
ções cabendo no entanto a pri-
mazia ao USC Paredes. A Cida-
de Desportiva é uma ilusão. O 
Complexo das Laranjeiras foi 

vendido por 8,5 milhões di-
nheiro que deveria ser investi-
do na Cidade Desportiva. Mas 
se formos lá o que é que ve-
mos? Chapas, o material mais 
barato que possa existir e nem 
balneários existem..! Nós per-
guntamos, para onde é que fo-
ram os 8,5 milhões de euros? 
Sabia que a cidade desportiva 
foi chumbada pelo Instituto do 
Desporto (INDESP) porque 
Paredes não tinha capacidade 
para ter uma cidade desporti-
va como aquela que foi proje-
tada? O que está feito, feito es-
tá e tem de ser aproveitado 
para a formação desportiva. 

PP - Já obteve resposta 
da Câmara à pergunta que o 
CDS fez sobre o caso dos 
Ajustes Diretos que estão a 
ser investigados pela PJ. A 
Câmara de Paredes é uma 
dessas entidades que está 
sob investigação?

JMG - Até agora, até à hora 
que lhe estou a dar esta entre-
vista não. 

PP - Qual é o papel de 
Jorge Malheiro na vossa 
candidatura? 

JMG - É uma referência e 
um exemplo para o nosso par-
tido que está connosco.

PP - E qual é o papel de 
Rui Silva, ex-presidente da 
concelhia?

JMG - Não contamos com 
ele. Temos enviado emails e 
propostas para ele apresen-
t a r  e  e l e  n ã o  t e m  d a d o 
resposta. 

PP - Qual é um bom re-
sultado nas autárquicas em 
Paredes. 

JMG - Vencer as eleições 
[sorrisos]. Essencialmente 
eleger um maior número de 
autarcas e voltar ao Executivo 
Municipal.
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Quem sai aos seus não degenera

Enquanto escrevia este 
artigo, repartia o meu 
olhar e atenção entre o 

ecrã do computador e o da tele-
visão. Como infelizmente, não 
pode deixar de ser nesta época, 
os vários incêndios florestais 
dominavam os canais noticio-
sos, onde eram dados os últi-
mos desenvolvimentos, inter-
valados pelas intervenções dos 
jornalistas no terreno, e claro 
com as declarações dos vários 
entendidos nesta matéria. 
Grande parte deles, e alguns há 
décadas, vão debitando a sua 
sabedoria sobre o tema, com 
múltiplas soluções para resol-
ver este caos. Alguns destes ora-
dores são especialistas de oca-
sião, muitos exerceram até fun-
ções governativas nesta área, 
mas estranhamente esquece-
ram tal sabedoria e pouco ou 
nada fizeram para inverter o 
calvário que ocorre sempre 
nestes meses. O discurso destes 
comentadores ao serviço, espe-
cialistas em ideias gerais e ba-
nalidades sobre tudo e mais al-
guma coisa, vai-se alternando 
anualmente, mais ou menos 
violento em função do seu com-
prometimento com a cor 
governante. 

No tempo dos outros, jorna-
listas aos gritos no meio dos in-
cêndios, clamavam por des-
coordenação, falta de meios 
humanos e materiais, kamovs 
que não voavam e bombeiros 
que não apareciam. E os comen-
tadores ao serviço acrescenta-
vam a incompetência do Gover-
no, a começar no Primeiro-mi-
nistro e a acabar no porteiro do 
MAI. Clamavam pela demissão, 
no mínimo do Ministro, mas de 
preferência do Passos e do Por-
tas, este porque tinha compra-
do os submarinos em vez de 
m a n g u e i r a s  p a r a  o s 
bombeiros.

Ao ano passado a culpa foi 
dos pirómanos. Este ano, nem 
perante a dimensão da tragédia 

de Pedrógão Grande esta malta 
ganhou um pingo de decoro e 
de bom senso. A PJ foi mais rápi-
da que o Bolt a descobrir a árvo-
re onde começou o incêndio, 
atingida por um raio que a par-
tiu, e que o Instituto de Meteo-
rologia diz que.. não caiu. A GNR 
diz que ninguém lhe disse nada, 
que só tinham três elementos 
em cada posto e como as patru-
lhas são aos pares, só ficava um 
para guardar as armas, não fos-
se acontecer como em Tancos e 
as mesmas serem surripiadas à 
má-fila. O inefável e eterno Pre-
sidente da Liga dos Bombeiros, 
que ficou atrás da PJ na corrida á 
asneira, decretou que tinha sido 
fogo posto. Pelo meio ficamos a 
saber que uma coisa chamada, 
SIRESP, custou uma pipa de 
massa mas só funciona bem 
quando não é preciso. 

Cereja no topo do bolo, a Sr. 
Ministra da Administração In-
terna, encarregue de chefiar a 
trupe desnorteada em que al-
guém transformou os Bombei-
ros, a GNR, o INEM, as polícias 
municipais e os muitos anóni-
mos que acorreram a ajudar 
quem estava em perigo, apare-
ceu nas televisões porque deu 
um encontrão no seu Secretário 
de Estado, já que, tendo chegado 
atrasada, estava fora do enqua-
dramento das câmaras. E nos 
dias seguintes, no lugar do líder 
no meio da tragédia, cuidando 
dos vivos, determinado e mobi-
lizador, esteve a Dona Constan-
ça, desgrenhada, atarantada, lá-
grima no olho, vencida pela di-
mensão da tarefa, sem alma, 
chama ou voz de comando. 

Nada mudou. Um mês de-
pois, Portugal continua a arder. 
Tudo na mesma? Não, os vigias 
das poucas torres que existem 
em algumas matas, foram de 
férias. Podemos estar descan-
sados. Em Setembro estão de 
volta.

Quem não vai de férias este 
ano são os candidatos autárqui-
cos. A temperatura das campa-
nhas acompanha a do País e 
promete só arrefecer a dois de 
Outubro, no rescaldo das 
eleições.

Nos próximos meses serão 
as tradicionais festas aos pa-
droeiros de cada Freguesia ou 

Concelho, onde o sagrado se 
mistura com o profano, a ani-
mar a malta e fazendo esquecer 
algumas agruras das nossas vi-
das. O nosso burgo não será ex-
cepção. Em ano de eleições, o 
pagamento das contas mais 
significativas foi empurrado pa-
ra 2018. Aliviado o sufoco da 
tesouraria, toca também a alar-
gar o cinto e aumentar os subsí-
dios, permitindo como é habi-
tual o reforço do programa com 
estrelas de primeira linha do 
panorama musical nacional.

Como diria o outro, a festa 
foi "porreira pá"! E foi mesmo, 
com largas dezenas de milhares 
de pessoas, que se divertiram e 
assistiram a concertos de gran-
de valor artístico, que deram 
um colorido diferente do habi-
tual às ruas de Paredes. Para 
mim, foram boas as escolhas 
efetuadas por parte dos respon-
sáveis que elaboraram o pro-
grama destas Festas da Cidade e 
do Concelho.

