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RUI MOUTINHO:
“NÃO ABDICO, SERIA  

DESONESTO PARA COM 
OS MILITANTES”

JOAQUIM NEVES:
“MOUTINHO É O 
REFLEXO DO PIOR QUE  
A POLÍTICA TEM”  CENTRAIS

DOMINGOS BARROS
homenageado 
pela APD-Paredes

PS/PAREDES APOSTA AS  
FICHAS TODAS EM  
ALEXANDRE ALMEIDA  PÁG.6

Distinção. Domingos Barros promovido a sócio honorário da APD 
Paredes, distinção que recebeu no jantar que celebrou os 24 anos de vida 
da Associação Portuguesa de Deficientes – Paredes. PÁG.3
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Ao Homem vigoroso que carrega às 
costas muitas palavras pesadas, 
pesados valores que lhe são estra-

nhos, a vida parece-lhe um deserto.
E, na verdade, os nosso próprios bens 

são muitas vezes já difíceis de levar (…)
O Homem é difícil de descobrir, sobre-

tudo quando se trata de se descobrir a ele 
mesmo. Muitas vezes o espírito mente a 
respeito da alma. Eis a obra do espírito da 
Gravidade.

Mas aquele que soube descobrir-se a si 
mesmo proclama: ‘Este é o meu bem, este é 
o meu mal’. Com isso tapou a boca à toupei-
ra, ao anão que diz: ‘Um único bem para to-
dos, um único mal para todos’.

Na verdade, também não me agradam 
aqueles que declaram que todas as coisas 
são boas e este mundo o melhor dos mun-
dos. Digo que têm a satisfação fácil.

A satisfação fácil, que se acomoda com 
qualquer coisa, não é dos melhores gostos. 
Louvo as línguas e os estômagos recalci-
trantes e difíceis que sabem dizer ‘Eu’ e 
‘Sim’ e ‘Não’. Mastigar e digerir tudo, porém, 
é bom para os porcos, na verdade. Berrar a 
torto e a direito ‘Sim’ e ‘Ámen’, é o que apren-
dem os burros e aqueles que se parecem 
com eles.

Um amarelo torrado, um vermelho ar-
dente – eis o meu gosto, que mistura sangue 
com todas as cores. Mas aquele que caia  a 
casa de branco revela-me uma alma caiada 
de branco. Uns estão apaixonados por mú-
mias, outros por fantasmas, todos igual-

mente inimigos da carne e do sangue. Oh! 
Como me repuganm todos! Porque eu gos-
to do sangue.

E recuso-me a morar ou a demorar-me 
em lugares onde todos cospem e vomitam o 
que beberam; tal é o meu gosto. Preferiria 
muito mais viver no meio dos ladrões e dos 
perjuros. Ninguém traz o seu ouro na boca.

Mas ainda me repugnam mais os lam-
bedores de escarros, e ao animal humano 
mais repugnante que conheço, chamei-lhe 
parasita, pois não quer amar, mas viver do 
amor que têm por ele. 

Desgraçados, na minha opinião, são to-
dos aqueles que só podem escolher entre 
duas coisas: ou tornarem-se animais fero-
zes ou ferozes domadores. Não construirei 
entre eles a minha tenda. 

Desgraçados são também aqueles cujo 
destino é esperar: repugnam-me todos es-
ses guardas-fiscais, tendeiros, reis, e outros 
mandriões ou monos. 

Na verdade, também eu aprendi a estar 
de pé, a andar, a correr, a saltar, a trepar, a 
dançar. Porque tal é a minha doutrina; se 
quisermos aprender um dia a voar, é preci-
so começar por aprender a estar de pé, a 
caminhar, a correr, a saltar, a trepar, a 
dançar.

Para aprender a voar não basta um úni-
co golpe de asa

E foi sempre contrariado que perguntei 
o meu caminho, sempre isso me repugnou. 
Prefiro interrogar os próprios caminhos e 
experimentá-los.

‘Eis o meu caminho; e vós, onde está o 
vosso?’ É o que respondo aos que me per-
guntam o ‘caminho’.

O caminho, com efeito, não existe.
Assim falava Zaratustra, in fls. 160 da 

edição RBA da coleção História da literatu-
ra – Friedrich Nietzche.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Assim falava Zaratustra

Deseja um 

Bom Natal e 

Feliz Ano Novo 2017 

a todos os clientes  

e amigos

Freguesia de Todeia

A Junta de Freguesia de Parada de Todeia  
deseja a todos os habitantes 

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

compras no comércio tradicional da freguesia.
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Quando você ouve 
as palavras “polui-
ção sonora” o que 

lhe vem à cabeça? 
É o som de aviões, sire-

nes, ou uma banda de rock 
dos anos 80? 

Ruído é, por definição, 
um som indesejável ou de-
sagradável. Embora al-
guns sons irritantes pos-
sam ser bastante calmos, 
os que nos incomodam 
mais parecem ser os sons 
altos. Embora a maioria de 
nós provavelmente não se 
apercebe disso, os ruídos 
fortes afetam nossa saúde.

Normalmente não as-
sociamos o ruído como um 
causador de doença, mas o 
ruído pode realmente pro-
duzir uma série de efeitos 
adversos para a saúde físi-
ca e para o bem-estar psi-
cológico em geral. Muitos 
aspectos das nossas vidas 
são afetadas, nomeada-
mente o sono, a concentra-
ção, a comunicação e o 
lazer.

De acordo com as con-
clusões da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) , 
o ruído é a segunda maior 
causa ambiental de pro-
blemas de saúde, logo após 
o impacto da qualidade do 
ar ou seja, tal como o fumo 
do tabaco, o ruído é um po-

luente que nos é imposto 
sem o nosso consentimen-
to, muitas vezes contra a 
nossa vontade, e, às vezes, 
em lugares e com um volu-
me sobre o qual não temos 
controle.

Então, como pode exa-
tamente o ruído prejudi-
car-nos? A Organização 
Mundial da Saúde classifi-
cou os efeitos adversos pa-
ra a saúde da poluição so-
nora em sete categorias:

• Deficiência auditiva
• Interferência com 
 a comunicação oral
• Distúrbios do sono
• Distúrbios
 cardiovasculares
• Distúrbios
 na Saúde Mental
• Desempenho
 de Tarefas prejudicado
• Comportamento
 social negativo

Os primeiros dois efei-
tos podem parecer óbvios, 
mas outros (como os efei-
tos para o sistema cardio-
vascular) podem ser uma 
novidade para alguns ou 
um choque. 

Vamos explorar alguns 
efeitos do ruído para a saú-
de e perceber como nos 
podemos defender:

O RUÍDO
E O SEU CORAÇÃO
Existem vários estudos 

recentes, que ligam a expo-
sição ao ruído das aerona-
ves a um risco aumentado 
de acidente vascular cere-
bral, doença cardíaca coro-
nária e doença cardiovas-

cular. Então como é que o 
ruído afeta o coração?

Em poucas palavras, o 
ruído é muitas vezes inter-
pretado pelos nossos cére-
bros como um sinal de pe-
rigo. Estes sinais provo-
cam uma resposta de 
stresse pelo nosso corpo, 
que liberta uma série de 
hormonas. Estas hormo-
nas são responsáveis pelo 
aumento da pressão arte-
rial, aumento da frequên-
cia cardíaca e pressionam 
o sistema imunitário. Ao 
longo do tempo, estas res-
postas ao stress têm um 
impacto sobre o sistema 
cardiovascular. A falta de 
sono e irritação causada 
por ruído também pode 
aumentar os níveis de 
stresse, outro fator de ris-
c o  p a r a  d o e n ç a s 
cardíacas.

Mesmo se alguém não é 
conscientemente incomo-
dado pelo ruído, o ruído 
continua a afetá-lo. Por 
exemplo, enquanto dormi-
mos, nós ainda ‘ouvimos’ 
ruídos, que são processa-
dos inconscientemente. 
Mesmo que não acorde-
mos, os nossos corpos rea-
gem e libertam hormonas 
de stresse.

Antes de adormecer es-
cute por um minuto os 
sons que o rodeiam e que 
provavelmente treinou o 
seu corpo para ignorar. Es-
tes são os sons que podem 
estar a prejudicar o seu 
corpo enquanto dorme.

[Continua 
na próxima edição]

Por
SVETLANA 
GOLICOV

Interna de Medicina Geral 
e Familiar da USF 
Terras de Souza (Paredes)

Ruído e a Saúde, part I
   OPINIÃO CLÍNICA  

A Delegação Local de Pa-
redes da Associação 
Portuguesa de Deficien-

tes (APD Paredes) realizou, no 
dia 3 de dezembro, em Mouriz, 
o jantar comemorativo dos 24 
anos de vida da instituição. O 
repasto foi, também, aproveita-
do para celebrar o tradicional 
jantar de Natal e para evocar o 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. 

Domingos Barros, um dos pa-
redenses que mais tem ajudado a 
APD Paredes, foi condecorado 
como sócio honorário “pelo mui-
to que tem dado à instituição, ao 
longo de muitos anos”. “É um re-
conhecimento que lhe quisemos 
prestar, que julgo que é mais que 

merecido e justo”, explicou, Adão 
Barbosa, presidente da APD – Pa-
redes, depois de agradecer a to-
dos os que têm ajudado e contri-
buído de alguma forma para o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e s t a 
Associação. 

No jantar foi, também, apre-
sentado aos convivas um projeto 
de renovação das cadeiras de ro-
das da equipa de basquetebol 
adaptado que terá um custo que 
rondará os 42 mil euros. As ca-
deiras existentes têm 12 anos e já 
estão muito danificadas pela 
“violência” deste tipo de despor-
to. Mais uma vez Domingos Bar-
ros ter-se-á disponibilizado a 
ajudar a APD – Paredes que usa o 
Desporto como forma de inte-
gração e reabilitação. “Vamos ver. 
É um projeto muito caro e é só 
para a renovação de 12 cadeiras 

não para as 16 existentes. Esta 
equipa merece todo o empenho, 
visto tratar-se de uma das me-
lhores a nível nacional”, revelou 
esperançado Adão Barbosa.

O jantar reuniu mais de 300 
pessoas, o que a organização su-
blinha como sendo um número 
muito positivo de presenças, 
“por estarmos a viver um mo-
mento particularmente difícil e 
de grave crise económica”.

APD Paredes - Associação 
Portuguesa de Deficientes, como 
atividades tem atletismo e bas-
quetebol. O andebol existe, sem 
competição, apenas para de-
monstração. Contudo os respon-
sáveis fazem questão de ressal-
var que a APD não é nenhum clu-
be, mas sim uma instituição que 
luta pela defesa dos interesses 
das pessoas com deficiência.

Distinção. Domingos Barros promovido a sócio honorário da APD 
Paredes, distinção que recebeu no jantar que celebrou os 24 anos de vida 
da APD – Paredes.

Dia Internacional da 
pessoa com deficiência

António Orlando | texto

Festas Felizes
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As socorristas da Dele-
gação de Vilela da 
Cruz Vermelha Por-

tuguesa, voltaram a tirar 
(pouca) a roupa, para a pro-
dução de um calendário. A 
sensualidade, este ano tem 
como acessório o mobiliário, 
visando a angariação de fun-
dos para a compra de uma 
ambulância. Fotos minima-
listas, captando a essência do 
charme feminino é o preten-
dem transpor. O tema deste 
ano será a divulgação do mó-

vel, exatamente como forma 
de agradecimento aos patro-
cinadores que têm tornado o 
projeto o autêntico sucesso 
que é conhecido. Assim cada 
fotografia foi patrocinada 
por uma empresa ligada ao 
universo do mobiliário e se-
d i a d a  n o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

A Delegação de Vilela -  
iniciou, em 2015, o projeto 
que apelidou de “Sedução 
Solidária” e que consiste na 
elaboração de um calendário 
em que as principais prota-
gonistas são as socorristas 
voluntárias. O objetivo pare-

ce simples: angariação de 
fundos, mas, na verdade, o 
mesmo retrata a luta incan-
sável pela “sobrevivência” de 
uma tão nobre instituição 
como é a Cruz Vermelha, e 
em particular da Delegação 
de Vilela. “É com grande sa-
tisfação que informamos que 
as obras na nossa sede estão 
a chegar ao fim. Agora a meta 
é outra: conseguir adquirir 
uma nova ambulância de 
emergência médica”, explica 
fonte da instituição. 

“Esperamos ter o mesmo 
sucesso das edições anterio-
res, nas quais vendemos 

mais de mil calendários em 
cada ano. Até do Brasil tive-
mos contactos”, refere Maria-
na Silva. Esta coordenadora 
do calendário sexy frisa, tam-
bém, que o conceito mudou e 
que, na edição já à venda, as 
fotografias demonstram 
“que é possível ter sensuali-
dade mesmo com as socor-
ristas totalmente fardadas”.

O calendário sensual cus-
ta cinco euros e pode ser ad-
quirido na sede da Delegação 
de Vilela da Cruz Vermelha 
Portuguesa ou através da pá-
g i n a  d e  F a c e b o o k  d a 
instituição.

Calendário. “Sedução Solidária” já permitiu concluir obras na sede da instituição. 
Objetivo da edição 2017 passa pela angariação de fundos para a compra de nova ambu-
lância de emergência médica.

