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Tribunal. O valor total da dívida que consta na lista provisória de credores ultrapassa os 
10 milhões de euros. Recentemente foi recusada a venda do Hospital à rede CUF. PÁGS.12 E 13
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o Verão tem andado quente, 
com uma temperatura 
que nos incendeia, bem 

como incendeia matas e florestas 
por esse Portugal fora. É dramáti-
co e violento. 

Mas não deve ser um problema 
apenas de temperatura pois há vá-
rios países pela Europa fora, so-
bretudo mediterrânicos, com 
iguais condições mas em que o 
problema não lhes surge desta 
maneira.

Também não me parece ser um 
problema de incompetência no 
combate ou de meios diminutos 
para tal combate.

Pelos vistos, a situação aflitiva 
surge de ser exageradamente des-
proprorcional ao que seria normal 
ou naturalmente expectável que 
pudesse acontecer.

Seria absurdo agora investir 
numa estrutura de combate pre-
parada para 400 ocorrências, 
quando o número “normal” de 
ocorrências seja o de 100.

A solução está, pois, todos o di-
zem, na Prevenção e na Vigilância.

Na Vigilância, só poderá ser pe-
la criação ou reforço de postos ou 
circuitos de vigia, com meios hu-
manos, ou electrónicos.

Com a deteção precoce dos in-

cêndios, evitar-se-ia o alastrar dos 
fogos antes de lhes permitir atin-
g i r  p r o p o r ç õ e s  e n o r m e s , 
incombatíveis.

Quanto aos meios humanos 
confesso-me adepto da ideia criti-
cada por um dos membros da ge-
ringonça de ocupar nessa missão 
os sustentados do rendimento 
m í n i m o  e  d o  f u n d o  d e  
desemprego.

Quanto aos meios eletróncios, 
lembro que há cerca de 15 anos, 
meu irmão, Luís Botelho Ribeiro 
(e foi aqui notícia no Progresso) 
inventou e investiu pessoalmente-
numa máquina de deteção de in-
cêndios florestais de forma auto-
mática eletrónica, que batizou de 
ViGilia.

Infelizmente poucas instãncias 
públicas acolheram a ideia de for-
ma que ela pudesse desenvolver-
se e singrar. No esforço de um Ho-
mem só, todo esse Know-How se 
perdeu. Mas os incêndios flores-
tais continuam.

Resta a prevenção. 
Mas como pode ela ser feita in-

dividualmente pelos proprietá-
rios, se, por exemplo, para limpar 
um terreno de 1000 m2 com aces-
sos normais, me custou a mim an-
tes do verão, 350,00€.

Fica o desafio ao repórter do 
Progresso para abordar este tema 
nas próximas edições, e aos leito-
res que queiram dar um contribu-
to escrito sobre o tema, está este 
Jornal  aberto  para  os  aqui 
publicar.

Por
Vasco
riBeiro
Diretor

Vasco
riBeiro

EDITORIAL

Os incêndios florestais 
que nos queimam

A lei mais constantemente ob-
servada desde Adam Smith 
é a Lei da Oferta e da Procu-

ra: Se Aumenta a procura de um 
produto, Aumenta imediatamente o 
seu valor.

E depois não digam que o Indis-
creto não vos ensina umas coisas 
importantes!

Teóricas, mas com implicações 
práticas. Ora vejam:

O valor do Ouro está a aumentar 
devido à enormíssima procura re-
presentada pela enorme competi-
ção entre o nosso presidente ExCel-
so Rio Ferreira e o nosso presidente 
Martelo Rio Sousa.

Não, não competem em despo-
luir os Rios de Paredes/Wallsburgo 
cujo nome ostentam, pois tal seria 
tarefa impossível, até para os pode-
res super-heróicos que os nossos 
protagonistas têm.

Eles competem em dar meda-
lhas, condecorações, distinções, 
louvores, etc 

Fontes fidedignas da INCM con-
fessaram ao Indiscreto que, no en-
tanto, a lista de gente a homenagear 
do ExCelso leva vantagem de 
25.000.086 para 25.000.081 do 
Professor Martelo,  e ainda sem con-
tar com os 53 indivíduos que foram 
vistos nas festas da Cidade de Pare-
des a apanhar beatas das ruas, em 
relação aos quais ainda falta escru-
tinar se entram na Ordem de mérito 
da Reutilização ou apenas na da 
simples higiene da via pública.

Com a necessidade de arranjar 
tanto metal precioso para tanta me-
dalha, já foram definitivamente rea-
bertas as Minas de Castromil e a fe-
bre do ouro que se aproxima de Pa-
redes promete ser maior que a do 
Velho Oeste Americano.

A febre do Ouro
vai chegar a Paredes

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.
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O ano escolar que oficial-
mente abre nesta sex-
ta-feira, dia 9 de se-

tembro, em Paredes, arranca-
rá sob ameaça de grande 
agitação. A promessa de alvo-
roço remonta a 30 de junho, 
quando, em Assembleia Muni-
cipal, o presidente da Câmara, 
Celso Ferreira, fez aprovar a 
rescisão do contrato de des-
centralização de competên-
cias estabelecido em 2008 
com o Ministério da Educação. 
O autarca disse ser a resposta 
do Município à falta de obras 
de remodelação e manutenção 
das EB2,3 do concelho. “Há 
ameaças reais de protestos pa-
ra impedir o arranque do ano 
letivo nalgumas dessas esco-
las e se isso acontecer estarei 
ao lado da comunidade”, tra-
tou de avisar o Edil.  

Decorridos mais de dois 
meses, Hermínia Moreira Ve-
readora, com o pelouro da 
Educação na Câmara de Pare-
des em declarações ao Pro-
gresso é cautelosa: “É preciso 
deixar claro que nós não so-
mos incentivadores para que 
isso aconteça [boicote]. O que 
o Presidente disse foi em de-
terminado contexto”, justifica. 

O Ministério da Educação 
contatado pelo Progresso de 
Paredes disse ter “proposto ao 
Presidente” da Câmara, Celso 
Ferreira, na sequência da de-
volução de competências, “o 
estabelecimento de um pro-
cesso de diálogo que permita 
restabelecer a colaboração 
entre administrações e conti-
nuar a desenvolver esforços 
conjuntos em prol da melhoria 
das condições de ensino no 
Concelho. Essa proposta foi 
aceite, estando criadas as con-
dições para um processo de 

diálogo pautado pela franque-
za e lealdade institucional, não 
estando em causa o normal 
início do ano letivo”, garante o 
gabinete do Ministro da 
Educação.

A vereadora da Educação 
em Paredes, admite contatos 
com a tutela, mas reafirma que 
“não temos nada neste mo-
mento que nos faça mudar de 
opinião. Obviamente não faze-
mos disto um braço de ferro 
com ninguém. Nós sabemos 
que para as escolas, é melhor 
que as competências estejam 
na câmara municipal, por ra-
zões de proximidade, mas a 
nossa exigência nem de perto 
nem de longe está satisfeita. Se 
houver vontade em aceder à 
nossa pretensão nós não te-
mos interesse nenhum que 
haja a denúncia de um contra-
to que, é bom que se diga, já foi 
denunciado”, esclarece.

Ora, de concreto, o Ministé-
rio da Educação fala em dois 
projetos de obras em escolas 
para o Município de Paredes: 
Escola Básica e Secundária de 
Lordelo, com um investimento 

de 1,9 milhões euros e Escola 
Básica e Secundária de Rebor-
dosa com 100 mil euros; os 
projetos, segundo a fonte, es-
tão inscritos no Pacto Territo-
rial para o Desenvolvimento e 
Coesão da Área Metropolitana 
do Porto, celebrado no âmbito 
do Acordo de Parceria PORTU-
GAL 2020. Porém, na resposta 
enviada ao Progresso de Pare-
des, o gabinete do Ministro 
Tiago Brandão Rodrigues não 
se compromete com datas que 
apontem o início das obras. 

DescontentaMento
MantÉM-se
Hermínia Moreira não 

baixa a guarda. A responsá-
vel que tem participado nas 
habituais reuniões de prepa-
ração do novo ano letivo dos 
conselhos gerais e das asso-
ciações de pais deixa escapar 
que tem sentido “mal estar e 
indignação da comunidade 
escolar” das EB2,3. “A comu-
nidade percebe aquilo que é 
parque escolar no jardim de 
infância e 1º ciclo em Pare-
des e olha para as suas EB2,3 

e constata que o fosso é enor-
me no que às condições de 
ensino diz respeito. Estão 
descontentes, dão realmente 
sinal de poderem reagir e o 
que nós dizemos é que tam-
bém estamos solidários e te-
remos de mostrar isso se 
houver alguma situação des-
sas. Porque não estamos nós 
aqui na câmara a incentivar 
nenhum tipo de manifesta-
ção nem de boicote ao ano 
letivo”, reafirma. 

Em face da rescisão unilate-
ral do contrato de descentrali-
zação de competências, os fun-
cionários das escolas de Pare-
des voltaram a depender 
diretamente do Ministério da 
Educação. Por outras palavras, 
o salário de setembro dos Au-
xiliares de Edução, por exem-
plo, já não sairá dos cofres da 
Câmara, mas sim diretamente 
do Ministério, garantindo esta 
última entidade a adoção “de 
todas as medidas necessárias 
ao cumprimento das suas res-
ponsabilidades para com a co-
munidade educativa”, conclui 
o gabinete do Ministro.

regresso às aulas. Câmara já devolveu ao Governo contrato de descentralização de competên-
cias. Ministério da Educação propõe restabelecimento de diálogo e anuncia obras nas EB2,3 e 
Secundárias de Lordelo e Rebordosa. Vereadora reafirma “mau estar e indignação da comunida-
de escolar” das EB2,3.  

Início de ano letivo em Paredes 
ameaça ser de boicote nas EB 2,3

António Orlando | texto o longo verão , 
sem horários 
ou rotinas, está 

a chegar ao fim. E com 
este fim regressa um no-
vo, porém conhecido, 
início: as aulas. Como 
devem pais e filhos pre-
parar este regresso? Eis 
algumas dicas.

Horário de deitar e 
levantar. Um sono repa-
rador é fundamental 
para enfrentar o pesado 
dia a dia escolar. Cerca 
de duas semanas antes 
do início das aulas, colo-
que em prática o horário 
de deitar e levantar es-
tabelecido para o seu fi-
lho em tempo de escola. 
Verá que no primeiro 
dia de aulas a rotina fa-
miliar estará pratica-
mente estabelecida. 

O regresso à leitura e 
à escrita. A leitura e a es-
crita são as atividades 
ideais para aliar o ócio à 
aprendizagem. Sugira 
ao seu filho que leia, faça 
um resumo das férias ou 
escreva um diário de 
viagens, fazendo uma 
revisão destes hábitos. 

Vestuário e calçado. 
Com o outono à esprei-
ta, é imperativo organi-
zar o guarda-roupa. An-
tes do início das aulas, 
examine e prove o ves-
tuário e o calçado do seu 
filho, averiguando o que 
ainda lhe serve, o que 
pode ser oferecido e o 
q u e  p re c i s a  d e  s e r 
comprado. 

Compras escolares. O 
começo de um novo ano 
letivo pode implicar a 
compra de material es-
colar. Faça um inventá-
rio daquilo que o seu fi-

lho precisa para o ano 
escolar que se avizinha e 
convide-o a ir às com-
pras consigo, animando
-o com a proximidade do 
primeiro dia de aulas. 

A marmita. A orga-
nização antecipada de 
um plano alimentar 
saudável tornará a me-
renda escolar mais di-
vertida. Ao fim de se-
mana planeie as refei-
ções do seu filho para a 
semana, tornando o 
cumprimento da rotina 
diária mais leve.

O reencontro com os 
amigos. Aproveite o fi-
nal do verão para orga-
nizar um reencontro de 
amigos. Um lanche ao ar 
livre, uma ida ao cinema 
ou uma festa do pijama 
motivarão o seu filho 
para o primeiro dia de 
aulas. 

A visita à escola. Não 
espere pelo primeiro dia 
de aulas para regressar à 
escola. Brinque com o 
seu filho no seu espaço 
de recreio ao final da tar-
de, evitando a indeseja-
da ansiedade inerente a 
este primeiro dia.

A mentalização. O 
pensamento positivo é 
imperativo para um re-
gresso às aulas em ple-
no. Converse com o seu 
filho sobre medos e ex-
petativas, reforçando o 
que a escola tem de 
bom: amigos, professo-
res, brincadeiras e coi-
sas novas a aprender. 

Os primeiros dias. A 
entrada na rotina deve 
ser progressiva. Nos pri-
meiros dias de escola, 
passe uma tarde com o 
seu filho dividida entre 
tarefas escolares e ativi-
dades de verão, evitan-
do retirar-lhe brusca-
mente todo o diverti-
mento a que estava 
habituado. 

Um excelente ano 
letivo!

Por
inÊs 
Pereira

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

Pereira

O regresso das aulas
   oPiniÃo clínica  

Centro Escolar de Baltar 
é inaugurado no início 

do ano letivo
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Está tudo a postos 
para que seja feito 
o sumário da lição 

número 1, nos diferentes 
estabelecimentos de ensi-
no do concelho de Pare-
des. Tudo indica que no 
nosso concelho as aulas 
começam em pleno no dia 
15 de setembro. Essa é pe-
lo menos a estimativa da 
Vereadora com o Pelouro 
da Educação, Hermínia 
Moreira.

No total, em Paredes, 
são 12.106 mil alunos de 
regresso ao banco da es-
cola.  4.798 alunos estão 
inscritos no pré-escolar e 

1º Ciclo, 4.975 no 2º e 3º 
Ciclos e 2353 alunos no 
ensino Secundário.