Como é tradição, foi também 
marcado para estes dias o feria-
do municipal, que entre outras 
atividades programadas, inclui 
a homenagem e reconhecimen-
to que o Município faz de perso-
nalidades paredenses que se 
destacaram em diferentes ativi-
dades e profissões, e que ele-
vam o nome desde Concelho. 
Este ano sublinho a justiça des-
te reconhecimento para dife-
rentes pessoas distinguidas, ao 
contrário do que já aconteceu 
com um ou outro, poucos feliz-
mente, num passado próximo.

Não gostaria de terminar, 
sem referir que estamos a dois 
meses e meio das Eleições Au-
tárquicas, as candidaturas es-
tão lançadas, todos os candida-
tos estão na rua, e apesar de ser 
provavelmente as eleições com 
mais pretendentes, a escolha 
parece óbvia. É necessária uma 
mudança, mas uma mudança 
com verdade, onde a competên-
cia, a seriedade, o trabalho e a 
experiência estejam presentes, 
enterrando de uma vez por to-
das as megalomanias, vaidades 
e desvarios, e não desperdiçan-
do votos em fotocópias mal tira-
d a s  o u  e m  d e s v a n e i o s 
infanto-juvenis.

Boas férias!

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Com o verão e as férias escolares à por-
ta, é fácil constatar que o prémio de 
melhor Cidade para se viver, que a 

Câmara Municipal de Paredes diz ter recebi-
do, de uma prestigiada entidade (da qual 
nunca se ouviu falar…), para a qual desem-
bolsou uns largos milhares de euros, é real-
mente bem merecido!

Senão vejamos, somos um concelho entre 
o Rural e o Urbano, e se dúvidas existem so-
bre isso, temos uma Câmara ativa, que não 
nos deixa de reavivar as memórias dos chei-

Se dizem que somos….é porque é!
ros tradicionais do mundo rural, basta uns 
pequenos passeios por qualquer localidade 
de Paredes, para com frequência sermos 
brindados com esgotos a céu aberto, que 
existem não por falta de saneamento, mas 
mais não são do que obras de arte, que visam 
manter a nossa memória olfativa, desses 
bons tempos em que eramos um concelho 
maioritariamente rural.

Outra imagem por estes dias recorrente, 
são vermos crianças e jovens a serem enfia-
dos em autocarros e a serem transportados 
por entidades que organizam as atividades 
de ocupação de tempos livres, a levarem es-
sas crianças e jovens sobretudo para Lousa-
da, para frequentarem as Piscinas ao ar livre 
que existem nesse Concelho. Sem dúvida, 
que é bem melhor mandar os jovens ativos, 
cheios de vida, sorridentes, conversadores, 
etc., daqui para fora. Temos de manter o con-

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Com o prazo a terminar para a 
entrega das listas concorrente 
às eleições autárquicas que 

decorrerá até ao fim do dia 7 de agos-
to, este possivelmente será o meu últi-
mo texto com algumas considerações 
que acho pertinentes sobre os que fi-
cam e os que vão.

Se para uns a data 7 de Agosto sig-
nifica o princípio do fim das suas eras 
políticas, para outros que não aceita-
ram participar neste caminho, que é o 
meu caso, é a oportunidade de verifi-
car se realmente o Povo de Paredes 
quer ou não a continuação de Celso 
Ferreira e o que a sua equipa fizeram 
em Paredes.

Podemos ter uma opinião diferen-
te e até mesmo não aceitar fazer parte 
de qualquer lista, como é o meu caso, 
mas no fim de tudo todos queremos o 
melhor por Paredes.

Rui Moutinho irá a votos com a von-
tade de metade dos militantes do PSD.

Esse foi o caminho escolhido, cer-
tamente que alguns durante esse per-
curso só se interessaram em defen-
der, única e exclusivamente, os seus 
interesses e com isso obtiveram o seu 
desejado lugar nas listas, mas outros 
não…

Do que se houve nos bastidores 
apercebemo-nos que alguns aposta-
ram mal e que o seu tempo político 
chegou ao fim.

Celso Ferreira e Granja da Fonseca 
serão certamente os nomes mais so-
nantes a destacar.

Granja da Fonseca depois de apos-
tar tudo na inclusão da sua filha na 
lista candidata à Vereação e na sua 
recandidatura a Assembleia Munici-
pal ,  não consegui-o  e  não foi 
convidado.

Pelo que se houve será substituído 
por uma figura menor, que na minha 
óptica não tem o perfil indicado para 
o cargo, muito menos currículo para 
concorrer a esse posto. 

Já Celso Ferreira não participará 
em nada. 

Será opção dele? 
Claro que não…. Ninguém neste 

momento, em Paredes, quer Celso 
Ferreira perto.

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Devíamos mudar

joaquimneves.progresso@gmail.com
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da infor-
mação livre, rigorosa e isenta.

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

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, indepen-
dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-
dade ou sexo.

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

Uma informação dos jornais 
com interpretação própria

A notícia veio no Jornal. A 
Câmara Municipal de 
Paredes abriu um con-

curso de recrutamento para 4 
lugares de assistentes operacio-
nais. Ao todo concorreram 268 
candidatos a entrar no futuro 
nos quadros da Câmara. O júri 
excluiu 103 candidatos. 

De entre os candidatos admi-
tidos (165 no total), está André 
Santos, Ex-Presidente da Junta 
de Freguesia de Sobrosa pelo PS 
e posteriormente Presidente pe-
lo PSD. André Santos é desde há 1 
ano assessor no gabinete da pre-
sidência de Celso Ferreira e por 
causa da lei de limitação de man-
datos não pode recandidatar-se 
a novo mandato de Presidente 
da Junta. A sua candidatura sur-
ge assim eivada de favoritismo. É 
expectável que, de uma forma ou 
outra, sobrem 3 vagas.

A Administração Pública, tão 
maltratada pelos governos de 
direita, e nomeadamente do 
PSD/CDS, mantém um fascínio e 
uma apetência inexplicáveis. Os 
defensores teóricos de “menos 
Estado, melhor Estado”, os que 
arrenegavam os “funcionários 
públicos” como parasitas e im-
produtivos, afinal são os primei-
ros a querer engordar o mesmo 
Estado, dele se servindo como se 
de uma teta úbere se tratasse. E é 
aparentemente fácil. Coloca-se 
como método de selecção a “ex-
periência politica” ou escolhe-se 
um júri entre pares, de amizades, 
“conhecimento” ou condiciona-
lismos, e ver-se-á facilmente 
quem são os “escolhidos”.

Filipe Carneiro, outro asses-
sor de Celso Ferreira, igual-
mente por democrático con-
curso já garantiu a sua entrada 
na função pública. E Nuno Ser-
ra, presidente da Junta de Lor-
delo, já se inscreveu em dois 
concursos para entrada na fun-
ção pública promovidos pela 
Junta a que preside, um para 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

c o v e i r o  e  o u t r o  p a r a 
escriturário.