Seduzir por uma boa causa

António Orlando | texto
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O Banco CTT prossegue 
o seu plano de expan-
são e de proximidade 

física, como anunciado, e que 
permitirá chegar aos 200 bal-
cões em todo o País antes do 
final deste ano, sendo que nes-
te momento estão abertos 
mais de 150.

Nesta loja dos CTT de 
Paredes, que agora recebe 

o Banco CTT, os clientes 
passam a encontrar uma 
área dedicada aos serviços 
bancários, devidamente si-
nalizada e separada das 
áreas dedicadas aos servi-
ços postais.

Os clientes que residem ou 
trabalham nas proximidades 
desta loja passam assim a po-
der aceder de forma física à 
oferta do Banco CTT, que pos-
sui também uma aplicação 
para os sistemas móveis iOS e 

Android, bem como um servi-
ço clássico de homebanking 
por Internet, ambas de utiliza-
ção gratuita.

O Banco CTT tem uma 
oferta simples e competitiva, 
assente numa conta para o dia 
a dia a zero euros: zero euros 
de comissão de manutenção, 
zero euros na anuidade de um 
cartão de débito, zero euros 
na anuidade de um cartão de 
crédito e zero euros nas trans-
ferências nos canais digitais, 

sobre a qual o cliente pode 
acrescentar serviços.

Para quem quiser asso-
ciar a sua conta Banco CTT 
ao seu ordenado ou à sua 
pensão, terá a possibilidade 
de aceder a um descoberto 
autorizado.

E quem quiser poupar 
pode até escolher o prazo do 
seu depósito a prazo: entre 
um mês a um ano o cliente é 
que escolhe. E a taxa de juro 
é só uma: 0,5%. Sem asteris-

cos, nem complicações, ga-
rante fonte bancária.

Para os mais novos, o 
Banco CTT oferece uma Con-
ta Júnior que pode ser aberta 
com apenas 25 euros e, cla-
ro, com zero custos de manu-
tenção. Como previsto, o 
Banco CTT disponibiliza 
também soluções de crédito 
pessoal e automóvel.

“O Banco CTT é a evolução 
natural do negócio de serviços 
financeiros já prestados pelos 

CTT, assente numa proposta 
de valor de simplicidade, 
transparência e proximidade. 
E é por isso que o Banco CTT 
prevê vir a ter em breve uma 
das mais densas redes bancá-
rias do País, com propostas de 
baixo custo, indo ao encontro 
da vontade dos portugueses”, 
explica a fonte.

O horário do Banco CTT 
na loja de Paredes vigora en-
tre em dois períodos: 9h - 
12.30h; 13.30h - 18h.

Banca. A agência do Banco CTT, abriu no passado dia 30 de novembro no nº 128 da rua Serpa Pinto, na Loja CTT Paredes. A chegada do Banco 
CTT ao distrito do Porto é parte da segunda vaga de ampliações da rede do banco, cuja oferta ao público teve início a 18 de março deste ano.

Banco CTT abriu portas 
na loja dos Correios de Paredes 

António Orlando | texto
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Alexandre Almeida se-
rá, como se esperava, 
o candidato do Parti-

do Socialista à presidência 
da Câmara de Paredes nas 
autárquicas de 2017. O eco-
nomista de Rebordosa, que 
em 2013 por uma unha ne-
gra não ganhou a autarquia 
para o PS, viu o seu nome 
aprovado por unanimidade 
e aclamação, no dia 10 de de-
zembro, em reunião da Co-
missão Politica Concelhia 
(CPC) de Paredes do Partido 
Socialista. 

“As pessoas do concelho 
têm-me feito sentir que é 
preciso mudar. Achando que 
reúno as condições para fa-
zer essa mudança, não podia 
deixar de aceitar”, começou 
por justificar Alexandre Al-
meida a aceitação do convite 
aos jornalistas em conferên-
cia de imprensa realizada na 
Biblioteca Municipal de Pa-
redes, numa sala ainda api-
nhada pelos “camaradas” da 
CPC. Para encetar a mudan-
ça, caso seja eleito presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes, Almeida explicou 
que promete fazer a mudan-
ça a partir de três pilares: 
“valorizar o nome de Pare-
des num todo, transforman-
do o município no “centro 
Empresarial da Área Metro-
politana do Porto; mudança 
de paradigma das politicas 
sociais e educação”. 

Antes, Batista Pereira, 
presidente dos socialistas de 
Paredes, explicou que “o re-
sultado eleitoral apurado 
nas autárquicas de 2013 e a 
recusa da recontagem dos 
votos foram, logo aí, nesse 
dia decisivos para que Ale-
xandre Almeida voltasse a 
ser o nosso candidato. E hoje 

ele é uma pessoa conhecida 
em todas as freguesias, tem 
experiência autárquica por 
ser vereador e é reconhecido 
pelo partido a nível distrital 
e nacional” disse. 

 Caso seja eleito, Alexan-
dre Almeida tem como certo 
que, logo após tomar posse, 
vai avançar com uma audito-
ria às contas do município, 
porque o PS acredita que “o 
buraco financeiro é maior do 
que o que aparece espelhado 
nas contas. Há responsabili-
dades que a câmara tem as-
sumidas em protocolos que 
não estão nas contas”, garan-
te. Alexandre Almeida deu 
como exemplo, um terreno 

junto ao Pavilhão Rota dos 
Móveis em Lordelo. “Mas há 
mais” garante. “O que está 
nas contas nós conhecemos. 
Agora o que preocupa é 
aquilo que está escondido e 
cuja responsabilidade vai re-
cair sobre os ombros dos 
p róx i m o s  e xe c u t ivo s ”, 
acrescenta. 

 Sobre o problema da co-
munidade cigana, o socialis-
ta, diz que antes de apresen-
tar qualquer solução vai es-
p e r a r  o  p r o c e s s o  d e 
negociações que está em 
curso, com a comunidade da 
Madalena, algo que, defende, 
devia ter sido feito desde o 
início.

Alexandre Almeida de-
fende ainda que a câmara 
deve comprar antigo o pavi-
lhão municipal de Paredes e 
devolvê-lo à cidade”, disse. 
Por outro lado, quer também 
trazer parte do pólo univer-
sitário da CESPU, em Gandra, 
para o centro da cidade, no 
âmbito de uma estratégia de 
revitalização. Este é um as-
peto que no dizer de Alexan-
dre Almeida deixou enten-
der que Paredes não apro-
veita para se promover no 
Exterior, daí a importância 
de comunicar o nome Pare-
des. “É tempo de pormos de 
lado as rivalidades em prol 
do coletivo”, conclui

Autárquicas. Nome do vereador foi aprovado pelo PS/Paredes como candidato às autárquicas de 2017 por unanimidade e aclamação.  
Alexandre Almeida quer concelho de Paredes a falar para o exterior a uma só voz. “Parece que as pessoas perderam o orgulho de ser de 
Paredes. Temos que recuperar esse orgulho”.

Socialistas de Paredes apostam 
as fichas todas em Alexandre Almeida 

António Orlando | texto

Os três pilares de Alexandre Almeida: 

Valorizar o nome de Paredes num todo -  “Queremos tor-
nar Paredes no centro empresarial da Área Metropolitana 
do Porto nos próximos quatro anos, para dessa forma pos-
samos lutar contra o desemprego e procurando fixar pes-
soas e melhorar as condições de vida. Isso passa por conti-
nuar a apoiar o mobiliário mas também por diversificar o te-
cido empresarial.

Mudança de paradigma nos apoios sociais – Um politica 
que mude a forma de viver das pessoas, nomeadamente, 
com o recurso à habitação social e não como acontece habi-
tualmente que é o apoio casuístico no pagamento do pri-
meiro mês da prestação da renda

Aposta na Educação - Cometeram-se muitos erros nos cen-
tros escolares. Queremos corrigi-los. Temos em estudo 
uma medida que altere a forma como os alunos dos ensinos 
pré-escolar e 1º ciclo coabitam nos novos centros escola-
res. Foram cometidos muitos erros na construção dos cen-
tros escolares. Foi uma oportunidade perdida. Queremos 
recreios cobertos onde as crianças possam brincar em dias 
de chuva.
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COMBUSTÍVEL AO DOMICÍLIO
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
T.: 255 393 140

Boas Festas

Bom Natal  e Feliz 2017
TV  VÍDEO  ELECTRODOMÉSTICOS 

REBORDOSA

TV LG 

300PMI-HDMI-USB-PR-32LF51OB

M. CAFÉ KRUPS EXP. D. GUSTO-AN-KP100BIB

TELEFAC - CLASSE C - TF700S

- SECADOR DE ROUPA - VENTILAÇÃO

- CAPACIDADE: 7KG

- 4 PROGRAMAS

- CONTROLO ELECTRÓNICO

FORNO BALAY 

MF(6)-INOX-3HB404XM

4 ANOS DE GARANTIA

CLASSE A+

10JEMET51

- CAPACIDADE LAVAGEM: 5KG

- 1.000 RPM

- 15 PROGRAMAS

- SISTEMA ECOLOGIC

BALAY VC.4Z.60C.IX-3EB720XR

4 ANOS DE GARANTIA
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POLÍTICA/SOCIEDADE

A maioria do PSD na 
Assembleia Muni-
cipal (AM) de Pare-

des, ontem, dia 15 de de-
zembro, terá dado autori-
zação à Câmara para fazer 
um empréstimo de curto 
prazo até ao montante de 
2 milhões e 500 mil euros. 
A proposta de empréstimo 
que carecia de aprovação 
pela AM foi apresentada 
por Celso Ferreira na últi-
ma reunião de Câmara e 
foi aprovada pelos verea-
dores do PSD. O PS votou 
contra. 

Como a reunião da AM 
decorreu após o fecho des-
ta edição do Jornal Pro-
gresso de Paredes desco-
nhecemos os contornos 
quer da discussão quer da 
votação. Porém, e aten-
dendo a que o PSD tem 
maioria na AM, deverá ter 
aprovado sem problemas 
a  p r o p o s t a  d o  s e u 
presidente. 

Aquando da discussão 
do assunto, em reunião de 
Câmara, o vereador do PS, 
Alexandre Almeida terá 
dito, que no passado até 
votava a favor, quando o 
empréstimo era de um mi-
lhão de euros, mas quando 
a Câmara Municipal fez re-
centemente um emprésti-
mo para saneamento com 
carência de um ano, não se 
entende como é necessá-
rio este financiamento de 
curto prazo de dois mi-
lhões e meio de euros”, dis-
se, anunciando de seguida 
que votava contra.

O Presidente de Câmara, 
na resposta,  terá dito que o 
valor do empréstimo se 

destina a ser usado ao longo 
do ano. Um ano, diga-se, 
que será de eleições autár-
quicas. Aquando da discus-

são do Orçamento Celso 
Ferreira virou-se para a 
bancada do PS e disse-lhes 
que é bom que se preocu-

pem com o seu último ano 
de mandato antevendo um 
grande ano de realizações 
nas freguesias.

Câmara. PS vota contra. PSD deu luz verde em reunião de câmara a pretensão de Celso 
Ferreira para usar o dinheiro durante o ano de 2017. 

Empréstimo até 2,5 milhões 
para gastar  
em ano de autárquicas

António Orlando | texto

O lugar de S. Luís mantém a 
tradição de abrir a porta à co-
munidade para que possa ver 
de perto o presépio da família 
Teles, num trabalho de sapa fei-
to por José Teles que herdou o 
gosto pelos presépios do pai, 
Domingo Teles, já falecido.

Este é o 30º ano consecutivo 
que o Presépio de S. Luís se 
mostra à população que o quei-
ra ver. Em relação à última edi-
ção, há um acréscimo de cinco 
peças de artesanato, perfazen-
do um total de 300 peças.   A 
área de exposição estende-se 
por 120 metros quadrados de 
exposição, na humilde habita-
ção da família Teles. 

“Estamos a falar de um in-
vestimento avultado, da ordem 
dos milhares de euros. Ainda 
assim este ano estimo ter uma 
redução de 100 euros no custo 
de energia elétrica com a colo-
cação de lâmpadas led. Na ins-
talação elétrica são necessários 
500 euros e as peças têm igual-
mente um custo acrescido. Al-
gumas só são possíveis de ad-
quirir em Espanha e que têm 
um custo entre os 300 e os 400 
euros”, explica, José Teles. 

O presépio de S. Luís 2016 
começou a ser reconstruído no 
dia 3 de outubro e continua a ter 
por base uma estrutura em ma-
deira composta por várias sec-

ções e retrata a história religio-
sa antes e depois de Jesus.

A estrutura divide-se em vá-
rias secções e integra figuras 
tão diversas como a Sagrada 
Família, recriações de cenas bí-
blicas antes do nascimento de 
Jesus, as imagens de Adão e Eva 
no Paraíso ou o casamento de 
Nossa Senhora. Há também 
uma parte sobre a vida de Jesus, 
as encenações da casa da sagra-
da família, da fuga dos pais de 
Jesus para o Egipto, assim como 
as cenas do Calvário, passando 
pela última ceia com os Apósto-
los. A estrutura integra, ainda, 
casas e igrejas, construídas pelo 
próprio proprietário. 