Este ano há a novidade 
da gratuitidade dos livros 
para todos os alunos do 1º 
ano. A medida foi decreta-
da pelo Governo. No dizer 
da vereadora será uma 
boa medida “se tiver con-
tinuidade para os restan-
tes anos escolares. Se ficar 
pelo 1º ano será uma me-
dida inconsequente para 
os orçamentos familiares”, 
considera. 

Aliás a responsável diz 
que tem conhecimento de 
agregados que não vão 
aceitar os livros. Preferem 
comprá-los. “Além de ha-
ver alguns agregados que 

entendem que esta ajuda 
não representa muito pa-
ra o orçamento familiar, 
há ainda alguma incerteza 
quanto à forma como os 
livros podem ou são ser 
utilizados. Se serão ou não 
devolvidos no final do ano 
para utilização de outros 
alunos. Nesta indefinição, 
há famílias que preferem 
não ter os livros gratuitos. 
Sendo deles, as crianças 
podem escrever nos ma-
nuais sem problemas”, 
considera, Hermínia Mo-
reira, vereadora com o Pe-
louro da Educação. 

Já quanto ao transpor-
te escolar e alimentação 
dos alunos de Paredes, se-
gundo a Vereadora, obe-

dece às mesmas regras e 
metodologia do último 
ano letivo. 

As anomalias dos Cen-
tros Escolares no domínio 
da climatização, da imper-
meabilização de recintos 
desportivos e acessos, 
apontadas pelas Associa-
ções de Pais ao Progresso 
de Paredes, são assumi-
das pela autarca. “Houve 
uma grande alteração e 
modernização com os 
Centros Escolares, é in-
questionável, mas tam-
bém admitimos que vai 
havendo necessidade de 
procedermos a alguns 
acertos de coisas que fo-
ram, ou menos pensadas 
ou foram bem pensadas, 

mas é necessário estar-
mos atentos ao desgaste 
dos materiais”, considera. 

A climatização é, se-
gundo a vereadora, “al-
go que necessita de 
intervenção e já está 
aberto o procedi-
mento concursal 
para se resolver as 
situações pontuais. 
Em relação às infil-
trações no pavilhão 
do Centro Escolar de 
Vilela julgo que já estão 
resolvidas”, acrescenta. 

O novo ano escolar 
em Paredes ficará, ainda, 
marcado pela concretiza-
ção da Carta Educativa, 
com a abertura do Centro 
Escolar de Baltar. 

regresso às aulas. Em Paredes, são mais de  12 mil alunos que estão de regresso ao banco da escola.  Inicio do 
ano escolar ficará marcado pela abertura do Centro Escolar de Baltar.

Aulas em pleno a partir do dia 15

António Orlando | texto
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Não é por acaso que os 
bancos de troca de 
livros escolares são 

cada vez mais comuns e a 
partir deste ano o Governo 
decidiu oferecer os manuais 
escolares a todos os alunos 
do 1.º ano. Em números na-
cionais, estamos a falar de 80 
mil crianças e três milhões 
de euros. Ainda 94% dos 
portugueses preferem com-
prar os manuais escolares 
novos, sendo as trocas e 
compras em segunda mão 
mais usadas pelos alunos 
adultos, segundo um inqué-
rito divulgado por estes dias. 

“Vamos ver como é que vai 
funcionar a oferta dos ma-
nuais escolares aos alunos do 
1º ciclo. Acaba por ser uma 
falsa promessa. As pessoas, 
como é o 1º ano, gostam de fi-
car com os livros”, diz Margari-
da Moreira que com a irmã 
Alexandra gere uma papelaria 
em Paredes, um dos muitos 
locais espalhados pelo conce-
lho onde por estes dias está 
instalada a azáfama da venda 
de livros e material escolar. 
O negócio, no dizer de Marga-
rida, apesar de tudo, já teve 
melhores dias. “Regressamos 
ao pós- anos 70 em que nin-
guém comprava livros, herdá-
vamos os livros dos irmãos. 
Agora há cada vez mais o em-
préstimo com a troca entre 
primos e famílias vizinhas. O 
conceito do livro novo está ul-
trapassado. Já não se vende 
como se vendia”, explica.
A crise mudou mentalidades. 
“Mesmo as pessoas que têm 
disponibilidades recorrem ao 
empréstimo de livros”, garan-
te a livreira. Depois, lamenta, 
“em Portugal vive-se a políti-
ca do desconto. Vai-se daqui 
acolá por alguns cêntimos de 
desconto e nem olham aos 
gastos que tem por exemplo 
em combustível”.
No caso específico, a aposta 
vai para o serviço personaliza-
do que inclui por exemplo a 
encadernação. “Crédito não 
fazemos”. Os livros têm de ser 

pagos a pronto. “As pessoas 
vêm cá, primeiro saber o pre-
ço e encomendam. Depois 
quando vêm buscar os livros 
já sabem o que têm de pagar e 
aquela coisa de passar a ver-
gonha de não ter o dinheiro 
deixa de existir”, admite Mar-
garida Moreira. Ao lado a ir-
mã, Alexandra Moreira, é críti-
ca para com a forma como o 
Estado, via escolas, faz os con-
cursos para a compra de ma-
terial. “O Estado só paga dois 
anos mais tarde. É incompor-
tável. Já decidimos que não 
concorremos”. A atribuição de 
material aos alunos via subsí-
dio é também criticada: “O 
material que a Câmara com-
pra, por concurso, é do mais 
rasca que há. Um lápis não du-
ra um dia. Era preferível dar os 
cinco ou seis euros aos encar-
regados de educação para eles 
comprarem o material”, de-
fende Margarida Moreira. 
 A despesa de um aluno em 
início de ano escolar, para o 
encarregado de educação, es-
tá muito dependente daquilo 
que o professor peça como 
material escolar. “Pode pedir 
muito ou pouco, depende de 
professor para professor.” Se 
o preço dos livros é semelhan-
te de editora para editora (o 
preço do manual do 1º ano 
anda na casa dos 10 euros), já 
o preço do material escolar 
varia consoante a qualidade. 
Por exemplo, uma caixa de lá-

pis de cor tanto pode custar 
três euros como 12 euros.   O 
mesmo ocorre com a mochila, 
sendo este o artigo que mais 
pesa na conta final. Além da 
qualidade da pasta entra o fa-
tor da marca e/ou modelo da 
moda.

regresso às aulas. O início do ano escolar é altura de grande nervosismo de pais e encarregados de educação 
que, não raras vezes, fazem das tripas coração para que nada falte aos filhos. A compra de livros e material es-
colar é fatura que pesa no orçamento das famílias. Papelarias animam negócio.

Regresso à escola anima comércio 
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Dicas Para 
PoUPar no 

regresso 
Às aUlas: 

• As malas da escola de-
vem durar pelo menos 
quatro anos. 

• Não ceder a desejos que 
impliquem modas passa-
geiras e optar por uma mo-
chila neutra e resistente. Is-
to serve para o estojo 
também. 

• Nem sempre o material 
escolar mais barato signifi-
ca poupança. O exemplo 
disso são alguns lápis que, 
pelas vezes que partem o 
bico e são afiados, implicam 
que se compre o dobro ou o 
triplo. Ou as borrachas que 
borram em vez de apagar. 

• Aproveitar, durante o res-
to do ano, as promoções de 
material que é mesmo 
necessário.

PaPelarias eM alta
As papelarias são o local fa-
vorito para as compras de 
regresso às aulas para 80% 
dos consumidores. Ao con-
trário do ano passado, que 
registou uma preferência 
pelos hiper/supermerca-
dos, estes surgem agora na 
segunda posição (65%), se-
guindo-se as compras pela 
Internet (22%) e a venda di-
reta/catálogo (2%). De 
acordo com o Observador 
Cetelem, estas são as prefe-
rências das famílias com fi-
lhos em idade escolar e dos 
adultos que estudam, em-
bora estes últimos tenham 
mais propensão para reali-
zar as compras escolares 
através da Internet do que 
as famílias com filhos (30% 
contra 20%).
As compras de material es-
colar são feitas maioritaria-
mente num momento único 
pelas famílias com filhos em 
idade escolar (59%). Já os 
adultos em formação aca-
démica optam por ir com-
prando o que necessitam ao 
longo do ano (65%). Em re-
lação ao momento de com-
pra, quase metade dos con-
sumidores prefere iniciar as 
compras para o regresso às 
aulas com duas semanas de 
antecedência (46%), embo-
ra muitos as iniciem um 
mês antes (22%) ou apenas 
quando as aulas já começa-
ram (15%).

Sexta-feira 9 de Setembro de  2016  oprogressodePareDes
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cUltUra

PUB

Juntou artistas 
independentes  e 
alternativos  em Baltar
independentes  e 
alternativos  em Baltar
O melhor micro-festival do 

país (segundo a Portugal 
Festival Awards, que lhes 

entregou o prémio em 2014 e 2015) 
é um festival alternativo, apenas de 
música independente e portuguesa, 
e de 1 a 3 de setembro cumpriu a 
quarta edição em Baltar, no conce-
lho de Paredes. Se dúvidas há que 
sonho se torna realidade, Baltar fez 
a prova: quatro anos depois, quatro 
anos de música nacional, artistas 
independentes, alternativos, e num 
cenário que torna tudo perfeito. 

Nem só com música se fez a festa no 
bosque e o evento contou com ou-
tras atividades como exposições 
artísticas, concertos secretos, um 
mercado indie e ainda um show 
cooking, no centro da vila, com dois 
chefs da região para apresentar os 
menus aos festivaleiros. De tantos 
que pelo verão enchem o calendá-
rio, este é dos últimos festivais e pa-
ra muitos, por razões óbvias, o me-
lhor por ser diferente. Ficam as ima-

gens com a promessa de que para o 
ano o Indie volta.
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Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrifi cantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

coMBUstíVel ao DoMicílio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

coMBUstíVel ao DoMicílio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

PUB

Inês Correia sagrou-se 
campeã do mundo em 
-52kg, depois de ter al-

cançado resultados me-
moráveis esta época, como 
o de vice-campeã do mun-
do em low wac em -52kg 
em Março, vencedora da 
Taça de Portugal e campeã 
regional de Kickboxing em 
Maio, ficando apurada pa-
ra o campeonato nacional.

“É a recompensa do es-
forço e dedicação ao ki-
ckboxing. É um orgulho 
representar o nosso país e 
levar Portugal ao Pódio. 
Foi complicado nos trei-
nos. Passei as férias a trei-

nar sem poder ir ter com 
os meus amigos”, disse ao 
Progresso de Paredes a no-
va campeã do mundo.

Inês Correia, natural de 
Castelões de Cepeda, pra-
tica Kickboxing desde os 
oito anos de idade e com 
apenas 15 anos conta no 
seu palmarés desportivo 
com os títulos de campeã 
regional, nacional e agora 
do mundo.

“Eu fazia atletismo, mas 
depois tive de deixar a mo-
dalidade. A minha mãe 
queria pôr-me no ballet e o 
meu irmão praticava ki-
ckboxing. Um dia fui expe-
rimentar com ele, gostei e 
fiquei. Não é um desporto 
violento, lido bem com o 

estigma. Gostava de fazer 
carreira, enquanto puder”, 

a c r e s c e n t a  a  a t l e t a 
paredense.

Artes Marciais. Inês Correia de Paredes atleta da Academia Pé de Chumbo, sagrou- se 
campeã do mundo de juniores de kickboxing, no mundial de Kickboxing da WAKO que 
decorreu no dia 3 de setembro em Dublin, na Irlanda.

Paredense é Campeã 
do Mundo de Kickboxing 

António Orlando | texto

José Paulo Souto e Mariana Souto 
atletas da Casa do Benfica de Pare-
des, depois de, em 2015, serem Cam-
peões do Mundo e da Europa voltam 
a sagrar-se, em 2016, Campeões da 
Europa em Pares de Dança, em Fri-
bugo, na Alemanha, no ano em que 
ascenderam ao escalão de Seniores.

Individualmente, Mariana Souto 
arrecadou o título de Vice-Campeã 
da Europa em solo dance, no escalão 
de Júnior, e José Paulo Souto, no pri-
meiro ano que compete no escalão 
de Sénior, obteve um honroso tercei-
ro lugar.

 O treinador Filipe Sereno, para 
além dos muitos títulos europeus e 
mundiais, volta a ser um treinador 
Campeão Europeu.

Aliás, Portugal arrasou na com-
petição de Friburgo. Na categoria de 
Pares de dança, a dupla Daniela Dias 
e José Cruz sagrou-se campeã euro-
peia. Também na Solo Dance femini-
na, a portuguesa Ana Walgode tor-
nou-se a número um da Europa logo 
seguida pela paredense Mariana 
Souto.

Na Solo Dance masculina, José 
Cruz sagrou-se também campeão 
europeu de juniores.

As vitórias de Portugal não fica-
ram por aqui. Diogo Silva tornou-se 
vice-campeão em Patinagem Livre.

Mariana Souto e José Paulo Souto 
sagraram-se campeões na categoria 
de seniores. Na mesma categoria, 
Ana Walgode e Pedro Walgode fo-
ram vice-campeões.

Na categoria de solo dance, o 
pódio foi inteiramente portu-
guês e ficou composto por Ricar-

do Pinto (1º), Pedro Walgode (2º) e 
José Souto (3º).

Patinadores da Casa do Benfica 
renovam título 
de campeões da Europa

Campeão Europeu. Ana Walgode e Pedro Walgode fo-
ram vice-campeões.