Já sei que não faltarão vozes a 
assinalar competências indiscu-
tíveis dos aludidos, inquebrantá-
veis motivações para o serviço 
público, comportamentos isen-
tos de ilegalidade. Já sei que há 
antecedentes de familiares de 
autarcas importantes envolvi-
dos em idêntico processo visto 
como suspeito. Já sei que alguns, 
senão todos, os visados torcerão 
o nariz ao ler isto e assumirão até 
uma genuína hostilidade. 

Mas á mulher de César não 
basta ser séria, é preciso parecê-
-lo. Concorressem os mesmos a 
concursos noutras localidades 
ou em outra ocasião, e seria eu o 
primeiro a atestar a sua capaci-
dade e a justiça de uma avaliação 
distintiva.  E atestaria igualmen-
te a isenção, a toda a prova, de 
uma candidatura, alicerçada até 

cristianoribeiro@gmail.com

por uma prova de conhecimen-
tos gerais. 

Não preciso fazer declaração 
de interesses, pois não possuo 
familiar ou amigo interessado 
em concorrer. Participei como 
membro da Assembleia Munici-
pal na decisão constitutiva do 
júri do concurso. E nisso estou 
confortável. Sou no entanto sen-
sível aos interesses de centenas 
de candidatos que olham para 
isto com dúvida e não-resigna-
ção. Assim…

Falta muito bom senso no 
meio disto tudo. Mas como disse 
o capitão de Abril Salgueiro Maia 
há vários tipos de Estado e há in-
felizmente o Estado a que isto 
chegou. Os coveiros da democra-
cia são os que imprudentemente 
ou conscientemente dela se utili-
zam para os seus interesses indi-
v i d u a i s .  L e g í t i m o s  m a s 
individuais. 

Se dizem que somos….é porque é!
celho calmo, tranquilo, assim com um ar de 
terra abandonada, pois isso é que dá vida ao 
concelho, dinamiza o comércio e a economia 
local.

Realmente as piscinas municipais são 
uma promessa com mais de 12 anos, e era 
este ano que se iam mesmo avançar…mas 
para quê? Para vermos lá as nossas crianças 
e jovens a divertirem-se? Deixem-se lá 
disso.

Outra boa medida é teimar em não cum-
prir a promessa de construir o parque de 
campismo em Aguiar de Sousa, junto da Se-
nhora do Salto.

Já viram o que seria começarmos a ser 
invadidos por gente de mochila às costas, 
autocaravanas, e outras coisas que tal. Não 
fica muito mais bonito o “ Salto “ com aquele 
buraco cheio de lixo e entulho. Isto sim é 
qualidade de vida, agora termos aquela gen-

te a vir para cá gastar dinheiro no nosso co-
mércio local, a divulgar o nosso concelho…
deixem-se disso, estamos muito bem assim 
sossegadinhos.

E façam o favor de gozar umas Boas Fé-
rias, aproveitem que este é ano de eleições, o 
IMI baixou um poucochinho… e ponham-se 
andar de Paredes para fora, se acertarem 
num dos muitos buracos que existem nas 
nossas estradas, vejam lá se metem na cabe-
ça de uma vez por todas que somos um Con-
celho com qualidade de Vida, por isso vejam 
lá se mudam de carro, com um bom jipe, os 
buracos as estradas esburacadas viram 
autoestradas.

Como diz Gil Vicente na sua obra “Auto da 
Barca do Inferno” Ridendo castigat mores”, 
expressão latina que significa “a rir criticam-
-se os costumes”.

A todos votos de boas férias.

Apesar de alguns, como eu, ao longo 
destes anos criticamos abertamente a 
opções políticas de Celso Ferreira não 
podemos dizer que pelo simples facto de 
ele se ir embora tudo ficará resolvido.

Não me parece…. 
Nem me parece justo que se impo-

nha a Celso Ferreira única e exclusiva-
mente a responsabilidade do que se 
passa na nossa Câmara Municipal.

Nem a ele nem aos que, suposta-
mente, se vão embora como é o caso 
do Pedro Mendes e do Cândido Bar-
bosa, pois a culpa não pode ser impu-
tada a ele mas sim a toda a equipa.

Acho que o PSD se devia renovar com 
novas pessoas que refletissem novas 
ideias, “uma verdadeira” nova energia e 
que fossem o reflexo da voz do Povo.

Mas não vejo isso. Lamento.
Vejo uma suposta lista que com ex-

ceção do independente Rui Cunha, 
não deixa de ser mais do mesmo.

Devíamos refletir e lembrar que 
em 2013 tivemos um resultado 
tangencial.

Quem não se lembra da reunião 
feita pelos candidatos a presidentes 
de Juntas em 2013 com Celso Ferreira 
onde se analisou os resultados 
eleitorais?

Estou, estamos recordados que o 
Filipe Carneiro foi um dos culpados 
….mas isso não interessa.

Quem não se lembra de como esta-
va o Urbanismo em 2013, ou mesmo 
como está feito o nosso PDM com a 
vereação de Manuel Fernando…?

Logicamente que nos lembramos 
de tudo isto e muito mais…. Tenho pe-
na que alguns que sempre viveram na 
sombra e que não se tenha ouvido se-
quer uma ideia durante estes anos 
todos sobre o concelho sejam agora 
premiados pela sua incompetência na 
inclusão nas listas. Será prémio pela 
subordinação…?! 

Se calhar….
Tenho pena que Rui Moutinho não 

tenha visto isso…
Tenho pena que Rui Moutinho não 

tenha visto que Pedro Mendes ao longo 
deste anos, goste-se ou não do seu esti-
lo, foi o único que revelou visão e caris-
ma para implementar as suas ideias 
como a Carta Educativa, o Balcão Único 
e a Informatização do Urbanismo.

Podemos contestá-lo, podemos 
não gostar do seu feitio, mas temos 
que lhe dar mérito pela sua crença em 
mudar.

Pelo menos tem opinião…

COWORKING
Se necessitas de combater o isolamento do trabalho em casa, interação, esti-
mulo, foco, criatividade, apoio na promoção, conectividade, se estás a arrancar 
o teu projeto e falta-te o local, então este espaço vai ser ideal para ti. Vais encon-
trar tudo o que necessitas para impulsionar o teu negócio. Vem conhecer-nos, 
marca já a tua visita e começa hoje mesmo a impulsionar o teu negócio.

OFERTA
• Espaço de mesa partilhada;

• Internet fibra (por cabo e wireless);
• Telefone gratuito (rede fixa);

• Mini bar;
• Acesso 24 horas;
• Muita luz natural;

• Excelente localização – Centro da Cidade Paredes (atrás tribunal);
• Consultoria empresarial gratuita para profissionais em início de atividade.

OU em alternativa;
Cedência de uma sala, com todas as valências do escritório.