Presépio de S. Luís  
abriu as portas

Presépio  
de S. Luís 2016 
em números:

960 santos

590 ovelhas 

430 Bonecos 

decorativos

300 peças de 

artesanato

1890 lâmpadas 

780 bolas e cabaças

500 euros em gastos de 

energia elétrica

Nova peça do  
Presépio de S. Luís
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Por ANTÓNIO ORLANDO

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Fizemos o pleno nas duas últimas duas 
jornadas. Fizemos seis pontos. Em 
Moncorvo fizemos uns primeiros 45 
minutos muito bons. Respeitamos o 
adversário, fator que torna o futebol 
fácil. Na segunda parte deu para fazer 

algumas experiências. Em Pedras Rubras, controlamos 
os primeiros 20 minutos, depois o adversário numa nos-
sa desatenção defensiva chegou à igualdade e galvani-
zou-se. Ao intervalo conversamos, na segunda parte vol-
tamos fortíssimos, tivemos várias ocasiões para marcar 
mas não conseguimos. O Gandra intranquilizou-se e já 
nos descontos num penalti claríssimo fizemos o 2/1. 

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

A derrota com o Baião B foi daquelas 
difíceis de engolir. Sofremos um auto-
golo na primeira parte. Na segunda, al-
teramos e massacramos o adversário. 
A bola batia na barra, o guarda-redes 
do Baião até de costas defendia a bola, 

os meus jogadores isolados não conseguiam marcar. 
Falei com eles porque foi mau de mais. Pronto, foi mais 
uma vitoria moral, mas isso não chega, não dá pontos. A 
equipa está a subir de rendimento. Já gostei muito da 2ª 
parte. Em casa, com o Lagoas, empatamos 2-2, mas o 
árbitro esteve muito mal. Expulsou quatro jogadores 
do adversário depois terminou o jogo antes do tempo. 
Foi chato para as duas equipas.

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Diante do Tirsense, grande equipa, ti-
vemos um jogo equilibrado, mas a ha-
ver um vencedor teria que ser o Rebor-
dosa. Em Baião entramos muito fortes, 
fizemos logo dois golos e dessa forma 
contrariamos a estratégia do adversá-

rio. Com o Vila Meã começamos bem, tivemos três situa-
ções iminentes de golo, mas não concretizamos. Eles em 
dois contra-ataques fizeram dois golos. A perder por 0/2 
o Rebordosa intranquilizou-se. Fizemos algumas altera-
ções, serenamos e fomos capazes de fazer a remontada. 
Foi uma vitória do querer, naquele que foi o 5º jogo em 
15 dias.  Na taça Brali, o não apuramento do Rebordosa é 
um mal menor porque temos um plantel curto o nosso 
foco é o Campeonato.

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

Diante da Mocidade de S. Gemil a mi-
nha equipa entrou mal no jogo pois nos 
primeiros 15 minutos tínhamos já uma 
desvantagem de 3 golos,  o que foi cru-
cial para o resultado final. Diante do 
Penamaior, foi diferente. Voltamos a 

ser uma equipa organizada e equilibrada. O encontro 
com o Frazão não foi um jogo bem conseguido. Faltou-
-nos a alma competitiva. No entanto, no jogo com o Mel-
res fomos claramente superiores ao adversário, mas 
sentimos que fomos prejudicados pois houve diversas 
entradas duras por parte do adversário que não foram 
penalizadas. O golo do empate do adversário surgiu de 
uma grande penalidade que não existiu.

A
ntónio Araújo, o maior 
futebolista de todos os 
tempos de Paredes, pas-

sou a batizar o segundo relvado 
sintético da Cidade Desportiva 
de Paredes. A cerimónia de 
inauguração e batismo, no dia 1 
de dezembro, contou com a pre-
sença da família do lendário jo-
gador do União de Paredes, do 
FC Porto e da Seleção Nacional, 
que assistiram ao descerrar de 

uma placa com uma nota biográ-
fica da carreira de António 
Araújo junto ao novo campo do 
clube. O primeiro relvado sinté-
tico do USCP ficou com o nome 
de fundadores em memória aos 
três homens que fundaram o 
clube: Delfim Pinto da Costa, 
Evaristo Soares Leal e Marceli-
no da Conceição. 
O USC Paredes nasceu da fusão 
de outros clubes de menor di-

mensão: o Aliança, o Comercial 
e o Paredense. O nome foi esco-
lhido pela União de esforços e 
pela localidade, Paredes.
No discurso festivo de inaugu-
ração do Presidente de Câmara, 
Celso Ferreira, disse que “va-
mos agora construir os novos 
balneários, o novo parque esta-
cionamento e, até ao fim do 
mandato, os acessos à Cidade 
Desportiva”. 

“Projeto” de Cidade 
Desportiva de Paredes com 
segundo relvado sintético

Refira-se que os balneários da 
Cidade Desportiva de Paredes 
continuam a funcionar em con-
tentores, estruturas nada indi-
cadas para a toma de banhos 
por causa do vapor que se acu-
mula nos tetos provocando que-
da de pingas nada agradáveis.

Taça Brali
O USC Paredes e FC Parada são os representantes do conce-
lho de Paredes na fase seguinte da Taça Brali. O U. Paredes ob-
teve o apuramento, no feriado do dia 8, ao vencer o grupo Elite 
V. O Parada, em Outubro, já tinha vencido o grupo XIII afastan-
do o ISC Sobreirense entre outros. 
No grupo do Paredes, o Aliados caiu na derradeira jornada ao 
empatar, em casa, a zero bolas com o Rebordosa. No Grupo 
Honra Grupo X, o Nun´Álvares, também em casa, perdeu o 
apuramento para o Vila Caíz. 

RESULTADOS 
Grupo Elite V
Aliados FC Lordelo ........................ 0 Rebordosa ........................ 0
USC Paredes  ................................... 1 Barrosas  ............................ 0

Grupo Honra Grupo X
Nun´Alvares .................................... 1 Vila Caíz ............................. 2 

O caça líderes

O
s pupilos de Eurico Couto es-
tão especializados em sub-
trair pontos aos líderes do 

Campeonato da Divisão de Elite da 
AFP. Na última jornada empataram a 
zero no terreno do Aves B, 1º classifica-
do, “apesar” do árbitro. Outro feito dos 
Unionistas foi o apuramento para a fa-
se final da Taça Brali, deixando pelo ca-
minho os vizinhos, Rebordosa AC e 
Aliados FC Lordelo. Rebordosenses e 
Lordelenses viram agora o foco para o 
campeonato.
Em Grandra será exagerado dizer-se 
que o campeão voltou, mas o certo é 
que diante de equipas do “seu” cam-
peonato, os pupilos de Mário Rocha 
dão conta do recado.
Em Recarei, o peso da derrota do 
Nun´Álvares vindo de Avintes amorte-
ceu na cobertura da bancada do “Nu-
no”. Em futebol não há equipas invencí-
veis. A máxima cumpriu-se. 
Em Parada e Sobreira as respetivas 
equipas mantêm a bitola, ainda que os 
pupilos de David Barbosa estejam uns 
furos acima. É o que diz a tabela 
classificativa. 
Já em Baltar e Sobrosa as dificuldades 
continuam. Há promessas de melho-
rias a curto prazo. Cá estaremos para 
as noticiar. Boas Festas! 
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CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
JORNADA 12 DISPUTADA EM 4 DE DEZEMBRO
Aliança de Gandra ................... 4  Torre Moncorvo .....................1
JORNADA 13 DISPUTADA EM 11 DE DEZEMBRO
Pedras Rubras ........................... 1 Aliança de Gandra .................. 2

Classificação após Jornada 11
1º FC Felgueiras 1932  ...........................................................26 Pontos
5 º Aliança Gandra   ..................................................................17 p
------------------------------
PRÓXIMAS JORNADAS 
JORNADA 14 A DISPUTAR EM 18 DE DEZEMBRO
Aliança de Gandra – Marítimo B   
JORNADA 15 A DISPUTAR EM 8 DE JANEIRO
Amarante – Aliança de Gandra 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 
JORNADA 15 DISPUTADA EM 1 DE DEZEMBRO
Rebordosa AC ........................... 0 Tirsense  ..................................... 0
S. Pedro da Cova ....................... 2 USC Paredes ............................1  
Sobrado 2 ........................Aliados FC Lordelo ................................. 3 

JORNADA 15 DISPUTADA EM 11 DE DEZ 
Baião  ............................................ 1 Rebordosa..........................AC 3
USC Paredes .............................. 2  Vilarinho  ................................... 1
Aliados FC Lordelo .................. 1  S. Pedro da Cova ....................  1
JORNADA 16 DISPUTADA EM 18 DE DEZEMBRO
Vilarinho  ..................................... 1 Aliados FC Lordelo.................0
Desp Aves B ............................... 0 USC Paredes ............................0
Rebordosa AC ........................... 3  Vila Meã ..................................... 2

Classificação após Jornada 13
1º - Des. Aves B ..........................................................................37 pontos
3º -  Rebordosa AC ...................................................................34 p
7º - USC Paredes ......................................................................22 p
9º - Aliados FC Lordelo  ..........................................................19 p

Próximas jornadas
JORNADA 17 A DISPUTAR EM 18 DE DEZ 
Barrosas – Rebordosa AC 
USC Paredes – Alpendorada 
Aliados FC Lordelo – Des. Aves B 
JORNADA 18 A DISPUTAR EM 15 DE JANEIRO
Gondomar B – USC Paredes 
Alpendorada – Aliados FC Lordelo
Rebordosa AC – Lixa

DIVISÃO HONRA AFP 
JORNADA 10 DISPUTADA EM 4 DEZEMBRO
Dragões Sandinenses ............ 0 SC Nun´Álvares.......................0
JORNADA 11 DISPUTADA EM 11 DE DEZEMBRO
Avintes ......................................... 3  SC  Nun´Álvares ..................... 0

Classificação após jornada 9
1º Avintes .................................................................................... 2 5 
Pontos
3º  Nun´Álvares   .......................................................................21 p

Próximas jornadas
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 18 DEZEMBRO
SC Nun´Álvares – Folgosa da Maia
JORNADA 13 A DISPUTAR EM 8 DE JANEIRO
Leça do Balio – SC Nun´Álvares 

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
Próximas jornadas
JORNADA 9 DISPUTADA EM 4 DEZEMBRO
CCD Sobrosa ............................. 1 Livração...................................... 2
JORNADA 10 DISPUTADA EM 11 DEZEMBRO
Gens .............................................. 3 CCD Sobrosa............................0

Classificação 
1º Gens  ........................................................................................28 Pontos
15º CCD Sobrosa .....................................................................9 p

Próximas jornadas
JORNADA 11 A DISPUTAR EM 18 DEZEMBRO
Lousada –  CCD Sobrosa
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 JANEIRO
CCD Sobrosa – Caide de Rei

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 9 DISPUTADA EM 4 DEZEMBRO
Lamoso ........................................ 1  FC Parada 1 
Frazão  .......................................... 2 ISC Sobreirense  1
JORNADA 10 DISPUTADA EM 11 DE DEZEMBRO
ISC Sobreirense  ....................... 1 Melres ......................................... 1
FC Parada  ................................... 5 1º Maio Figueiró ..................... 0

Classificação 
1º Mocidade S. Gemil ............................................................. 18 pontos
4º – FC Parada  ..........................................................................14 p
7º ISC Sobreirense  ..................................................................12 p

Próximas jornadas
JORNADA 11 A DISPUTAR EM 17 DE DEZEMBRO
Lamoso – ISC Sobreirense 
Bougadense - FC Parada 
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 JANEIRO
FC Parada – Monte Córdova
ISC Sobreirense – 1º Maio Figueiró

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
JORNADA 9 DISPUTADA EM 4 DE DEZEMBRO 
USC Baltar .................................. 2 Lagoas ......................................... 2
JORNADA 10  DISPUTADA EM 11 DE DEZEMBRO
Baião B ......................................... 1 Baltar .......................................... 0

Classificação 
1º AD Marco´09  ....................................................................... 24 pontos
12º USC Baltar ..........................................................................5 p

Próximas jornadas
JORNADA 11 A DISPUTAR EM 18 DE DEZEMBRO 
Vila Boa de Quires – USC Baltar 
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 DE JANEIRO
USC Baltar – AD Marco´09

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Eu costumo dizer que é mais fácil jogar 
com as grandes equipas porque procu-
ram o jogo positivo como nós e isso ex-
plica o porquê de termos tirado pontos 
aos líderes do campeonato, o último 
dos quais o Aves B. São coisas do fute-

bol. Depois, provavelmente fruto da juventude do nosso 
plantel há uma ambição diferente nos jogos com as equi-
pas grandes. Queria ressalvar que neste jogo fomos pre-
judicados em dois penaltis que ficaram por marcar. A 
AFP tem de pôr mão nisto. Em S. Pedro da Cova perde-
mos bem. Com o Vilarinho sem fazer um grande jogo, o 
Paredes, fez o suficiente para vencer o encontro. Pelo 
meio ainda alcançamos o apuramento na Taça Brali num 
grupo muito difícil.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Em Lamoso fizemos o pior jogo desde 
que eu estou à frente do FC Parada. 
Não estivemos como temos estado. 
Estivemos desorganizados. Ficamos 
tristes porque perdemos pontos, 
mas ainda bem que aconteceu por-

que serviu de alerta para a equipa perceber que este 
campeonato é difícil e que a concentração tem que 
durar os 90 minutos de jogo. No jogo com o 1º Maio Fi-
gueiró alteramos algumas situações que não estavam 
a correr bem, mudamos alguns jogadores e as coisas 
resultaram. Os jogadores sabem que eu conto com to-
dos os atletas do plantel, logo eles não se podem 
acomodar.