Na categoria de solo dance, o 
pódio foi inteiramente portu-
guês e ficou composto por Ricar-

do Pinto (1º), Pedro Walgode (2º) e 
José Souto (3º).
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Progresso Paredes (PP) - 
Quais são os  objetivos do 
U s c P  p a r a  a  n o v a 
temporada?

EC - Não podemos ter 
uma enorme ambição. Os 
tempos não são fáceis, temos 
de ser realistas e nesta nova 
temporada o Orçamento, por 
impensável que possa pare-
cer, baixou. Saíram quatros 
jogadores, dos mais influen-
tes da equipa na época tran-
sata. Vamos apostar numa 
equipa ainda mais jovem e 
isso dificulta o alcance dos 
objetivos. Vamos tentar al-

DesPorto

Progresso Paredes (PP) 
- Quais são os objetivos do 
aliança gandra para a no-
va temporada?

Mário rocha (Mr) - Tí-
nhamos dois objetivos: ma-
nutenção no Campeonato 

Nacional e passar à segunda 
eliminatória da Taça de Por-
tugal; o segundo objetivo 
não alcançamos. Fomos eli-
minados injustamente por 
0/1, em casa, pelo Santa 
Eulália. 

MÁrio rocHa
    Treinador da Aliança FC Gandra

eUrico coUto
    Treinador do USC Paredes

PareDesPareDes

GUARDA-REDESRica, Cláudio, Henrique

DEFESAS Edgar, Bruninho,  Celso, Marcelo, Leo, Fabu, F . Almeida

MÉDIOSPedrosa, Joel, Pilhas, André, Sousa, Rateira,  Hugo

ATACANTESManuel Luís, Jorginho,  Fábio, Zé  Tó, Ricardo Barros

GUARDA-REDES

Cristiano, Vítor  

DEFESAS 

Padeiro, Duarte, Faneca, Gustavo, 

Nuno Moreira, David 

MÉDIOS

Dani, Sousa, Nelson, Tó Jó, 

Nuno Gomes, Lopes, Tito, Ismael, Alex

ATACANTES
Hélder, Jorge, 

Ferraz, João, David

Depois de todos os feste-
jos pela conquista do título 

de Campeão Europeu, por 
terras gaulesas, o adepto do 
futebol indígena centra as 
atenções nos clubes da ter-

ra. No concelho de Paredes, 
pela primeira vez na sua 
história, a Aliança de Gan-
dra é a formação mais re-

presentativa do futebol sé-
nior concelhio. A equipa da 
cidade de Gandra é a única 
formação do concelho pre-

sente num Campeonato Na-
cional. A prova está cheia de 
peripécias e novidades que, 
por exemplo, no final da 1ª 

fase todas as equipas per-
dem 75% dos pontos. Mas 
há mais e nada agradado 
está o treinador da Aliança, 

Está de volta o ópio do povo
António Orlando | textos

PP - Plantel do aliança 
gandra está fechado?

Mr - Não. Face ao mode-
lo de campeonato é impos-
sível. O formato da compe-
tição, em que se perde 75% 
dos pontos na passagem 
para a segunda fase, irá 
obrigar a ajustes. Ter um 
plantel com muitos jogado-
res não era benéfico para 
ninguém.

PP - Qual é o Principal 
adversário do aliança 
Gandra?

Mr - Na segunda fase, o 
1º e o segundo classificado 
vão jogar para subir de di-
visão.  As restantes oito 
equipas vão jogar para a 
manutenção. As primeiras 
quatro equipas (do 3º lugar 
ao 6º) vão trocar com o 
7º,8º, 9º e 10º da Série A e 
vice versa. Neste momento 
é muito cedo…

PP - novo campeonato, 
por fases, agrada?

Mr - Não de todo. Se ti-
véssemos um plantel com-
pleto logo no início da época 
os jogadores iriam, todos, 
assimilar as ideias do treina-
dor e criavam-se rotinas. As-
sim é difícil. Depois perder 
75% dos pontos na passa-
gem da 1ª para a 2ª fase é 
muito desmotivador. 

PP - início de época com 
uma vitória sem jogar, e 
duas derrotas, uma das 
quais para a taça de Portu-
gal? está a ser difícil a adap-
tação à nova realidade? 

Mr - Bastante, bastante. 
Só temos um campo para 
trabalhar onde temos que 
dividir o relvado com a For-
mação e isto complica. Na 
nossa Série B, há outra reali-
dade muito mais avançada 
com muito mais qualidade e 

a Aliança de Gandra tem que 
se adaptar rapidamente sob 

pena de as consequências 
serem más. 

cançar a manutenção o mais 
rápido possível, sabendo que 
vai ser muito difícil. O objeti-
vo é pois a manutenção e va-
lorizar os jovens atletas da 
terra. Os atletas vão ter que 
crescer a competir de acordo 
com as ideias de reconstru-
ção que temos para a equipa. 
No final se alguns deles che-
garem aos campeonatos na-
cionais ficamos satisfeitos.

PP - o plantel do UscP es-
tá fechado? 

EC - Não. Estamos ainda há 
procura de alguns jogadores. 
Alguns estão já à experiência. 
Sob contrato temos cerca de 
20 jogadores, sendo que 14 
deles têm entre os 17 e os 18 
anos. Vai ser difícil. É um desa-
fio bom para nós. 

PP - Quais são os princi-
pais adversários do UscP?

EC - Todas as equipas refor-
çaram-se muito bem a nível de 
jogadores. Não sei se vão ser 
boas equipas. O campeonato 
vai ser ainda mais regional, 
mais competitivo, com equi-
pas muito aguerridas que pri-
vilegiam o contato físico o que 
complica a vida do U. Paredes.

 PP - o novo modelo de 
campeonato agrada?

EC - Percebo a lógica deste 
modelo até para os clubes que 
potencialmente irão melhorar 
as receitas de bilheteira por 
existirem sucessivos derbis. 
Assim faz mais sentido que um 
campeonato com 24 equipas e 
a jogar praticamente durante 
12 meses.

jos pela conquista do título atenções nos clubes da ter-
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DesPorto

JUVenal BranDÃo 
    Treinador do Aliados FC Lordelo

Sexta-feira 9 de Setembro de  2016

GUARDA-REDES

Nico, Jorge e Caio

DEFESAS 

Preto, Hugo Silva, Vitinha, 

Vítor Mendes, Pinto, Russel e Ivandro

MÉDIOS
Diogo, Samu, TT, Luís,

Hugo Costa, Fonseca

ATACANTES
João Alves, 

Maurício, Aléxio

Está de volta o ópio do povo
Mário Rocha. Na Divisão de 
Élite Distrital, este ano, a 
prova também se realiza 
por fases o que deixa desa-

gradado, Juvenal Brandão. 
O treinador do Aliados de 
Lordelo, apesar de parco 
nas palavras, assume desde 

já que o Aliados vai jogar 
para subir ao Nacional. Em 
Rebordosa, o novo treina-
dor, Pedro Barroso, mani-

festa as dores de gato escal-
dado em face daquilo que se 
passou na última época no 
RAC e fala apenas no desejo 

de conquistar os três pon-
tos  em cada jogo. Eurico 
Couto continua à frente da 
juventude do USC de Pare-

des. Cerca de 50% dos joga-
dores não têm sequer 20 
a n o s .  S e  o  f u t u r o  é  a 
juventude…

Progresso Paredes (PP) 
- Quais são os objetivos do 
a F c l  p a r a  a  n o v a 
temporada

Juvenal Brandão (JB) 
- Toda a gente quer ganhar 
sempre e ficar à frente dos 
adversários. Nós temos a 
ambição de ser os melho-
res deste campeonato. Sa-
bemos que vai  ser  uma 
competição muito dura, 
mas é nosso objetivo me-
termo-nos na luta pelo 1º 
lugar.

PP  - na segunda fase do 
campeonato é para lutar 
pela subida de divisão?

JB - Vai ser sempre para ga-
nhar, seja que jogo for, seja que 

Progresso Paredes (PP) 
- Quais são os objetivos do 
r a c  p a r a  a  n o v a 
temporada

PB - Quantitativamente os 
objetivos do Rebordosa pas-
sam claramente por alcançar 

o maior número de pontos, os 
suficientes para passar à fase 
seguinte. A nível qualitativo, 
queremos apresentar quali-
dade de jogo, ser uma equipa 
organizada e que potencie os 
ativos do clube. 

PeDro Barroso
    Treinador do Rebordosa AC

GUARDA-REDESVasco Viana, Bruno Nogueira, Rafa

DEFESAS Roberto, Pinheiro, Rui Alves, Carlos Nu-nes, Costa, Sergio, Alex, Paulo Monteiro

MÉDIOSCarlão, Pedro António, Ricardo Fernandes, Pedro Alex, Madureira, Duarte, Silvério, Oliveira, Pedro Tasca, Bruno Almeida

ATACANTESRicardo Teixeira, Tiago Leão, Jorge

PP - na segunda fase 
do campeonato é para lu-
t a r  p e l a  s u b i d a  d e 
divisão?

PB - Passada a primeira 
fase, depois voltaremos a 
falar. Nessa ocasião a con-
versa será outra. Agora, es-
tamos focados na primeira 
fase, só.

PP- Plantel do rac está 
fechado?

PB - Não. Poderá entrar 
mais um ou outro atleta 
desde que ofereçam garan-
tias que serão mais-valias 
para o Clube e que se en-
quadrem no perfil que tra-
çamos.  Neste momento te-
mos 24 atletas. Dois ainda 
são juniores. Da formação 
temos nove atletas. 

PP - Qual é o Principal 
adversário do rac?

PB – Eu olho sempre nu-

ma perspetiva interna. 
Se nós estivermos bem, es-
tamos prontos para alcan-
çar os três pontos. Assim, 
o nosso adversário é sem-
pre o  próximo que tem 
em jogo os três pontos. 
Não quero ir além disso 
porque as outras equipas 
n ã o  e s t ã o  f e c h a d a s 
podem sempre acrescentar 
um ou outro atleta. Concen-
tro-me apenas na minha 
equipa. 

PP - novo modelo do 
campeonato, por fases, 
agrada?

PB - Não tenho compe-
tência para opinar sobre 
isso. As regras estão defini-
das e é nesses moldes que 
temos de ser melhores. Não 
tenho preferências.  En-
quanto espetador, o novo 
modelo em condições nor-
mais terá uma fase final 

com as melhores equipas, 
logo será mais competitivo. 

O adepto do futebol sairá a 
ganhar. 

competição for, seja que fase for.
PP - Plantel do aFcl es-

tá fechado?
J B  -  N u n c a  e s t a r á 

fechado.

PP - Qual é o Principal 
adversário do aFcl?

JB - O principal adversá-
rio do Aliados são todos os 
adversários.

PP - novo modelo cam-
p e o n a t o ,  p o r  f a s e s , 
agrada?

JB - Não agrada, mas temos 
de levar com ele.
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Mais uma vez, como já tantas 
vezes aconteceu no passa-
do, neste verão o nosso país 

tem sido assolado pelo flagelo dos in-
cêndios. E 2016 parece que vai mesmo 
ficar nos registos como um dos piores 
anos que há memória. Potenciados pe-
las altas temperaturas que se fizeram 
sentir em Agosto (e que se vão prolon-
gando por Setembro), o país tem sido 
varrido por uma série de incêndios de 
proporções assinaláveis.

Veja-se só o exemplo do que se pas-
sou na Madeira. Em poucos dias cente-
nas de pessoas viram as suas vidas vi-
radas do avesso. O fogo foi de tal forma 
intenso que só a intervenção do exérci-

to evitou uma catástrofe ainda maior. 
Mas o mais triste disto tudo é que, se-
gundo foi dito, o Presidente do Gover-
no Regional demorou muito tempo a 
admitir que a situação estava fora de 
controlo, e isso veio a provar-se como 
uma decisão fatal, pois quando admitiu 
que precisava de ajuda, já era tarde.

Mas se o incêndio da Madeira foi o 
mais grave, outros houve que também 
atingiram proporções que colocaram 
em perigo muita gente e que só a rápida 
e pronta intervenção dos bombeiros 
conseguiu evitar males maiores.

 Seja por interesses económicos, 
por doença mental ou qualquer outra 
razão, este é um fenómeno que todos 
os anos nos afeta e altera a vida de mui-
ta gente. Todos os anos isto acontece e 
todos os anos é a mesma conversa.

Têm que ser tomadas medidas 
drásticas, e acima de tudo tem que se 
castigar com mão de ferro quem come-
te este crime hediondo. Não se pode 

Por
JoaQUiM
neVes
Engenheiro

Um Verão com o País a    Arder

joaquimneves.progresso@gmail.com

JoaQUiM

Engenheiro

oPiniÃo

Era uma vez...

A divulgação dos cha-
mados Papéis do Pa-
namá despertou uma 

comoção universal. Afinal 
havia gente importante que 
fugia a regras de circulação 
de capitais, que promovia o 
desvio de dinheiro obtido em 
negócios sujos, que podia ser 
exposta á critica e ao contro-
lo de instituições democráti-
cas. O Público de 23 de Junho 
de 2016 anunciava a consti-
tuição no Parlamento Euro-
peu de uma Comissão de in-

Por
cristiano
riBeiro
Médico

quérito aos Papéis de Pana-
má constituída entre outros 
pelos Eurodeputados Ana 
Gomes (PS), José Manuel Fer-
nandes (PSD) e Nuno Melo 
(CDS).  Anunciava-se em Por-
tugal a divulgação de nomes 
importantes, da política, dos 
patrões e do jornalismo, en-
volvidos em actos no mínimo 
suspeitos á luz do direito na-
cional e da ética. O Jornal Ex-
presso e a TVI foram pionei-
ros na criação de uma certa 
expectativa na revelação do 
conteúdo concreto dos docu-
mentos. Os nomes entretan-
to surgidos (Luís Portela, Ilí-
dio Pinho, Manuel Vilarinho) 
foram mero aperitivo para 
u m a  m a i s  s u c u l e n t a 
refeição. 

cristianoribeiro@gmail.com

cristiano
riBeiro

Mas após a reacção ini-
cial, surgiram as perguntas 
incómodas: Porquê agora a 
divulgação? Quem divulga e 
como divulga? Que informa-
ção está presente? Que paí-
ses não são expressamente 
citados? A quem interessa 
objectivamente a divulga-
ção? Porque há segundo os 
divulgadores paraísos fis-
cais “bons” e paraísos fiscais 
”maus”? Aqui há imensas 
peças de um puzzle informa-
tivo complicado e a merecer 
muita discussão e reflexão 
(que não há). 

