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JORNAL FUNDADO EM 1931

PRIMEIRO COMANDANTE DA GNR DE PAREDES PERPETUADO NO QUARTEL     PÁGS.12 E 13

4 milhões de euros 
em faturas para novo 
Presidente pagar PÁG.3

QUARTEL DOS BOMBEIROS  
DE PAREDES   
VAI TER NOVA CARA      PÁG.3

CÂMARA

 PÁG.4

CAVACO SILVA INTERROMPEU RECATO  
PARA INAUGURAR CENTRO ESCOLAR DE BALTAR     
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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Pode perguntar-se de que 
matéria é feita a solidão? 

Em que lugar ou beco 
habita? 

Do alto de que precipício nos po-
de atacar e arrastar nas suas garras 
p a r a  a  s o m b r a  d e  t o d a s  a s 
ausências?

Sabemos que a solidão cresce 
em diversos corpos e lugares. Sur-
ge quando menos a esperamos. Su-
bitamente, descobrimos que esta-
mos sozinhos na nossa própria ca-
sa, no meio da rua, rodeados por 
uma multidão, frente às estradas 
geladas do imenso Universo.

É claro que insistimos em viver 
buscando o fraterno abraço da ami-
zade ou do companheirismo, o afa-
go de pai ou de mãe, a lembrança 
intermitente de filho ou de filha, o 
deslumbre com que se anuncia a 
benção do amor que se procura, 
mesmo que efémero.

No entanto, é inevitável um dia 
enfrentarmos essa terrível verdade 
que por uma vez nos diz que nasce-
mos sozinhos e morremos sozi-
nhos. Vivemos sozinhos.

Aceitar e enfrentar a sua própria 
solidão e colmatar um pouco da so-

lidão do outro com proximidade e 
amor pode muito bem ser um dos 
maiores desafios do ser humano.

 Parece terrível. E é; sobretudo 
quando vivenciamos o Só concreto, 
quando começamos a ter saudades 
das amizades vividas, dos dias per-
didos, das conversas absurdas, dos 
eventos inesperados, das cumplici-
dades secretas e inconfessáveis. 

Um segredo vale mil vezes mais 
quando partilhado.

Sozinhos tudo cai na monotonia 
do expectável de não ter ninguém a 
quem surpreender. E de não ser 
surpreendido.

A solidão pela ausência não é 
uma libertação é uma abstenção da 
Gravidade (no sentido científico de 
estar num certo sítio e tempo preso 
à Terra e aos Outros) exigida pela 
presença e pela companhia.

Mas é essa Gravidade, como pri-
são, que nos torna Humanos e 
Graciosos.

A Gravidade que nos une e pren-
de, que exige contexto, peso, cir-
cunstância e geografia comuns. 

Quando estes elementos se per-
dem fica a Memória. 

Mas esta é uma inimiga podero-
sa: Mantém o cérebro a funcionar 
contra a sua vontade.

Os Sós pedem aos Ausentes que 
os deixem.

Há escuridão suficiente no Uni-
verso para ambos.

Não têm de se reencontrar.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Solidão

Como estava anunciado realizou-se no 
passado domingo, com a maior solenidade, 
a inauguração oficial do posto da Guarda 
Nacional Republicana desta Vila, com a as-
sistencia do Excelentíssimo Governador 
Civil, segundo Comandante da Guarda Re-
publicana em representação do Coman-
dante Geral e do 1. Comandante, oficiais da 
Guarda Republicana, autoridades civis e 
religiosas etc.
Às 14 horas e meia, depois da concentração 
dos automobilistas no limite do concelho, 
os quais compareceram em elevado núme-
ro, chegou o Sr. Governador Civil que foi 
recebido no mesmo local pelo Snr. Vice 
-Presidente da Camara, Presidente da Co-
missão Politica da U. N. e muitas pessoas da 
nossa primeira sociedade. Pôz-se o cortejo 
em marcha e á chegada aos Paços do Con-
celho foi prestada a continencia aos ilus-
tres visitantes por uma força da Guarda 
Republicana em grande uniforme, enquan-
to a fanfarra da mesma Guarda tocava o hi-
no *Maria da Fonte*.
Depois de um curto descanço no gabinete 
da presidencia, procedeu-se no salão no-
bre a uma sessão solene de boas vindas.
Organizando-se a mesa de honra presidida 
pelo Ex. Governador Civil, tendo á direita o 
Sr. Vice Presidente da Camara, presidente 
da Comissão Politica da U. N. Desembarga-
dor Dr. Jesus Coelho, Dr. Augusto de Barros 
e á esquerda o Snr. Segundo Comandante 
da G. N. R. em representação do Snr. Gene-
ral Comandante da mesma Guarda e do 1.º 
Comandante, Snr.  Vigário da Vara, Delega-
do do M. P. nesta Comarca.
Com a sala completamente cheia vendo-se 
na numerosa assistencia muitas senhoras, 
foi pedida a palavra pelo Snr. Vice Presi-
dente da Câmara que leu uma vibrante sau-
dação de boas vindas ao nossos visitantes 
ilustres traçando um rasgado e justo elogio 
ao Sr. Governador Civil, verdadeiro amigo 
de Paredes. Falou do acontecimento que ali 
nos reunia e salientou com  o maior brilho 
o entusiasmo da população de Paredes por 

ver nesta vila uma força da ordem que a to-
dos garantirá a devida segurança e 
tranquilidade.
Finda a sessão solene todos seguiram a pé 
em cortejo, até ao posto a inaugurar indo á 
frente a força da Guarda Republicana que 
veio prestar as honras á bandeira e a fan-
farra, Bombeiros Voluntários de Paredes, 
Cete e Baltar, colectividades com os seus 
estandartes e muito povo.
Procedeu-se depois á cerimónia sempre 
comovedora do içar da bandeira. A guarda 
apresentou armas, e enquanto a bandeira 
subia no mastro tocou o hino Nacional que 
foi ouvido com o maior respeito, enquanto 
os foguetes subiam ao ar anunciadores da 
inauguração e do entusiasmo do nosso 
povo.
Depois duma demorada visita foi servido 
no Salão do Grémio da Lavoura um copo de 
água em grande parte oferecido pelas famí-
lias da nossa vila que assim tornaram pos-
sível uma recepção condigna aos nossos 
ilustres hóspedes.
O Presidente do Grémio da Lavoura num 
brinde saudou os visitantes, os represen-
tantes da Guarda Republicana da Igreja, da 
Imprensa e por fim às senhoras e à assis-
tência, e num rápido improviso focou os 
anceios da lavoura de Paredes ao ver os 
seus pinhais desvastados por numerosos 
furtos cometidos em circunstâncias auda-
ciosas que relatou.
Enalteceu a obra administrativa do Presi-
dente cessante Sr. Ramiro Meireles a que se 
deve numa grande parte a bela instalação 
do novo posto.
Cumprimentou o novo presidente Sr. Dr. 
Augusto Barros fazendo lhe merecidos elo-
gios. Terminou por agradecer a todos e por 
uns vivas ao Sr. Governador Civil, Guarda 
Republicana e a Paredes, os quais foram 
entusiasticamente correspondidos.
E assim terminou esta linda festa que dei-
xou as melhores impressões aos nossos 
visitantes e em todos aqueles que a  ela 
assistiram.

Paredes em Festa
(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 1 de Março de 1958)

AVISO
CLUBE DE CAÇA E PESCA PAREDES 2004

Ao abrigo do artigo 13 dos estatutos ponto 1,2,3, o clube de caça informa, que em 
virtude de ano de eleições, os associados que pretendam apresentar lista para os 

órgãos sociais, devem entregar as mesmas até ao dia 24 de junho de 2017.

O Presidente da Assembleia Geral
Ps - Assembleia geral dia 24 de junho 2017, pelas 14,30 horas

PUB
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OPINIÃO CLÍNICA

ANA MARTA PINTO 
Formação Específica de Medicina
Geral e Familiar na USF Terras de Souza)

O sol é essencial à vida. No entanto 
é necessário cuidado com a exposição 
solar, uma vez que os raios ultravioleta 
(UV) têm efeitos nocivos na saúde da 
pele, podendo causar queimaduras 
solares, envelhecimento precoce da 
pele, problemas oculares (cataratas) e 
até mesmo cancro de pele. A exposi-
ção aos raios UV ocorre não só quando 
apanhamos sol na praia, mas também 
na prática de desporto ao ar livre ou 
simplesmente nas caminhadas ao sol.

Para controlar e aproveitar os be-
nefícios da radiação solar, é indispen-
sável ter determinados cuidados, 
nomeadamente:

- Evitar a exposição ao sol nas ho-
ras de maior calor, das 11 às 17 horas;

- Aplicar SEMPRE um protetor so-
lar 30 minutos antes de qualquer ex-
posição ao sol, e voltar a aplica-lo du-
rante o dia, sobretudo se transpirar ou 
se for a banhos;

- Usar roupa leve que proteja bra-
ços e pernas, e chapéus de aba larga, 
em particular para as crianças e 
idosos;

- Proteger os olhos com a utilização 
de bons óculos de sol que bloqueiem a 
radiação UV entre 95 e 99%;

- Beber líquidos sem açúcar com 
frequência, pois ajudam a hidratar o 
corpo e a pele,

- Evitar os solários.
Estas medidas devem ser postas 

em prática mesmo que o céu esteja nu-
blado, haja vento ou esteja dentro de 
água pois as radiações UV conseguem 
atravessam as nuvens e a água.

A prevenção das queimaduras so-
lares na infância é fundamental dado 
que estas aumentam o risco de cancro 
de pele. Assim nas crianças, além dos 
cuidados já referidos, é de salientar 
que até aos 6 meses está desaconse-
lhada a ida à praia e deve ser evitada a 
exposição direta ao sol até completar 
1 ano de vida. Proteja as crianças com 
creme solar de fator igual ou superior 
a 50, chapéu e óculos de sol, reaplique 
o creme de 2 em 2 horas e ofereça mui-
ta água.

Bons passeios!

Recomendações 
para uma 
Exposição Solar 
mais segura

E há 13ª revisão do orçamen-
to da câmara de Paredes, 
uma nova fatura de paga-

mentos que rondará os 4 milhões 
de euros vai transitar para 2018. 

A revisão orçamental foi apro-
vada pelo PSD, em reunião do Exe-
cutivo Municipal de 5 de junho que 
decorreu no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho. O PS votou contra. 

A maioria das contas a pagar 
totalizam os 3 milhões e 950 mil 
euros e são, sobretudo, de obras a 
realizar neste ano de 2017, mas 
cujo pagamento é transferido para 
o próximo ano – em 2018. “Não 
concordamos com esta má gestão 
financeira que prejudica grave-
mente os agentes económicos do 
concelho e também penaliza muito 
a câmara em termos financeiros”, 
começou por justificar o voto con-
tra, Alexandre Almeida, vereador 
do PS. “Nós não somos contra a rea-
lização de obras em Paredes, pois 
há muito a fazer em Paredes, mas 

somos contra a realização de obras 
à pressa, ficam malfeitas e custam 
muito mais à autarquia”, ditou o ve-
reador socialista para a Ata.

Celso Ferreira, também em de-
claração para a Ata defendeu-se 
dizendo que o ato de gestão que 
apresentou e aprovou “se justifica, 
grosso modo, pela disponibiliza-
ção tardia dos fundos comunitá-
rios” culpabilizando o governo.

O PS, pelas mesmas razões, 
também votou contra o acordo de 
regularização de dívida da Câmara 
com o Sistema Multimunicipal de 
Água e Saneamento (Simdouro). A 
fatura é de 1.248.646,07 euros que 
será paga em 60 prestações. Celso 
Ferreira rebateu a argumentação 
do PS classificando-a como “a in-
t e r v e n ç ã o  m a i s  i d i o t a  d o 
mandato”.