JUVENAL BRANDÃO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

No jogo com o Sobrado conseguimos 
quebrar aquele longo ciclo sem vitórias 
e, de reviravolta, perto do fim, vence-
mos o jogo. Com o São Pedro da Cova 
estávamos precavidos para as dificul-
dades mas permitimos o empate de-

pois de estarmos em vantagem e depois jogamos com 
pouca cabeça para ganhar o jogo. Agora em Vilarinho 
perdemos unicamente por culpa própria. Não podíamos 
ter perdido pontos. Estamos muito desiludidos. Não 
chega jogar bem e criar oportunidades, temos de marcar 
para ganhar. Temos de saber lidar com as adversidades, 
ultrapassá-las e sair mais fortes. Vamos conseguir, não 
há dúvidas.

ADALTO SILVA
TREINADOR CCD SOBROSA

Quando assumi o comando da equipa 
planeámos somar sete pontos em três 
jogos, mas não conseguimos. Na pre-
paração do jogo com o Livração tive-
mos uma semana conturbada.  Poucos 
jogadores a treinar devido aos seus 

compromissos particulares e profissionais. Correu-
-nos tudo mal. Perdemos muitos golos. Se ganhásse-
mos por 3 ou 4 golos a zero não seria exagero. Mas o fu-
tebol vive de eficácia. Com o Gens o resultado é menti-
roso: o Gens foi três vezes à nossa baliza e marcou três 
golos, dois dos quais irregulares. Tivemos 75 minutos a 
jogar ao ataque, mas voltamos a não ser eficazes. Neste 
jogo já tive os jogadores todos e a equipa foi aguerrida. 

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Foram duas deslocações difíceis. Em 
Sandim fizemos uma ótima partida, 
poderíamos e merecíamos ter venci-
do. Não conseguimos, empatamos, 
não foi um mau resultado por ter sido 
em casa de um candidato. Em Avintes, 

diante de outro candidato, perdemos e perdemos bem. 
Não estivemos nos nossos melhores dias do ponto de 
vista defensivo. Também a adaptação às más condições 
do relvado não foi a melhor e isso impediu a circulação 
de bola o que dificultou os nossos princípios de jogo. Foi 
uma derrota pesada. É preciso recuar algumas épocas 
para encontrar um resultado destes. Vamos levantar a 
cabeça. 



12 Sexta-feira 16 de Dezembro de 2016  oprogressodePAREDES

DESPORTO

An d ré  M o u t a  c o n -
quistou, em Pena-
fiel, o Troféu Luso-

-Galaico de Enduro, compe-
t i ç ã o  o r g a n i z a d a  p e l a 
Melícias Team, entidade 
que fez nome, nomeada-
mente, com a “Extreme XL”. 

A regularidade do piloto 
de Lordelo voltou a ser de-
terminante na nova con-
quista, já depois deste ano 
se ter sagrado campeão na-
cional usando o mesmo 
“truque”. Nas cinco das seis 
provas que compunham o 
calendário do Troféu Luso-
-Galaico de Enduro, André 
Mouta venceu “apenas” 
uma prova, em Baltar, fez 
um segundo lugar em Gon-
domar, dois 3ºs lugares 
(Valongo e Valpedre) e um 
quarto lugar. Mouta deu-se 

ainda ao luxo de falhar a 
prova de Paredes. Estava 
em Espanha nos Six Days 
de Navarra. 

 “O enduro em Penafiel 
correu-me bem, na primei-
ra volta arrisquei para an-
dar na frente, mas depois 
do decorrer da prova decidi 
abrandar o ritmo para não 
danificar a mota. O percur-
so estava bastante perigoso 
e para mim só bastava aca-
bar a prova para ser cam-
peão”, explicou André Mou-
t a ,  a o  P r o g r e s s o  d e 
Paredes. 

Agora que o ano chega 
ao fim, o piloto da KTM fala 
em “ano muito positivo”. 
“Posso dizer que realizei os 
meus sonhos. Fui campeão 
Nacional de Enduro Open; 
fui chamado a seleção e 
venci, agora, o troféu luso-
-galaico na classe Pro. Sem 
dúvida foi um ano fantásti-

co”, exulta o campeão de 
Lordelo.

Refira-se que o palmarés 
Mouta diz-nos que venceu 
todas as categorias do Tro-
féu Luso-Galaico: em 2014 
foi campeão de  Juniores, 
em 2015 foi campeão na 
classe Expert e agora em 
2016 Campeão na classe 
PRO. Para 2017 tudo apon-
ta para que André Mouta dê 
um passo em frente no ní-
vel competitivo. 

Neste momento decorre-
rem conversações com os 
patrocinadores no sentido 
de Mouta avançar para uma 
primeira abordagem ao 
Campeonato Nacional de 
Enduro e Super Enduro. En-
comendada está já uma nova 
moto, a KTM 250 sxf 2017 
Factory. Ainda assim por o 
stock estar esgotado, as pri-
meiras provas de 2017 serão 
disputadas com a mota “ve-
lha” a KTM s/f 250 de 2016.

Enduro. O piloto de Lordelo fechou com chave d´ouro o ano de 2016. Agora conquistou o 
Troféu Luso-Galaico, depois já ter conquistado o titulo de campeão nacional de Enduro Open 
e de ter sido selecionado para representar Portugal nos Six Days de Navarra. 

André Mouta vence troféu 
Luso-Galaico 2016

António Orlando | texto

A Casa do Benfica de 
Paredes obteve dois pó-
dios individuais e colocou 
seis atletas no top ten do 
mítico Cross de Matos Ve-
lhos, prova que decorreu 
no Parque da Várzea em 
Torres Vedras, pelo 35º 
ano consecutivo. Jorge Pe-
reira venceu a corrida de 
Iniciados masculinos en-
quanto que Sofia Sousa foi 
3ª classificada em infantis 

femininos. A nível coletivo 
conquistou a 5ª posição 
na soma de todos os resul-
tados em todos os esca-
lões, entre 57 equipas a 
pontuar.

COLETIVO:
1º U.D Várzea
2º Sporting C.P
3º S.L Benfica
4º C.D. Feirense
5º C.B. Paredes

O Pólo Aquático de Pare-
des soma e segue. Em seis 
jornadas de campeonato 
outras tantas vitórias. As úl-
timas ocorreram, diante do 
CNAC, por 27-2, na sexta jor-
nada e frente ao Vitória por 
21-2 na 5ª jornada.

 A equipa dos Serviços 
Sociais da Câmara de Pare-
des lidera o campeonato 

nacional com 18 pontos, 
mais três pontos que o 3º 
classificado, o Fluvial Por-
tuense. Rui Ramos com 15 
golos é o melhor marcador 
da equipa paredense.

    ATLETISMO

Casa do Benfica 
com boa passada no 
Cross de Torres Vedras 

Paredes lidera  
Pólo Aquático 
só com vitórias

Fotolegenda

BANCADA COBERTA
O Nun´Álvares inaugurou, no dia 8 de dezembro, a 
cobertura da bancada do seu recinto de jogos.  Na 
inauguração a bancada foi batizada com o nome de 
Domingos Gomes, um colaborador do clube recen-
temente falecido. À viúva foi entregue uma salva de 
prata com uma gravura do rosto do marido.
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INDISCRETO

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017 a todos os clientes  e amigos

Rua Drº. Bernardo Pacheco Pereira Leite
Ed. Cruzeiro, Loja 7 - Cristelo 4580-352 Paredes

mistertalho@gmail.com
facebook.com/sergiomistertalho

Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017 a todos os clientes  e amigos

O seu jornal

Em tempo de lamber feridas, 
quais míticos heróis Gregos 
em doce Odisseia, decidiram 

os acólitos laranjas dos Barões da 
Rua seca, perpetuar seus efeitos, em 
nova gesta com jornada memorável 
ao jeito de Jasão e seus Argonautas 
em busca do Tosão de Oiro.

O início dos 12 trabalhos do novo 
herói Ruyiéié Mourtinho será na 
Ilha dos Paus (também chamada da 
Madeira) quiçá para fazer o mangui-

to à amarga sucessão do BertoJoão 
J a r d i n  p a r a  o  M i c k a e l  d e 
albubaquerque.

Foi vê-los a todos entrar naquela 
nau catrineta, que tem muito por e 
para contar; pequena para tanto 
lustre convidado e que em cerimó-
nia simples, mas faustosa, presidida 
pelo Excelso, foi batizada tal barca 
laranja, de “TITANIC”, em que foram 
criados, pelo menos, 91 lugares em 
super-avit.

À Barca, senhores à Barca!

ADVERTÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários ape-
nas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. 
O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

TITANIC

Zombeteiro, irónico 
e bom argumentador

O inferno são os outros
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DESTAQUE

1.045 militantes foram 
às urnas e 555 vota-
ram na lista encabe-

çada por Rui Moutinho, que 
venceu a lista A, de Joaquim 
Neves, com uma diferença 
de 91 votos. Neves colheu 
464 votos.

Rui Moutinho será, as-
sim, o candidato do PSD nas 
autárquicas de 2017. Foi, 
aliás, com esse propósito 
que, à revelia da então Con-
celhia de Pedro Mendes e 
com o beneplácito de Celso 
Ferreira, Moutinho se apre-
sentou como candidato às 
autárquicas.

O putativo candidato não 
foi aceite pelo vice-Presi-
dente da Câmara e a “entou-
rage” de Moutinho “precipi-
tou” a realização de eleições 
antecipadas no PSD/Pare-
des com o fito de impor o 
seu candidato.

Na campanha interna, 
Moutinho, tratou de assu-
mir que era candidato à 
Concelhia para ser o candi-

dato do PSD à Câmara.
Nas duas sondagens, de 

âmbito concelhio levadas a 
cabo pelo IPOM- Instituto 

de Pesquisa de Opinião e 
Mercado Lda., para o jornal 

Progresso de Paredes, Rui 
Moutinho perde em noto-

riedade no confronto com 
todos os social-democratas 
incluídos no estudo e, tam-
bém, perde a presidência da 
Câmara para o PS de Alexan-
dre Almeida, ao contrário, 
por exemplo, do seu adver-
sário Joaquim Neves que 
manteria a Autarquia sob a 
bandeira do PSD.

Aliás, na contabilidade pu-
ra e dura dos votos, apesar de 
Rui Moutinho ter vencido Ne-
ves, a vitória foi mais curta 
que a então obtida por Pedro 
Mendes. Em março, em ter-
mos absolutos, Pedro Men-
des teve a preferência de 516 
dos 929 votantes. Já a então 
lista B, liderada por Joaquim 
Neves, não foi além dos 380 
votos. Nestas últimas elei-
ções votaram mais 116 mili-
tantes, sendo que, Joaquim 
Neves passou dos 380 votos 
em março para os 464 em de-
zembro. Ou seja, seja registou 
uma subida de 84 votos. En-
quanto que Rui Moutinho 
apenas teve mais 41 votos 
que a lista de Pedro Mendes 
em março num universo de 
votantes mais largo.

Eleições. Rui Moutinho venceu as eleições para a comissão política do PSD Paredes. A lista B foi a mais votada no ato eleitoral mais par-
ticipado de sempre desta estrutura política concelhia.

91 votos deram a vitória a Rui Moutinho 

António Orlando | texto

PUB
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DESTAQUE

Que leitura faz ao 
resultado eleitoral? 
Está disponível para 
trabalhar com a fa-
ção Joaquim Neves?

Houve uma massiva 
presença de militantes 
nas urnas o que de-
monstra que o PSD es-
tá vivo e está com von-
tade de trabalhar ati-
vamente numa vitória 
em 2017.  Ou seja  o 
Part ido está  vivo e 
com vontade de traba-
lhar. O Joaquim Neves 
e as pessoas que parti-
lhavam com ele a Lista 
A são bons militantes 
como os demais. Acho 
que não deve ser usa-
do o termo fação. As-
sim sendo eu estou 
disponível para traba-
lhar seja com qual-
quer militante seja 
com qualquer pessoa 
que for 

Co m o  é  q u e  va i 
unir o PSD, que há 
luz do resultado elei-
toral mais parece um 
partido, “partido”?

Não concordo com 
essa visão. Sei que es-
tá a fazer uma pergun-
ta, mas está implícita 
uma opinião e eu não 
concordo com ela. De 
forma alguma o PSD 
está partido, em mo-
mento algum se pode 
tirar essa ilação pelo 
fato de ter havido mais 
que uma lista a este 
ato eleitoral. Sempre 
que há atos eleitorais 
é salutar e é natural 
que apareça mais que 
uma lista a sufrágio. 
Em democracia, a par-
tir  do momento em 
que há uma maioria, e 
há uma maioria consi-
derável, optou por um 
determinado projeto 
esse projeto passa a 
ser aquele que tem le-
gitimidade para se-
guir o seu rumo. Sem 
prejuízo de algumas 
das ideias da outra lis-
ta puderem perfeita-
mente vir a ser acolhi-
d a s  p e l a  l i s t a 
vencedora.  

O  s e n h o r  d i s s e 

que era candidato à 
concelhia para ser o 
candidato à câmara. 
Mantém o que disse? 
N ã o  a b d i c a  d e s s a 
prerrogativa? 

Não abdico, porque 
seria desonesto para 
com os militantes que 
votaram na minha lis-
ta porque o nosso pro-
jeto era esse. 