Mas o tempo passa e o 
dossiê dos Papéis do Pana-
má entrou num processo 
de silenciamento e de nega-
ção. Volatilizou-se. Perdeu 
importância. Afinal o Pana-
má só é um País da América 
C e n t r a l .  C o m o  t o d o s 
sabemos.

B c cartório notarial   
Notária: Bárbara Coutinho
EXTRACTO_A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com cartório 

na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes, certifico para efeitos de publicação, 
nos termos do número 1 do artº 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas 
para escrituras diversas 206, a folhas 93, se encontra exarada uma escritura de justificação com 
data de cinco de fevereiro de dois mil e dezasseis, na qual:_____________

_ALBINA CLARA DA ROCHA CAMPOS, NIF 136 532 314, natural de Duas Igrejas, Paredes, e 
marido, JORGE RIBEIRO PACHECO, NIF 136 532 322, natural de Louredo, Paredes, casados no 
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua das Escolas, número 79, Duas igrejas, Pa-
redes, disseram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem 
imóvel:_

_ Prédio rústico composto de terreno de pastagem, com quinhentos e setenta e quatro metros 
quadrados, sito no Lugar de Alto da Vila, freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, a confron-
tar do norte com António Ferreira Gomes, do sul com Sónia de Fátima Campos Pacheco, do nascen-
te com caminho de servidão e do poente com Luís Moreira Barbosa, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 
3184. Que adquiriram este prédio por compra verbal feita a Clemente Moreira de Bessa e mulher 
Ludovina Barbosa Costa, casados que foram no regime da comunhão geral de bens e residiam no 
Lugar do Calvário, Duas Igrejas, Paredes, em data que não podem precisar mas sabem ter sido 
cerca do ano de mil, novecentos e noventa, pelo que não ficaram a dispor de título formal que lhes 
permita efetuar o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, e desde logo entraram na 
posse e fruição do imóvel, em nome próprio, posse que detêm há mais de vinte anos, sem interrup-
ção ou ocultação de quem quer que seja.__________________________

_A posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com conhecimento de toda a 
gente, pagando os justificantes as respetivas contribuições e impostos, semeando e limpando o 
prédio, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, que 
usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os encargos.

_Que esta posse em nome próprio, pacifica, continua e pública, desde cerca do ano de mil, no-
vecentos e noventa, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, justificando o seu 
direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser 
c o m p r o v a d a  p o r  q u a l q u e r  o u t r o  t í t u l o  f o r m a l  e x t r a j u d i c i a l .  E s t á 
conforme.__________________________________________________________________

_Paredes e Cartório notarial em O5 fevereiro de dois mil e dezasseis.________________

A notária,
             ________________________________________________

Registo: PA420/2016
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o executivo camarário repete as presi-
dências abertas, tal como no mandato 
anterior precisamente antes um ano 

das eleições, durante este 3 anos de mandato, 
não conseguiu ter tempo para estar próximo 
dos cidadãos, mas em véspera de eleições esse 
tempo aparece assim como que por magia.
Enquanto outros executivos camarários e de 
juntas de freguesia optam por durante todo o 
seu mandato estar próximo dos cidadãos, por 
exemplo com iniciativas como o orçamento 
Participativo, esse sim é um processo democrá-
tico e legitimo, participado e que permite aos 
cidadãos decidirem sobre parte do orçamento 
municipal, e visa uma maior aproximação en-
tre os cidadãos e as políticas de gestão pública 
bem como potenciar o exercício de uma cidada-
nia participada, ativa e responsável.

Antes um ano das eleições 
volta a “Campanha”…/Presi  dência Aberta

O Orçamento Participativo começa com o lan-
çamento do desafio, aos cidadãos para a apre-
sentação de propostas concretas nas várias 
áreas de atuação municipal que venham a con-
tribuir para a melhoria de vida na sua terra.
Os cidadãos podem apresentar propostas e 
ideias concretas, na primeira fase, até um de-
terminado valor máximo, previamente estipu-
lado por projeto. 
Após análise dos Serviços, para confirmação da 
elegibilidade das propostas apresentadas e sua 
adaptação ao projeto, haverá uma fase para vo-
tação nos projetos.
Os projetos mais votados serão integrados na 
proposta de Orçamento Municipal e Plano de 
Atividades.
Nos últimos anos, são vários os municípios Por-
tugueses que têm vindo a aderir. Lisboa foi a 
primeira capital europeia a implementar o Or-
çamento Participativo, com o objetivo de apro-
fundar a ligação da autarquia com os seus 
Munícipes.
O Partido Socialista de Paredes, há muito que 
defende a introdução deste exercício de demo-
cracia e cidadania, a Autarquia liderada por 
PSD, aborda este tema em todas as campanhas 

Por
PaUlo
silVa
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

O Orçamento Participativo começa com o lan-
çamento do desafio, aos cidadãos para a apre-
sentação de propostas concretas nas várias 
áreas de atuação municipal que venham a con-
tribuir para a melhoria de vida na sua terra.

Progresso de Paredes  9/9/2016
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Um Verão com o País a    Arder
continuar a dar penas suspensas a 
quem põe em risco a vida de centenas 
de pessoas. Não se pode perdoar a 
quem faz coisas destas, porque ao fazê
-lo, não só estamos a perdoar crimino-
sos como estamos a deixar um senti-
mento de revolta nos milhares de bom-
beiros que arriscam as suas vidas e 
fazem um trabalho fenomenal, mas 
que no fim de contas vêm quem comete 
estes crimes não pagar por aquilo que 
fez.

A atitude da Ministra da Adminis-
tração Interna então foi uma coisa de se 
bradar aos céus. Enquanto o país ardia 
a bom arder, a senhora continuou cal-
mamente nas suas férias, e só quando a 
comunicação social deu conta do facto 
é que a senhora se dignou a compare-
cer no Comando Operacional da Pro-
tecção Civil, tendo sido parca nas decla-
rações que fez e tendo sido inclusiva-
mente chamada a atenção pelo 
primeiro-ministro.

São exemplos destes que me dei-
xam a pensar. Como é possível que a 
responsável máxima continue de férias 
quando o país está em estado de emer-
gência? Será que ninguém teve a de-
cência de a responsabilizar e dizer que 
tinha que fazer o seu trabalho? Será 
que só quando os jornais começaram a 
falar das suas férias é que resolveu 
aparecer?

Temos que de uma vez por todas 
consciencializarmo-nos que os incên-
dios não são algo de normal e rotineiro, 
mas sim algo que não deve acontecer 
nas proporções que acontece no nosso 
país. Só para termos noção da gravida-
de da situação e da anormalidade da 
mesma em relação aos outros países, a 
área ardida em Portugal corresponde a 
metade da área ardida em todos os paí-
ses da União Europeia.

É algo muito grave, que nos deve fa-
zer reflectir (mais uma vez), mas acima 
de tudo deve fazer com que os nossos 
governantes pensem de uma vez por 
todas em combater eficazmente os in-
cendiários e quem lhes paga para faze-
rem o que fazem.

oPiniÃo

agraDeciMento
Pela graça recebida de S. Simão e de S. Judas Tadeu,

o santinho do sono milagroso, Santo Elias, 
Nossa Senhora da Graça, Santo Antoninho de Beire,

Nosso Senhor do Bonfim, Santa Rita do Bonfim,
Nossa Senhora do Rosário de Fátima,

Nossa Senhora da Conceição, a milagrosa,
Santa Quitéria milagrosa, S. Pedro, Nossa Senhora da Ajuda,

Nossa Senhora da Perpétua Socorro, Nossa Senhora Auxiliadora,
Nossa Senhora dos Chãos, ao S. Francisco Marto,
Santa Jacinta, ao milagroso Senhor dos Aflitos e

por todos os Santinhos milagrosos.

Anónima

PUB

A mudança necessária

Mais um regresso de 
férias,  mais um 
ano pela frente. As 

dificuldades que temos de 
enfrentar continuam na or-
dem do dia. Em termos polí-
ticos, a pouco mais de um 
ano das eleições, parece que 
estamos na chamada “hora 
morta”: o mar está calmo, 
mas não tarda muito come-
çará a agitação da enchente 
da maré…

Nas eleições autárquicas, 
os candidatos são geralmen-
te pessoas que vemos no dia 
a dia, salvo surpresas de últi-
ma hora com a entrada em 
cena de algum “paraquedis-
ta”, entradas de leão e saídas 
de sendeiro que em Paredes 
bem sabemos como são.

Com a proximidade e co-
nhecimento pessoal dos can-
didatos fica desde logo cria-
do um clima propicio a opi-
n i õ e s  e  s i m p a t i a s 
divergentes, com algum al-
voroço à mistura.Nos dias de 
brasa que atravessamos, 
pouco propícios a grandes 
decisões, que recomendam 
“cabeça fria”, já começaram a 
ser sondados e discutidos os 
putativos candidatos a can-
didatos, vão sendo lançados 
para a praça pública os pri-
meiros nomes, e entre recu-
sas e aceitações, lá se vai per-
cebendo quem vai a votos.

Por agora ainda não exis-
tem certezas quanto a candi-
datos à presidência da Câ-
mara Municipal, às forças 
politicas que vão concorrer, 
se vai existir alguma coliga-
ção partidária ou e se pela 
primeira vez em Paredes 
existirá alguma lista forma-
da sem apoio partidário, ou 
seja, dita de independentes. 
O exemplo do Porto está 
mesmo aqui ao lado.

Será para mim curioso 
observar as movimentações 

que se adivinham, os jogos 
de bastidores, de influências, 
as negociações de lugares, as 
cedências efectuadas, as 
contrapartidas obtidas, as 
personagens que vão en-
trando e saindo de cena, uns 
porque se pensam ser credo-
res de um legado outrora 
conquistado, outros porque 
pensam ser 

testamenteiros, ou seja 
pensam que por ter ajudado 
o testador a fazer o testa-
mento são os principais be-
neficiários, esquecendo que 
também ajudaram a “desba-
ratar e a derreter”, a poten-
cial herança.

Os desejos de mudança 
existem, são muitos e justifi-
cados. A procissão ainda não 
saiu da igreja, no entanto já 
estão a ser formados os “an-
dores”. Certezas só existem 
nos que vão ser postos a “an-
dar”, sendo que também já se 
sabe alguns que querem su-
bir para os “andores”, mas os 
voluntários para pegar nos 
mesmos são escassos e não 
querem fazer de “anjinhos”. 
Outros, coitadinhos, tão pe-
queninos, que ainda nem 
asas tem, já querem voar. E 
só porque ganharam sozi-
nhos uma corrida já esque-
ceram que ainda nada fize-
ram para merecer tal con-
fiança. E outros poderão 
ainda cair da escada para o 
“andor”.

Muita tinta ainda vai cor-
rer e são esperadas algumas 
surpresas. Se uns vão ficar 
pelo caminho, outros ainda 
nem sequer entraram em ce-

na. Mas a animação é garan-
tida, uns realçando os erros 
cometidos, e existem muitos, 
os outros batendo sempre 
na mesma tecla, que serve 
para tudo justificar, uma es-
pécie de “banha da cobra”, de 
“ v i r a  o  d i s c o  e  t o c a  o 
mesmo”.

Penso que estas eleições 
têm de servir para chamar à 
responsabilidade quem con-
tribui para este estado de 
coisas, os muitos erros co-
metidos, as muitas promes-
sas falhadas e as ilusões 
apregoadas.

Está será a oportunidade 
de mudar, de dar um novo 
rumo a Paredes, porque os 
Paredenses merecem.