Contacto: 937 593 204

PUB
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Cristelo

Orçamento participativo: participou, aprovou mas não executou

Foi no ano de 2015, que nu-
ma iniciativa praticamente pio-
neira no concelho, a Junta de 
Freguesia de Cristelo com o in-
tuito de reforçar a participação 
dos cidadãos, especialmente os 
mais jovens, apresentou à po-
p u l a ç ã o  o  O RÇ A M E N TO 
PARTICIPATIVO. 

Através do mesmo, a Junta 
de Freguesia destinou uma par-
cela do seu dinheiro para a con-
cretização das propostas que os 
cidadãos apresentaram como 
sendo as que consideravam as 
mais importantes para melho-
rar o local onde vivem. 

De entre os projectos que 
foram apresentados, foi  à popu-

lação com idade superior a 16 
anos que coube votar as pro-
postas, e escolher a mais ade-
quada às reais necessidades 
locais.

As propostas vencedoras 
foram duas, sendo que ambas 
se completavam, e visavam a 
requalificação do espaço exte-
rior da antiga escola primária 

de Cristelo, e para o efeito a 
Junta de Freguesia compro-
meteu-se em atribuir a verba 
de 1.000,00€.

O que é certo é que não 

obstante a iniciativa ser de 
louvar, desde meados de Julho 
de 2015 (data de divulgação 
das propostas vencedoras) 
até à presente data, nada foi 
efectivamente feito para a exe-
cução dos projectos vencedo-
res, nem tão pouco se prepa-
rou uma edição seguinte para 
o orçamento participativo, 
como estava previsto.

À distância de dois anos, o 
que vemos na área exterior da 
antiga escola primária de Cris-
telo é um estaleiro de material 
de construção. 

E, funcionando na antiga 
escola primária as actividades 
de várias associações locais, é a 
comunidade local diariamente 
confrontada, com crianças que 
brincam com paralelos e areia, 
e que fazem desse material de 
construção, os instrumentos 
através dos quais dão asas à 

sua criatividade, sem sequer se 
pesar os riscos de acidente ine-
rentes a tal facto. Reza a histó-
ria que Cristelo é nome que re-
corda origem guerreira, e o 
desejo dos Cristelenses é o de 
ver renascer essa “origem 
guerreira” por parte daqueles 
que detém responsabilidades 
politicas, e que efectivamente 
têm o poder, nomeadamente o 
poder de acção para executar 
os projectos que visem melho-
rar a freguesia, como é o caso 
deste resultante do orçamento 
participativo, fazendo com que 
as palavras ultrapassem a bar-
reira dos papéis e se concreti-
zem em obra, permitindo-se a 
criação de um espaço para a 
freguesia que proporcione à 
comunidade em geral, e em es-
pecial às crianças, momentos 
de lazer,  em qualidade e 
segurança.

CARLA
NUNES

A  Câmara Municipal de 
Estarreja, realiza todos os 
anos, em parceria com o Es-
tarreja Andebol Clube, o Gar-
ciCup17 – Torneio Interna-
cional Cidade de Estarreja, 

que este ano decorreu entre 
os dias  28 Junho e 02 de Julho, 
com os jogos a ser realizados 
em 11 pavilhões do Concelho 
de Estarreja. Este torneio des-
tina-se a equipas federadas, 
escolas, e seleções, perfazen-
do um  total de 3500 atletas, 
distribuídos entre 200 equi-
pas.      O Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de 
Baltar ( CAAE de Baltar)  par-

ticipou mais uma vez nesta 
iniciativa com dezenas de 
atletas nos diversos escalões 
e obteve resultados bastante 
honrosos, pois estavam pre-
sentes os melhores clubes de 
andebol do País ao nível da 
formação. Os resultados do 
clube de Baltar na VII edição 
deste torneio, foram os se-
guintes: Juniores Femininos,   
6º em 9 equipas ( 6/9); Juve-

nis Masculinos, (15/17); Ju-
venis Femininos,  (12/24); 
Infantis Masculinos, (9/23); 
Infantis Femininos, (15/21); 
Minis Masculinos ( 8/20)  e 
Minis Femininos. (10/13. A 
par da competição, existiram 
momentos únicos de  anima-
ção, diversão e convívio, que 
enriqueceram desportiva-
mente, socialmente e cultu-
ralmente os atletas.

Baltar
Clube de Andebol de Baltar participou no  "GarciCup 17"

FAUSTINO 
 SOUSA

A partir do próximo dia 
22 de Julho (Sábado) vai 
decorrer a já tradicional 
Animação de Verão que 
acontece todos os anos no 
Largo Pereira Inácio.  O 
evento é organizado pela 
Associação Clube Jazz de 
Baltar em estreita colabo-
ração com a Junta de Fre-
guesia de Baltar.  O evento 
vai prolongar-se até a12 de 
Agosto e este ano atuarão 

entre os dias mencionados 
os seguintes grupos: 22 de 
Julho,  Boinas da Bela-Vítor 
Centeio; 29 de Julho, Quar-
teto de Paços-Unidos da 
Borga-Estrelas do Cruzei-
ro; 05 de Agosto, Luciana 
Silva-Quim da Carpinteira-
-Gr. de Cavaquinhos Sta.  
Marinha de Lodares e 12 de 
Agosto, Zé Vítor-Concerti-
nas da Saudade-Estrelas 
D´Ouro.

Como já é tradicional há 
longos anos,  atuarão tam-
bém outros grupos locais, 
que proporcionarão o am-
biente necessário para que 
os baltarenses dancem nas 
noites quentes de Verão.  
Ao evento ocorrem sempre 
muitos forasteiros, origi-
nando um colorido que ani-
ma as noites de verão, sem-
pre com muitos emigrantes 
presentes.

A Associação Humani-
tária dos Bombeiros Vo-
luntários de Baltar teve 
como data oficial o dia 25 
de Junho de 1937 através 
da realização da Assem-
bleia Geral e com a apro-
vação dos seus primeiros 
estatutos.  Duvidas há, 
quanto à verdadeira data 
da sua criação pois exis-
t e m  d o c u m e n t o s  q u e 
comprovam datas ante-

riores.  Contudo a data 
oficial é esta e a Direcção 
escolhida está represen-
tada na fotografia pelos 
principais elementos re-
presentativos de um gru-
p o  o rga n i z a d o r  d e  3 0 
subscritores. Desta lista 
estão as  5 personalida-
des da fotografia da di-
reita para a esquerda: 
Prof.  José Meireles; Sr. 
Fernando Coelho da Sil-

va; Ruy Guedes Marceli-
no e Comandante Ber-
nardo Saavedra dos San-
t o s .  E s t a s  f i g u r a s  d a 
localidade já aqui foram 
mais do que uma vez re-
ferenciadas e exaltadas. 
Aqui fica mais um teste-
munho para as gerações 
mais jovens que preci-
sam de conhecer a histó-
ria da sua freguesia e do 
seu concelho.