E se os militantes 
ou o partido não o 
q u i s e r e m  c o m o 
candidato?

Os militantes já dis-
seram que me que-
riam. Porque a lista A 
não tinha um candida-
to definido. A lista B 
era diferente. E os mi-
litantes já disseram 
que sim. Que querem. 
Relativamente ao par-
tido, os órgãos ter-se-
-ão que se pronunciar. 
A comissão politica 
que acha que é o can-
didato e depois o ple-
nário darão o seu pa-
recer. Depois não me 
parece que qualquer 
órgão distrital ou na-
cional venha a decidir 
em sentido contrário 
daquilo que é vontade 
dos militantes e dos 
órgãos concelhios.

Progresso Paredes 
(JP) - Que leitura faz ao 
resultado eleitoral? Es-
tá disponível para se 
unir ao pretenso proje-
to  d e  u n i ã o  d e  Ru i 
Moutinho?

Joaquim Neves (JN) - 
Não vou dizer que é uma 
vitória, mas quando te-
mos contra nós o Presi-
dente da Câmara e alguns 
Vereadores, na tentativa 
de esconder alguma coisa 
ou de tentar salvar a sua 
pele, quando temos um 
Presidente da Assembleia 
Municipal, que a única coi-
sa que lhe interessa é ga-
rantir o lugar para a filha, 
quando temos alguns pre-
sidentes de Juntas e de as-
sociações condicionados 
com a realização de inves-
timento, será que é mes-
mo uma derrota? Acho 
que não, sozinhos temos 
aproximadamente 50% 
do partido contra o poder 
instalado, o que é muito 
bom.

Relativamente à união, 
será que nos poderemos 
unir com alguém que du-
rante a campanha não 
apresentou um ideia e que 
a única coisa que fez foi 
dizer mal dos companhei-
ros do partido? 

 
 PP – Há um PSD, di-

gamos o PSD que circula 
nos corredores do po-
der, que faz de tudo para 
que o Joaquim Neves 
não ganhe o partido. 
Consegue explicar o 
porquê?

JN - O nosso projeto 
defendia que o PSD teria 

obrigatoriamente que se 
renovar, mudar de caras e 
de políticas para o Conce-
lho, isto é, um novo rumo 
para Paredes, e isso certa-
mente preocupou muita 
gente. Fui sempre dizen-
do que não era a salva-
guarda de emprego para 
ninguém, principalmente 
aqueles cuja qualidade é 
muito duvidosa, e nunca 
iria encobrir fosse o quer 
que fosse, e isso deve ter 
afetado muita gente.

Só assim compreendo 
a atitude de Granja da 
Fonseca e Celso Ferreira 
nos seus desesperos.   

PP – Rui Moutinho 
tem fraca notoriedade e 
perde no confronto com 
todos os hipotéticos 
candidatos do partido e 
com o PS de Alexandre 
Almeida. Assim o dizem 
as sondagens. No seu 
entender Rui Moutinho 
deve ir a votos nas au-
tárquicas ou a Distrital 
do PSD deve chamar a si 
as rédeas do processo 
a u t á r q u i c o  e m 
Paredes?

JN - Acho que o PSD-
-Paredes ou mesmo a Dis-
trital se quiser ganhar em 
2017 não deve deixar Rui 
Moutinho encabeçar as 
listas. Ele é o reflexo do 
pior que a política tem: 
traição, vazio e sede de 
poder. Os Paredenses não 
vão aceitar que o PS-
D-Paredes 

continue neste caminho. 
Mas se este for o caminho, 
gostava de ver como can-
didatos a vereadores to-
dos aqueles que sempre 
se escondem atras dos 
outros, como por exem-
plo, Maria João Fonseca 
(Filha de Granja da Fonse-
ca) pela cidade de Pare-
des, Mário Humberto ou 
Adriano Campos ou mes-
mo João Santos pela cida-
de de Rebordosa e ai sim 
gostava de ver a resposta 
do Povo.

PP  – E agora? O que 
vai fazer o Joaquim Ne-
ves, mas também a Ra-
quel Moreira da Silva e a 
Conceição Bessa Ruão?

JN - Vamos ver, a única 
coisa que posso garantir é 
que lutarei até ao fim por 
Paredes. Por isso não pos-
so, porque não tenho esse 
direito, calar-me, seja sob 
que pretexto for. Não o irei 
fazer.

RUI MOUTINHO
ELEITO PRESIDENTE DO PSD/PAREDES POR 91 VOTOS

JOAQUIM NEVES
CANDIDATO VENCIDO POR 91 VOTOS, FICA COM QUASE METADE DO PARTIDO

O que dizem os protagonistas após  
a disputa eleitoral do PSD
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PUBLICIDADE

Freguesia de Paredes

A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes  
desejam a todos os paredenses um  

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

compras no comércio tradicional da freguesia.

Freguesia de Rebordosa

A Junta de Freguesia de Rebordosa  
deseja a toda a população  

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

compras no comércio tradicional da freguesia.

19h 30
Cocktail de Boas Vindas

20h00
Trio de camarões
Caipirinha
(Rodízio de Carnes à Brasileira (Servido por uma Equipa de Profissionais Brasileiros)
(Salsicha Toscana, Peru com Bacon, Picanha, Maminha com alho, Alcatra, Picanha     
Nobre com alho, Filé com Queijo, Secreto de Porco Preto, Cupim, Coxa de Frango, 
Coração de Frango, Presunto Assado, Nacos de vitela com Pasta de Alho Abacaxi,    
Feijão Preto, Arroz, Farofa, Banana Frita, Batata Frita, Couve Mineira)

Petit- gateau de Chocolate com Molho de Frutos dos Bosques e Sorvete de Nata

Bebidas
Vinho Verde «Quinta das Arcas», Vinho Verde Alvarinho Trajadura, Vinho Maduro
Monte Velho, Águas e Refrigerantes
Café e Digestivos

EMENTA RÉVEILLON 2016/2017
23h00
Animação com MÚSICA AO VIVO e COREÓGRAFO

00HOO
Brinde ao Ano Novo (Espumante e Uvas Passas) e Fogo de Artificio 

00h30
Ceia em Buffet
Mesa de Marisco (Lagosta, Camarão, Sapateira Recheada e Tostas)
Rissóis de Camarão, Rissóis de Carne, Bolinhos de Bacalhau, Croquetes de Carne,
Panadinhos, Folhadinhos Variados, Saladas Variadas, Polvo com Molho Verde,
Bifanas, Presunto Regional Laminado, Leitão Trinchado, Peru Assado)
Mesa de Queijos
Mesa de Doces
Mesa de Frutas Laminadas
..........
Caldo Verde
..........
Mesa de Chás, Chocolate Quente, Doçaria Regional

QUINTA DA FELICIDADE
O lugar ideal para ser feliz

Rua Camilo Castelo Branco, nº 286
4585 – 776 Vandoma-Paredes

+ INFO. & RESERVAS
918743763 / 914614490

Google maps 41. 203991, -8,393433
quintafelicidade@ sapo.pt
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FREGUESIAS

No passado dia 12 de De-
zembro, a Associação Clube 
Jazz de Baltar, organizou 
mais uma distribuição de 
prendas aos mais necessita-
dos. Este é um evento que se 
vai repetindo ano após ano e 

que traz sempre aquele cari-
nho que  marca para a vida 
os mais jovens e menos jo-
vens. A festa decorreu no Sa-
lão Baltararte e decorreu de 
forma muito alegre em am-
biente de Natal e com a pre-
ciosa colaboração de todos o 
que integram a Associação 
Clube Jazz de Baltar, que vai 
cumprindo ano após ano o 
seu papel cultural e social na 
Vila de Baltar.

Baltar

Festa de Natal da Associação 
Clube Jazz de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

No local onde se encontra o 
Largo Pereira Inácio e a Rotun-
da da Família, realizou-se du-
rante mais de 200 anos uma 
importante feira de gado que 
atraía inúmeros visitantes a 
Baltar. A Feira terá começado 

em 1755 e acontecia ao dia 16 
de cada mês. O gado espalhava-
-se por toda a zona envolvente à 
Rotunda da Família e estendia-
-se  pela nacional 319, ocupan-
do os terrenos onde fica a atual 
Junta de Freguesia.  Nos anos 

50 aconteceram frequente-
mente importantes desacatos 
que certamente eram alimen-
tados pelo vinho tinto que es-
corria nas numerosas tascas 
que circundavam o Largo Pe-
reira Inácio e onde também o 

famoso “José do Telhado “ era 
visita recorrente. Esses tumul-
tos apressaram o fim da feira, 
que terminou por volta do ano 
de 1958. Ainda hoje os mais an-
tigos chamam àquele local, o “ 
Largo da Feira”.

Filipe Ferreira e Luís Fili-
pe Moreira, docentes do Co-
légio Casa-Mãe, apresenta-
ram e defenderam, ao longo 
de 45 minutos, a sua investi-
gação no âmbito de um proje-
to interdisciplinar, realizado 

nas aulas de Ciências Natu-
rais e Geografia no 9º ano de 
escolaridade e tendo por ba-
se o tema da Saúde.

Baseado na metodologia 
de ensino EduScrum os do-
centes participaram no Re-

gional Scrum Gathering® 
Portugal 2016, realizado no 
ISEP - Instituto Superior de 
Engenharia do Porto. 

Este foi um evento patro-
cinado pela Scrum Allian-
ce®, que tornou possível a 

aquisição e partilha de co-
nhecimento na área do traba-
lho de projeto, metodologias 
de trabalho cooperativo, mo-
tivação e formação de equi-
pas de trabalho e  coaching na 
educação. 

Docentes do CCM apresentam Investigação  
no Instituto Superior de Engenharia do Porto

Você Sabia que … 

No passado dia 7 de 
Dezembro, o EMAÚs assi-
nalou o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência 
de uma forma festiva. O 
Programa da comemora-

ção contou com a presen-
ça da Universidade Sénior 
de Ermesinde  que ani-
mou todos os presentes 
com uma atuação de Dan-
ças Tradicionais. Seguiu-

-se  a interpretação do Hi-
no do Emaús, pelos jovens 
do pólo de Baltar, e os jo-
vens do pólo de Paredes 
apresentaram algumas 
coreografias da área da 

Dança. O Grupo “Danças 
Tradicionais” da Universi-
dade Sénior de Ermesin-
de, trouxe a alegria e a boa 
disposição à instituição 
baltarense.

Há 5 anos atrás o União 
Sport Clube de Baltar, de-
tentor de um terreno junto 
do novo  Parque escolar de 
Baltar, teve uma oportuni-
dade única para construir 
um projeto que  não passa 
do “ papel “ há 9 anos. Se-

gundo algumas fontes, o 
processo da construção de  
um campo de relva sintética 
em Baltar vai ser difícil de 
concretizar devido a  alguns 
desencontros que se rela-
cionam com as movimenta-
ções necessárias que são 

essenciais para a concreti-
zação deste tipo de proje-
tos. A obra está prometida 
há muitos anos e a Vila de 
Baltar, e em particular, o 
União de Baltar, mereciam 
mais atenção  pelo trabalho 
que têm feito ao nível das 

camadas jovens.  O trabalho 
que o União Sport Clube de 
Baltar realiza, merece que 
todos caminhem no mesmo 
sentido de forma a concreti-
zar uma obra que teima em 
n ã o  p a s s a r  d a s  b o a s 
intenções.

Universidade Sénior de Ermesinde visitou EMAÚS

Complexo Campus de Baltar continua a ser uma miragem

Ao passar pelo largo 
dos Chãos, reparei que 
nos contentores do lixo lá 
existentes, além de sujos, 
as placas que indicam a 
correta separação não 

são visíveis. Deve ser re-
parada essa falha o mais 
rápido possível para que 
a preservação do ambien-
te se faça conveniente-
mente. É uma obrigação 
de todos nós.  Lembro, 
também, que os abrigos 
das paragens dos auto-
carros devem ser limpos 
pois estão vergonhosa-
mente descuidados.

Bitarães
Contentores do  
lixo do lugar dos chãos

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

As festeiras res-
ponsáveis pela festa a 
realizar no próximo 
ano, dia 8 de Setem-
b r o ,  j á  t r a b a l h a m 
afincadamente para 
arranjar fundos para 
as despesas. Estamos 
certos, que todos vão 
colaborar mas é ne-
c e s s á r i o  q u e  h a j a 

uma certa contenção, 
para que os próximos 
festeiros, se os hou-
ver, a possam realizar 
com a mesma digni-
dade com que tem si-
do realizada. Deseja-
mos a todas as senho-
ras que assumiram 
essa tarefa as maio-
res felicidades.

A Direção deseja a to-
dos os veteranos de guer-

ra e suas famílias, boas 
festas e feliz ano novo.

Festa em Honra 
de Nossa Senhora  
dos Chãos

Aos veteranos de guerra 
do vale do Sousa
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Obituário de um grande

Começou por ser peque-
na personagem român-
tica e sedutora da Histó-

ria, antes de se tornar símbolo 
indiscutível e perene de uma 
revolução. E mais tarde, cons-
ciência da Humanidade. 

Foi na segunda metade do 
seculo xx, o dirigente do cha-
mado Terceiro Mundo com 
maior influência pela palavra e 
pela acção nos acontecimentos 
mundiais, como a descoloniza-
ção e as lutas contra o racismo e 
o imperialismo. 