Por
rUi
silVa
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

Antes um ano das eleições 
volta a “Campanha”…/Presi  dência Aberta

eleitorais, mas nunca faz sequer um esforço 
com vista à sua implementação.
No mandato anterior começaram 8 meses an-
tes das eleições Campanha eleitoral/ Presi-
dência Aberta que teve inicio na freguesia de 
Recarei (freguesia que viria a mudar para o 
Partido Socialista)… . A atual equipa que lidera 
a autarquia, presidente e vereadores lidera a 
autarquia há praticamente 12 anos e a 12 me-
ses antes das eleições é que finamente deci-
dem “ouvir” (se virmos o programa, é mais 
para serem vistos e ouvidos, do que para ou-
vir….)as populações…? Porquê só agora? Por-
que é que só o fazem antes 8 meses ou um ano 
antes das eleições?
Tal como anteriormente, eu acredito que este 
contacto servirá para ouvir todos menos a po-
pulação, servirá para iniciar a propaganda elei-
toral, para continuara a politica de ilusionis-
mos, onde serão assinados dezenas de protoco-
los de lançamento de obras, que todos os 
mebros do executivo do PSD sabem que não 
poderão fazer até ao final do mandato, servirá 
para convencer alguns indecisos a candidata-
rem-se pelo PSD nas listas ás Assembleias de 
Freguesia, servirá para convencer outros a não 

alinhar nas listas adversárias e talvez sobre um 
pouquinho de tempo para ouvir a população…
Enfim a campanha começou, espero que os ci-
dadãos não se deixem enganar e percebam que 
estes que vos prometem visitar e auscultar os 
vossos sentimentos mais profundos são os 
únicos responsáveis pelo brutal endividamen-
to deste município, são os responsáveis por 
sermos dos concelhos do país com pior quali-
dade de vida, são os mesmos que durante 12 
anos prometeram as maiores megalomanias 
de sempre em termos autárquicos e que nada 
conseguiram implementar, prometem, prome-
tem, mas não cumpre. São os mesmos que gas-
taram mais 600 mil euros em estatuetas de 
gosto altamente duvidoso que prometeram 
atrair turistas em larga escala, criaram um pos-
to de turismo, que para além de ser estetica-
mente pouco apelativa, não se enquadra no 
local onde foi edificado, tudo isto para nada, 
mais um verão passado e dos ditos turistas 
nem cheiro.
Enfim por vezes até se torna difícil comentar 
estas habilidades….espero que a população co-
bre destes senhores as promessas feitas em 
anteriores campanhas(e foram tantas).
Vamos ver a comitiva do PSD Paredes numa es-
pécie de porta á porta junto das populações, 
com uma mão cheia de dívidas, e de promessas 
por cumprir, mas com um elevado e sofisticado 
reportório de palavras mansas e promessas 
milagrosas, dificilmente concretizáveis.

Por agora ainda 
não existem cer-

tezas quanto
a candidatos 

à presidência 
da Câmara Mu-

nicipal, às forças 
politicas que 

vão concorrer, 
se vai existir 

alguma coliga-
ção partidária 

ou e se pela pri-
meira vez em 

Paredes existirá 
alguma lista for-
mada sem apoio 

partidário, ou 
seja, dita de in-

dependentes. o 
exemplo do Por-

to está mesmo 
aqui ao lado.



12 Sexta-feira 9 de Setembro de  2016  oprogressodePareDes

DestaQUe

■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

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

PUB

O Hospital Particular 
de Paredes (HPP) 
apresentou no Tribu-

nal de Amarante um pedido 
de Plano Especial de Revitali-
zação (PER) que lhe permita 
retardar o pagamento do ex-
tenso rol de dívidas ganhan-
do, assim, alguma folga que 
permita salvar a instituição 
que o meio local conhece por 
Hospital da Misericórdia de 
Paredes. O HPP tem mais de 
10 milhões de euros de dívi-
das. Ao todo são 376 credores 
entre Bancos, CESPU, Irman-
dade da Misericórdia, talhos, 
supermercados, indústria 
farmacêutica, empresas de 
consultadoria, laboratórios 
clínicos de análises, serralha-
rias, telecomunicações, segu-
ros, etc.

O valor total da dívida que 
consta na lista provisória de 
credores é de 10.677.166,32 
euros, apurou o Progresso de 
Paredes.

Neste momento, os credo-
res estão a ser convidados 
para participar nas negocia-
ções que, presume-se, pre-
tendem os responsáveis do 
HPP possam conduzir à ela-
boração de um Plano Espe-
cial de Revitalização. Pela 

consulta ao processo feita 
pelo jornal Progresso de Pa-
redes, a administração do 
HPP terá conseguido o aval 
para renegociar a dívida de 
um conjunto de credores, al-
guns deles muito próximos 
do hospital. São os casos da 
CESPU ou da Irmandade. O 
grupo de credores que se 
chegou à frente, tem a haver 

um crédito que ronda os 6 mi-
lhões de euros, cerca de me-
tade da dívida total do HPP.  

O pedido para que seja 
aprovado o PER deu entrada 
no Tribunal de Amarante e já 
teve despacho a 7 de julho de 
um juiz da Secção de Comér-
cio nomeando Cecília Sousa 
como administrador judicial. 
Cecília Sousa estará a convo-

car todos os credores do HPP 
e a solicitar-lhes que se jun-
tem ao processo e negoceiem 
a elaboração do plano de pa-
gamentos alargado pedido 
pelo Conselho de Adminis-
tração do HPP, presidido por 
Pereira Magalhães. Refira-se 
que este responsável, médi-
co, foi o primeiro presidente 
do então Centro Hospitalar 

do Vale do Sousa, instalando 
e abrindo a unidade do Hos-
pital Padre Américo, em 
Penafiel. 

Entre os credores disponí-
veis para negociar estão o 
Novo Banco credor de faturas 
vencidas no montante de 
3.820.959,00 euros, a CESPU 
c o m  u m  c r é d i t o  d e 
2.031.080,00 euros, a Irman-

dade com 1.298.750,00 eu-
ros, a A. Machado Engenharia 
e  T é c n i c a s  L d a  c o m 
12.792,00 euros, a Actimédi-
co – Centro Médico com 
9.193,92 euros, as mais 
volumosas. 

Na lista provisória de Cre-
dores encontramos também, 
com dívidas residuais face ao 
montante global dos débitos, 
por exemplo, o talho S. Marti-
nho de Parada que tem a ha-
ver um crédito de pouco mais 
150 euros ou a AI Papper Uni-
pessoal Lda cujo crédito é de 
92,17 euros.  

O HPP é uma unidade que 
tem como principal investi-
dor privado António Manuel 
Mendes Pereira. “O serviço 
de dívida é o principal pro-
blema de funcionamento do 
hospital, cuja administração 
estará a tentar uma renego-
ciação”, alegava em 13 de 
maio ao Jornal Progresso, Ilí-
dio Meireles, Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes. Esta última enti-
dade tem uma participação 
de 13% no capital da socieda-
de que gere o HPP. A Câmara 
de Paredes é também acio-
nista residual. Na ocasião, em 
maio, Ilídio Meireles confir-
mou ao nosso jornal que a 
CUF tentou a aquisição da 
unidade de Paredes para a 

Tribunal. O valor total da dívida que consta na lista provisória de credores ultrapassa os 10 milhões de euros. Recentemente foi recusada a 
venda do Hospital à rede CUF.

Hospital de Paredes pede 
ajuda ao Tribunal para evitar falência

António Orlando | texto
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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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos
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O Hospital Particu-
lar de Paredes dis-
ponibiliza aos 

clientes serviços de 27 es-
pecialidades médicas que 
vão desde a cardiologia 
passando pela cirurgia ge-
ral, plástica e reconstruti-
va, vascular até à medici-
na desportiva.  

 A estas especialidades 
juntam-se mais quatro, 
não médicas, no caso, nu-
trição, podologia, psicolo-
gia clínica e terapia da fala. 

O serviço de Imagiolo-
gia, um dos serviços mais 
importantes na área da 
medicina é prestado no 
piso zero do hospital por 
uma clínica médica de 
exames.

O bloco operatório do 
Hospital Particular de Pa-
redes dispõe de duas salas 
operatórias com toda a 
tecnologia necessária pa-
ra os mais diferenciados 
procedimentos 
cirúrgicos.

Possui um sistema de 
iluminação inovador, que 

melhora substancialmen-
te a visualização da área 
de intervenção e elimina o 
efeito de sombra, e um sis-
tema de fluxo laminar em 
todas as salas, que permi-
te reduzir qualquer possi-
bilidade de contamina-
ção. O serviço de esterili-
z a ç ã o  é  u m  s e r v i ç o 
certificado cumprindo 
assim todas as exigências 
relativamente ao material 
utilizado.

No bloco operatório 
estão também disponí-
veis sistemas de raios-X 
intraoperatório, utiliza-
dos para verificação e exe-
cução de alguns dos pro-
cedimentos cirúrgicos, 
garantindo assim a segu-
rança e qualidade dos 
procedimentos.

As salas do bloco ope-
ratório estão ainda equi-
padas com um sistema de 
vídeo que permite gravar 
algumas intervenções, o 
que representa uma segu-
rança para os doentes e 
uma possibilidade de re-
gisto para análise futura 
por parte da equipa 
cirúrgica.

O Hospital Particular 
de Paredes no seu bloco 
operatório conta ainda 
com o apoio de unidade 
de recobro pós-operató-
rio com camas monitori-
zadas e vigiadas por uma 
equipa própria.

A Unidade de Interna-
mento do Hospital Parti-
cular de Paredes oferece 
aos pacientes acompa-
nhamento médico e de 
enfermagem.

Refira-se que as insta-
lações de internamento 
do Hospital Particular de 
Paredes foram objeto de 
u m a  p r o f u n d a 
remodelação.

 Internamento médico 
– cirúrgico 

O Hospital Particular 
de Paredes possui tam-
bém uma unidade de in-
ternamento médico-ci-
rúrgico com espaços pró-
p r i o s ,  e m  p i s o s 
diferenciados, o que per-
mite aos utentes benefi-
ciar do apoio de equipas 
de enfermagem e auxilia-
res de ação médica expe-
rientes, dinâmicas e com 
elevado nível de diferen-

ciação técnica em cada 
área.

Durante o período de 
internamento, além das 
comodidades proporcio-
nadas pelo espaço físico, 
os clientes têm acesso ao 
apoio médico, nas várias 
especialidades.

A partir da Unidade de 
Internamento é também 
possível ter acesso a um 
leque de meios comple-
mentares de diagnóstico.

cUiDaDos
continUaDos
O Hospital Particular 

de Paredes é composto 
por duas Unidades de Cui-
dados Continuados. Uma 
de Média Duração e Rea-
bilitação constituída por 
10 quartos, com o total de 
17 camas e outra de Con-
valescença constituída 
por 10 quartos, com o to-
tal de 16 camas.

A Unidade de Cuida-
dos Continuados de Mé-
dia Duração e Reabilita-
ção é dirigida para a pres-
tação de cuidados clínicos 
de reabilitação e apoio 
psicossocial, por situação 

clínica decorrente de re-
cuperação de um proces-
so agudo ou descompen-
sação de processo patoló-
gico crónico a pessoas 
com perda transitória de 
autonomia potencial-
mente recuperável até 90 
dias.

Na Unidade de Cuida-
dos Continuados de Con-
valescença a admissão de 
doentes processa-se por 
referenciação da Rede Na-
cional de Cuidados Conti-
nuados, na sequência de 
uma situação aguda ou 
recorrência de um pro-
cesso crónico agudizado.

Destina-se a doentes 
com perda transitória de 
autonomia, potencial-
mente recuperável até 30 
dias, para cuidados de 
reabilitação clínica e me-
dicina física.

Esta Unidade é forma-
da por uma equipa multi-
disciplinar constituída 
por Médicos, Enfermei-
ros, Fisioterapeutas, As-
sistentes Sociais, Dietista, 
Assistentes Operacionais, 
Administrativa, Terapeu-
ta da Fala e Psicóloga.

Saúde. O Hospital Particular de Paredes conta com duas Unidades de Cuidados Continuados. Uma de Média 
Duração e Reabilitação e outra de Convalescença.

Hospital dotado com inúmeras 
especialidades médicas 

António Orlando | texto

incluir na sua rede privada de 
hospitais, mas a negociação 
não chegou a bom termo. 

“A CUF falou connosco pa-
ra adquirir o hospital. Disse-
mos que não tínhamos qual-
quer objeção, mas como só 
temos 13% da sociedade, 
eles teriam que resolver a ne-
gociação com o sócio maiori-
tário que tem poder para de-
cidir. Pelos vistos não chega-
ram a acordo”, explicava o 
Provedor, que em nome da 
Santa Casa deseja apenas as-
sumir o papel de senhorio, 
recebendo uma renda do alu-
guer das instalações do 
Hospital. 

“Termos ali uma fonte de 
receita para praticarmos a 
nossa função que é social”, 
justificou o Provedor da 
SCMP.

Ilídio Meireles, de resto, 
garantiu que o hospital de Pa-
redes “funciona muito bem”, 
e que continua a fazer sentido 
a sua existência para praticar 
serviços de complementari-
dade ao serviço público. “O 
Hospital Padre Américo não 
tem retaguarda para a espe-
cialidade de psiquiatria. Era 
bem preciso um serviço des-
sa natureza numa região com 
meio milhão de habitantes”, 
acrescentava. 

O certo é que dois meses 
após estas declarações do 
Provedor ao Progresso de Pa-
redes dava entrada no Tribu-
nal de Amarante o PER do 
HPP.  

O Jornal Progresso conta-
tou a administração do Hos-
pital de Paredes, no entanto 
até ao fecho desta edição nin-
guém esteve disponível para 
responder às perguntas do 
nosso jornal. 
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Foi no fim-de-semana de 
14 de agosto que decorreu 
pelo segundo ano consecuti-
vo a festa do emigrante na 
freguesia de Aguiar de Sou-
sa. Mais uma vez decorreu 
no magnífico parque natural 
da Senhora do Salto.

Integrado nas festas de-
correu também o festival de 
folclore organizado pelo 
rancho de Aguiar de Sousa, 
que este ano contemplou os 
grupos participantes com 

uma bonita miniatura da er-
mida da nossa Senhora do 
Salto, peça de construção 
perfeita e de uma beleza in-
vulgar a ver pela reação dos 
elementos que t iveram 
oportunidade de a receber 
em mãos.

O arraial bem composto, 
compreendia também jogos 
tradicionais, passeios a cava-
lo, petiscos e bebidas, pre-
sença de produtores de arte-
sanato e as instalações do 
centro interpretativo da Se-
nhora do Salto abertas ao 
público interessado. 