CÂMARA ADMITE 
ACORDO COM NOVANDAR 
Questionado por Alexandre Al-

meida, sobre obre a condenação 
da câmara pelo Tribunal no pro-

cesso da Novandar, recentemente 
noticiado, o presidente da câmara, 
Celso Ferreira diz que a autarquia 
“vai reagir em local próprio”. “Sen-
do certo que a sentença determina 
que o processo é nulo. Se assim for 
o promotor tem de pagar as taxas e 
licenças que não pagou na altura, 
nomeadamente, taxas de compen-
sação”. O edil disse ser “completa-
mente prematuro” neste momen-
to saber qual é o valor que a câma-
ra irá ter que indemnizar a 
Novandar porque o Tribunal não 
condenou a câmara municipal 
num valor. “Condenou na decisão 
de alienar, alegadamente, sem legi-
timidade.  O autor da ação vai ter 
que interpor uma nova ação con-
tra a câmara municipal, que eu não 
sei quando será. Poderá querer fa-
zer um acordo e da nossa parte é 
muito simples: nós temos os argu-
mentos; mas há uma parte do pro-
cesso da qual eu não posso falar 
porque entendo que não deve ser 
abordado em público. Há coisas 
que não podem acontecer e há tes-

temunhos em defesa pessoal que 
não podem ser feitos de maneira 
nenhuma”, acrescentou Celso 
Ferreira.  

Também aqui, neste dossiê, tu-
do indica que o assunto só será re-
solvido em definitivo pelo sucessor 
de Celso Ferreira que sair das elei-
ções de 1 de outubro.

Política. O atual executivo de Celso Ferreira em final de mandato faz a despesa em obras mas quem 
vai pagar a fatura é o próximo Presidente de câmara que ganhar as eleições, acusa o PS. PSD justifica-
-se com atrasos dos fundos comunitários responsabilizando o governo.

4 milhões de euros em  
faturas para novo Presidente pagar

António Orlando | texto

Protocolo com 
Parada de Todeia
O Executivo Municipal 

aprovou, por unanimidade, 

o protocolo entre a câmara 

e a junta de freguesia de Pa-

rada de Todeia que se tra-

duz, nomeadamente, no 

apoio municipal de 84.500 

euros para custear a obra 

de requalificação da zona 

envolvente e acabamentos 

da Casa Mortuária.

AR
QU

IV
O
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Já deu por si a afastar uma folha de papel para 
conseguir ler? Não consegue ver as letras peque-
nas dos rótulos ou das bulas dos medicamentos? 
Já não consegue focar as letras para poder ler o 
jornal? Pois bem, todas estas dificuldades são sin-
tomas  de  um erro  refract ivo  designado 
Presbiopia.

Esta dificuldade é normal e resulta da evolução 
das estruturas oculares com a idade. Costumo di-
zer aos meus pacientes que é como ganhar cabelos 
brancos ou rugas... A boa notícia é que a presbiopia 
não é uma doença. Esta corresponde a um proces-
so natural de envelhecimento que atinge todas as 
pessoas a partir dos 40/45 anos. A má notícia é 
que não há como evitar a presbiopia e tende a 
agravar-se até cerca dos 60/65 anos, altura em 
que pode estabilizar.

Além da dificuldade em ler, sintoma que se 
agrava quando se tenta ler com pouca luz e ao final 
do dia, podem ocorrer,também, sinomas como: 
fadiga ocular, lacrimejo, ardor e mesmo dores de 
cabeça, sobretudo se a profissão exigir muita leitu-
ra. Manchas na visão de perto e visão turva, mo-
mentaneamente, quando existe transição entre a 
visão de perto e a de longe, tambem, fazem parte 
deste leque de sintomas.

Para lermos ou fazer algo ao perto (a uma dis-
tância de cerca de 40 cm) precisamos de ter uma 
capacidade de acomodação de cerca de 3 diop-
trias. Quando começamos a perder essa capacida-
de de acomodar, vamos ter a imagem desfocada ao 
perto. Isto acontece porque o cristalino fica maior 
e menos flexível, os músculos ciliares, por mais 
que se contraiam, não conseguem torna-lo tão 
curvo de forma a aumentar o “zoom” e a imagem 
não se forma na retina.

Habitualmente, o problema corrige-se com a 
utilização de óculos. Para muitos será a primeira 
vez. 

Existem vários tipos de lentes correctoras da 
Presbiopia. As lentes simples de leitura ou lentes 
de meia-distância; as lentes progressivas ou tam-
bém lentes de contacto multifocais. Para o aconse-
lhar sobre as lentes mais adequadas às suas neces-
sidades e expectativas, o especialista terá de co-
nhecer as suas actividades, quer profissionais, 
quer de lazer.

Se acha que está a passar pelo processo da 
presbiopia consulte um optometrista ou oftalmo-
logista de forma definir o diagnóstico e tratamen-
to adequados para o seu caso.

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

Já afasta os braços para ler?
Isso é Presbiopia...

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

“É completamente falso”, é 
desta forma que o candidato do 
PS às eleições autárquicas em 
Paredes reage à acusação de 
Celso Ferreira, segundo a qual 
foi a candidatura do PS quem 
convocou a manifestação de 
pais e encarregados de educa-
ção que ocorreu à chegada de 
Cavaco Silva ao Centro Escolar 
de Baltar. “O que lhe posso di-

zer é que partilho das preocu-
pações dos pais: os centros es-
colares têm graves problemas 
de calor no verão e de frio no 
inverno e na nossa opinião não 
basta só colocar o ar condicio-
nado”, disse Alexandre Almei-
da ao Progresso de Paredes. O 
socialista que é também verea-
dor disse, também, esperar 
pelo resultado das investiga-

ções do Serviço Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) e do 
Ministério Publico “que apu-
rem uma de duas coisas: se os 
projetos dos centros escolares 
não foram cumpridos ou se fo-
ram mal projetados, porque a 
realidade os Centros Escolares 
de Baltar, Rebordosa e Gandra, 
por exemplo têm problemas”, 
concluiu.  

Alexandre Almeida nega paternidade 
de manifestação

Inauguração. O antigo Presidente da República interrompeu os dois anos de "fase de recato" que já 
leva após passar o testemunho de Presidente da República a Marcelo Rebelo de Sousa, para inaugurar, 
oficialmente, o Centro Escolar (CE) de Baltar. A inauguração ficou marcada pelo protesto de um grupo 
de pais que reclama “uma escola em vez de uma estufa para os filhos”. 

O presidente da Câma-
ra, Celso Ferreira diz 
que “o PS conseguiu 

estragar uma festa bonita ao 
convocar aquela manifesta-
ção”. O autarca referia-se a 
um grupo de encarregados 
de educação que aproveitou 
a cerimónia de inauguração 
do Centro Escolar de Baltar, 
para manifestar o seu des-
contentamento pela climati-
zação nas salas de aula do 
Jardim de Infância. Preten-
dem a substituição das vi-
draças fixas por janelas que 
permitam a circulação de ar. 
Daí o cartaz que empunha-
vam: “queremos uma escola 
em vez de uma estufa para 
os filhos”, podia ler-se. 

“Havia de facto um grupo 
de pessoas que vieram para 
cá por indicações da candi-
datura do PS à Câmara Mu-
nicipal de Paredes porque 
esta escola tem ar condicio-
nado. Eu creio que em Por-
tugal deve haver 20 escolas 
com ar condicionado. Quan-
do nós chegamos ao ponto 
de reclamar pelo ar condi-
cionado das escolas, nós ve-
mos ao nível a que chegou ao 

país, principalmente em ano 
de eleições autárquicas”, ati-
r o u  C e l s o  Fe r r e i r a  a o s 
jornalistas. 

Sobre a qualidade do ar 
nas salas de aula, que não é 
boa, segundo os pais e en-
carregados de educação, o 
Presidente da Câmara diz 
que “a qualidade deve ser ao 
nível da McDonald's e do 
Burger King, dever ser igual 
a qualquer centro comer-
cial. Há eleições autárqui-
cas”. Mas a escola será um 
centro comercial, pergunta-
ram os jornalistas. “Pois é, 
os pais que estiveram aqui, 
estiveram mandados pela 
candidatura do PS para fa-
zer alarme social. Portanto 
estão de parabéns porque 
vão conseguir aparecer nos 

telejornais e estão a protes-
tar porque as escolas têm ar 
condicionado”, respondeu 
Celso Ferreira não explican-
do desde quando é que o ar 
c o n d i c i o n a d o  e s t á  a 
funcionar… 

Na visita guiada do ex-
-Presidente da República e 
Esposa às salas de aula do 
Centro Escolar onde estu-
dam 1200 alunos, o ar esta-
va fresco devido aos apare-
lhos de ar condicionado já 
ligados. Polémicas à parte, 
Cavaco Silva, na ocasião, de-
fendeu que o atual Governo 
segue as pisadas do seu no 
que diz respeito à descen-
tralização de competências 
na educação para as autar-
quias, política que conside-
rou vantajosa ao atribuir a 

estas a  gestão das escolas, 
acentuando os avanços dos 
últimos anos.

A propósito, disse não se 
esquecer do esforço que os 
seus pais fizeram para que 
"fosse para além da escola 
primária, para que entrasse 
na universidade e comple-
tasse os estudos. Sei muito 
bem que os degraus que eu 
percorri na escada da vida 
se devem basicamente à 
educação e ao conhecimen-
to. Por isso abri uma excep-
ção, saindo do Convento de 
Sacramento, onde tenho o 
meu gabinete de trabalho e 
onde vou todos os dias, para 
me deslocar aqui a Baltar e 
participar na cerimónia de 
inauguração deste  belo 
equipamento escolar".

A participação da Cavaco 
Silva na inauguração que de-
correu no dia 7 de junho, 
aconteceu no contexto em 
que a autarquia local tem con-
vidado ex-chefes de Estado e 
do Governo para inaugurar os 
vários CE construídos no con-
celho nos últimos anos. Os úl-
timos dois CE de um total de 
15, vão ser inaugurados ainda 
este mês com a prata da casa. 
O investimento nos CE ascen-
deu a 50 milhões de euros.

Cavaco Silva interrompeu recato para 
inaugurar Centro Escolar de Baltar

António Orlando | texto
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ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

O Crachá de Ouro da Liga de 
Bombeiros Portugueses foi, fi-
nalmente, entregue ao presi-
dente da Câmara de Paredes, 
Celso Ferreira, como forma de 
agradecimento pelo apoio que 
o autarca tem prestado para 
com a proteção civil. A distin-
ção “única a autarcas do conce-
lho”, como fez questão de subli-

nhar o presidente da AHBVP, 
Mário Sousa, era para ser en-
tregue há um ano aquando do 
132º aniversário dos Bombei-
ros de Paredes, mas por falta de 
agenda de Celso Ferreira foi 
sendo adiada. Acabou por ser 
entregue, agora,  um ano 
depois. 

Já com a medalha ao peito e 

perante a plateia onde estavam 
os candidatos já conhecidos à 
Câmara de Paredes às próxi-
mas eleições autárquicas, Cel-
so Ferreira, não resistiu a falar 
“do seu candidato” admitindo 
que ia ser polémico: “há pes-
soas que não apareciam até há 
bem pouco tempo e que tive-
ram um papel muito grande 

naquilo que foi anunciado e por 
esse motivo eu quero agrade-
cer ao Rui Moutinho porque é 
preciso quem encontre as deci-
sões jurídicas e económicas”, 
disse Celso Ferreira, aludindo 
aos apoios dados pelo Municí-
pio aos bombeiros e pelos 
q u a i s  e s t a v a  a  s e r 
homenageado. 