Alcunhado por alguns de 
autoritário, mesmo de ditador, 
essa avaliação rude e desajus-
tada choca com o conhecimen-
to profundo que dele vamos 
tendo, do carisma e prestígio 
mundial que transporta, do 
exemplo reconhecido de digni-
dade em vida, da qualidade de 
liderança pessoal. Não há calú-
nia mediática ou ódio que resis-
tam à prova da vida.

 Disse muito lucidamente 
em 2 de janeiro de 1961: “Uma 
revolução não é um leito de ro-
sas. Uma revolução é uma luta 
até a morte entre o futuro e o 
passado”. Certamente ele gos-
taria que fosse diferente. Mas 
não é. O criminoso bloqueio 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

económico e político que en-
frentou bem como as inúmeras 
tentativas de assassinatos vin-
das dos EUA provam que o “lei-
to de rosas” só existe no cére-
bro dos utópicos.

 No turbilhão dos aconteci-
mentos, condicionado pelas 
razões da geopolítica, ousou 
desafiar a lógica da História, os 
manuais de ciência politica, a 
lógica da submissão dos peque-
nos perante os grandes, com 
inte l igência ,  coragem e 
coerência. 

Que importa que as embai-
xadas da França e dos Estados 
Unidos em Cuba não tenham 
posto a bandeira a meia haste 
pela morte de El Comandante? 
Que importa os quilómetros de 
prosa pútrida publicados em 
todo o mundo sobre Fidel e a 
revolução cubana? Que impor-
ta a cegueira ideológica, cultiva-
da no vizinho do norte e nas 
corruptas capitais de Paris, 
Londres ou Madrid? A imagem 
das exéquias fúnebres diz tudo: 
um líder não só respeitado, co-
m o  a m a d o ,  i n t e r n a  e 
externamente. 

Disseram que era rico, a For-
bes inventou uma fortuna co-
lossal com capitais na Suiça e 
contudo vivia de forma espar-
tana numa vivenda de um só 
piso na periferia de Havana. A 
sua percepção das limitações 
da condição humana tornou-o 
avesso á glorificação da sua 
pessoa. O nome e a figura de Fi-

cristianoribeiro@gmail.com

del Castro não vão ser utiliza-
dos em lugares públicos, ruas 
ou praças, nem serão erigidos 
em sua memória monumentos, 
bustos ou estátuas, por desejo 
expresso do falecido líder revo-
lucionário, disse o Presidente 
cubano. “O líder da revolução 
rejeita qualquer tipo de mani-
festação de culto à personalida-
de e manteve essa atitude até às 
suas últimas horas de vida”, 
disse Raul Castro num discurso 
de homenagem ao seu irmão 
Fidel, realizado na cidade de 
Santiago de Cuba.

Cultivava a palavra como 
poucos, a palavra mobilizado-
ra, criativa, escrita ou oral. Ti-
nha uma concepção ética da vi-
da, avesso á excessiva autorida-
de pessoal. Deixou de fumar 
para ter a autoridade moral 
para combater o tabagismo. 
Manteve-se em excelentes con-
dições físicas com várias horas 
de ginástica diária e natação 
frequente. Disciplina férrea, au-
todomínio completo.

Tinha um verdadeiro espi-
rito universalista, solidário, 
quer fosse na criação de bri-
gadas médicas cubanas em 
todo o mundo, quer na políti-
ca de educação de adultos, 
quer nas batalhas militares do 
sul de Angola. 

Retomo: a sua grandeza 
despertou muito ódio. Mas a 
sua existência iluminou muita 
consciência adormecida. Viva 
Fidel!

E o que se temia aconteceu, o comple-
xo desportivo das Laranjeiras está à 
venda, única e exclusivamente por 

culpa da autarquia.
Infelizmente, este era um desfecho há 

muito esperado, mas o mais estranho é as-
sistir ao silêncio quase mortal por parte do 
município em relação a esta venda 
anunciada.

A autarquia não só deve ter uma “pala-
vra ruidosa” a dizer, como deve vir a pú-
blico lembrar o seu DIREITO de preferên-
c i a  n a  a q u i s i ç ã o  ( c o m o  p r e vê  a 
legislação).

A “prenda” que ninguém qu eria
Mas, porque é que até ao momento a 

autarquia se tem limitado a assobiar para 
o lado e a fazer de conta que não vê os inú-
meros cartazes anunciando a venda de 
um espaço que faz parte da memória co-
letiva de Paredes ? O complexo desporti-
vo das Laranjeiras ajudou a dignificar o 
Concelho de Paredes nos seus saudosos 
tempos áureos, contribuindo para que 
Paredes na década de 80 e inicio dos anos 
90 se destaca-se dos demais.

Paredes possuía uma zona desportiva e 
escolar bem enquadrada e que era uma re-
ferência urbanística, prontamente destruí-
da por Granja da Fonseca e agora recebeu a 
estocada final por parte de Celso Ferreira.

A verdade é que a autarquia não terá di-
nheiro nas próximas décadas para cons-
truir a ilusória Cidade Desportiva que ser-
viu de pretexto para retirar o USCParedes 
das Laranjeiras, tudo não passou de mais 
um belo projeto 3D, pago a peso de ouro e 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Começo o meu texto esta semana 
por quatro adjectivos com qua-
tro citações de Francisco Sá 

Carneiro, que servem como uma luva, 
para classificar a nossa lista que obte-
ve no dia 3 de Dezembro nas eleições 
da concelhia do PSD-Paredes, quase 
50% dos votos.

Orgulho 
“Democrata é aquele que pratica a 

democracia e não aquele que dela ape-
nas se reinvindica.” Francisco Sá 
Carneiro

Determinação
“ Dizem que sou intratável, instável, 

já sei tudo o que se disse. O que é que 
quer que eu faça? O que eu sou é direc-

to! E determinado.” Francisco Sá 
Carneiro

Sinceridade
“Saber estar e romper a tempo, cor-

rer os riscos da adesão e da renúncia, 
pôr a sinceridade das posições acima 
dos interesses pessoais, isto é a políti-
ca que vale a pena. (…) Não há nada 
que pague a sinceridade na acção polí-
tica, como em tudo.” Francisco Sá 
Carneiro

Honestidade 
“A transparência e honestidade da 

Administração Pública têm de se tra-
duzir num firme combate a todas as 
formas de corrupção e numa prática 
quotidiana sóbria e digna.” Francisco 
Sá Carneiro

Quando olho para trás e vejo uma 
equipa, a minha, unida nos valores da 
social-democracia e que o único objec-
tivo que tem é servir Paredes.

Vejo uma equipa que não cedeu na-
quilo que seria mais fácil, como outros 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Orgulho, determinação,  sinceridade 
e principalmente hones  tidade

joaquimneves.progresso@gmail.com



19Sexta-feira 16 de Dezembro de 2016  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

A “prenda” que ninguém qu eria
amplamente divulgado na ânsia de captar 
mais uns votos dias antes das eleições. 

Os 8 milhões da venda dos terrenos de-
sapareceram…. e o clube vive hoje uma si-
tuação infelizmente complicada, o Conce-
lho “ganhou” um espaço devoluto, que só 
não está completamente destruído porque 
felizmente existem associações como Altis 
Clube de Paredes, que vão lutando para dar 
alguma dignidade e utilidade ao espaço e 
vão fazendo as manutenções possíveis para 
que o Pavilhão continue a ter vida.

Esta não era certamente a prenda de 
Natal que os Paredenses mereciam, mas 
o atual executivo ainda vai a tempo de 
tentar emendar o erro.

Será que quer …?? Ou será que prefere 
deixar o negócio seguir e quem sabe se “es-
perar” alguns anos, permitir uma alteração 
do PDM… e “pimba “ permitir a construção 
de mais um mega empreendimento urba-
nístico, igual ou pior do que aqueles que vão 
enchendo a cidade de Paredes.

A resposta da autarquia tem de ser ine-
quívoca; ou seja naquele espaço Prédios 
Nunca!!!

Esta sim seria a prenda de Natal que Pa-
redes merece.

E por falar em Natal, permitam-me 
que Vos deseje a todos votos sinceros de 
Festas Felizes, na companhia dos que 
mais gostam.

Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-
lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 
economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-
cial e do seu património cultural e arquitetónico.

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

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

Por quem os sinos dobram

No seguimento do últi-
mo artigo, e no res-
caldo da saga das 

eleições do PSD - Paredes, 
dedico hoje esta coluna à 
análise das estratégias que 
conduziram aos resultados 
registados, das reações ocor-
ridas após o conhecimento 
dos mesmos, e às consequên-
cias que na minha óptica se 
poderão registar para os Pa-
redenses, se houver uma con-
tinuidade do desgoverno que 
este Concelho tem sofrido.

Com duas listas a concur-
so, ganhou aquela que conta-
va com o apoio do antigo e do 
atual Presidente de Câmara, 
os quais, numa união sem 
precedentes, ultrapassando 
os “mimos” com que se sau-
davam num passado recente, 
congregaram esforços, trans-
formando aquilo que alguém 
chamou “um saco de gatos” 
numa verdadeira “geringon-
ça” que os haveria de levar à 
vitória. Por poucochinho, co-
mo diria o outro, sendo a dife-
rença para a outra “geringon-
ça” inferior a dez por cento, o 
que demonstra a fragilidade 
do atual poder instalado, que 
apesar do apoio do aparelho 
partidário e dos meios que 
sempre rodeiam quem go-
verna, não conseguiu vencer 
de forma categórica quem 
obviamente não disponha 
dos mesmos argumentos.

Após a contagem dos vo-
tos, e como que num passe de 
mágica, logo os vencedores 

tentaram a união com os ven-
cidos, colocando logo em ci-
ma da mesa a ideia de que o 
que interessa é o PSD man-
ter-se no poder, custe o que 
custar, e que os diferentes 
projetos de desenvolvimen-
to, que as suas listas defen-
diam para o Concelho, e que 
foram sufragados pelos mili-
tantes, não são nada compa-
rados com o facto, de terem 
da ganhar as Autárquicas, 
para dessa forma continua-
re m  a  ( d e s ) g ove r n a r  a 
Câmara.

Mesmo que para isso te-
nham de atirar algum rebuça-
do a outro Partido, na expecta-
tiva de que os seus atuais diri-
g e n te s  e s te j a m  a p e n a s 
preocupados em conseguir 
obter algumas colocações pes-
soais, trocando o combate que 
sempre foi feito ao atual regi-
me instalado por um pratinho 
de lentilhas…

A resposta dos Paredenses 
tem que ser um rotundo NÃO, 
no seguimento dos resultados 
que já se verificaram nas ante-
riores eleições, pois quem jul-
gava que tinha o Rei na barriga, 

não ganhou para o susto. Fal-
tou apenas alguma atenção e 
conhecimento, para que o re-
sultado tivesse sido diferente. 
Não é possível a continuação 
do atual estado de coisas, e ca-
so, o agora presidente eleito do 
PSD-Paredes, seja o candidato 
do partido à CMP, o que está 
garantido é mais do mesmo, 
gastos megalómanos, projetos 
e mais projetos que nunca pas-
saram do papel, sonhos que se 
tornam pesadelos, e tudo isto 
servido com aquela postura 
altiva e presumida dos que se 
julgam donos da razão.

Estamos a chegar ao fim 
deste ano civil, espero que o 
próximo seja um ano de trans-
formação no atual estado do 
Concelho, que a prioridade se-
jam os seus habitantes, que 
sejam concluídos alguns equi-
pamentos à muito prometidos, 
que exista uma verdadeira po-
litica de proximidade, e que fi-
nalmente se consiga separar o 
essencial do acessório.

A todos desejo uma quadra 
festiva muito feliz, com um 
Santo Natal e um Próspero 
Ano Novo.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

PUB

Orgulho, determinação,  sinceridade 
e principalmente hones  tidade

o fizeram. Tenho vergonha de certas 
situações que alguns elementos da ou-
tra lista fizeram.  E por isso digo que o 
PSD que ganhou tem muito para recti-
ficar para ser o meu PSD. 

Por isso não posso, porque não te-
nho esse direito, calar-me, seja sob que 
pretexto for, e certamente não o irei 
fazer.

Continuarei a não aceitar o que Cel-
so Ferreira e as suas marionetas fize-
ram e fazem ao PSD-Paredes.

No entanto, não poderia de realçar 
aquilo que de bom nós temos, deixan-
do certamente para a próxima edição 
uma análise mais aprofundada do que 
se passou nestas eleições do PSD.

Também não poderia deixar de fa-
lar sobre o que se passou no dia 12 de 
Dezembro, na sessão solene de home-
nagem aos vereadores.

Certamente que todos gostamos de 
ser reconhecidos pela dedicação e tra-
balho que ao longo dos anos todos os 

vereadores tiveram para com a popu-
lação de Paredes.

No entanto, esse reconhecimento 
não pode ser entregue por quem não 
respeitou o que muitos demoraram 
anos a construir.

Não há nada que pague a sincerida-
de na acção política, e como em tudo 
na vida, a mentira ou a ocultação de 
determinadas situações, que levarão 
certamente longos anos a repor, condi-
cionarão certamente o nosso Conce-
lho de Paredes para as próximas 
décadas.

Para quem tanto lutou, como eu e 
outros vereadores, para que as pes-
soas tivessem melhor qualidade de 
vida e para que Paredes pudesse evo-
luir, não pode de maneira nenhuma 
aceitar o que Celso Ferreira fez a nossa 
querida Câmara e Concelho.