Como vem sendo hábito, 
este ano também a associa-
ção organizadora ADFAS, 

homenageou figuras ilustres 
da terra, aqueles em quem 
poder não teve a morte como 
dizia o poeta e também emi-
grantes que longe da sua ter-
ra natal lutam por conseguir 
uma vida melhor, foram en-
tão lembrados os padres Ma-
nuel e Joaquim Alves Cor-
reia, nas pessoas dos seus 
sobrinhos netos Rosa e Au-
reliano Sousa, o senhor Ma-
nuel Rios, na pessoa do seu 
irmão Abel e a emigrante 
Laurinda Martins Cabral, 
emigrada na Venezuela há 
trinta e sete anos.

Mais uma edição que de-
correu num ambiente de fes-
ta como não poderia deixar 

de ser, com a organização a 
caber à associação para o de-
senvolvimento da freguesia 
de Aguiar de Sousa ADFAS, 
partilhada pelo Rancho Fol-
clórico de Aguiar de Sousa e 
com o apoio da Junta de Fre-
guesia, demonstrando a fre-
guesia de Aguiar de Sousa 
que quando as diversas for-
ças se unem algo de bom 
acontece e esta segunda edi-
ção pode muito bem ser o 
principio de uma monumen-
tal atracção de Verão para o 
parque da Senhora do Salto. 
Parque que deveria estar 
muito melhor, mas isso é 
conversa para outra altura, 
prometo…  

Victor 
Pereira

Aguiar de Sousa

Tempo de festa

No passado dia 1 de Setem-
bro, o Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Celso 

Ferreira, acompanhado da ve-
readora da educação, Hermí-
nia Moreira e do vereador das 
obras municipais, Manuel 
Fernando Rocha, efectuaram 
uma visita  às instalações do 
novo centro escolar que vão 
acolher o 1º ciclo. Acompa-
nhados da Presidente de Junta 

de Baltar, Conceição Rosendo, 
viram o ultimar das obras do 
novo  edifício que vai ser uma 
mais valia para que o processo 
de ensino aprendizagem de-
corra num ambiente moder-
no, agradável e bonito, o que  
será positivo para se iniciar 
um novo ano letivo com o sen-

timento do dever cumprido 
por parte dos responsáveis da 
educação em Paredes. Esta é 
mais uma obra prevista na 
carta educativa para paredes, 
que vem melhorar de  forma 
significativa as condições de 
t r a b a l h o  d e  a l u n o s  e 
professores.

FaUstino
 soUsa

Baltar

Novo Centro Escolar de Baltar

Polidesportivo de Baltar vai ter novos balneários

Noites de Verão  2016

O polidesportivo de Bal-
tar, que fica situado junto da  
“ Casa do Foral” e da sede do 
União Sport Clube de Baltar, 
vai ser dotado de novos bal-
neários. De facto com a cons-
trução do novo centro esco-
lar destinado ao 1º ciclo, a 

Casa do Foral vai deixar de 
ser uma escola do 1º ciclo, 
pelo que ficará livre para ou-
tras iniciativas. A Junta de 
Freguesia pretende , num 
futuro próximo, construir 
novos balneários, mais am-
plos  e funcionais no  terreno 

que tem acesso ao Largo Pe-
reira Inácio e que até aqui 
funcionou como recreio da 
escola. Em simultâneo vão-
se construir casas de banho 
públicas, que serão um apoio 
fundamental para os múlti-
plos eventos culturais e des-

portivos que se realizam na-
quele espaço. Com a demoli-
ção dos atuais balneários, a 
Casa do Foral recuperará em 
parte  o enquadramento que 
perdeu com a construção do 
espaço desportivo no inicio 
dos anos 80.

As Noites de Verão 2016, 
tiveram o seu início a 23 de Ju-
lho e terminaram no passado  
13/08/2016. Durante aqueles 

quatro sábados o Largo Perei-
ra Inácio foi o centro cultural 
de Baltar, onde reinou a ale-
gria, o baile e a animação. Nas 

festas deste ano participaram 
mais de dez grupos, em que 
cada um com o seu estilo con-
tribuiu para a diversão dos 

milhares de pessoas que até lá 
se deslocaram. A organização 
(Associação Clube de Jazz e 
Junta de Freguesia de Baltar) 

sente-se inteiramente satisfei-
ta pelo êxito conseguido e com 
o sentimento de dever cum-
prido. As “Noites de Verão” 

constituem um forte elo de li-
gação sócio-cultural entre as 
entidades organizadores e a 
população baltarense. 

estrelas do cruzeiro lançou cD
O Grupo musical, ESTRELAS DO CRUZEIRO, lançou o seu 
novo CD.  A Música popular que anima as noites de verão 
em Baltar e em muitos outros locais em que o grupo 
atua, merece ser ajudada e amplificada, pois nasce do 
gosto genuíno de fazer música. O CD  está à venda nos 
principais cafés de Baltar por 5.00€.
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Rebordosa com eventos em série

Incêndio em Rebordosa ameaçou casas e fábricas

O grupo de Petanca de Re-
bordosa no próximo dia 17 
de Setembro pelas 14:30h 
organiza o IV Torneio de Pe-
tanca Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa é um Tor-
neio Aberto a toda gente que 
queira participar, o valor an-
gariado é na íntegra para a 
Corporação Rebordosense.

Também no dia 17 de Se-
tembro a Tuna de Rebordosa 
irá fazer uma apresentação 
do Hino aos Bombeiros de 
Rebordosa, pelas 21:30h.

Com o intuito de ajudar a 
Corporação dos Bombeiros 
Rebordosenses que também 
tem sofrido com o flagelo 
dos incêndios florestais o 

Moto Clube de Rebordosa 
organizou um evento que se 
realiza no próximo dia 24 de 
Setembro no Parque do Rio 
Ferreira em Rebordosa.

O evento é vasto e apelati-
vo irá haver Freestyle, atua-
ção de alguns grupos de mú-
sicos e muitas atividades 
para esse dia.

Para os interessados há 
fitas à venda no Moto Clube 
de Rebordosa, nos Bombei-
ros de Rebordosa, o valor 
angariado é totalmente pa-
ra a Associação humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa.

A Promov Rebordosa or-
ganizou um evento que se 

realiza no dia 29 de Outu-
bro no Pavilhão Rota dos 
Móveis  o  cantor  Richie 
Campbell um cantor dedi-
cado a Reggae, Soul, Dan-
cehall, este evento tem co-
mo finalidade ajudar na 
angariação de receita para 
a s  f e s t a s  2 0 1 7  d e 
Rebordosa.

A cidade de Rebordosa 
tem sido fustigada com vá-
rios incêndios florestais.

No passado domingo 
um incêndio deflagrou no 
lugar de Fonte Bulida, zona 

“Fitness Family” 
no largo 
Pereira inácio

No próximo Sábado 
(dia 10 de Setembro) , 
pelas 21 horas, o Largo 
Pereira Inácio vai ser o 
palco de um evento de “ 
fitness” para as famílias. 
Pais, filhos, avôs e netos, 
poderão ativar o corpo 
e a mente  de uma for-
ma coletiva e musical. 
No final haverá  uma 
surpresa para todos.
Inscrições na Junta de 
Freguesia de Baltar.
1 t-shirt = 2 danças.
Colaboração e apoio: 
Junta de Freguesia de 
Baltar.

6º Evento 
tuning 
B.V.Baltar 
no Kartódromo 
de Baltar
Neste fim de semana
(9/10 e 11 Setembro 
2016), vai-se realizar 
mais um evento tuning 
a favor dos soldados da 
paz de Baltar.
Os B.V.Baltar  contam 
com todos  para fazer a 
festa e ajudar  a anga-
riar  fundos para a  
corporação.
Este Ano, pela  primeira 
vez num evento Tuning 
em Portugal, vai-se rea-
lizar a prova de moto-
cross MX50 e a prova  
de Jeeps 4x4.
Actividades no Evento: 
prova Aceleração; pro-
va Spl Power; prova 
Burnout; top’s ;  Shows 
Drift ; Freestyle Arre-
piado; NH Pina; Jaque 
Stunt; Animaçao / Slide 
/ Escalada / Insuflaveis 
/ Touro Mecânico etc.; 
Dj’s; expositores e car 
limbo.
Os Soldados Da Paz Es-
peram por todos no 
KARTODROMO DE 
BALTAR   pois a festa 
destina-se a ajudar 
quem luta por todos du-
rante  365 dias por ano.

No passado mês de Julho a 
Cidade de Rebordosa recebeu 
o 1º. Rebordosa Youth Festi-
val, por iniciativa de cinco jo-
vens de Rebordosa, Nelson 

Teles, Vera Silva, Juliana Bar-
bosa,  Diogo Si lva e  Rui 
Ribeiro. 

A palavra de ordem era di-
namizar a cidade e dar a co-
nhecer o trabalho das diver-
sas associações.

Cerca de dezassete asso-
ciações estiveram presentes 
no evento juntamente com 
diversos artesãos e coletivida-

des de REBORDOSA. Foram 
dois dias cheios de adrenalina, 
os visitantes puderam ver e 
participar em aulas do ginásio 
fitness, ouvir a atuação da Tu-
na de Rebordosa o Rancho de 
Rebordosa, Bandas criadas 
por Rebordosenses, DALLAS, 
JOáNA NUNES & TIAGO 
ABREU, SPACE MONKEYS, 
MARGARIDA RODRIGUES, 

Tuna Académica “Gristo” aca-
démico ESEP , atuação de gru-
pos de violinos e dança da 
ASDVS , quartel aberto dos 
Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa e cortejo motoclube 
de Rebordosa.

A organização agradeceu a 
todos os apoios que foram da-
dos para a realização deste 
evento, alguns amigos que se 

voluntariaram e acreditaram 
no projeto juntamente com o 
apoio da Câmara Municipal de 
Paredes, Junta Freguesia de 
Rebordosa e ACELER. Toda a 
organização agradece a todos 
os patrocinadores e parceiros 
e prometem uma nova edição 
no próximo ano desde que es-
te siga os mesmos princípios 
gerais desta edição.

rebordosa

1º Rebordosa Youth Festival
PaUlo 
PinHeiro

industrial de Rebordosa e 
ameaçou várias fábricas e 
habitações. A combater as 
chamas estiveram cerca de 
60 homens, auxiliados por 
vinte sete veículos, oriun-

dos de várias corporações 
do distrito do Porto.

“O incêndio teve várias 
frentes e propagou-se a ou-
tras zonas da Cidade de Re-
bordosa nomeadamente 

passou para o lugar da Fei-
teira colocando algumas 
habitações em perigo mas 
os bombeiros conseguiram 
debelar as chamas.

Deste incêndio há o re-

gisto de um ferido, um 
bombeiro que sofreu quei-
maduras de 2º. Grau e tam-
bém houve alguns danos 
estruturais na fachada de 
uma unidade fabril.
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A Câmara de Paredes 
vai, no próximo ano, 
baixar o IMI para 

0,40%. A proposta foi apro-
vada por unanimidade em 
reunião do Executivo Munici-

pal. Apesar da concordância 
de PS e PSD na hora da vota-
ção à proposta apresentada 
pela gestão socialdemocrata, 
a difícil coabitação entre PS e 
PSD veio à tona. Diz o PSD que 
se trata de uma redução de 
20% dos 0,50% para os 
0,40%. O PS contesta, alegan-

do que a redução da câmara é 
de 0,05% e não como dizem 
os socialdemocratas.

Para o Vereador socialis-
ta Alexandre Almeida, o 
Presidente de Câmara, Cel-
so Ferreira “está mal infor-
mado ou mente”. “Anuncia 
uma redução de 20% no 

IMI, quando vai apenas re-
duzir de 0,45% para 0,40%, 
uma vez que para 2017 o 
máximo legal da taxa de IMI 
passou a ser de 0,45%. Se 
realmente queriam baixar a 
taxa de IMI que o façam para 
0,30% como nos concelhos 
à nossa volta”, argumentou 

o vereador do PS. Celso Fer-
reira garante que “a redução 
do IMI é de 20%”. “É tam-
bém verdade que nas nego-
ciações do Orçamento de 
Estado para 2016, a CDU 
exigiu que o Governo bai-
xasse o IMI para 0.45%. O PS 
aceitou, mas chutou a redu-

ção para 2018. Ficamos ago-
ra a saber que o Governo se 
prepara para reduzir a taxa 
do IMI  para  0 .45%,  em 
2018, mas que vai compen-
sar a redução com novos cri-
térios de avaliação, que na 
prática repõem o valor de 
0.5%”, concluiu o o edil.

Autarquia. Vereador do PS levou a reunião do Executivo Municipal drama social de família que vive numa carrinha. IMI vai baixar mas faz subir ten-
são entre PSD e PS. Chafarizes da cidade vão ser reparados.

Câmara aprova redução de IMI e anuncia obras 
nas fontes luminosas da cidade

António Orlando | texto

Uma mulher com duas fi-
lhas menores, uma de 7 anos 
e outra de 13, está há cerca 
de um ano a viver numa car-
rinha Ford Transit, no Par-
que da Feira de Paredes. Ale-
gadamente, a família mono-
parental vive do rendimento 
mínimo e por não residir em 
Paredes há mais de um ano 
não consegue aceder a habi-
tação social.

O aparente drama social 
foi levado à reunião de Câ-
mara pelo vereador do PS, 
Alexandre Almeida, solici-
tando ao Pelouro da Ação 
Social “para que averigue no 
sentido de resolver a preca-
ridade daquela família”.  

Ainda segundo o verea-
dor a família “está integrada 
em Paredes. As duas meno-
res frequentam as escolas 
da cidade”. Na reunião de 
câmara Alexandre Almeida 
diz que descobriu o drama 

social após a filha de uma 
amiga ter-se deslocado ao 
local, à carrinha, para se en-
contrar com uma colega, no 
caso, uma das menores que 
ali vive com a mãe, Ilda da 
Conceição, 42 anos e a irmã. 