Celso de medalha ao peito

O quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes 
vai ter um novo telhado 

e novas fachadas em toda a sua 
estrutura. As obras visam, sobre-
tudo, acabar com as infiltrações 
no edifício. A novidade foi revela-
da no 133º aniversário da AHB-
VP celebrado no passado dia 1 de 
junho.

Na ocasião, o presidente da 
direção da AHBVP, Mário Sousa, 
revelou as imagens virtuais do 
projeto a todos aqueles que se 
associaram ao aniversário e que 
o Progresso de Paredes usa co-
mo ilustração à notícia que o lei-
tor está a ler. A realidade virtual 
dá ideia aproximada de como fi-
cará o quartel dos voluntários da 
sede do concelho, “mais clean”, 
mais moderno. 

A cobertura será, pelo que se 

percebe, em painel sandwich 
imitação telha. Já a caixilharia 
frontal irá ser protegida. 

Se hoje em dia, o quartel já 
era “invejado” pela dimensão e 
distribuição do espaço, mais ain-
da o será após a conclusão da 
obra que o colocará ao nível dos 
melhores do país, se não o 
melhor. 

Mário Sousa explicou que o 
investimento será “feito a expen-
sas próprias dos bombeiros”. O 
responsável explicou que quer 
fazer e pagar a obra antes de ter-
minar o atual mandato. Se tal 
acontecer, desde que esta dire-
ção tomou conta dos bombeiros, 
já investiu 2,800 milhões de eu-
ros próprios. “Vós sabeis bem 

quanto é preciso pedalar para 
angariar 2 milhões e 800 mil eu-
ros” disse com legítima vaidade 
Mário Sousa aos convidados, 
ressalvando o facto de os bom-
beiros serem “instituições que 
vivem muito do voluntariado e 
da boa vontade das populações”, 
acrescentou.   José Morais co-
mandante da corporação, a ou-

tra face da moeda da governação 
da AHBVP, desafiou Mário Sousa 
“a recandidatar-se” a novo man-
dato. Antes, o mesmo já tinha 
feito, Manuel Ferreira, o presi-
dente da Assembleia Geral da 
AHBVP. “No que me diz respeito, 
serei vosso comandante en-
quanto vós quiserdes”, disse José 
Morais dirigindo-se aos voluntá-

rios.  Na noite da festa de anos 
dos bombeiros de Paredes os 
convidados puderam ver as no-
vas condições de acolhimento e 
trabalho criadas para a direção 
com sala de receção, gabinetes 
do presidente e restante direção 
e sala de reuniões.  O novo espa-
ço localiza-se nas proximidades 
do salão nobre.

Aniversário. O quartel da Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Paredes (AHBVP) vai rejuvenescer. A infraestrutura vai ser alvo de um investimen-
to, em obras, que ronda os 300 mil euros. A empreitada começará por estes dias e estará concluída para meados de Outubro.

Quartel dos Bombeiros de Paredes  
vai ter nova cara  

António Orlando | texto
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Solidariedade. O Auditório da Fundação A LORD encheu-se para assistir a um espetáculo solidário para com a família do pequeno 
Guilherme, um menino de três anos da cidade de Paredes que padece de leucemia.

“Ser Feliz” pelo Guilherme 

A Associação Código 
Musical de Cristelo, 
em colaboração com a 

Fundação A Lord, promoveu 
no dia 27 de Maio de 2017, um 
espetáculo solidário intitula-
do “Ser Feliz”, cujo momento 
ficará para sempre na memó-
ria de todos os presentes que 
lotaram o Auditório da Fun-
dação A LORD.

“Ser Feliz”, destinou-se a an-
gariar fundos para ajudar a fa-
mília do pequeno Guilherme, 

que padece de leucemia, e se 
encontra em tratamento.

“A família tem vivido mo-
mentos difíceis, pois muitas 
vezes sente-se impotente face 
às dificuldades diárias que sur-
gem, devido à doença”, explicou 
fonte da organização. 

Nesse seguimento a Asso-
ciação Código Musical, em cola-
boração com a Fundação A 
Lord, reuniu esforços para cola-
borar com esta família, reali-
zando este espetáculo solidá-
rio, em que a receita da bilhetei-
ra reverteu para a família do 
pequeno Gui.

Para além da receita da bi-
lheteira, várias pessoas contri-
buíram com donativos pe-
cuniários e assim foi possível 
angariar o valor total de 750,00 
euros.

“Para além destas quantias, 

foi possível contar com o apoio 
da Farmácia Confiança de Pare-
des, que entregou vários cre-
mes necessários para o dia-a-
-dia do Gui, e também fraldas. A 
esta iniciativa também se jun-
tou a Farmácia de Recarei, con-

tribuindo também com produ-
tos”, explicou Carlos Carvalho 
da Associação Código Musical.  

As crianças que desenvol-
vem as suas atividades na asso-
ciação, e mesmo crianças pre-
sentes no público, manifesta-
r a m  t a m b é m  a  s u a 
solidariedade para com o Gui, e 
ofereceram-lhe brinquedos da 
Patrulha Pata, já que é este o 
s e u  d e s e n h o  a n i m a d o 
preferido.

Com esta iniciativa a Código 
Musical conseguiu também in-
cutir nas crianças e jovens o es-
pírito de partilha e de ajuda pa-

ra com o próximo, face aos pro-
blemas que podemos ser 
confrontados na vida.

 E, com este evento a asso-
ciação encerrou as suas ativida-
des, de coração a transbordar 
de alegria, orgulhosa pela força 
humana que se gerou em torno 
desta missão, tornando possí-
vel ajudar quem mais precisa.

“A Código Musical continua-
rá, sempre que se justifique, a 
lutar pelas causas nobres! Dei-
xando o seu obrigado a todos os 
que tornaram possível a con-
cretização deste objetivo soli-
dário”, prometeram.

António Orlando | texto
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Na minha condição de candidato à Câmara Municipal de 
Paredes tenho refletido muito sobre as diferenças da gestão 
privada e a gestão que que é feita numa Câmara Municipal 
como a de Paredes.

As diferenças são abismais. E depois não é de admirar 
que no privado tenhamos em Paredes muitas empresas de 
sucesso e tenhamos uma Câmara Municipal que não é capaz 
de acompanhar o sucesso das empresas do concelho e seja 
um muito mau exemplo de gestão.

Se não vejamos. Numa empresa e até mesmo nas nossas 
casas, sempre que tomamos a decisão de realizar alguns in-
vestimentos fazemos um planeamento das datas em que os 
vamos fazer e também um planeamento financeiro da forma 
como os vamos pagar. Na nossa Câmara Municipal não se 
passa nada disto, é exatamente o contrario.

O executivo da nossa Câmara de Paredes foi eleito para 4 
anos, 2013 a 2017. Passou três anos e meio sem realizar 
obras e depois a menos de seis meses das novas eleições de-
sata a lançar obras por todo o lado. São pavimentações de 
ruas, passeios, casas mortuárias, campos sintéticos, etc, etc.

Todos sabemos que as obras são bem vindas para o de-
senvolvimento do nosso concelho que infelizmente tem 
muitas carências de infraestruturas. O problema é sem duvi-
da o momento em que essas obras são iniciadas, a forma co-
mo são feitas e a falta de fiscalização das mesmas. Todos nos 
sabemos que se essas obras fossem sendo feitas ao longo do 
mandato, de uma forma organizada, planeada, os trabalhos 
seriam melhores executados, o preço seria mais baixo, pois 
tínhamos mais tempo para negociar a realização dessas 
obras e teríamos possibilidade de fiscalizar melhor essas 
obras. 

Assim, como são feitas à pressa, ficam mais caras e ficam 
com defeitos que têm de ser corrigidos no futuro, porque 
não há capacidade da Câmara para fiscalizar tanta obra ao 
mesmo tempo. Se uma pessoa ou uma empresa fizesse vá-
rios investimentos ao mesmo tempo também não teria tem-
po de negociar o melhor preço nem fiscalizar a sua boa 
realização.

Outra grande diferença entre a gestão no privado e na 
nossa Câmara Municipal de Paredes tem a ver com a forma 
como se pagam os investimentos. Na gestão privada, como 
eu disse há pouco é feito um planeamento do pagamento e 
quando um investimento é feito, a empresa ou particular já 
tem a pagamento programado, seja pela utilização de meios 
próprios que foi poupando com o objetivo desse investimen-
to, seja através da contração de um empréstimo bancário. Na 
nossa Câmara Municipal é diferente, sacrifica-se os fornece-
dores, pede-se que façam as obras em 2017 e os pagamentos 
serão feitos nos anos seguintes. Ainda na última reunião de 
Câmara foi aprovada uma revisão do Orçamento para 2017 
pelo executivo, que consistiu no adiamento de pagamentos 
de 2017 para 2018 no valor de 3.950.000 Euros. Quem vier 
a seguir que pague.

Outra grande diferença entre os privados e a gestão pu-
blica da nossa Câmara Municipal de Paredes tem a ver com 
as inaugurações. Um privado, seja empresa ou particular só 
dá por terminada uma obra quando ela está totalmente con-
cluída. Na nossa Câmara o importante não é estar pronto é 
parecer estar pronto. Ainda esta semana foi inaugurado um 
Centro Escolar que ainda não está pronto e que está com 
problemas. De inverno é extremamente frio e no verão ex-
tremamente quente. Que se resolvam os problemas primei-
ro e se façam as inaugurações depois.

Gerir no privado e gerir no  
publico- uma diferença abismal

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Diplomas do projeto Veki entregues 
na Escola Básica de Rebordosa

A Associação Helpo - 
Projeto Veki entre-
gou, no dia 29 de 

maio, na EB1 de Rebordo-
sa, os diplomas às turmas 
participantes no projeto 
VEKI, focado nos Direitos 
Humanos, na Globalização 
e no Interculturalismo.

No âmbito da Educação 
para o Desenvolvimento 
Humano,  a  Associação 
Helpo desenvolve projetos 
nas escolas que visam sen-
sibilizar os alunos para a 
aceitação da diferença e 
para o convívio harmonio-
so entre todas as culturas. 
Neste sentido elaborou o 
Projeto VEKI, o qual atra-
vés de temáticas como os 
Direitos Humanos, Inter-
culturalismo e Globaliza-
ção, prevê fazer chegar es-
ta realidade mais perto 
dos alunos.  O projeto ini-

ciou-se na EB1 de Rebor-
dosa em março de 2017 
através da dinamização de 
11 sessões semanais com 
quatro turmas da Escola 
Básica de Rebordosa, para 
um total de 90 crianças do 
3º e 4º anos. 

As sessões consistiram 
na implementação de ati-
v i d a d e s  l ú d i c a s  p a r a 
crianças entre os 6 e os 12 

anos, cujos objetivos se 
prendem com as metas di-
tadas pela Educação para 
o Desenvolvimento. Por 
via deste projeto, técnicos 
e animadores procuraram 
abordar, discutir e incul-
car conceitos como Alteri-
dade, Preconceito, Diver-
sidade, Interculturalismo, 
Direitos Universais, Igual-
dade, Confronto, Integra-

ção, Contrastes, Globaliza-
ção, Racionalização de Re-
cursos, Desenvolvimento 
e Sustentabilidade.

Na semana de encerra-
mento  foram fe i tas  as 
apresentações dos traba-
lhos realizados pelos alu-
nos, que contaram com o 
envolvimento dos seus 
pais e/ou encarregados de 
educação.  Simultanea-
mente foi feita uma avalia-
ção do impacto do projeto 
com os intervenientes, 
alunos e pais.

A Associação Helpo de-
senvolveu a iniciativa em 
Rebordosa em parceria 
com a Câmara Municipal 
de Paredes, a Cooperativa 
De Ensino Superior Poli-
t é c n i c o  U n ive r s i t á r i o 
(CESPU), a Faculdade de 
Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade 
do Porto (FPCEUP) e o 
Agrupamento de Escolas 
de Vilela.