Animação de Verão 2017 Você Sabia que……

No passado dia 1 de Julho, a Freguesia  de  
Baltar comemorou o 14º aniversário da eleva-
ção à categoria de Vila. Com efeito, foi no dia 1 
de Julho de 2003, que  Baltar passou a osten-
tar o estatuto de Vila. A Vila de Baltar sempre 
foi central e teve um papel importante na his-
tória do Concelho. Foi sede do Concelho de 
Baltar, que durou apenas 3 anos e foi extinto 
em 1837.

Baltar é Vila há 14 anos
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Com muitos convivas 
que se fizeram deslocar no 
passado dia 15 de Julho a 
sede do Moto Clube de Re-
bordosa, o dia comemora-
tivo dos 16 anos do Moto 
Clube de Rebordosa de-
correu em ambiente infor-
mal e descontraído. De 

forma alegre, os sócios e 
familiares do clube de Mo-
tards Rebordosense pas-
saram um dia bonito a 
conviver onde não faltou 
nada.

Foi uma tarde recreati-
va, repleta de atividades 
com muito espetáculo à 

mistura. Os amigos das 
duas rodas e colegas de 
viagens passaram horas 
em grande animação pois 
estavam presentes asso-
ciados algo afastados des-
tas lides (e é sempre bom 
pôr a conversa em dia), 
durante o dia foram servi-

das fêveras e outros condi-
mentos até há hora de can-
tar os parabéns e partir o 
bolo.

O evento contou com 
muitos convidados entre 
eles elementos do executi-
vo da Junta de Freguesia 
de Rebordosa.

Depois do sucesso da 1ª 
edição do Festival do Re-
bordosa Youth Festival, 
volta a realizar-se de 21 a 
23 de julho, no parque do 
Rio Ferreira, a maior cer-
tame da cidade de Rebor-
dosa inteiramente dedica-
do aos amantes do bom 
convívio. Além da gastro-

nomia, o Festival conta, 
ainda, com artesanato e 
animação musical.

A iniciativa é promovi-
da por um grupo de ami-
gos e conta também com o 
apoio da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa, Câmara 
Municipal de Paredes e vá-
rias empresas da região.

Moto Clube festejou Aniversário

2ª. Edição do Rebordosa Youth Festival

Lordelo
Lordelo em Festa

Entre o dia 21 e o dia 31 de 
Julho, Lordelo estará em festa. 
Festa rija, que promete des-
troçar a tristeza. 

Como tem sido hábito, a 
última semana de Julho é des-
tinada a glorificar o Divino 
Salvador. A próxima semana 
não será excepção. Mas desta 
vez ela será a melhor dos últi-
mos anos. E, para isso, o cartaz 

tem um papel fundamental. 
Começa logo no arranque, 
com Paulo Sousa que, para 
além de ter músicas incluídas 
nas bandas sonoras das nove-
las da TVI, é músico premiado. 
Passa pela Cuca Roseta, que é 
uma fadista de renome inter-
nacional, Mia Rose e Tiago Be-
ttencourt , vocalista dos 
Toranja.

A estes juntam-se o Teatro 
d’Os Expansivos, Lordelo Tem 
Pinta, Fanfarra dos Bombei-
ros Voluntários de Lordelo e 
os inesquecíveis Inovação 
Lordes. 

SILVIO
SILVA

O Jardim Soverosa acolhe, 
de 28 a 30 de Julho, a XII 
Mostra de Artesanato de So-
brosa, certame promovido 
pela Obra de Assistência 
Social.

O primeiro dia começa 
com a actuação de valências 
da instituição, pelas 20h45, 
seguindo-se a Banda de Cete. 

No sábado, pelas 19h00, ha-
verá uma aula de ginástica. 
Às 21h30 actua o grupo de 
Castanholas de Freamunde 
Pedaços de Nós e,  pelas 
22h30, subirá ao palco Filipe 
Pinto, artista consagrado no 
programa “Ídolos”.

No domingo, dia 30, ac-
tuam as restantes valências, 
pelas 15h00, seguidas dos 
grupos “Amigos da Crise”, 
Freemotion Clube e Bombos 
dos Amigos do Salão Paro-
quial de Sobrosa. A Mostra 
encerra às 19h00.

Sobrosa
Mostra de Artesanato

CRISTIANO
MARQUES

Após várias horas pas-
sadas em aeroportos e nas 
viagens, as Equipas de ca-
detes dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa 
chegaram a Cidade de Re-
bordosa. Nos pequenos 
bombeiros, mesmo cansa-
dos era visível alegria de 
estar em casa e o espírito 
de camaradagem. Fomen-
tar valores cívicos, foi obje-
tivo concretizado.

As equipas de cadetes 
que garantiram o 15º lugar 
na classificação Feminina e 
20º na Masculina, numa 
competição que reuniu 
cerca de 59 equipas.

Apesar de as classifica-
ções não serem as melho-
res esta prova trouxe a mo-
tivação necessária aos 
jovens. 

Entre os beijos e abra-
ços de saudade muitas fo-
ram as gargalhadas e, por 
vezes, desabafos de ansie-
dade de comer algo que já 
tinham desejos 

Num período de uma se-
mana foram dois momen-
tos que  ficaram registados 
para o álbum de recorda-
ções: a foto de família com 
a emoção da partida e a 

chegada com orgulho e 
gratidão estampada nos 
olhares destes jovens futu-
ros bombeiros… Resta a 
todos nós palavras de elo-
gio pela iniciativa que “nos 
relembram porque valem a 
pena estes projectos”. To-
dos sabemos que não é fácil 
porque tudo isto é feito 
sem remunerações é o vo-
luntariado que reina.

Os responsáveis por es-
tas equipas consideram 
que os objectivos da activi-
dade foram amplamente 
ultrapassados e foi com 
grande orgulho que regres-
saram a casa, após mais um 
marco histórico na, ainda, 
curta vida da Escola de In-
fantes e Cadetes do Corpo 
d e  B o m b e i r o s  d e 
Rebordosa.

Rebordosa

Equipas de Cadetes  
já regressaram à cidade

PAULO 
PINHEIRO
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NOSSOS EMPRESÁRIOS

Os Nossos Empresários” 
antes de chegarem a Pa-
redes andaram a “be-

ber” experiências na restaura-
ção de cinco estrelas em sítios 
como Amesterdão, Ibiza e Ma-
drid. Ele, Diogo é do Marco de 
Canaveses. Ela, Morgana e é de 
Parada de Todeia, Paredes. A 
vinda, em fevereiro, a Portugal 
para o enlace do casal, com um 
filho, fê-los regressar a Paredes 
para a vida a três.  

“A razão da nossa vinda para 
Paredes foi o nosso filho. Estáva-
mos fora do país há oito anos. 
Trabalhamos quatro anos em 
Amesterdão, três em Ibiza e no 
último meio ano estávamos em 
Madrid. Sempre com chefes de 5 
estrelas em hotelaria. Só que tí-
nhamos sempre o problema do 
nosso filho. Babsitter, escola etc.. 
foi essa a razão. Depois também 
queríamos voltar. Caso contrá-
rio continuaríamos mais uns 
anitos lá fora porque ganháva-
mos muito bem”, começa por 
explicar, Diogo Amorim, 34 
anos. 