O agregado familiar, apu-
rou o Progresso de Paredes, 
é originário de Mirandela e, 
há cerca de um ano, veio pa-
ra Paredes na sequência de 
uma separação matrimo-
nial. “Separei-me do pai das 
meninas e vim para cá, para 
junto do meu irmão. Mas ao 
chegar aqui deparei-me com 
falta de condições no bairro 
[acampamento cigano junto 
à câmara] onde ele vive. Já 
não estou habituada a isso. 
Então tentei arranjar uma 
habitação social, mas disse-
ram-me que não podiam dar 
porque vivíamos cá há me-
nos de um ano”, explicou, Il-
da Conceição. 

As três mulheres, mãe e 
filhas fazem a vida na carri-

nha e usam o wc do campo 
da feira na higiene pessoal.  

Família vive  
em carrinha

Os chafarizes espalha-
dos pelo núcleo central da 
cidade de Paredes vão ser 
finalmente recuperados. O 
anúncio foi feito em reu-
nião de Câmara pela maio-
ria do PSD, após o vereador 
do PS, José Sá, ter alertado 
o Executivo para o perigo 
que representa para as 
crianças o chafariz locali-
zado nas escadarias do 
Tribunal. 

Segundo o socialista, 
nestas noites quentes de 
verão “há inúmeras crian-
ças que aproveitando a 
passividade dos pais, vão 
brincar para o chafariz e 
um dia destes a coisa pode 
correr mal” atendendo a 
que o espaço está abando-
nado com inúmero metal à 
vista e ferrugento. Preca-
vendo males maiores o jo-
vem Vereador pedia que a 
Câmara colocasse uma 
placa que chamasse aten-

ção para o perigo. 
Na resposta, o vereador 

Manuel Fernando garantiu 
que já estão a ser diligen-
ciados os procedimentos 
tendo em vista à recupera-
ção, “primeiro do chafariz 
do Tribunal, depois segue-
se a fonte da rotunda 20 
junho, junto às Finanças e 
a rotunda junto aos bom-
beiros” .

“Lei” seca dos chafarizes 
de Paredes vai ser revogada
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA
conVocatÓria

Nos termos do artigo 23 dos estatutos da Cooperativa Agrícola do Concelho de Pare-
des, CRL, com sede na Rua Infante D. Henrique, 94 da cidade de Paredes, e art.º 45 do 
código Cooperativo, convoco os Senhores Cooperadores a reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar no auditório da Casa da Cultura de Paredes (próximo da Coo-
perativa), no dia 17 de setembro às 13 horas com a seguinte 

orDeM De traBalHos

1 - Apreciação da situação criada pelo infausto acontecimento do passado dia 14 de 
Abril de 2016, falecimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Engº José Hen-
rique Ribeiro Meireles de Barros

2 - Apreciar e votar o relatório de gestão e contas do exercício de 2014.

3 - Apreciar e votar o relatório de gestão e contas do exercício de 2015.

4 - Apreciar e votar o plano e orçamento para o exercício de 2016.

5 - Apreciar e votar o parecer do Conselho Fiscal referente aos anos de 2014 e 2015 
e plano e orçamento para 2016.

6 - Discussão de Assuntos de interesse para a Organização.

Se à hora marcada para a Assembleia não estiver presente mais de metade dos Coo-
peradores, a Assembleia funcionará uma hora depois, com qualquer número de presen-
ças (art.º 48 código cooperativo).

Paredes, 26 de agosto de 2016

Pelo Presidente da Assembleia Geral
a) Eng.º António Meireles de Barros

NOTA: o Sr. Cooperador tem à sua disposição, nos Serviços Administrativos da Coo-
perativa o Relatório de Gestão e contas do exercício de 2014 e 2015, bem como o Parecer 
do Conselho Fiscal

PUB

o Crescimento eco-
nómico de um país 
é medido pela ri-

queza gerada nesse país du-
rante um ano. Para calcular 
esse crescimento é utilizado 
um indicador que já todos 
nós ouvimos falar denomina-
do de PIB- Produto Interno 
Bruto. As grandes variáveis 
que entram nesse calculo são 
o Consumo Privado, o Consu-
mo Publico, o Investimento, 

Por
aleXanDre 
alMeiDa
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

aleXanDre 

Revisor 
Oficial de Contas

Aposta forte no crescimento económico no último trimestre do ano
seja ele privado ou publico e 
o saldo entre as Exportações 
subtraído das Importações.

Ora, quando falamos que 
um Governo tem uma deter-
minada politica económica, e 
tem expectativas que o PIB 
cresça determinada taxa face 
ao ano anterior, estamos a fa-
lar tão simplesmente na for-
ma como o Governo com as 
suas medidas politicas vai 
tentar influenciar positiva-
mente e na medida do possí-
v e l  a s  v a r i á v e i s  a t r á s 
referidas.

Numa fase em que esta-
mos a entrar no último terço 
do ano, será interessante 
analisar o que o Governo ain-
da está a fazer para aumentar 
esse PIB e depois numa fase 

seguinte será interessante 
analisar o Orçamento de Es-
tado para 2017, para compa-
rativamente ao de 2016 ana-
lisar que medidas é que estão 
pensadas para puxar pelo 
Crescimento Económico do 
país.

Ora, no que falta para o fi-
nal de 2016, ao nível do Con-
sumo o Governo já fez o que 
podia fazer- aumentou o Sa-
lário Mínimo Nacional e re-
pôs salários aos funcionários 
públicos e pensionistas, jus-
tamente com o objetivo de 
puxar pelo Consumo Privado. 
Ao nível do Consumo Publico 
e do Investimento Publico, o 
Governo não pode fazer gran-
de coisa pois está condicio-
nado pela necessidade de 

cumprir o limite do défice 
imposto pela União Euro-
peia. Ora resta-nos o Investi-
mento Privado e as Exporta-
ções. A este nível têm sido 
lançados ao longo de 2016 
concursos a apoios ao inves-
timento no âmbito do Portu-
gal 2020 justamente para es-
timular as empresas a inves-
tir mais e com isso também 
exportar mais.

Num último esforço de in-
centivo ao investimento ain-
da em 2016, o Governo abriu 
uma nova candidatura a 
apoios comunitários no âm-
bito do programa de Inova-
ção Produtiva- aviso 19/
SI/2016, denominado de 
Acelerador, que tal como o 
nome indica, visa claramente 

ser um último esforço para 
incentivar a realização de 
mais investimentos ainda em 
2016. Esta candidatura que 
foi lançada a 05 de Agosto e 
está aberta até dia 15 de Se-
tembro, tem algumas parti-
cularidades interessantes. A 
primeira desde logo é o prazo 
curto para a  decisão de 
apoio- até 9 de Novembro, e 
isto porque uma das condi-
ções desta candidatura é que 
20% dos investimentos da 
candidatura sejam feitos até 
31 de Dezembro e estejam 
concluídos num prazo máxi-
mo de 12 meses. É imposto 
também um valor mínimo de 
investimento mais elevado 
de 250.000 euros, quando 
numa candidatura normal o 

mínimo do investimento é de 
75.000 euros. Por outro lado, 
e como prémio, a percenta-
gem de financiamento sem 
juros também é elevada em 
10%.

Desta forma, uma peque-
na empresa que tenha inves-
timentos a realizar de mon-
tante superior a 250.000 Eu-
ro s  p o d e rá  re c e b e r  u m 
financiamento a 8 anos sem 
juros de 80% do valor do in-
vestimento e se atingir deter-
minados objetivos, até 50% 
desse financiamento pode 
converter-se num fundo 
perdido.

A ver vamos se o investi-
mento aumenta como o dese-
jado e como tal também as 
exportações.

Progresso de Paredes  9/9/2016
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O CEO da empresa, Ma-
nuel Fernando Silva, 
recordou que nas úl-

timas cinco décadas, a em-
presa empregou centenas de 
homens e mulheres, produ-
ziu milhões de cadeiras e 
mesas e tudo graças ao so-
nho e à visão do fundador da 
JMS, José Augusto Moreira 
da Silva.

A JMS, como recordou o 
Presidente da junta de Fre-
guesia, que fez questão de 
marcar presença, foi e conti-
nua a ser determinante no 
desenvolvimento social e 
económico de Rebordosa e é 
hoje uma empresa de refe-
rência nacional e internacio-
n a l  n a  i n d ú s t r i a  d o 
mobiliário.

 A cerimónia continuou 
com a bênção de um espaço, 
agora público, na Avenida 
das Fontaínhas, em Rebor-
dosa entre duas das instala-
ções fabris da JMS, onde pon-
tua uma Garlopa Universal, 
agora restaurada; Precisa-
mente a máquina com que o 
fundador iniciou a sua vida 
empresarial.

Em sinal de que o teste-
munho do fundador passa, 
de boa saúde, já para a ter-
ceira geração, coube a Iria 
Silva, a sua neta mais velha 
p r o f e r i r  o  d i s c u r s o 
laudatório:

nÓs soMos o
QUe FaZeMos…
José Augusto Moreira da 

Silva, aprendeu com outros a 
profissão, mas também arte, 
de trabalhar a madeira. Com 
espírito empreendedor, bre-
ve decidiu dedicar-se por 
conta própria ao fabrico de 
cadeiras, numa pequena ofi-
cina na sua própria casa.

Foi em 1965,  ainda o 
mundo era muito maior do 
que é hoje. Com uma tenaci-
dade do tamanho desse 
mundo, e uma vontade enor-

me de vencer, assim se ini-
ciou o crescimento sustenta-
do da empresa, que ainda 
hoje se mantém.

José Augusto Moreira da 
Silva nunca temeu o traba-
lho, Estava na oficina, a pro-
duzir cadeiras, a trabalhar 
nas máquinas, lado a lado 
com os seus colaboradores.

Com esta atitude, em 12 
anos, a pequena oficina ar-
tesanal evoluiu para uma 
fábrica com nova tecnolo-

gia, começando também a 
produzir mesas. Em 1977 
nasceu a sociedade J. MO-
REIRA DA SILVA & FILHOS, 
LDA, ano importante por-
que marcou a entrada dos 
filhos de José Augusto na 
gestão da empresa. Entrada 
talvez precoce, mas, sem 
dúvida, um ato de grande 
visão, talvez o maior.

Na década de oitenta 
construiu uma área de ex-
posição e um armazém pa-

ra produto acabado. A pro-
dução depressa atingiu a 
capacidade máxima e, já em 
1985, foi construída a se-
gunda fábrica.

De forma natural, após 
25 anos de crescimento 
sustentado, a JMS interna-
cionalizou-se e certificou a 
sua produção de qualidade. 
Sempre com José Augusto 
Moreira da Silva ao leme, 
ativo, consultando e con-
sultado pelos filhos na ges-
tão da empresa e nas deci-
sões de investimentos, até à 
data em que infelizmente 
nos deixou, em Junho de 
2008.

A empresa, solidamente, 
continuou a crescer. Em 
2013, é adquirida a terceira 
fábrica, com instalações am-
plas e modernas, substituin-
do a unidade de produção 
inicial.

Hoje, a JMS emprega 140 
trabalhadores e produz mo-
biliário vendido para mais 
de 25 países, nos cinco conti-
nentes, com três marcas de 
r e f e r ê n c i a  n o s  s e u s 
sectores:

M+RE CONTRACT – com 
soluções para hotelaria, res-
tauração e espaços públicos 
que apreciam a inovação, 
tecnologia e design;

ALL SEATING – Direccio-
nada a mobiliário para res-
tauração, cafetaria, bar e 
decoração;

SIANA – A marca mais re-

cente da JMS, direcionada ao 
sector da Geriatria, que 
aposta na qualidade, segu-
rança e ergonomia do con-
forto. Esta em homenagem 
direta ao fundador que era 
conhecido pelos amigos co-
mo o ZÉ-GUSTO DA SIANA.

É justo, pois, lembrar que 
na génese de tudo, está um 
Homem:

• Exigente mas bondoso; 
•Explosivo mas compreen-

sivo; 
• Empreendedor mas 

ponderado.
O Fundador de uma em-

presa de referência que se 
transformou ao longo de cin-
quenta anos, na realidade 
consolidada de hoje, através 
de pequenos passos bem 
p l a n e a d o s ,  f i r m e s  e 
sustentados.

Homenagem. A empresa J. Moreira da Silva & Filhos, SA, também conhecida por JMS, aproveitou o passado dia 3 de Setembro para homenagear 
com brio e saudade o seu fundador, José Augusto Moreira da Silva, num emotivo e simbólico evento que juntou mais de 200 pessoas entre 
Administração, família, trabalhadores, colaboradores e convidados.

Homenagem a José Augusto Moreira da Silva

JosÉ aUgUsto 
Moreira Da silVa
(1935-2008)
“Nós somos o que faze-
mos. O que não se faz não 
existe. Portanto, só existi-
mos nos dias em que faze-
mos. Nos dias em que não 
fazemos apenas dura-
mos.” Padre António 
Vieira.
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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.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

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

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
BALTAR    TELM.: 919 983 139
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PUB

Vende-se/AlugA-se
Pavilhão com 900m2 de área coberta e 2800 com área descoberta.

Local- Zona Industrial de Vandoma

Contato: 925 485 828

FALECEU

glÓria De FÁtiMa De 
alMeiDa nogUeira teiXeira
Faleceu no dia 19 Agosto, com 64 anos. Era natural 

Urrô-Penafiel e residente na Rua da Lajes, nº 50, Cete, Paredes. Era 
casada com Ângelo Augusto da Rocha Teixeira.