Direitos Humanos. “Veki” significa Acordar, em esperanto, e dá nome a este projeto que visa 
chegar ao debate sobre a necessidade de Acordar para a urgência de um entendimento entre 
culturas. Programa psicopedagógico para o 1º ciclo é desenvolvido na escola rebordosense.

António Orlando | texto

Caiu do telhado  
Um homem de 51 anos 

ficou gravemente ferido 

depois de ter caído do 

telhado de uma empresa 

de mobiliário localizada 

na rua das Mimosas em 

Rebordosa. O acidente 

ocorreu no dia 24 de ma-

io. A vítima que terá caí-

do de uma altura de sete 

metros, apresentava 

vários traumatismos foi 

transportada para o 

Hospital de S. João, no 

Porto. No local estive-

ram os bombeiros de Re-

bordosa e a Viatura Mé-

dica de Emergência e Re-

animação (VMER) do 

Vale do Sousa.

A Câmara Municipal de 
Paredes entregou no dia 31 
de maio, a cada coletividade 
desportiva do concelho, a 
segunda das duas parcelas 
dos subsídios do Contrato-
-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo destina-
dos a apoiar as suas ativida-
des no corrente ano de 
2017, em cerimónia realiza-
da no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho.

E n t r e g o u  a g o r a 
39.257,75 euros a 19 coleti-
vidades concelhias, depois 
de ter entregado 42,863,18 
euros, em janeiro último. 

Cândido Barbosa ve-
reador com o Pelouro do 

Desporto lamentou o facto 
de haver clubes que ainda 
não entregaram toda a do-
cumentação necessária ao 
processo de atribuição dos 
subsídios anuais. “Mas se-
rão igualmente contem-
plados assim que a situa-
ção for regularizada”, es-
clareceu. Assim, dos 27 
clubes ou associações com 
os quais a autarquia cele-
brou contrato de desenvol-
vimento desportivo, há oi-
to que ainda não entrega-
ram a documentação.

O Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Des-
portivo para 2017 prevê o 
pagamento de inscrições, 

seguros e exames médicos 
dos atletas das coletivida-
des, num valor total, em 
2 0 1 7  e  p a r a  j á ,  d e 
82.120,93 mil euros.

Com este contrato-pro-
grama de desenvolvimen-
to desportivo, a Câmara 
Municipal de Paredes pre-
tende incentivar a prática 
do desporto no concelho, 
sobretudo a nível das ca-
madas jovens e do despor-
to amador, elevando os 
meios colocados à disposi-
ção dos atletas, para lhes 
proporcionar as condições 
necessárias para que se 
sintam atraídos para a prá-
tica do desporto.

Subsídio municipal às coletividades 
atribuído no final de época
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Jaime Pacheco o icónico 
jogador formado nas es-
colas do Aliados FC de 

Lordelo (AFCL) que atingiu o 
estrelato com a camisola do 
FC Porto, passou a ser o pa-
drinho do departamento de 
formação do AFCL. 

O nome foi atribuído nu-
ma cerimónia, que inaugurou 
o novo campo relvado sintéti-
co e os novos balneários do 
clube dedicados à formação 
no Estádio da Parteira. O fu-
tebol e a política andaram de 
mãos dadas ao longo da ma-
nhã do passado domingo dia 
4 de junho, em Lordelo. 

Além de Jaime Pacheco, 
foram homenageadas outras 
personalidades. As diferen-
tes salas dos balneários fica-
ram com os nomes de Russel 
Botelho, ex-roupeiro do clu-
be, de José Mota (fez-se re-
presentar pela filha), de Rui 
Barros e do árbitro Jorge de 
Sousa. Rui Barros não esteve 
presente. 

Jaime Pacheco atualmente 
a treinar na China, veio a Lor-
delo para receber a homena-
gem confessando-se "muito 
emocionado e feliz", tratan-
do-se, ainda por cima, do 
"clube do coração", disse aos 
jornalistas, já depois de ter 
contribuído com um genero-
so donativo à formação do 
AFCL. "Costumo dizer que 
sou um 'Lord', o que, numa 
interpretação à letra, signifi-
ca ser de Lordelo, e isto faz 

parte daquilo que é a minha 
formação, a ligação próxima a 
tudo e a todos. A grandeza 
deste clube está nas pessoas 
que se dedicam intensamen-
te à causa, e única forma de 
retribuir é estar presente", 
acrescentou.

Ramos Horta, Prémio No-
bel da Paz e antigo Presidente 
da República de Timor-Leste, 
de 2007 a 2012, também es-
teve presente na cerimónia.

A Academia de Formação 
Jaime Pacheco conta com um 
relvado sintético e balneá-
rios, numa parceria entre a 
autarquia paredense e o clu-
be, o Aliados de Lordelo, 
atualmente na Divisão de Eli-
te da Associação de Futebol 
do Porto, responsável por 
cerca de 30 mil euros do valor 
do tapete, a verba acima dos 
150 mil euros contratados 
com o município.

A política marcou presença 
na cerimónia com a descida 
em paraquedas de Rui Mouti-
nho, candidato do PSD. A des-
cida tinha sido anunciada às 
redações pela candidatura in-
serindo-a “num fim de semana 
de intensa atividade para o 
candidato do PSD à Câmara 
Municipal de Paredes”. O texto 
que relatava as diversas ações 
de pré-campanha dizia que a 
presença de Moutinho em Lor-
delo seria a “título particular”. 
No Facebook Rui Moutinho 
justificou o salto que Paredes 
(Lordelo) viu em ano de elei-
ções: “Faço paraquedismo 
desde os 20 anos e não apenas 
em ano de eleições”.

Tributo. Na festa de homenagem ao antigo jogado do AFCL e FCP, Rui Moutinho, candidato do PSD caiu de paraquedas, literalmente, no relvado sintético.

Departamento Juvenil do Aliados de Lordelo 
batizado com o nome de Jaime Pacheco 

António Orlando | texto
Jaime Pacheco recordou 

tempos passados com a mãe

Jaime Pacheco  
abriu a porta a Rui Barros

Jorge de Sousa 
na porta dos árbitros
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Alargamento…

O 
FC Parada renas-

ceu das cinzas 

qual fénix e neste 

domingo, dia 11 de junho, 

pode fazer a festa da subi-

da à I Divisão da Associa-

ção de Futebol do Porto 

(AFP) por mérito próprio. 

Para tal basta vencer o AD 

Marco09 que também es-

tá na luta pela subida. O 

empate pode servir para 

que os dois clubes façam a 

festa. É arriscado. Tudo 

depende da conjugação de 

resultados. Quem perder, 

perde o direito da subida 

direta. Poderá subir, sim, 

mas numa eventual repes-

cagem que poderá surgir 

em virtude do alargamen-

to da Divisão de Elite que 

vai mexer com a composi-

ção dos restantes campeo-

natos. A entrada das equi-

pas B do FC Penafiel, FC 

Paços de Ferreira e Boa-

vista pode no entanto ba-

ralhar as contas por exem-

plo do Nun´Alvares que 

também poderá ser repes-

cado. A definição do mo-

delo competitivo dos cam-

peonatos da AFP para a 

época 2017/18 terá sido 

aprovada na noite de on-

tem, quarta-feira, dia 7 de 

junho, em Assembleia Ge-

ral da AFP, já após este jor-

nal ter sido impresso. 

Seja qual terá sido a deci-

são, domingo, em caso de 

vitória há festa rija em Pa-

rada de Todeia.

O Paredes falhou a con-
quista da Taça da Asso-
ciação de Futebol do 

Porto (AFP). A formação pare-
dense foi derrotada pelo Canelas 
na final da competição, disputa-
da no dia 28 de maio, na Póvoa do 
Varzim.

O União de Paredes perdeu a 
Taça Brali da AFP, nos penaltis, 
por 4/3, para o Canelas 2010, 
mas apesar do desaire, a equipa 
de Eurico Couto vai jogar a Taça 
de Portugal na próxima época. 

O jogo foi decidido apenas na 
marcação de grandes penalida-
des (4-3), depois de se ter regis-
tado uma igualdade a zero no fi-
nal dos 90 minutos.

Os gaienses consumaram a 
dobradinha, juntando a Taça ao 
título de campeão da Divisão de 
Elite AFP. A final realizou-se no 
dia 27 de maio, no estádio do 
Varzim FC, na Póvoa. No jogo jo-
gado, o União de Paredes teve 
oportunidades de sobra para 

desatar o nó do zero a zero e le-
var de vencida o encontro, mas o 
certo é que o jovens jogadores 
paredenses acabariam por fa-
lhar no último toque. Sousa foi o 
primeiro a ameaçar o golo, mas 
falhou o alvo. Hélder aos 49 e 
Martins aos 55 minutos, fizeram 
o mais difícil e desperdiçaram 
golos praticamente feitos. Após o 
zero a zero dos 90 minutos, nos 
penaltis, o Paredes – que até co-
meçou melhor que o Canelas, 

atendendo a que os gaienses 
desperdiçaram a primeira gran-
de penalidade estrondosamente 
pelo líder dos Super Dragões por 
Macaco – acabaria por na ponta 
final da série desperdiçar dois 
pontapés e permitir que o Cane-
las vencesse por 4/3. 

Nesta partida realizada sob 
fortes medidas de segurança, 
destaque para a presença de mi-
lhares de paredenses no estádio 
no apoio ao seu clube. Até a clas-

se política em pré-campanha 
para as autárquicas se juntou de 
cachecol azul e branco ao 
pescoço… 

USC Paredes 
caiu de pé na Taça da AFP
António Orlando | texto

Eurico Couto
treinador  
USC Paredes

“A taça foi desde o início 

um objetivo lançado por 

nós, passamos o grupo 

mais difícil com dois can-

didatos à subida e o de-

tentor da Taça e Super-

taça e ficou claro que a fi-

nal era obrigatória. Com 

o Canelas fomos superio-

res em todo o jogo regu-

lamentar, criamos 

inúmeras oportunidades 

claras de golo que não 

conseguimos concreti-

zar, fomos penalizados 

pela ineficácia, e nos pe-

naltis eles foram mais 

competentes. Foi duro, 

saímos orgulhosos de 

cabeça levantada e saio 

envaidecido pelo caráter 

e coragem dos meus atle-

tas. Eu sei o que sofreram 

em campo, como lutaram 

e como superaram tudo 

para não perdermos 

identidade no jogo. Fo-

ram uns campeões.”

U. S. C. Paredes finalista 
vencido da Taça Brali

Macaco falhou penalty 
mas levantou a taça



11Sexta-feira 9 de Junho de 2017  oprogressodePAREDES

DESPORTO

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 10 DISPUTADA EM 4 DE JUNHO

Rebordosa AC ...................1 Canelas 2010 .................. 0

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1º Canelas 2010   ....................................................18 pontos

2º Desp. Aves B  .......................................................17 p

3º Rio Tinto  ..............................................................17 p

4º Rebordosa AC  ...................................................17 p 

Sobe ao Campeonato Nacional Prio: Canelas2010

Mantém-se na Divisão de Elite: Rebordosa AC, Aliados 

FC Lordelo, USC Paredes

Repescagem: Nun´Alvares (há hora do fecho da edição 

ainda não era certa a subida do Nun´Alvares mas tal 

poderá acontecer com o aumento do número de clu-

bes na Divisão de Elite. Ler comentário da jornada)

MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 10 DISPUTADA EM 4 DE JUNHO

Sobrado ...............................1 Aliados FC Lordelo ........ 2

Gondomar B ......................1 USC Paredes .................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 10

1º Tirsense  ...............................................................48 pontos

5º Aliados FC Lordelo ...........................................30 p

7º USC Paredes ......................................................27 p 

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 11 A DISPUTAR EM 11 DE JUNHO

USC Paredes – FC Vilarinho

Aliados FC Lordelo  - Tirsense 

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, II FASE  

JORNADA 4 A DISPUTAR EM 28 DE MAIO

Milheirós .............................1 FC Parada  ......................... 4

JORNADA 5 DISPUTADA EM 4 DE JUNHO

FC Parada ...........................3 Aldeia Nova  ..................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 5

1º  Aldeia Nova  .......................................................8 Pontos

2º AD Marco09   .....................................................7 p

3º  FC Parada    ..........................................................7 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 6 (ÚLTIMA) 

A DISPUTAR EM 28 DE MAIO

FC Parada – AD Marco09 

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Boa resposta dos meus jogadores à 

desilusão, tristeza que tiveram no jo-

go da Taça Brali.  Demonstraram a sua 

competência e caráter dignificando a 

imagem de cada um. O empate é pou-

co para o que construíram diante de 

um Gondomar B completamente adulterado com 7-8 

elementos da equipa A, o que desvirtua o campeonato. 