Como tal, não aceitei receber tal 
condecoração de alguém  assim.

Pode ser, que daqui por alguns 
anos, alguém se lembre de atribuir a 
Celso Ferreira um “latão” por aquilo 
que fez ao Concelho de Paredes e a 
nossa querida Câmara. 

Aí, meus amigos, não faltarei para 
louvar a coragem de quem tiver essa 
ousadia.
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FREGUESIAS

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

O Agrupamento de Es-
cuteiros 1030 de Rebor-
dosa esteve presente, 
num movimento de vo-
luntariado, que decorreu 
nas grandes superfícies 
c o m e r c i a i s  e m 
Rebordosa.

O Banco Alimentar 
Contra a Fome distribui, 

ao longo de todo o ano, os 
géneros alimentares re-
colhidos, recorrendo a 
Instituições de Solidarie-
dade Social por si selecio-
nadas e acompanhadas 
em permanência por vo-
luntários dos Bancos. Es-
tas realizam visitas domi-
ciliárias e asseguram um 
acompanhamento muito 
próximo e individualiza-
do de cada pessoa ou fa-
mília necessitada, de for-
ma a ser possível efetuar, 
em simultâneo, um ver-

dadeiro trabalho de in-
clusão social.

RENASCER
DAS JANEIRAS
O Agrupamento de Es-

cuteiros convida toda a 
comunidade a participar e 
assistir ao “XVIII Renascer 
das Janeiras”. Reserve já o 
dia 14 de janeiro, para a 
partir das 21h30 no Salão 
Paroquial, passar um se-
rão animado pelas espeta-
culares vozes dos grupos 
presentes.

PAULO 
PINHEIRO

Rebordosa

Recolha de Bens para 
os mais pobres

À semelhança dos anos an-
teriores também faz parte da 
tradição, a cidade de Rebor-
dosa já se iluminou para rece-
ber as festividades do Natal e 
Ano Novo.

A Junta de Freguesia, Pro-
mov e A Celer juntaram se pa-
ra iluminar as principais  ruas 
da cidade, também alguns 
Comerciantes Rebordosenses 
enfeitaram a preceito os lo-
cais mais emblemáticos do 
centro da cidade e para isso 
usaram material reciclado.

Sendo que no cenário ela-
borado foram gastos mais de 
13.700 copos de plástico mais 
alguns outros objetos de plás-
tico e alguma madeira.

A escolha das ilumina-
ções, por parte dos comer-
ciantes, demonstrou vonta-
de de agradar à população 
em geral e a todos aqueles 
que por esta altura do ano 

visitam a Cidade. Ruas bem 
decoradas, com muita luz e 
cores apelativas são alguns 
dos elogios que se vão ouvin-
do um pouco por toda a 
Cidade.

Iluminação nas ruas de Rebordosa

Já se vive um Natal dife-
rente no seio de algumas as-
sociações de Rebordosa, O 
Grupo Desportivo da Portela 
como já é um hábito com vá-
rios anos de tradição, pelo 
Natal conseguiram reunir 
direcção, sócios e amigos da 
GDP, foi visível o ‘calor hu-
mano’ que, no passado dia 9 
de Dezembro, ‘aqueceu’ ain-
da mais a ceia de Natal.

Para a ceia, composta de 

bacalhau, batatas e couves 
cozidas, além dos doces típi-
cos da quadra natalícia fo-
ram convidados o Vereador 
Cândido Barbosa, a Junta de 
Freguesia que teve vários 
membros do Executivo, Dra. 
Salomé, José Barbosa  e re-
presentantes de outras asso-
ciações de Rebordosa, entre 
outros.

Abel Silva lembrou os pre-
sentes que o GDP vai a elei-

ções no próximo dia 13 e ape-
lou para que as pessoas parti-
cipassem no acto eleitoral, 
apelo igualmente feito por 
membros do executivo da Jun-
ta sob forma de colocar as As-
sociações de Rebordosa bem 
mais participativas e activas.

Foi visível a sã convivência 
e já no final da ceia, foram fei-
tos alguns sorteios e foram 
entregues presentes às crian-
ças presentes.

A comissão de Festas 2017 
de Rebordosa organizou em 
parceria com o Grupo Pizzadu-
r a  u m  e s p e c t á c u l o  d e 
Freestyle.

Paulo Martinho voltou a Re-
bordosa no passado dia 10 de 
dezembro para um grande es-
petáculo de freestyle. Os aman-
tes desta modalidade desloca-
ram se à Zona Industrial de Re-
bordosa e puderam assistir a 
fantásticas prestações a cargo 

de Paulo Martinho. Recorde-se 
que o artista, que já pisou o solo 
Rebordosense noutras oca-
siões, é número um em Portu-
gal neste tipo de espetáculo. 
Nessa linha, é preciso ter em 
conta que faz varias perícias 
com os veículos motorizados, 
conduzidos pela mesma pes-
soa. Vários carros, várias motas 
e diversos números «fizeram 
com o que o público ficasse 
muito animado».

“Em meu nome pessoal, co-
mo colaborador desta página 
pela Minha Cidade de Rebor-
dosa, desejo a todos e a cada 
um de vós um Feliz Natal, com 

Paz, Fraternidade e Harmonia.
Desejo igualmente que o 

Ano de 2017 que se aproxima 
nos propicie tudo o que vem 
rareando: verdadeira cidada-

n i a ,  r e s p e i t o ,  s a ú d e  e 
prosperidade”. 

Um bem haja para todos, 
assinantes e leitores deste 
prestigiado Jornal…

As habituais Ceias de Natal

Freestyle em Rebordosa

A minha Mensagem é para todos os 
Leitores, gentes da minha Cidade
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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

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

Boas
Festas

Deseja um Bom Natal 
e Feliz Ano Novo 2017 

a todos os clientes e amigos
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Da n i e l a  P i n t o ,  4 3 
anos, passa a vida 
entre Genebra (Suí-

ça) e Paredes (Portugal). A 
primeira, é a terra de aco-
lhimento para onde emi-

grou e onde adquiriu “mun-
do” na restauração; a se-
gunda, a terra natal  e, é 
onde acaba de fomentar 
uma nova vida ao B Blush. A 
Nossa Empresária tem ago-
ra o antigo proprietário do 
B Blush, Torcato Cerqueira 
e respetiva família, como 

um dos indefetíveis clien-
tes do B Blush Tapas Bar. 

O espaço foi inaugurado 
no dia 13 de outubro. Ga-
nhou luz, muita luz, nova de-
coração, comida de qualida-
de para se comer, sobretudo 
e também, fora d´horas. Nu-
ma das salas, há mesas corri-

Negócio. As portas do B Blush Tapas Bar abrem-se às 8h da 
manhã para os pequenos almoços e só encerram às 2 da madruga-
da do dia seguinte.

Tapas Bar  
para degustar produtos 
certificados

António Orlando | texto

das para  juntar amigos, mui-
tos. Na outra há sofás para 
conversas de perdição…

A proximidade do Porto 
não é problema. O Vale do 
Sousa é o foco. Todos os 
dias há coisas diferentes e 
artesanais para experimen-
tar, garante o staff.

“Eu sempre gostei deste 
sitio. Surgiu a oportunida-
de e decidi agarra-la. Esta-
mos no começo. está em 
crescendo. Está a correr 
muito bem. É um local dife-
rente onde se pode comer 
uma tarte caseira e beber 
um chá ao lanche. Quem 
não quer  lanchar  pode 
sempre beber um café e ter 
uma bolacha de canela ou 
de amêndoa caseira por 
companhia”, começa por 
apresentar o B Blush Tapas 
Bar, Daniela Pinto. 

C o m o  p ro d u to s  p re -
m i u m  o  d e s t a q u e  d o  B 
Blush Tapas Bar vai para a 
francesinha de massa fo-
lhada, os hambúrgueres e 
os folhadinhos de alheira.

A aposta diferenciadora 
recai em produtos tradicio-
nais certificados. A título de 
exemplo, o queijo que se co-
me é todo de Seia, as alheiras 
são de Rebordelo (Vinhais), 
o presunto é bísaro, as azei-
tonas e as alcaparras são de 
Mirandela, etc. “A primeira 
vez que fui ao talho, o Senhor 
disse-me ́ nós temos promo-
ções´.  Ao que eu lhe respon-

di: ´não quero nada disso; 
quero bife do lombinho; 
quero qualidade´. Eu não 
vou dar às pessoas aquilo 
que eu não gosto de comer. 
De 2007 a 2015 estive ligada 
à hotelaria e eu procuro ter 
no B Blush  as coisas que eu 
gosto de comer”, justifica Da-
niela Pinto. 

O serviço do B Blush Ta-
pas Bar é personalizado 
com a simpatia de três jo-
vens de Paredes: Mafalda 
Joana, Ana Ventura e Joana 
Pacheco; a cozinha está en-
tregue à chef Beatriz, uma 
lousadense.
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FALECEU

MARIA ALBINA 
GONÇALVES FERREIRA
Faleceu no dia 29 de Novembro, com 72 anos. Era 

natural de Seroa – Paços de Ferreira e residente na Rua do Cruzeiro 
do Vinhal nº 112, Lordelo, Paredes. Era casada com Fernando Dias 
Campos

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

SERAFIM VITAL 
RIBEIRO DE SOUSA
Faleceu no dia 30 de Novembro, com 56 anos. Era 

natural de Lordelo – Paredes e residente na Estrada Nacional 209, 
nº 3780, Bl. B, Lordelo, Paredes. Era casado com Deolinda Ferreira 
de Almeida Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 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

JOSÉ ERNESTO PEREIRA 
DE OLIVEIRA E SILVA
Faleceu no dia 13 de Dezembro, com 68 anos. Era natu-

ral de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Trav. do Monte 
da Povoa nº 19, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

PAREDES

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  a informação da região, desde 

          Atualidade  //  Política  //  Cultura  //  Desporto

Não perca! Sai  às Sextas!

Nesta que é a últi-
ma edição do Jor-
nal antes do Na-

tal, gostaria de chamar a 
atenção que nem tudo são 
presentes. Aproxima-se o 
momento em que mais não 
seja por obrigação legal as 
empresas têm de contar e 
quantificar as suas maté-
rias primas, as suas merca-
dorias e ou, os seus produ-
tos em curso de fabrico e 
produtos acabados.

Dizia mais não seja por 
obrigação legal, uma vez que 
durante o mês de janeiro as 
empresas com um volume 
anual de faturação superior 

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

O inventário permanente
a 100.000 euros estão obri-
gadas a comunicar os seus 
inventários finais à Adminis-
tração fiscal.

De qualquer forma, este 
exercício no final do ano de 
contar as suas existências, 
sejam elas apenas mercado-
rias, ou então matérias pri-
mas, produtos em curso de 
fabrico e produtos acabados, 
não deveria ser encarado 
apenas como uma obrigação 
fiscal, mas como um ato de 
gestão, uma vez que é impos-
sível a qualquer empresa sa-
ber com rigor qual foi o re-
sultado da sua atividade ao 
longo de 2016 se não efetuar 
esta contabilização.

Para além disso, o Decre-
to Lei nº. 98/2015 de 2/6, foi 
mais longe e passou a dispor 
que apenas as Microentida-
des- empresas que em dois 
anos consecutivos não ultra-
passam dois dos seguintes 
três limites- 10 funcionários, 

t o t a l  d e  b a l a n ç o  d e 
350.000,00 Euros ou volume 
d e  n e g ó c i o s  i n fe r i o r  a 
700.000,00 euros, estão dis-
pensadas de ter inventário 
permanente. 

E em que é que consiste 
esta obrigação de inventá-
rio permanente que passou 
a abranger a partir de 2016 
um número elevado de em-
presas? Consiste nem mais 
nem menos em obrigar as 
empresas a dispor a qual-
quer momento da conta-
gem das suas existências 
que até agora só tinham de 
ter no final de cada ano. 

Mas aqui é necessário 
que impere o bom senso. 
Não faz sentido, sobretudo 
para as empresas indus-
triais, que estas disponham 
de um inventário com con-
tagem das suas matérias 
primas, produtos em curso 
de fabrico e produtos aca-
bados diário. Mas se o fize-

rem no final de cada mês já 
será um grande ato de ges-
tão. Isso permitirá que a 
empresa todos os meses 
p o s s a  a p u r a r  o s  s e u s 
resultados.

De referir que esta obri-
gação de dispor de inventá-
rio permanente já se impu-
nha antes de 2016 às empre-
sas que estavam sujeitas a 
certificação legal de contas.

Agora que já falamos de 
uma daquelas coisas que 
menos prazer nos dá fazer 
nesta altura do ano, resta-
-me agora falar daquelas 
que nos fazem vibrar de 
forma especial nesta época. 
Gostaria de desejar a todos 
os leitores do Jornal o Pro-
gresso de Paredes um Natal 
cheio de presentes sem es-
quecer aquele que é o mais 
importante de todos- Muita 
saúde para cada um de nós 
e para os nossos familiares 
e amigos.

Fotolegenda

CABAZES DE NATAL 
A Associação Nossa Senhora dos Remédios - Obra do Bem 
Fazer distribuiu, na passada quarta-feira, 16 de dezembro, 
58 cabazes de natal por outras tantas famílias carenciadas. 
O cabaz, ao qual não faltava o bacalhau, continha produtos 
de primeira necessidade fornecidos pelo Banco Alimentar.

O Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS) assinalou 
no dia 4 de dezembro, o Dia Na-
cional da Esclerose Múltipla.

 Organizado pelo Serviço de 
Neurologia, este primeiro en-
contro do CHTS dedicado à Es-
clerose Múltipla teve como ob-
jetivos dar a conhecer a equipa 
multidisciplinar ligada ao trata-
mento e seguimento desta pa-
tologia e permitir a troca de ex-
periências com testemunhos de 
doentes da consulta de Neuro-
logia/Doenças Desmielinizan-

tes. Para a diretora de neurolo-
gia do CHTS, Carla Fraga, “este 
primeiro encontro foi muito 
importante para que os pró-
prios utentes da consulta parti-
lhassem experiências, nomea-
damente na forma como enca-
ram e superam as dificuldades 
do dia a dia de uma doença que 
é ainda desconhecida por 
muitos.”

A Esclerose Múltipla é uma 
doença crónica, inflamatória e 
degenerativa, que afeta o Siste-
ma Nervoso Central. É uma 

doença que, segundo a Socieda-
de Portuguesa de Esclerose 
Múltipla, surge frequentemen-
te entre os 20 e os 40 anos de 
idade, ou seja, entre os jovens 
adultos. Afeta com maior inci-
dência as mulheres do que os 
homens. Esta patologia é diag-
nosticada a partir de uma com-
binação de sintomas e da evolu-
ção que a doença apresenta na 
pessoa afetada, com recurso a 
exames clínicos/exames com-
plementares de diagnóstico 
(Ressonância Magnética Nu-

clear, Estudo de Potenciais Evo-
cados e Punção Lombar).

Estima-se que em todo o 
mundo existam cerca de 
2.500.000 pessoas com Escle-
rose Múltipla (dados da Organi-
zação Mundial da Saúde) e em 
Portugal mais de 8.000 (Gisela 
Kobelt, 2009).

A Esclerose Múltipla pode 
produzir sintomas idênticos 
aos de outras patologias do Sis-
tema Nervoso Central, pelo que 
o diagnóstico poderá demorar 
anos a acontecer.

CHTS assinalou Dia Nacional da Esclerose Múltipla
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA DA 
CONCEIÇÃO GARRIDO
Faleceu no dia 06 de Dezembro, com 91 anos. Era 

natural de Duas Igrejas – Miranda do Douro e residente na Praceta 
da Cidade, Ent. 26, 2º. E, Paredes. Era viúva de António Joaquim 
Romualdo.

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

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

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
PAREDES

FALECEU

MARIA ADELINA TEIXEIRA
Faleceu no dia 03 de Dezembro, com 84 anos.
Era natural de Vila Cova de Carros -Paredes e residente 
na Rua Central de Peneirada nº 13, Mouriz, Paredes. 

Era casada com Arnaldo Augusto Nunes da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

MOURIZ/PAREDES

FALECERAM

IDALINA DA SILVA MARTINS
Faleceu no dia 06 de Dezembro, com 83 anos.
Era natural de Rebordosa - Paredes

JOAQUIM FERREIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 10 de Dezembro, com 83 anos.
Era natural de Lordelo - Paredes
Residente na Rua Escola de Moinhos nº 100, Lordelo, 
Paredes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

LORDEL0 / PAREDES

FALECEU

ALICE CRISTINA RIBEIRO 
FERREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 12 de Dezembro, com 48 anos. Era natural de 

Castelões de Cepeda - Paredes e residente na Rua do Feital nº 28, 3º esq. 
Baltar, Paredes. Era casada com Joaquim Gonçalves de Sousa Ribeiro.
AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, e demais família, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Aproveitam o ensejo para 
comunicar que será celebrada missa de 7º. dia, segunda- feira, dia 19 de 
Dezembro, às 20:30 horas na igreja paroquial de Baltar, 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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA PINTO
Faleceu no dia 11 de Dezembro, com 85 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda - Paredes e residente na 
Rua da Ribeira nº 340, Besteiros, Paredes. Era casado 

com Elvira da Conceição Moreira Pacheco.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

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

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

CASSILDA RIBEIRO GOMES
Faleceu no dia 05 de Dezembro, com 72 anos. Era natu-
ral de Lordelo - Paredes e residente na Rua Albano de 
Jesus Amaral nº 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva 

de Ascendino da Silva Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seus Filhos, noras, genro, netos e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7º dia ou que de outro modo lhes 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

ANTÓNIO JOSÉ  
MERINO FERREIRA
Faleceu no dia 28 Novembro, com 46 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda –  Paredes e residente na Rua Central de 
Mouriz nº 34- 1º esq. Paredes.  Era solteiro.

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

A família
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

EDUARDO MAGALHÃES 
MONTEIRO
Faleceu no dia 09 Dezembro, com 66 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua da Estrebuela 
nº 20, Paredes. Era casado com Maria Cândida de Sousa Cordeiro 
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

FALECEU

FRANCISCO DE JESUS FÉLIX
Faleceu no dia 30 Novembro, com 80 anos. Era natural 
de Vilar de Nantes – Chaves e residente na Trav. Monte 
da Estação nº46, Paredes. Era casado com Maria Emília 

da Silva Soares. 

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
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FALECEU

CUSTÓDIO FERREIRA 
MOREIRA EUSÉBIO
Faleceu no dia 11 de Dezembro, com 81 anos. Era na-

tural de Cete - Paredes e residente na Trav. Nª. Sª. de Fátima, nº 48, 
Baltar, Paredes. Era casado com Corina da Costa Sousa.

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 
que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448. Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA 
MOREIRA DUARTE
Faleceu no dia 05 de Dezembro, com 86 anos. Era 

natural de Baltar - Paredes e residente na Avª. D. Manuel I, nº 1383, 
Baltar, Paredes. Era viúva de José Moreira da Costa.

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 
que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448. Tlm. 963 313 313

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ABÍLIO DA SILVA (PIÃO )
Faleceu no dia 3 de Dezembro, com 87 anos. Era natural 
de Lordelo- Paredes e residente na Trav. do Pião, nº 77, 

Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Ferreira da Silva.

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

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

LORDELO – PAREDES . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 2 de Dezembro, com 77 anos. Era na-

tural de Vilela - Paredes e residente na Rua Cruz Vermelha nº 225, 
Vilela, Paredes. Era casado com Maria Celeste Moreira de Brito.

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

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

LORDELO – PAREDES . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
VILELA/PAREDES

FALECEU

ANA DE FÁTIMA 
DE JESUS VIEIRA
Faleceu no dia 11 de Dezembro com 57 anos. Era 

natural de Luzim – Penafiel e residente em Beire, Paredes. Era 
divorciada.

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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MANUEL 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 11 de Dezembro, com 70 anos. Era na-

tural e residente em Vilela, Paredes. Era casado com Rita Gonçalves 
da Silva.

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

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

 VILELA / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA DA LUZ 
CERVEIRA FERNANDES
Faleceu no dia 06 Dezembro, com 80 anos. Era natural 

de Tamengos – Anadia e residente na Rua Dr. José Bragança Tavares 
nº 259- 3º. esq. Paredes Era viúva de Albano de Castro Simões 
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 ASCENSÃO 
DA CUNHA COSTA
Faleceu no dia 28 Novembro, com 76 anos. Era natural 

de Meinedo – Lousada e residente na Rua do Moinho nº 136, Pare-
des.  Era casada com Joaquim Ribeiro dos Santas.    

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

2º. ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

RUI MANUEL 
NOGUEIRA DA FONSECA

AGRADECIMENTO
1973 / 2014

Faleceu no dia 12 Dezembro 2014 com 40anos.
Seus pais, filha, irmã e restante família lembram o seu entre 
querido.
Hoje é um dia de grande tristeza.
As memórias boas que nos deixaste, trazem consolo para 
nossas almas, mas o que queríamos mesmo neste momento, 
Rui, era ter- te perto de nós para um reconfortante abraço.
Faz dois anos que partiste deste mundo, mas continuas con-
nosco no fundo dos nossos corações.
Até sempre e que descanses eternamente em paz!

REBORDOSA/PAREDES
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  DEZ

LORDELO

FUNDAÇÃO A LORD

AUDITÓRIO:

Até 31 dez| Exposição

“Um olhar sobre os 20 anos da Fundação 

A LORD”

BAILADO 

17 dez | 21.30h

Espetáculo de 

Bailado Pirmin Treku 2016

BIBLIOTECA

Histórias de Encantar 

Dia 20 dez 

“À espera do Pai Natal” de Steve Metzger

ESCRITOR DO MÊS 

Alice Vieira

O Leituras sugere…

 Temas infanto-juvenis

“Laura À procura do Pai Natal” 

de Klaus Baumgart 

TEATRO 

Dia 20 dez | 10.30h | Teatro Fantoches 

 “Já é natal?” de Jane Chapman

COOPERAÇÃO

ATELIÊS 

De 19 a 30 dez | 14.30h a 17.30h 

Expressão Plástica Culinária

PAREDES (CIDADE)

ATELIER

Dia 17 dez | 15 h | Loja Interativa 

de Turismo | “Decorações de Natal” 

por Maria Bessa

YOGA EM FAMÍLIA

11 dez | 11h | Biblioteca Municipal 

Yoga em Família pela Oficina d´Ideias 

Publico alvo: bebés/crianças. 

Preço -  8 euros por criança 

+ acompanhante

LEITURAS 

Todas as segundas feiras | 10h e 15h

“A leitura não tem idade” por técnicos 

da biblioteca nas IPSS| Inscrições:

biblioteca@cm-paredes.pt/255 788 776

Festa. Vinte anos depois do seu nascimento, o grande desafio da Fundação A Lord é construir uma biblioteca 
de raiz. Teatro LORDator Juvenil faz uma homenagem à encenadora Eugénia Gonçalves deixando-a com uma 
lágrima no canto do olho.

XX Aniversário da Fundação A LORD e XVI 
Aniversário da Biblioteca enchem Auditório 

António Orlando | texto

A Fundação A LORD, no 
sábado dia 3 de de-
zembro, comemorou 

o seu 20.º aniversário e o 16.º 
aniversário da sua Biblioteca, 
no Auditório A LORD.

O programa festivo, foi bo-
nito e diversificado, contou 
com teatro, canto e dança, 
numa encenação do grupo de 
teatro LORDator Juvenil, per-
tencente à Fundação A LORD.

Francisco Leal, presiden-
te da instituição, no final do 
espetáculo subiu ao palco 
para cantar os parabéns e 
sopraram as velas do bolo do 
duplo aniversário que mais 
tarde foi degustado com um 
Porto d´honra pela plateia 
que esgotou o auditório. 

Nas palavras de circuns-
tância, Francisco Leal, agra-
deceu o presente que a pla-
teia lhe deu ao esgotar por 
completo o auditório. “Esta 
era a prenda que nós quería-
mos. Muito abrigado”, disse.

Antes o responsável fez a 
síntese da atividade desen-
volvida pela Fundação A 
LORD, nomeadamente, pela 
Orquestra que há uma sema-
na tinha “conquistado o 2º 
lugar no Concurso Interna-
cional de Bandas Filarmonia 

D´Ouro de Santa Maria da 
Feira, na primeira categoria, 
a mais importante, tendo ul-
trapassado a pontuação mí-
nima exigida para o primei-
ro prémio juntamente com 
outras bandas tendo nesta 
ultima seleção obtido o 2º 
lugar por uma diferença mí-
nima (0,25) para o primeiro 
classificado. O Maestro Rui 
Leal da Orquestra A LORD 
ganhou o prémio de melhor 
Maestro do certame. O que 

nos enche de orgulho”, 
concluiu. 

O orgulho de Francisco 
Leal, estendia-se, também, 
ao teatro LORDator Juvenil, 
que este ano decidiu fazer 
uma homenagem à encena-
dora Eugénia Gonçalves dei-
xando-a com a lágrima no 
canto do olho pela emoção 
do momento. 

A responsável está há qua-
tro anos a moldar 18 jovens 
atores, esmagadoramente 

meninas, “porque elas vêm 
em grupo e dessa forma con-
seguem ultrapassar a barrei-
ra da vergonha. Os rapazes, 
mais individualistas, sofrem 
mais com os complexos e não 
aparecem. Depois também há 
a questão do trabalho, muitas 
vezes longe de Lordelo”, é co-
mo explica Eugénia Gonçal-
ves a maior adesão feminina à 
interpretação teatral.  

Vinte anos depois do nas-
cimento da Fundação A 

Lord, a meta a atingir a cur-
to/médio prazo é a constru-
ção de uma biblioteca de 
raiz, tal como há 15 dias foi 
revelado por Francisco Leal 
em entrevista ao Progresso 
de Paredes.  Um ganho já ad-
quirido para a instituição foi 
a aquisição de um novo auto-
carro para o transporte de 
crianças para as atividades 
da A LORD. O veículo foi 
apresentado, no domingo, 
dia 4 de dezembro.
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PUBLICIDADE

Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

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

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

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

Boas Festas

Festas Felizes

Festas 

Felizes

Bom Natal  
e Feliz 2017

Bom Natal  e Feliz 2017

■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

Festas Felizes
Boas Festas

Bom Natal  e Feliz 2017

Boas
Festas

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017 a todos os clientes  e amigos



Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017 a todos os clientes  e amigos

Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017 a todos os clientes  e amigos