A aposta no Sushi foi fazer 
diferente. “Peixe fresco qual-
quer um consegue arranjar. O 
que marca a diferença é a confe-
ção do arroz e dos molhos”, su-
blinha, Morgana Amorim, 26 
anos. 

“É uma aposta diferente da-
quilo que se fazia por cá. Tínha-
mos alguns contatos de sushi no 
sítio onde trabalhávamos, em 
Ibiza, que era muito bom. Aliás o 
cozinheiro desse espaço foi 
quem veio cá abrir o nosso res-
taurante. É um catalão, foi inclu-
sive empregado de Donald 
Trump, veio cá. Deu formação 
ao nosso cozinheiro e depois foi 
embora porque era incompor-
tável ter que suportar o salário 
de uma estrela daquelas no nos-
so pequeno restaurante”, con-
fessa Diogo.

A ideia de “Os Nossos Em-
presários” foi a de abrir um res-
taurante que servisse sushi tra-
dicional - onde não há lugar para 
a fusão – apresentando a verda-
deira essência da cozinha japo-
nesa. No bar, a especialidade de 
Diogo, a lista é vasta passando 
pelos Cocktails, Gins Whiskys, 
Cervejas Japonesas e Vinhos e a 
Sangria espumante muito apre-
ciada pela legião clientes já esta-
belecida do Normandos. A área 
da Morgana “era husting, rece-

ber as pessoas”. Juntaram expe-
riências. O resultado é o Nor-
mandos – Sushi, Cocktails & 
Meat, um restaurante que ao fim 
de três meses de portas abertas 
“já temos que mandar clientes 
embora porque não temos es-
paço. O ideal é que as pessoas 
façam reserva em vez de virem 
na expetativa de ter mesa. Aliás 
pretendemos trabalhar só com 
reservas. O cliente é melhor ser-
vido”. Ao jantar há dois horários 
de refeição: 20h-22h e 22h-24h.

A proximidade com o cliente 
é o segredo para que o sushi não 
seja indigesto. “Desde o mo-
mento em que o cliente que sen-
ta no nosso restaurante até que 
se vai embora tudo lhe é explica-
do. O que é que levam as peças 
de sushi, o que são as entradas, 
as sobremesas, de onde vem o 
tipo de produtos que usamos, 
etc.

O incremento do sushi no 
nosso país está cheio de ́ estó-
rias` de más experiências com o 

sushi ou de relutância em pro-
var a iguaria japonesa. “Nós usa-
mos um conceito mais tradicio-
nal em contraste com aquilo que 
é mais frequente em Portugal 
que é mais cozinha de fusão. Os 
queijos cremes e as frutas isso 
não está incluído nas nossas pe-
ças. A nossa lista é à base de pei-
xe, marisco, legumes. Temos 
sempre a atenção de perguntar 
ao cliente se é a primeira vez ou 
se já teve uma má experiência e 
não gostou. E se as pessoas qui-

serem tentar mais uma vez, para 
quem não gostou, tenho essa 
atenção. Mesmo que seja um 
freestyle à escolha do Chef, eu 
falo com ele e começa-se de um 
nível inferior, com as peças 
quentes, para que o cliente fique 
predisposto a dar o passo se-
guinte na degustação da nossa 
especialidade, o shusie. As pes-
soas têm gostado muito”, garan-
te Morgana Amorim. 

Para quem não gosta de shu-
sie, há shusie vegetariano e car-
ne em alternativa. Optamos por 
dois tipos de carne, “de boa qua-
lidade”, “mas explicamos às pes-
soas que a nossa especialidade 
não é carne mas sim shusie”, 
ressalva Morgana. 

“Não viemos para enrique-
cer. Viemos para fazer algo que 
gostamos, trazer um pouquinho 
do nosso conhecimento para a 
nossa terra”, conclui Diogo.

Empresas. Normandos – Sushi, Cocktails & Meat é nome de um restaurante que, há três meses, abriu as portas em Paredes. É novo… e novo é o 
conceito que o jovem casal Amorim, Diogo e Morgana criou no nº 18 da Praça Capitão Torres Meireles, no centro da cidade de Paredes.

Normandos – Sushi, Cocktails & Meat,  
“uma aposta diferente daquilo que se fazia por cá”

António Orlando | texto
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PUBLICIDADE

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  JUL'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)

AUDITÓRIO A LORD

Até 31 agosto 

Exposição de Arquitetura

Souto Moura

BIBLIOTECA A LORD

Escritor do mês de julho

David Machado

Escritor do mês de agosto 

Dulce Maria Cardoso

O Leituras sugere…

Temas infantojuvenis

O tubarão na Banheira 

de David Machado

O Leituras sugere… 

Temas infantojuvenis 

O Universo nos

 teus olhos de Jennifer Niven

COOPERAÇÃO A LORD

26 julho | 15h

Comemoração 

do Dia Mundial dos Avós

ATÉ 28 JULHO| 14.30H ÀS 17.30H 

Atividades nas Férias de Verão 

Artes Manuais 

Sessões de Cinema

PAREDES (CIDADE)

25 e 27 julho | 15h

Loja Interativa de Turismo

Oficina à descoberta das nossas 

tradições

Museu Mobiliário; Tecelagem; Pa-

trimónio; Doces

LEITURAS 

Todas as segundas feiras

 manhã - 10h| tarde 15h 

“A leitura não tem idade” por técni-

cos da biblioteca nas IPSS

Inscrições: biblioteca@cm-pare-

des.pt/255 788 776

Fotolegenda

Fotolegenda

Colónia de Férias da Fundação  
A LORD  3 a 7 julho | Esposende

Exposição rendas
David Machado nasceu em 

Lisboa em 1978. É licencia-
do em Economia pelo Insti-

tuto Superior de Economia e Gestão, 
de Lisboa, mas acabou por trocar os 
números pelas letras.  A sua obra es-
tá este mês em destaque na Bibliote-
ca da Fundação A LORD

David Machado publicou os ro-
mances O Fabuloso Teatro do Gigan-
te, Deixem Falar as Pedras, Índice 
Médio de Felicidade (Prémio da 
União Europeia para a Literatura 
2015, Prémio Salerno Libro d’Euro-
pa 2016) e Debaixo da Pele. Publi-
cou, além disso, vários contos para 
crianças, entre eles, A Noite dos Ani-
mais Inventados (Prémio Branqui-
nho da Fonseca 2005), O Tubarão na 
Banheira (Prémio Autor SPA/RTP 
2010 de Melhor Livro Infantojuve-
nil), A Mala Assombrada, Parece Um 
Pássaro, Eu Acredito, Uma Noite 
Caiu Uma Estrela e Os Livros do Rei.

Os seus livros estão publicados 
em mais de uma dezena de línguas. 
Traduziu os livros O Herói das Mu-
lheres, de Adolfo Bioy Casares, e 
Obrigada pelo Lume, de Mario 
Benedetti.