Esta situação vai ao arrepio das equipas B que visam a 

potenciação dos jovens jogadores e não com mano-

bras deste tipo que leva à extinção do futebol de for-

mação de novos valores. Mas os atos ficam com quem 

os pratica.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Foi uma vitória justa, mas reconhe-

ço que muito difícil. Fomos eficazes, 

fomos trabalhadores, acho que a vi-

tória assenta-nos bem, mas tenho 

também que realçar a atitude do Al-

deia Nova que é uma boa equipa. Na 

Segunda parte fomos pressionados. Tenho uns jo-

gadores fantásticos, que trabalham muito. São ex-

traordinários e dignos daquilo que está a acontecer. 

ANDRÈS MADRID
TREINADOR DO REBORDOSA AC

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

O excelente momento da nossa 

equipa refletiu-se no jogo persona-

lizado, confiante e afirmativo que 

proporcionou a 4ª vitória consecu-

tiva, que nem o penalty sofrido e a 

consequente desvantagem nos 

desviou do objetivo de conseguir a vitória. Perto do 

intervalo empatamos e na segunda parte materiali-

zamos a nossa superioridade conseguindo o 2º golo 

depois de excelente jogada coletiva. Uma vitória 

justa da melhor equipa em campo, a que teve um 

maior domínio de jogo e a que criou mais oportuni-

dades para marcar.
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A memória do 1º Cabo 
Adriano de Oliveira, o 
primeiro comandan-

te da Guarda Nacional Repú-
blica (GNR) no concelho de 
Paredes, foi evocada, no dia 
27 de maio, numa cerimónia 
promovida por Adriano Gas-
tão de Oliveira Moreira, Sar-
gento-chefe do Exército, na 
r e f o r m a  e  a f i l h a d o  d o 
homenageado. 

Uma placa com o nome do 
antigo comandante foi des-
cerrada na sala bar do Posto 
de Paredes, local onde decor-
reu a homenagem. “Escolhe-
mos este sítio onde os milita-
res entram todos os dias, pa-
ra que olhem para a placa e 
sintam qualquer coisa de di-
ferente e o 1º Cabo Adriano 
de Oliveira possa ser home-
nageado” explicou Victor 
Mesquita, o Coronel que diri-
ge o Comando Territorial do 
Porto da GNR. 

Presentes na sessão esti-
veram, também, a nível mili-
tar os comandantes do desta-
camento da GNR de Penafiel e 
do Posto Territorial da GNR 
de Paredes e a nível civil, o 
Presidente da Junta de Pare-
des, Francisco Ferreira e Ilí-
dio Meireles, Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes, neto de Ramiro 
Pinto de Meireles (presiden-
te de Câmara 1956/57) res-
ponsável pela criação do pos-
to da GNR na então Vila de 

Paredes) e familiares do ho-
menageado, com particular 
destaque para as duas filhas.

Ramiro Meireles, antigo 
Administrador/Presidente 
de Câmara de Paredes foi a 

Lousada (ler texto ao lado) 
“contratar” para Comandan-
te o 1º Cabo Adriano de 
Oliveira. 

A primeira prioridade do 
Comandante era acabar com 

os problemas ligados aos en-
contros de futebol em Pare-
des. Para isso mandou colo-
car uma grande placa no 
Campo das Laranjeiras, com 
o seguinte texto: “A VITÓRIA 
REAL SÓ A UM CABE. A VITÓ-
RIA MORAL CABE A TODOS”. 
Causou tal impacto que, no 
primeiro jogo em Paredes, 
apresentou-se no campo e 
antes de os seus militares 
ocuparem os lugares de 
apoio ao jogo, anunciou-se 
através dos altifalantes, da 
seguinte forma: “Eu, Adriano 
de Oliveira, Comandante do 
Posto da GNR de Paredes e os 
meus subordinados de servi-
ço no mesmo Posto (anun-
ciando o nome de cada um 
deles) pretendemos que to-
dos os apoiantes do União 
Sport Club de Paredes leiam 
em voz alta, o que está escrito 
na nova placa existente no 

Tributo. Comandante que tirou dinheiro do próprio bolso para pagar multa de uma “pobre mulher” passou a ter o ser nome perpetuado em placa na sala bar do 
quartel. Familiares e altas patentes distritais e locais da GNR homenagearam o 1º Cabo Adriano de Oliveira.

Primeiro comandante da 
GNR de Paredes perpetuado no quartel 

António Orlando | texto Familiares de homenageado  
e patentes militares

Familia 
"Campodeira"
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Opinião das  
filhas do 1º Cabo 
Oliveira
“Para nós, o pai era al-

guém que estando pre-

sente (até porque re-

sidíamos sempre “ao la-

do” do posto) era 

sobretudo ao jantar e 

em férias (habituais em 

Baião, em casa dos nos-

sos avós maternos) que 

conhecíamos a faceta 

de pai…mas, mesmo 

nestas alturas per-

cebíamos que as suas 

preocupações estavam 

centradas na resolução 

de problemas que o 

cargo de Comandante 

de posto lhe exigia. 

Nesta função intuía-

mos que o pai era um lí-

der respeitado pelas 

pessoas, nos vários lo-

cais por onde 

passamos…”

Currículo 
do 1º Cabo 
Oliveira
O Cabo Adriano de Oli-

veira possuía as medal-

has de Bronze, Prata e 

Ouro de Comporta-

mento Militar Exemplar 

(1ª Classe), 12 louvores 

e outras condeco-

rações, entre as quais a 

Medalha de Mérito e a 

Medalha de Serviços 

Distintos da GNR, bem 

como a Medalha Gene-

ral Beirão destinada a 

galardoar os Coman-

dantes de Posto que se 

distinguiam por ser-

viços relevantes, que 

recebeu em ato público 

do 10 de Junho, no Ter-

reiro do Paço, quando 

da passagem à reforma.

O Cabo Adriano de Oli-

veira foi várias vezes 

convidado para o Curso 

de Sargentos, que recu-

sou, por dois motivos: 

tinha uma hérnia que o 

impedia de cumprir 

com os exercícios físi-

cos no Curso; e porque 

queria viver a vida de 

Posto e garantir o futu-

ro escolar das filhas, 

junto dele.

A criação do Posto 
da GNR no nosso con-
celho deve-se a Rami-
ro Meireles. À data, 
década de 1950, este 
ilustre paredense foi 
proposto a Adminis-
trador/Presidente da 
Câmara. Ramiro Mei-
reles,  avô de Ilídio 
Meireles (e por essa 
razão o atual Prove-
dor da Santa Casa da 
Misericórdia de Pare-
des foi convidado pa-
ra a homenagem ao 1º 
Cabo Adriano de Oli-
veira) colocou a con-
dição de que só acei-
tava o cargo: se fosse 
criado um Posto da GNR na 
Vila de Paredes e o Coman-
dante fosse por si escolhido; 
o Governador Civil do Porto 
imediatamente mandou que 
assim acontecesse.

Ramiro Meireles era tido 
como figura de consensos, 
determinado, e ansiava pelo 
desenvolvimento deste con-
celho, à data, uma “terra de 
inquietude social”. “As terras 
e comércio pertenciam a 
poucos, o que provocava re-
volta na juventude, sem em-
prego, e a criação de grupos 
que se divertiam com mal-
dades à volta do futebol. Es-
tes, faziam seleção de Clu-
bes indesejados a quem 
praticavam todo o tipo de 
maldades, quando os adver-
sários se deslocavam a Pare-
des ou quando passavam de 
comboio, na localidade, mo-
mentos em que eram bom-
bardeados com dezenas de 
ovos através das janelas. 
Para além desta situação, 
havia profunda rivalidade 
entre negociantes de gado, 
com pancadaria nas quatro 
feiras de cada mês, levando 
uns ao hospital e outros pa-
ra a cadeia. Os grupos eram 
distintos de Baltar, Nevogil-
de e Beire. Quem tinha a res-
ponsabilidade de manter a 
ordem local era o Regedor 
“Fitas” e o Administrador do 
Concelho/Presidente da Câ-
mara, porém sem sucesso. O 
carcereiro “Quinzinho” re-

clamava que “não tinha lu-
gar na cadeia, para tanta 
gente, chegando a tê-los 
presos durante o dia e, de-
pois, à noite mandava-os 
dormir em suas casas”, con-
textualiza Adriano Gastão. 
Era, pois, necessária Autori-
dade que parasse com esta 
situação.

O Posto de Paredes já ti-
nha sido criado na Orgânica 
de 1919, integrado na 4.ª 
Companhia, do Batalhão n.º 
7, sedeado em Ermesinde, 
por Decreto n.º 5787-4S, de 
10 de Maio de 1919 (Iª Sé-
rie, nº 98, pp. 1346-7 F e 
1346-7 G), e entrou em vi-
gor pela Ordem de Serviço 
n.º 62, de 31DEZ1919, da 
G.N.R.. “Contudo, nunca foi 
instalado, por motivos polí-
ticos e divergências admi-
nistrativas locais”, advoga 
Gastão.

Com luz verde do Gover-
no Civil para avançar com o 
Posto da GNR, Ramiro Mei-
reles já empossado no cargo 
de administrador encon-
trou-se com o seu colega de 
Lousada que se orgulhava 
de ter o melhor Comandante 
de Posto da GNR, e que tinha 
vindo do Posto de Baião pa-
ra impor a ordem no seu 
concelho. Relatou que tinha 
sido uma ideia feliz do ante-
rior Presidente e que tudo 
estava pacificado.

Ramiro Meireles, não 
deixou passar a notícia em 

Paredes, terra de inquietude social 
vão e dirigindo-se ao 
Posto de Lousada, 
convidou o Coman-
dante, Cabo Adriano 
de Oliveira, para o no-
vo Posto de Paredes, a 
instalar, tendo este 
aceite sob condição 
de  ter  a lo jamento 
condigno para a famí-
lia e a autoridade que 
até então estava atri-
buída ao Regedor, fi-
cando este apenas 
com o título honorífi-
co. Ramiro Meireles 
aceitou as exigências 
do militar, destinou-
-lhe o rés - do - chão 
do Posto, para seu alo-

jamento e da sua família, e 
indicou o 1º Cabo, como seu 
Comandante, com todas as 
prerrogativas do cargo, em 
ligação com o seu Coman-
dante de Secção, agora em 
Penafiel.