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

CETE

FALECEU

JoaQUiM De soUsa
Faleceu no dia 11 Agosto, com 89 anos. Era natural 
Penafiel e residente na Rua Maestro Raul Casimiro bl. 
11, Ent. 136, casa 12, Campanhã, Porto. Era casado com 

Maria Pinto de Magalhães 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

CAMPANHÃ

FALECEU

lUís correia
Faleceu no dia 6 Agosto, com 100 anos. Era natural de 
Cárquere-Resende e residente na Trav. da Figueira nº 
34, Cete, Paredes.   Era viúvo de Maris da Conceição.    

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

CETE

A mancha verde do con-
celho de Paredes está a 
desaparecer consumi-

da pelos fogos florestais. Têm 
sido inúmeros os focos de in-
cêndios que deixam a popula-
ção em alvoroço, os montes re-
duzidos a cinzas e os bombei-
ros sem mãos a medir. Um dos 
dias mais terríveis ocorreu na 
passada terça-feira, dia 6 de se-
tembro. Cerca das 18 horas as 
diferentes corporações do con-
celho combatiam chamas em 
seis focos de incêndio: Lordelo, 
Rebordosa, Baltar, Vilela, Cris-
telo, Mouriz. A estes, juntavam-
se mais três incêndios em zona 
de fronteira. Dois com Penafiel, 
na zona de Urrô e um em Arrei-
gada, Paços de Ferreira.

Numas das zonas fustigadas, 
nas imediações da denominada 
Rotunda da Cadeira, as chamas 
rodearam vários prédios de ha-
bitação coletiva. Apesar da 

apreensão, as habitações não fo-
ram afetadas. Em consequência 
do fumo libertado pelos diferen-
tes focos de incêndio, o sol na ci-
dade de Paredes, praticamente, 
desapareceu. 

Em Recarei, um alegado in-
cendiário foi apanhado por 

habitantes, onde deflagraram 
dois incêndios, no dia 22 de 
agosto. O homem de 38 anos foi 
entregue à Polícia Judiciária.

Em reunião de câmara de 
Paredes, por proposta do ve-
reador do PS, Alexandre Almei-
da, a que o PSD se associou, foi 

aprovado um voto de louvor 
aos Bombeiros do concelho pe-
lo trabalho “inexcedível em 
defesa das populações”. O voto 
foi extensivo às delegações da 
Cruz Vermelha por sugestão do 
Vereador da Proteção Civil, Ma-
nuel Fernando Rocha.

Fogos fustigam Paredes

“Foi tudo tão rápido que 
nem deu para assustar”, ati-
rou meio a sério meio a 
brincar, ao Progresso de pa-
redes, Ana Rios, ao ser sur-
preendida, com uma tenta-
tiva de assalto durante as 
manobras de carregamento 
de uma caixa multibanco, 
em Cristelo, Paredes. Um er-
ro de cálculo de tempo dos 
assaltantes terá sido a razão 
para que os assaltantes fu-

gissem de mãos a abanar, 
sem dinheiro.

Eram cerca das 16 horas, 
do dia 2 de Setembro. A mu-
lher acabara de chegar ao café 
Original, localizado a escassos 
metros da EB2,3 Cristelo. Na-
quele momento, os seguran-
ças de uma carrinha de trans-
porte de valores da Prossegur 
preparavam-se para fazer o 
carregamento do ATM alojado 
numa das paredes do referido 
estabelecimento que divide o 
espaço com uma papelaria, 
onde estava a proprietária, Fá-

tima Ribeiro, que garante na-
da ter visto do assalto. Depois 
de procederem à abertura da 
máquina, no interior do café, 
um dos seguranças da Prosse-
gur, regressou à carrinha para 
carregar o dinheiro. Nesse ins-
tante, dois homens vestidos 
de preto, munidos de caçadei-
ras de canos serrados, entram 
no café. Um deles com o indi-
cador fez sinal de silêncio aos 
quatro clientes que estava no 
estabelecimento. Aperceben-
do-se que a máquina estava 
vazia, os assaltantes “deram à 

sola, meteram-se num carro 
cinzento que estava parado na 
rua” Dr Adriano Magalhães “e 
fugiram”. Os seguranças da 
Prossegur já se trancado na 
carrinha. 

De acordo com informa-
ções recolhidas pelo Progres-
so de Paredes, não os assal-
tantes mantiveram as armas 
sempre viradas para o chão, 
sem as apontar para nin-
guém. Pouco tempo depois, 
chegava ao local a patrulha da 
GNR  e uma Brigada da Policia 
Judiciária.

Assalto nem deu para assustar
António Orlando | texto

António Orlando | texto
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Aos familiares de todos os falecidos "oprogressodePareDes" apresenta sentidas condolências

9.º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

antÓnio JosÉ Moreira 
Da costa (toZÉ)
1978 – 2007

agraDeciMento
Vai decorrer no próximo dia 10 de Setembro, Sábado, o 9.º aniver-
sário de falecimento do seu ente querido.
Pelo que os pais e namorada mandaram celebrar uma missa na 
igreja matriz de Paredes, que terá lugar no mesmo dia, pelas 19 
horas.
A quem se dignar a comparecer reiteramos os nossos mais sinceros 
agradecimentos.

antónio ribeiro costa - pai
Maria Manuela lopes Moreira da costa – mãe
Marta Patrícia - namorada

FALECEU

agostinHo Ferreira
Faleceu no dia 30 de Julho, com 87 anos.  
Era natural de Cete - Paredes e residente na Trav. Nossa 
Senhora de Fátima, nº 47, Baltar, Paredes.

   Era casado com Laurinda Barbosa.

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

FALECEU

aUgUsto De soUsa 
Martins Da silVa
Faleceu no dia 11 de Agosto, com 73 anos. Era natural 

de Lordelo-Paredes e residente na Rua da Calçada da Costa nº 87,   
Lordelo, Paredes. Era casado com Rosalina Lopes Cardoso 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. Participam também que a missa de 30 dias, será celebrada 
Domingo, dia 11 de Setembro, pelas 8 horas na Capela de S. José, 
Lordelo, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

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

FALECEU

Maria Da conceiÇÃo 
BarBosa Da silVa
Faleceu no dia 11 de Agosto, com 64 anos. Era natural 

de Vandoma-Paredes e residente na rua do Gajão nº6, 2º. dto, Cris-
telo, Paredes. Era viúva de José Maria Martins Coelho

agraDeciMento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 30 dias, será celebrada 
Domingo, dia 11 de Setembro, pelas 11 horas na igreja Paroquial de 
Duas Igrejas, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

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

FALECEU

HenriQUeta De alMeiDa 
coelHo Dias
Faleceu no dia 15 de Agosto, com 85 anos. Era natural 

de Rebordosa-Paredes e residente na Sobrosa, Paredes. Era viúva 
de Fernando Ferreira da Cruz. 

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

SOBROSA

FALECEU

antÓnio Da  
silVa riBeiro
Faleceu no dia 2 de Agosto, com 87 anos. Era natural de 

Gondalães-Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era viúvo de 
Emília Barbosa 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

BITARÃES

FALECEU

antÓnio Dias carValHo 
Faleceu no dia 4 de Agosto, com 90 anos. Era natural de 
Louredo-Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era 

viúvo de Maria Adelina Correia Neto.

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

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

BITARÃES

FALECEU

antÓnio aBel  
De anDraDe XaVier
Faleceu no dia 21 de Julho, com 52 anos. Era natural  

de Dinde-Quilengue, Angola e residente, em Nevogilde, Lousada. 
Era divorciado.

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

a FaMília
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
NEVOGILDE

FALECEU

antÓnio aUgUsto 
De soUsa MagalHÃes
Faleceu no dia 26 de Agosto, com 80 anos. Era natural 

e residente em Beire - Paredes. Era casado com Isaura Ferreira 
Moreira. 

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

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

BEIRE
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

DeolinDa
Ferreira Da silVa
Faleceu no dia 5 de Setembro, com 81 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua Cruzeiro da Vinha nº 33, 
Lordelo Paredes. Era viúva de Joaquim da Silva Moreira.

agraDeciMento
Seus filhos, nora, genro, 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
LORDELO

FALECEU

ilDa Ferreira
Faleceu no dia 24 de Agosto, com 83 anos. Era natural 
de Lordelo - Paredes e residente na Rua Antero Ferreira 
Leal nº 2797, Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 

Joaquim Moreira Leal.

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

FALECEU

JoaQUiM
Da silVa Moreira
Faleceu no dia 21 de Agosto, com 83 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua Cruzeiro do Vinhal nº 33, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Deolinda Ferreira da Silva.

agraDeciMento
Seu esposa, filhos, noras, genro, 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
LORDELO

FALECEU

antÓnio Moreira 
Da silVa
Faleceu no dia 12 de Agosto, com 84 anos. Era natural 

de Besteiros - Paredes e residente na Rua de Chelo nº 15, Besteiros, 
Paredes. Era Casado com Maria da Graça Pereira de Bessa.

agraDeciMento
Sua esposa, filhos, nora, genro, 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

FALECEU

carMen laMas De soUsa
Data de Nascimento: 24/01/1931. Faleceu no dia 24 de 
Julho, com 85 anos. Era natural de Lordelo - Paredes e 
residente na Rua da Corujeira, nº 330, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de António Ferreira.

agraDeciMento
Seus filhos, netos, 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

FALECEU

DelFina Ferreira 
riBeiro
Faleceu no dia 11 de Agosto, com 62 anos. Era natural 

de Rebordosa - Paredes e residente na Rua dos Moinhos nº 108, 
Vandoma, Paredes. Era viúva de Augusto Ferreira Morais.

agraDeciMento
Seus filhos, noras, 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
VANDOMA

FALECEU

antÓnio JoaQUiM 
Moreira FernanDes
Faleceu no dia 25de Julho, com 78 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua de Santa Marta, nº 352, Lorde-
lo, Paredes.  Era Casado com Maria Fernanda Ferreira Leal.

agraDeciMento
Sua esposa, 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

FALECEU

antÓnio aUgUsto 
Moreira (tÓnio MaDalena)
Faleceu no dia 26 de Julho. Era natural da Madalena - 

Paredes e residente na Rua Coronel José Ribeiro Costa Júnior, nº 22, 
2º Dto., trás, Paredes.  Era Casado com Lourença Madalena Barbosa 
Vieira.

agraDeciMento
Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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

JosÉ rUÃo coelHo Pinto
Faleceu no dia 31 de Agosto, com 100 anos. Era natural 
e residente em Louredo-Paredes.    Era viúvo de Maria 

Cândida Barbosa. 

agraDeciMento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 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

LOUREDO
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FALECEU

Maria eMilia De Freitas
Faleceu no dia 29 de Julho, com 91 anos. Era natural 
da Madalena - Paredes e residente na Rua do Ribeiro 
de Baixo nº 44, Madalena, Paredes. Era viúva de Jorge 

Pinto de Sousa.

agraDeciMento
Seus filhos, nora, genro, 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
MADALENA

FALECEU

Maria Helena 
De JesUs Ferreira
Faleceu no dia 21 de Julho, com 79 anos. Era natural 

de Vila Boa de Quires - Paredes e residente na Rua Nova Monte 
da Passagem nº 17, Paredes. Era casada com José Maria da Mota 
Teixeira Nunes.

agraDeciMento
Seu marido, filhos, netos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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

rUi ManUel Ferreira 
Da rocHa
Faleceu no dia 12 de Agosto, com 42 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua dos Padeiros nº 143, Lor-
delo, Paredes. Em União de facto.

agraDeciMento
Sua esposa, filho, pai, irmãos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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

FALECEU

JUstino Ferreira 
riBeiro
Faleceu no dia 24 de Julho, com 85 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Av. Bombeiros Voluntários, 
Rebordosa, Paredes. Era divorciado.

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

a FaMília
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
REBORDOSA

FALECEU

laUrinDa Moreira
Faleceu no dia 7 de Agosto, com 92 anos. Era natural 
de Lordelo - Paredes e residente na Rua do Alto da 
Vila nº 64,Lordelo, Paredes. Era viúva de José Dias 

Moreira Campelo. 

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
LORDELO

FALECEU

ManUel Moreira
Faleceu no dia 2 de Agosto, com 87 anos. Era natural de 
Duas Igrejas - Paredes e residente na Rua Luís Pereira 
Leite nº 39, Cristelo, Paredes. Era Casado com Laura da 

Rocha Teixeira.

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
CRISTELO

FALECEU

JoaQUiM riBeiro 
Martins
Faleceu no dia 2 de Agosto, com 83 anos. Era natural de 

Arreigada – Paços de Ferreira e residente na Rua Nossa  Senhora do 
Alivio nº 187, Lordelo, Paredes. Era Casado com Maria de Lurdes 
Neto da Silva Martins.

agraDeciMento
Sua esposa, 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

FALECEU

Jorge ManUel 
teiXeira Ferreira
Faleceu no dia 22 de Agosto, com 48 anos. Era natural 

de Parada de Todeia - Paredes e residente na França. Era casado 
com Maria da Conceição Moreira Nunes.

agraDeciMento
Sua esposa, filha, genro 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
FRANÇA

FALECEU

JosÉ Maria Ferreira 
De soUsa
Faleceu no dia 24 de Julho, com 83 anos. Era natural 

de Vila Cova de Carros - Paredes e residente na Rua 25 de Abril, nº 
954, Mouriz, Paredes. Era Casado com Maria Helena da Silva Teles.

agraDeciMento
Sua esposa, filhos, noras e 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 apre-
ço, 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
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