O seu conto A Noite Repetida do 
Comandante foi escolhido para figu-
rar no Best European Fiction 2017, 
da editora americana Dalkey Archi-

ve e está entre 29 contos escritos 
por autores de toda a Europa, que 

foram selecionados para a edição 
deste ano. 

Escritor do mês. "A literatura, para mim, é um texto que, não dando respostas, le-
vanta questões"

David Machado em 
destaque na Biblioteca 
da Fundação A LORD 

António Orlando | texto

“ANTES DE MAIS, REPARA, ALMODÔVAR, TU NÃO ESTAVAS CÁ
As coisas ficaram muito difíceis muito depressa. Ou talvez tenha sido sempre assim, talvez o mundo tenha sido sempre um lugar com-

plicado. Não creio que tenha começado quando foste preso, ainda que, de alguma forma, isso me pareça o início de tudo. E a tua ausên-

cia reforçou as nossas dores, a tua decisão de não quereres ver ninguém teve consequências. O que é o mesmo que dizer: não estáva-

mos preparados para não te ter aqui. Deixaste demasiado espaço vazio e nenhum de nós sabia muito bem mover-se na amplitude des-

se abandono. (…)

Eu teria percebido. Se me tivesses recebido quando te fui visitar, se tivesses atendido os meus telefonemas, teríamos falado, ter-me-i-

as explicado tudo e eu teria compreendido, Almodôvar, ter-te-ia poupado aos relatos cá fora, o teu filho, a Clara, o Xavier, eu, as angús-

tias de pessoas de quem gostas, este país deitado por terra, o mundo inteiro a ruir, não diria nada até te encontrar preparado para ou-

vires tudo, para saberes e sentires tudo. Teria esperado para te contar que, três meses depois de seres preso, fiquei sem emprego, que 

pouco depois disso a Marta, desempregada há quase meio ano, se foi embora com os miúdos para Viana do Castelo trabalhar no café 

do pai dela, eu fiquei porque ainda acreditava.” 

David Machado, Índice Médio de Felicidade, p.11-13
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CERTIFICADO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 12 de julho de 2017, de fls. 02 a fls. 05 do livro de notas para Escri-
turas Diversas nº 128-A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram intervenientes: 
MARIA ROSA BARBOSA COELHO, CF 111 234 646 e marido JOAQUIM GOMES BARBOSA, CF 107 471 256, casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos, naturais, ela da freguesia de Baltar, concelho de Paredes, onde residem na Rua Capela das Almas, nº 473 e ele da extinta freguesia 
de Santa Marta, concelho de Penafiel, titulares dos cartões de cidadão da República Portuguesa com os números de identificação civil 08470903 
0 ZZ9 e 07306371 1 ZZ7 válidos, respetivamente até 23/03/2020 e 16/02/2021. --
---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:----------- 
---- Que a primeira outorgante mulher é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel: ------------------------------
---- Prédio urbano, composto por casa de rés do chão e sótão para habitação, com logradouro junto, sito na Rua Capela das Almas, n.º 449 (ante-
rior Lugar de Capela das Almas), na freguesia de Baltar, concelho de Paredes, com a área coberta de sessenta e nove metros quadrados e a área 
descoberta de vinte metros quadrados, a confrontar de norte com Maria Rosa Barbosa Coelho, de sul com Rua Capela das Almas, de nascente 
com António Barbosa Coelho e do poente com Maria Fernanda Barbosa Coelho, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
mas inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1760, com o valor patrimonial de €26.940,00, ao qual atribuem igual valor. ----------------------
---- Que a primeira outorgante mulher não detém qualquer título que legitime o seu domínio sobre o prédio, pois que o mesmo foi adquirido por 
ela, no ano de mil novecentos e setenta e oito, em dia e mês que não consegue precisar, à data ainda solteira, menor, por doação verbal de seus 
pais, Engrácia Barbosa e Ercílio Ferreira Coelho, casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens, e residentes no referido lugar de 
Capela das Almas, na freguesia de Baltar, concelho de Paredes.  -----------------------
----Que, desde essa data, e sem qualquer interrupção, a primeira outorgante mulher têm usado e fruído do referido prédio, dele retirando todas 
as utilidades proporcionadas, nomeadamente, habitando-o, tratando da sua conservação e limpeza e pagando os respetivos impostos. Tudo 
isto à vista de todos, sem oposição de quem quer que seja e na convicção de que não lesava direitos de outrem.------------------------------------------------------------
---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio 
por USUCAPIÃO, que a primeira outorgante mulher expressamente invoca, justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso 
no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu 
direito de propriedade perfeita.

A Notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O Progresso de Paredes - 07/07/2017

NOVIDADES NA  
BIBLIOTECA A LORD

História  
de um canalha 
“História de um canalha” 
de Júlia Navarro da Ber-
trand Editora é uma das 
mais recentes novidades 
que a Biblioteca A LORD 
colocou ao dispor dos se-
us utilizadores. O livro 
conta a memória dos 
momentos de Thomas 
Spencer que o levaram a 
ter sucesso como consul-
tor de relações-públicas 
e imagem, entre Londres 
e Nova Iorque nos anos 
80/90 e revela os meca-
nismos dúbios que os 
centros de poder por ve-
zes empregam para al-
cançar os seus fins. Um 
mundo hostil governado 
por homens, onde as mul-
heres resistem a ter um 
papel secundário.

Sinopse:
Menti, enganei e mani-
pulei à vontade, sem me 
importar com as con-
sequências. Destruí 
sonhos e reputações, traí 
os que me foram leais, ca-
usei dor àqueles que me 
quiseram ajudar. Brinquei 
com as esperanças dos 
que pensaram que pode-
riam mudar quem eu sou. 
Thomas Spencer sabe co-
mo conseguir tudo o que 
quer. A saúde delicada é o 
preço que teve de pagar 
pelo seu estilo de vida, 
embora não se arrependa. 
No entanto, desde o seu 
último episódio cardíaco 
apoderou-se dele um sen-
timento estranho e, na so-
lidão do seu luxuoso apar-
tamento em Brooklyn, su-
cedem-se as noites em 
que não pode deixar de se 
perguntar como seria a vi-
da que conscientemente 
optou por não viver.

Há uns meses atrás tive oportunidade de abordar 
aqui um novo programa de incentivos comunitários pa-
ra investimentos de menor montante que aqueles que 
normalmente concorrem ao Portugal 2020. 

O nome desse novo programa de incentivos é SI2E e 
tinha como objetivo permitir que algumas empresas 
que não podem concorrer ao Portugal 2020, pudessem 
ter de igual forma acesso a apoios comunitários.

De facto, uma empresa que quisesse obter apoios 
comunitários para investimento em equipamentos 
através de uma candidatura ao Portugal 2020 tinha que 
ter um montante de investimento mínimo de 75.000,00 
Euros e tinha obrigatoriamente de ter exportações. Ora 
o SI2E vinha exatamente colmatar estas duas exigên-
cias. Permitia que uma empresa que não tenha exporta-
ções e que queira fazer um investimento de valor infe-
rior a 75.000,00 Euros pudesse candidatar-se a apoios 
comunitários.