Assim, no dia 23 de Feve-
reiro de 1958, nas instala-
ções da antiga Pensão Ange-
lina, na Alameda Dr. José 
Cabral (Largo da Feira), 
comprada pela Câmara Mu-
nicipal, foi inaugurado o 
Posto da GNR de Paredes, 

tendo como área territorial 
de ação as então 24 fregue-
sias do concelho.

campo, que é da minha auto-
ria e ali deve permanecer. 
Penso que cada um vai refle-
tir e serei exigente com todos, 
de acordo com os comporta-
mentos dentro e fora do cam-
po. Espero ser recebido, co-
mo melhor entenderem, mas 
peço que pensem em vós e 
nas vossas famílias”. Segun-
do, os relatos da época, “foi 
recebido com palmas e os 
apoiantes da bancada levan-
taram-se em sinal de respeito 
e concordância”.

Outras preocupações do 
1º Cabo Adriano de Oliveira 
eram disciplinar os conflitos 
nas feiras, dar-se a conhecer 
aos poderosos comerciantes 
e industriais, assegurar o 
cumprimento dos horários 
de abertura e fecho dos esta-
belecimentos fabris e comer-
ciais, inspecionar os pesos e 
medidas e percorrer as 24 
freguesias. “Fê-lo com tal de-
terminação que em poucos 
meses era conhecido e esti-
mado por todas as classes 
sociais, que tiravam o chapéu 
à sua passagem”. 

Paredes transformou-se, 
com a sua presença. Dedicou-
-se com sabedoria e inteli-
gência ao serviço da GNR, em 
prol da autoridade consenti-
da e compreendida pelos Pa-
redenses, mas nunca deixou 
de ser exigente e disciplina-
dor com quem preferia trans-
gredir. Também nunca de-
sautorizava os seus subordi-
nados. Preferia solicitar-lhes 
que refletissem antes de usar 
a sua autoridade no cumpri-
mento da lei. “Um dia, assisti 
ao seguinte: uma senhora pe-
diu-lhe para lhe perdoar uma 
multa, 2$50 escudos porque 
era muito pobre e não tinha 
dinheiro para a pagar. O Co-
mandante disse-lhe que ia 
ver o que poderia fazer por 
ela. Mas, refletiu e pergun-
tou-lhe quem tinha sido o 
Guarda. Quando ela pronun-
ciou o nome, ele respondeu 
que nada podia fazer. Então 
pediu à esposa, Alice, minha 
prima, que desse o dinheiro à 
senhora para ela pagar a mul-
ta”, revela ao Progresso de 
Paredes, Adriano Gastão, res-
ponsável pela pesquisa histó-
rica em torno da figura do 1º 
Sargento Oliveira.

PUB

Notícia que pode ler  
na página 2 deste jornal
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A Verdade dos Números 

O PIB cresceu no pri-
meiro trimestre do 
ano 2,8% em relação 

ao primeiro trimestre de 
2016 e 1% em relação ao 
quarto trimestre de 2016. São 
números compreensíveis pe-
lo comum dos cidadãos, re-
flectindo uma informação do 
Instituto Nacional de Estatís-
tica. Com os contributos na 
óptica da despesa e da produ-
ção para essa variação. Pro-
duzimos mais do que gasta-
mos, em termos gerais. É a 
tendência recente, embora 
ténue. Não esquecemos que o 
PIB do nosso país está em ter-
mos reais ao mesmo nível de 
há 12 anos atrás (de 2005)

Desses 2,8% de cresci-
mento, o grosso (cerca de 
2,3%) é resultante da procura 
interna, constituído pelo con-
sumo privado, consumo pú-
blico e investimento. Os res-
tantes 0,5% são procura ex-
terna liquida, constituída por 
exportações menos importa-
ções. Esta informação sendo 
de mais difícil compreensão 
pelo leitor, tem contudo sé-
rias consequências. Vejamos 
as parcelas. 

O País cresce quando se 
estimulam os rendimentos 
das pessoas, aumentando o 
salário mínimo, repondo os 
valores de salários e as pen-
sões, e se promove o consu-
mo. O País cresce aumentan-
do o investimento público e 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

privado, aumentando as ex-
portações e reduzindo as im-
portações. Os que sempre 
defenderam esta estratégia 
estavam e estão certos. Os 
que defenderam outrora (ho-
je já não, publicamente!) a re-
tracção, a austeridade, a re-
dução do valor do trabalho, a 
emigração de quadros e famí-
lias, estão errados. 

Claro que há (ou havia) in-
vestimento público errado, 
obras faraónicas sem contro-
lo orçamental, projectos de 
TGV desadequados á realida-
de. Claro que há (ou havia) 
recurso fácil a crédito pelos 
privados, para investimentos 
financeiros, para consumos 
de luxo, para vidas corruptas 
no País e no estrangeiro. Cla-
ro que há (ou havia), negócios 
com comissões milionárias, 
participações promíscuas no 
capital de empresas privati-
zadas por parte de gestores 
públicos. Mas o ciclo, este ci-
clo pós cavaquista de regene-
ração politica e moral, pode e 
tem de se inverter.

Alguns (nós próprios) iden-
tificarão alguns circunstancia-
lismos favoráveis e desfavorá-
veis á conjuntura económica. O 
Turismo atravessa uma fase de 
pujança, sendo nítido o seu 
contributo para a reanimação 
económica, os serviços, e a rea-
bilitação urbana. Beneficiamos 
claramente de zonas turísticas 
de paz e segurança, em con-
traste com concorrentes a atra-
vessar grandes dificuldades de 
captação de correntes turísti-
cas. Até quando? A desvaloriza-
ção do Euro e os juros baixos, 
são bons auxiliares da política 
económica. Até quando? E a 
criação de Emprego cresceu do 

cristianoribeiro@gmail.com

primeiro trimestre de 2016 pa-
ra o primeiro trimestre de 
2017 cerca de 150.000. Pode-
remos manter tal tendência?

Nas importações cujo 
crescimento em valor ultra-
passa o das exportações (que 
não em volume) sobressai o 
valor do barril de petróleo 
Brent que cresceu 59,3% 
num ano. Este é um factor 
desfavorável e imprevisível 
de conter no futuro.

É portanto no aumento da 
produção nacional, na substi-
tuição das importações, na 
promoção de exportações de 
elevado valor acrescentado, 
que devemos apostar. É numa 
política de auto-suficiência 
alimentar e energética, de 
procura de retomar a sobera-
nia (com ou sem Euro), que 
teremos futuro. É acelerando 
processos de regeneração e 
modernização do Estado, no-
meadamente dos serviços 
públicos essenciais (Admi-
nistração Central e Local, Jus-
tiça, Educação, Administra-
ção Fiscal) que encontrare-
mos no futuro números 
sustentados. 

As famosas agências de ra-
ting continuam contudo a des-
classificar a situação financei-
ra do País. Num irreprimível 
augúrio de desgraça, a direita 
portuguesa alinha nessas pre-
visões pouco sérias. Com a glo-
balização, acentua-se a ideia 
de promover Estados fracos, 
com líderes “básicos” e com a 
livre circulação de capitais a 
nortear políticas nacionais e 
internacionais. Às notações 
das agências de rating só po-
demos responder com políti-
c a s  p a t r i ó t i c a s  e  d e 
desenvolvimento.

As eleições estão aí à porta, se dúvi-
das existiam, basta ver a quantida-
de de obras que se anunciam e as 

que tardam, mas lá vão aparecendo.
Não se consegue perceber a razão de 

termos tido um concelho durante 4 anos 
completamente parado e agora todo um 
frenesim de anúncios (a maioria continua 
sem sair do papel), e o rebuliço de obras de 
ocasião, a maioria delas feitas à pressa sem 
nenhum planeamento, feitas apenas com o 
objetivo estratégico de angariar votos, pois 

A ilusão das obras feitas à pressa
por cá o PSD continua a acreditar na igno-
rância do Povo.

A última reunião de câmara desta sema-
na, pôs uma vez mais, a nu a má gestão fi-
nanceira que a Câmara de Paredes tem tido 
nos últimos anos.

Na ordem do dia estava mais uma altera-
ção ao Orçamento para 2017. Que alteração 
era essa? Imagine-se só, a passagem de 
3.950.000,00 Euros de obras a fazer em 
2017 mas a pagar em 2018.

Por este sucessivo empurrar de barriga 
da dívida para a frente, o passivo da Câmara 
não pára de aumentar. No final de 2017 será 
muito superior a 110 milhões de euros.

Nós não somos contra a realização de 
obras em Paredes, pois há muito a fazer em 
Paredes, mas somos contra a realização de 
obras à pressa, a maioria das quais sem ne-
nhum planeamento, o que na maioria dos 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Pouco ou nada já me surpreende 
na política em Paredes, mas de 
facto existem alguns aconteci-

mentos que realmente nos deixam com-
p l e t a m e n t e  s u r p r e e n d i d o s  e 
boquiabertos.

Será que são fenómenos de outro 
mundo? Talvez não…Tenho a certeza 
que os protagonistas é que são realmen-
te um fenómeno... 

A expressão popular, «em terra de 
cegos quem tem um olho é rei», deve ser 
o lema de vida de alguns que realmente 
acreditam nisso ou mesmo que somos 
todos um pouco lerdinhas…

Realmente durante a nossa vida en-
contramos pessoas com um egocentris-
mo e uma habilidade vocal tal que pen-
sam que podem fugir às suas responsa-
bilidades e que podem sair incólumes a 
tudo o que fazem.

Alguns com o seu “fabuloso” discurso 
e a sua imagem “bem aprumada” pen-
sam sempre que com mais ou menos di-
ficuldade podem distorcer a realidade 
vivida e sentida por todos.

Infelizmente em Portugal, os Pare-
denses devem ser os que mais sofrem 

com isso,  pois ao contrário do País que 
só teve de suportar o ex-primeiro minis-
tro José Sócrates por seis anos,  por cá 
temos ainda um com os seus olhos azuis.

Temos que suportar, pelo menos até 
Outubro, os seus devaneios e delírios de 
grandeza que em tudo se parece com 
Sócrates.

Mas será que todos aceitamos que 
assim seja? …. É claro que não. 

Por mim ele tem que ser responsável 
pelas suas acções perante a sociedade.

Mas claro, que está este descaramen-
to assusta- me.

Vem tudo isto a propósito do convite 
endereçado pela Câmara Municipal de 
Paredes a todos os eleitos em 2005, que 
aprovaram a Carta Educativa, tanto do 
Executivo como da Assembleia Munici-
pal, para a inauguração do Centro Esco-
lar de Baltar.

Diz o convite: “por decisão superior, o 
Centro Escolar de Baltar será inaugura-
do pelos eleitos que integravam os ór-
gãos autárquicos e aprovaram a Carta 
Educativa na Reunião de Câmara ocorri-
da a 22 de Junho de 2006 e Sessão de As-
sembleia Municipal datada de 30 de Ju-
nho de 2006.”

Ao receber este convite fiquei perple-
xo, por duas razões em especial:

A primeira e menos grave, pois trata-
-se dos seus egocentrismos, Celso Ferrei-
ra deve-se achar um verdadeiro superior 
perante todos os outros…

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Muito mau…

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da infor-

mação livre, rigorosa e isenta.

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

redes em áreas tão diversas como a política, a economia, a em-

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

cultural e arquitetónico.

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

dentemente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionali-

dade ou sexo.

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

das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

A ilusão das obras feitas à pressa
casos obriga a retificações à posterior e que 
deveriam ter sido feitas ao longo de todo 
um mandato.

 O que acontece quando se faz obras a 
pressa:

 
1. Ficam mal feitas
2. Custam muito mais caro
3. Causam o dobro dos transtornos
4. Em vez de solução tornam-se problemas

 
Temos de nos deixar destas ilusões e 

fazer as coisas com verdade pelo bem do 
nosso concelho.

Por isto mesmo, defendemos ao longo 
destes 4 anos um novo modelo de gestão, 
em que todos os investimentos realiza-
dos pela câmara sejam “sustentáveis e 
eficientes” e avaliados numa relação cus-
to/benefício. Aquilo que a câmara vem 

fazendo ao longo dos anos é decidir obras 
tendo em conta critérios políticos ou 
qualquer outro tipo de interesses. Após 
as eleições de 2013 todos ouvimos o pre-
sidente da câmara dizer que não ia fazer 
obras naquela freguesia porque não ti-
nha ganho ali as eleições. Isto tem de 
acabar.

É necessário dar mais autonomia às 
juntas de freguesia que, devem funcionar 
como “pequenas câmaras”.

A câmara deve manter uma relação de 
proximidade com as juntas, para que es-
tas possam assumir responsabilidades 
em matéria de limpezas, reparação de 
ruas, construção de passeios e manuten-
ção de várias infraestruturas. Temos vin-
do a defender isto constantemente, ape-
sar de o nosso adversário político dizer 
que não apresentamos propostas.

Pelo voo se conhece a ave

O acontecimento polí-
tico este ano em Por-
tugal são as eleições 

autárquicas de 1 de Outubro. 
A apresentação por parte das 
diferentes forças políticas 
dos seus candidatos e das 
suas propostas, realçando os 
seus méritos, competência e 
capacidade para os diferen-
tes cargos a se candidatam, 
começam a pôr em polvorosa 
os Concelhos do nosso País.

Uns são recandidatos, 
sempre com a justificação 
que é necessário serem ree-
leitos porque a sua obra está 
inacabada, defendem sem-
pre que transformaram o seu 
território em algo extraordi-
nário e único e que existe 
sempre um antes e um de-
pois dos seus mandatos. Ou-
tros, porque são delfins dos 
anteriores chefes, e logo por 
si apadrinhados, procuram 
capitalizar os méritos e de-
marcarem-se daquilo de ne-
gativo aconteceu nos seus 
mandatos, muitas vezes com 
o seu próprio contributo. No 
terceiro grupo vêm aqueles 
que apresentam soluções e 
têm credibilidade para resol-
ver os problemas existentes, 
corrigir as assimetrias e in-
verter comportamentos de-
magógicas e irresponsáveis. 
Outros já é costume apresen-
tarem-se a votos, e são já 
considerados como uma 
tradição.

Restam ainda aqueles 
que, sem eira nem beira, co-
mo diz o povo, e com meia 
dúzia apoiantes, que mais 
não fazem do que se apoia-
rem a si mesmos, procuran-
do uma tábua de salvação, 
tentam desesperadamente 
capitalizar alguns votos para 
darem um rumo novo às suas 
vidas.

Cá por Paredes também 
temos disto tudo. Um dos 
exemplos mais flagrantes 

aconteceu no Domingo pas-
sado, na inauguração de uma 
academia de formação do 
Aliados de Lordelo, baptiza-
da, muito justamente, com o 
nome de um grande despor-
tista, internacional pela Se-
lecção Portuguesa de Fute-
bol, um grande campeão, dos 
poucos que acumula títulos 
nacionais e internacionais, 
como futebolista e treinador, 
um dos maiores embaixado-
res deste Concelho, que tem 
levado o nome de Paredes e 
Lordelo (sua terra natal), aos 
quatro cantos do mundo: Jai-
me Pacheco.

De forma surpreendente 
e algo caricata, o candidato 
laranja procurou arrecadar 
alguns votos saltando de pá-
ra-quedas sobre o campo 
sintético da Academia, com a 
bandeira de Paredes desfral-
dada ao vento. Para além da 
aterragem um pouco desajei-
tada, ficou na retina das pes-
soas a tentativa eleitoralista 
que a mesma representou. 
Poderia sempre ter feito co-
mo o Prof. Marcelo, que mer-
gulhou nas águas do Tejo 
quando foi candidato à Câ-
mara Municipal de Lisboa. Se 
tivesse sido esta a opção, po-
dia ter ido à Levada do Souto, 
no Rio Ferreira em Lordelo e 
ter mergulhado nas águas do 
mesmo rio, especialmente 
quando a ETAR de Paços de 
Ferreira descarrega os seus 
esgotos céu aberto. Podia 
ainda ter saltado do mastro 

que o seu ainda Presidente 
queria por ao alto em Lorde-
lo, o que tornaria provavel-
mente a aterragem menos 
desajeitada e perigosa. Pode-
ria se existisse mastro, mas 
esta é uma das muitas pro-
m e s s a s  q u e  n ã o  f o r a m 
cumpridas.

Uma campanha eleitoral é 
uma discussão de ideias, de 
propostas, uma oportunida-
de para demonstrar o que foi 
feito, bem e mal, e apresentar 
soluções para alterar o que 
está errado e melhorar a vida 
das populações. Uma campa-
nha eleitoral não pode nem 
deve ser uma séria de espec-
táculos de malabarismo e 
equilibrismo, visitas a Insti-
tuições cuja existência se 
desconhecia ou ostensiva-
mente eram ignoradas até à 
data em que se lhes bate à 
porta, ou aparecer em festas 
populares que não se fre-
quentava, só para se apare-
cer na fotografia.

A opção de algumas can-
didaturas pelo mediatismo 
bacoco, fugindo do debate 
sério, só demonstra falta de 
respeito pelo eleitor, e igno-
rância de quem se candidata. 
Ainda por cima, com ar de 
gente importante, com a ar-
rogância de quem nunca na-
da fez, tudo sabe e tudo resol-
verá. Com tantos iluminados, 
nas festas populares deste 
ano podem dispensar-se as 
iluminações.

Haja paciência…

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Será que estamos na presença de um 
ilustre “Ser Divino”, que ao longo destes 
anos  nos  tem governado e  não 
sabiamos..!

Será que não sabe que para alguns ele 
é muito mau….. não sabe mas devia sa-
ber, e que por isso não é nem nunca será 
“superior”, antes pelo contrário….

Depois o convite só honraria todos os 
que aprovaram a carta educativa se esta 
realmente não tivesse fugido da direcção 
correcta.

Quem teve ousadia de fazer bem e de 
tentar fazer com que os nossos filhos te-
nham melhores condições de vida do 
que aquelas que nós tivemos, deve ser 
louvado efetivamente.

Uma atitude digna, merecedora de 
louvor, de quem tenta com o seu melhor 
servir a sua comunidade.

Mas, há sempre um mas… em 2006 
todos os que aprovaram a carta educati-
va, aprovaram um conjunto de ideias que 
serviriam de base para que Paredes pu-
desse construir novas escolas para os 
nossos meninos com todas as condições 
e melhores do que aquelas que tinham.

E aí é que temos o problema, e falo 
por mim…. 

Não posso aceitar de maneira nenhu-
ma que me associem à escolha do tipo de 
escolas que foram construídas em 
Paredes. 

Nalguns casos os pais até preferiam 
ficar nas escolas antigas, acham que ti-
nham melhores condições e por aqui se 
vê o que foi idealizado e o que foi feito.

Mas essa escolha do tipo de escola foi 

decisão única e exclusivamente de Celso 
Ferreira!

Quis escolas bonitas, mas não funcio-
nais e com muitas incorrecções tanto na 
construção como na concepção.

Ainda há poucos dias vi numa pu-
blicação que uma das mães de um cen-
tro escolar efectuou uma participação 
ao centro de Saúde de Paredes a pedir 
uma inspeção à escola do filho para ve-
rificar se há condições mínimas de 
saúde. 

Foi isto que aprovamos…? Não!
Não aprovamos escolas onde tínha-

mos que levar os nossos meninos à chu-
va para às salas de aulas (entretanto re-
visto e executados novos cobertos )…

Não aprovamos salas de aulas sem 
janelas….

Não aprovamos salas de aulas frias 
no inverno e quentes no verão….

Não aprovamos muita coisa….
Mas eu sei que em tempo de eleições 

e mesmo que não fosse, Celso Ferreira 
com a sua habilidade habitual de tentar 
passar as asneiras que fez para os outros, 
vem agora convidar todos aqueles que 
votaram a Carta Educativa para, even-
tualmente, passar a mensagem que a 
culpa é de todos….

…. E se calhar até pode ser, mas só se 
for na perspectiva de quem votou nas 
eleições em 2005…

Aí tenho culpa e por isso me peniten-
cio…. Mas de resto a culpa é tua Celso e de 
mais ninguem. 

Já agora, não aceitei o “superior” 
convite. 
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O novo centro escolar de 
Baltar tem estado sob a mira 
dos encarregados de educa-
ção, pois os episódios de mau 
estar dos seus educandos 
têm-se sucedido com o au-

mento da temperatura. O ar 
não circula de forma natural e 
as crianças têm apresentado 
queixas aos nível da respira-
ção e do mau estar que se sen-
te no interior do centro. Os 
pais exigem a existência de 
umas simples janelas, para 
que os seus filhos possam res-
pirar o ar natural, que é muito 
mais saudável. Os pais alegam 
com o que está referenciado 

no site do ministério de edu-
cação, nomeadamente: “a re-
novação do ar constitui um 
indispensável corretor das 
condições ambientais, pelo 
que deve ser assegurada, pre-
ferencialmente por meios na-
turais de fácil manuseamen-
to. Nos espaços de ensino de-
vem prever-se vãos com 
folhas basculantes reguláveis, 
para ventilação natural, sem-

pre que possível cruzada. 
Quando a ventilação natural 
se revelar insuficiente, po-
dem prever-se sistemas de 
ventilação mecânica forçada 
assegurando-se três renova-
ções de ar por hora”. Os Encar-
regados de Educação conti-
nuarão a sua luta até que a si-
tuação inesperada num 
edifício construído de raiz, 
seja devidamente resolvida.

Baltar

Novo Centro Escolar 
alvo de contestação

FAUSTINO 
 SOUSA

Chama-se Maria Carolina 
Sousa, tem quase 10 anos e é 
aluna do 4º ano no Colégio Ca-
sa Mãe. Venceu o concurso lite-
rário “ Uma Aventura…..  “ pro-
movido pela editorial Cami-
nho na modalidade de texto 
individual original. A sua histó-
ria original foi a seleccionada 
entre mais de 13000 partici-
pantes para integrar o próxi-

mo livro “Uma Aventura “ das 
conhecidas autoras Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada. Os 
seus livros têm grande sucesso 
e já foram adaptados para vá-
rias séries televisivas. A aluna 
de Baltar foi apanhada de sur-
presa, mas ficou orgulhosa e vê 
no prémio um motivo para 
continuar a desenvolver a sua 
imaginação através da escrita.

Jovem de Baltar venceu 
concurso literário  
“ Uma aventura 2017”

No passado dia 26 de 
maio, teve lugar no Quar-
tel dos Bombeiros Volun-
tários de Baltar, um se-
minário subordinado ao 
tema “Catástrofe: Que 
resposta?”, organizado 
pela Associação de Audi-
tores dos Cursos de De-
f e s a  N a c i o n a l .                                                    
Esta iniciativa teve por 
objetivo debater a orga-
nização e divulgar a ca-
pacidade instalada no 
nosso país, sobretudo a 
relacionada com a emer-
gência química, biológi-

ca, radiológica e clínica e 
contou com  a participa-
ção do Exército Portu-
guês, da Autoridade Na-
cional de Proteção Civil e 
do Instituto Nacional de 
Emergência Médica.                          
As ameaças terroristas 
que preenchem cada vez 
mais o quotidiano de to-
do o Mundo alertam-nos 
para o crescente risco de 
ocorrência de situações 
envolvendo múltiplas ví-
timas, com implicações 
na segurança e com a po-
tencial existência de si-

tuações complexas como 
risco de incêndio, encar-
ceramento, contamina-
ção ou trauma, nas quais 
as diversas forças de pro-
teção civil são agentes 
com responsabilidades 
operacionais 
importantes.