Na teoria, o novo programa até estava bem pensado. 
Uma pequena industria que quisesse inovar os seus 
equipamentos, ou um pequeno comércio ou serviços 
que pretendesse proceder à renovação do seu espaço 
comercial, podia desta forma candidatar-se a apoios 
comunitários de pelo menos 40% sobre os investimen-
tos a realizar.

O problema é a prática. Ou seja, agora que saiu o Re-
gulamento do Concurso para que as empresas apresen-
tem as suas candidaturas vem revelar um montante de 
incentivo tão pequeno, que se não for reforçado vai per-
mitir apoiar um muito pequeno número de empresas. 
Veja-se, o caso do Regulamento que saiu para a Região 
do Tâmega e Sousa, uma vez que para a Área Metropoli-
tana do Porto ainda não saiu o regulamento. Já agora 
referir que em Paredes, ainda há 4 Freguesias que fica-
ram afetas a esta Região para efeito destes apoios. São 
elas Aguiar de Sousa, Cete, Parada de Todeia e Sobreira.

Para investimentos até 100.000,00 Euros realizadas 
nestas 4 freguesias e em muitas mais dos concelhos vi-
zinhos de Penafiel, Paços de Ferreira, Lousada e Felguei-
ras, que estão todas abrangidas pelo Grupo de Ação Lo-
cal da AderSousa, o valor do Plafond de apoio para os 
investimentos que sejam apresentados até 31.08.2017 
é de apenas 1.132.300,00 Euros, sendo que deste mon-
tante 707.687,50 Euros é para apoio à Criação de Em-
prego e apenas 424.612,50 Euros para equipamentos. 
Isto significa, que os projetos a poderem ser apoiados 
vão ser muito poucos.

Mesmo para os projetos de valor superior a 
100.000,00 Euros de investimento e inferiores a 
235.000,00 euros, que já não são geridos pela AderSou-
sa mas pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa, os valores dos plafonds são muito reduzidos. Pa-
ra apoio à Contratação de pessoas- 5.300.000,00 Euros 
e para apoio a equipamentos 1.700.000,00 Euros. Isto 
para um total de potenciais projetos de uma ampla área 
de concelhos do Tâmega e Sousa.

Fica aqui o aviso para quem estiver a pensar candi-
datar-se que o faça o mais breve possível até 31-08-
2017, mas que se candidate mais a apoios para a criação 
de postos de trabalho que à compra de equipamentos, 
pois para este fim as verbas a concurso são muito 
reduzidas.

Fica aqui também o apelo para que estas verbas se-
jam reforçadas no futuro, pois a mim parece-me que os 
objetivos do SI2E são muito interessantes, mas esbar-
ram no limite orçamental previsto para os concursos.

Novo programa  
S12E - prometia muito mais

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

FERNANDO 
DIAS DE SEABRA
Faleceu no dia 10 de julho, com 8O anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na rua Estrada Nacional 209, n.º 
3349, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Ana Rosa Moreira Coelho.

AGRADECIMENTO 
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO / PAREDES

FALECEU

GRACINDA 
MOREIRA TORRES
Faleceu no dia 13 de julho, com 79 anos. Era natural de 

Duas Igrejas – Paredes e residente na Av. Padre Manuel Pinto Preda, 
n.º 229, Duas Igrejas, Paredes. Era casada com Domingos Moreira 
Rodrigues. 
AGRADECIMENTO 
Seu marido, filho, nora, neta e demais família vêm por este meio, extre-
mamente 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, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente co-
metida. Comunicam que a missa de 7.º dia, será celebrada, sábado, dia 
22, pelas 20 horas na Igreja paroquial de Duas Igrejas, agradecendo, 
também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

DEOLINDA 
DIAS FERREIRA TUNA
Faleceu no dia 06 de julho, com 84 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua de Penhas Altas, n.º 433, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim Moreira (Bento).

AGRADECIMENTO 
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 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 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

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

Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JAIME BARBOSA 
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 3 de julho com 55 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente em França. Era divorciado.

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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FRANÇA

FALECEU

JOSÉ DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 10 de julho com 83 anos. Era natural 
de Gondalães – Paredes e residente em Bitarães, 

Paredes. Era casado com Rosa Moreira da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, 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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

CARMELINDO 
GASPAR DA COSTA MOTA
Faleceu no dia 7 de julho, com 79 anos. Era natural 

de Guilhufe – Penafiel e residente na Rua Padre Américo, n.º 105, 
Paredes. Era casado com Francisca da Rocha Pinto de Almeida.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MANUEL DE DEUS SILVA
Faleceu no dia 22 de junho, com 86 anos. Era natural 
de Borbela – Vila Real e residente na Rua 5 de 
outubro, n.º 5, Paredes. Era casado com Maria da 

Conceição Ferreira.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
NUNES RIBEIRO
Faleceu no dia 4 de julho, com 85 anos. Era natural de 

Beire – Paredes e residente na Rua Marginal do Rio Sousa, n.º 135, 
Paredes. Era viúva de Augusto Monteiro.

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

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

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

PAREDES

MISSA

MARGARIDA ALICE 
PEREIRA DE SOUSA
Professora do Ensino Básico

10º Aniversário do seu falecimento

Ocorrerá no próximo sábado dia 29 do corrente, 0 10º aniversário 
do falecimento da sua entre querida, pelo que o seu marido, filhos, 
genro e netas mandam celebrar uma missa de sufrágio a levar a 
efeito na Igreja Matriz de Paredes, naquele dia, pelas 19,00 horas.
A quem se dignar comparecer a esta eucaristia os familiares reco-
nhecidamente agradecem.
Alberto Pinto e Sousa - marido
Anabela Pereira e Sousa Patzak - filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa - filho     
Thomas Patzak - genro
Alice Margot de Sousa Patzak - neta
Clara  Marie de Sousa Patzak - neta

Paredes
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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

FALECEU

JOSÉ FERREIRA MOREIRA
Faleceu no dia 15 de julho, com 66 anos. Era natural de Vandoma – Paredes e residente na Av. 

Central de Reiros,     n.º 287, Vandoma, Paredes.  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas as pessoas de suas relações e 

amizade que se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto ou de que qual-

quer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A Família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pe-

drouços - Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

LAURINDA COELHO
Faleceu no dia 19 de julho, com 91 anos. Era natural de Baltar – Paredes e residente na Av. D. 

Nuno Alvares Pereira, n.º 1271, Baltar, Paredes.  Era viúva de José Martins.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas as pessoas de suas relações e 

amizade que se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta ou de que qual-

quer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A Família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pe-

drouços - Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

PUB

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes
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(Notícia "ipsis verbis"  
publicada no Jornal Progresso  

de 1 de Setembro de 2000)
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