Este evento teve em 
exposição meios que di-
ficilmente podem ser 
vistos pela população e 
que puderam ser visita-
dos no Quartel da corpo-
r a ç ã o  b a l t a r e n s e .                                          
A apresentação dos te-

mas esteve a cargo da 
Major Eng.ª Ana Silva 
Correia, do Exército Por-
tuguês, que falou sobre 
planificação (elaboração 
do plano de ação); do Co-
mandante Delfim Cruz, 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, que falou 
sobre coordenação (ga-
rantia do comando e 
controlo); e de António 
Marques, Diretor de De-
partamento do Centro 
Hospitalar do Porto, que 
falou sobre ação (gestão 
da resposta e cuidados).

B.V. Baltar promoveram o seminário 
"Catástrofe: que resposta?"

Parada de Todeia
A mais louca 
corrida de carros

A EN319-3 na fregue-
sia de Parada de Todeia 
voltou a acolher a Corrida 
de Carrinhos Artesanais. 
A iniciativa levada a cabo 
pelo agrupamento de Es-
cuteiros 609 de Parada de 
Todeia, com o apoio de 
diversas entidades locais 
e do concelho, cumpriu a 
4ª edição. A prova desa-
fiou a mestria dos pilotos, 

que percorreram cerca de 
mil metros, numa descida 
acentuada e com curvas 
apertadas em carros que 
q u a l  d e l e s  o  m a i s 
original.

O Aliados Futebol Clube 
de Lordelo, fundado em 
1950, inaugurou a Acade-
mia de Formação Jaime Pa-
checo, que engloba o novo 
campo relvado sintético e os 
novos balneários do clube 
dedicados à formação. 

Jaime Pacheco, um dos 
melhores centrocampistas 
da história do futebol portu-
guês, que foi campeão euro-
peu de clubes e campeão 
nacional como jogador e 
treinador, afirmou que tem 
muito orgulho nas origens 
lordelenses. Mas, quando 
descreveu os momentos 
que viveu no clube que o viu 
nascer, a voz dele atingiu o 
pico da emoção.   (Ler noti-
cia alargada na página 9)

Depois dos aplausos, o 
Dr.  José Ramos Horta, 
Prémio Nobel da Paz, em 
1996, acarinhou o gene-
roso donativo e repugnou 
o terrível atentado terro-
rista que, na véspera, as-
s o l o u  a  c i d a d e  d e 
Londres.

No dia desse martírio, a 
feira do livro que teve lu-
gar no Museu da A Lord 
entrou na recta final. Antes 
de fechar o pano, houve 
tempo para a Letícia Brito 
apresentar “Nos Braços do 
Vagabundo”, um livro pro-
fundo, repleto de palavras 
magistrais. 

Ao longo do evento, que 
decorreu entre o dia 22 de 
Maio a 3 de Junho, o Dr. 
Francisco Leal, presidente 
da Fundação A Lord, foi um 
espectador assíduo. E, em 
diversas ocasiões, disse 
que a promoção da cultura 
é um acto de cidadania.

Lordelo
No dia do ataque a Londres

SILVIO
SILVA
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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.
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PUB

Bitarães
Saneamento

Festa dos Idosos e doentes

Relvado 
Sintético

O saneamento na Av de S. 
Tomé, que liga o lugar dos 
Chãos ao lugar de bispo, 
quando será efetuado? Fun-
cionários da Camara de Pa-

redes andam a colocar para-
lelos nas bermas o que dá a 
entender que as obras de sa-
neamento irão ser adiadas! 
Até quando? 

No próximo dia 11 de Ju-
nho, vai realizar-se a festa do 
idoso e do doente. Este evento 

terá início na Capela da Nossa 
Senhora dos Chãos com a cele-
bração da Eucaristia, às 16 ho-

ras. No final, haverá um lanche- 
convívio no salão de festas da 
Casa do Povo de Bitarães.

No passado dia 3 de junho, a 
Câmara Municipal de Paredes 
procedeu ao lançamento da 
construção do relvado sintético 
do campo de futebol “Os Lusos 
de Bitarães”. Neste evento este-
ve presente, na sede do clube, o 
Sr. Dr. Ramos Horta (Prémio No-
bel da Paz).

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa con-
tam com mais 11 novos 
bombeiros de 3ª Classe.

Terminado o período 
de formação probatório e 
de estágio, os 11 estagiá-
rios dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, 
no passado dia 2 de Ju-
nho, foram promovidos a 
bombeiros de 3ª Classe. 

Para assinalar o mo-
mento da passagem ao 
quadro ativo destes no-
vos Bombeiros, foi reali-
zada uma formatura geral 
no quartel. Essa singela 
cerimónia incluiu tam-
bém a promoção de 11 
elementos a bombeiros 
de 2ª Classe e um Bom-
beiro de 1ª. a Sub-Chefe.

A formatura apresen-
tada pelo Sub-chefe Paulo 
Leal, integrada por vários 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa, incluindo 
os elementos promovi-

dos. A cerimónia contou 
com as presenças, do co-
mandante Simão Barbo-
sa, do Adjunto de Coman-
do, e da direção da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa represen-
tada por vários elemen-
tos dos corpos Gerentes 
da Associação, e pelo ofi-
c i a l  b o m b e i r o  d e  2 ª 
Classe.

A assistir ao ato estive-
ram vários familiares e 
amigos dos voluntários 
promovidos, que partici-
param na colocação das 
novas divisas aos prota-
gonistas da noite, já que 
cada elemento teve a li-
b e r d a d e  d e  e s c o l h e r 
quem lhe colocaria as no-

vas insígnias, entre fami-
liares e amigos ou outros 
elementos do Corpo de 
Bombeiros.

No final da cerimónia, 
o comandante destacou a 
dedicação e o empenho 
de todos os elementos 
agradeceu a todos os que 
ajudaram a formar a nova 
escola que foi promovida 
e a importância da exis-
tência de todos aqueles 
que decidem abraçar o 
voluntariado, como bom-
beiros voluntários.

Os novos bombeiros 
vêm agora reforçar o corpo 
ativo dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, 
que conta, no presente, 
com mais de uma centena 
de homens e mulheres.

Rebordosa

Novos elementos  
foram promovidos  
nos Bombeiros

PAULO 
PINHEIRO

No âmbito do Dia Mun-
dial da Criança, Rebordo-
sa abriu portas para um 
dia  bem animado com 
miúdos e graúdos das es-
c o l a s  d a  c i d a d e  d e 
Rebordosa.

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa levou todas as 
crianças do pré-escolar e 
do 1º ciclo ver uma sessão 
de cinema promoveu, as-
sim, uma grande festa de-
dicada aos mais peque-

nos, onde a brincadeira 
reinou e as crianças tive-
ram oportunidade de pas-
sar um dia diferente.

Dia Radical para Alu-
nos Rebordosenses

No Polo Escolar de Re-
bordosa também a Festa 
do Dia Mundial da Criança 
foi um grandioso espaço 
de brincadeira, jogo e ani-
mação, para as mais de 
300 crianças que acompa-
nhadas pelos seus profes-

sores, auxiliares e anima-
doras tiveram oportuni-
dade de partilhar este dia.

 Um dia Radical para 
festejar o Dia Mundial da 
Criança foi organizado pe-
la Associação de Pais e En-
carregados de Educação 
do Agrupamento de Esco-
las de Vilela, com o apoio 
da Câmara Municipal, da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, do Agrupamento 
de Escolas de Vilela.

Junta de Freguesia de Rebordosa  
Leva Crianças ao cinema
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Policlínica Vale do Sousa, 
Profissionalismo e Humanismo  

Imagine que de súbito 
tem uma complicação ou 
dúvida de foro cardíaco e 

que necessita de um eletro-
cardiograma. Até aqui o per-
curso normal era uma ida ao 
médico de família ou à ur-
gência. Hoje em dia, o utente 
vem cá e na hora leva o exa-
me na mão ao mesmo tempo 
que o nosso cardiologista faz 
a leitura do exame e atua em 
função do resultado”. A expli-
cação é de Olinda Pacheco, 
enfermeira na Policlínica do 
Vale do Sousa, relatando o 
funcionamento de um dos 

serviços de excelência da 
instituição onde trabalha há 
mais de 25 anos. Cada exame 
tem um custo de “apenas” 5 
euros. 

A especialidade é desen-
volvida através de um pro-
grama informático, o Cardio 
On, que coloca a Policlínica 
Vale do Sousa (utente e o téc-
nico de enfermagem) online 
com o cardiologista a qual-
quer hora do dia ou da noite. 
Deste modo o utente fica 
imediatamente a par da sua 
situação clínica e devida-
mente acompanhado.   

DIETA3PASSOS 
PERDER 6 KG EM 30 DIAS
“Porque não basta ema-

grecer é preciso manter o pe-
so e a saúde”, a Policlínica Va-
le do Sousa, inicia a partir 
deste sábado, dia 10 de ju-
nho, consultas de nutricio-
nismo Dieta3passos por 7,50 
euros. Trata-se de um progra-
ma, abordagem nutricional, 
cujo objetivo é promover a 
perda de peso e desenvolver 
hábitos alimentares mais 
saudáveis que asseguram a 
manutenção do peso ideal no 
futuro, após a dieta. 

É uma dieta que permite 
obter resultados rápidos, 
com perca de 6 kg em 30 
dias, seguros e eficazes, sem 
que o utente passe fome nem 
perca massa muscular. A sua 
abordagem nutricional é hi-
poglucídica restritiva, mode-
radamente hiperproteica e 
baseada num acompanha-
mento semanal que promo-
ve a educação alimentar.  

Os suplementos alimenta-
res que fazem parte do progra-
ma “são de origem natural, ga-
rantem que as necessidades 
nutricionais do utente sejam 

Empresas. Profissionalismo e humanismo são o lema da Policlínica do Vale do Sousa com um 
total de 13 médicos especialistas que vão desde a medicina interna, passando por urologia até 
otorrino ou à oficina de psicologia e psiquiatria. 

satisfeitas e potenciam a perda 
de peso, garantindo melhores 
resultados”. O programa con-
templa consultas semanais, 
apoio 24h, 7 dias por semana, 
Motivação e Coaching e Pro-
grama Personalizado.    

POLICLÍNICA 
VALE DO SOUSA/
ESPECIALIDADES:
Fisioterapia/Acupuntu-

ra; Medicina Geral e Fami-

liar; Nutricionista; Podolo-
gia, Tratamento de Pés; Ofi-
c i n a  d e  P s i c o l o g i a , 
Psiquiatria; Otorrino, Ouvi-
dos, Nariz, Garganta; Audio-
logista; Medicina Geral e Fa-
miliar; Cirurgia; Cardiologis-
ta, Doenças do Coração; 
Doenças Bronco pulmona-
res, Asma, Alergias Respira-
tórias; Urologia, Vias Uriná-
r i a s  e  R i n s ;  M e d i c i n a 
Interna.

Olinda Pacheco

Dra. Paula Brito
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PUBLICIDADE

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

TAPEÇARIAS
PAPEL DE PAREDE

TETOS FALSOS

JUNHO
Campanha  

de descontos

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

email: tapboneca@sapo.pt

DESDE 1979

VISITE-NOS
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  JUN'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO A LORD
16 a 30 jun | Exposição de Arquite-

tura | Souto Moura

10 de jun | 21.30H | Música | XVIII 

ORFFLORD| Orfeão da Fundação 

A Lord | Coral da Misericórdia de 

Santo Tirso | Coral Polifónica da 

AVCR San. Mamede de Zamáns 

- Pontevedra 

BIBLIOTECA  A LORD
Escritor do mês junho| Afonso 

Cruz

O Leituras sugere… Temas infan-

tojuvenis | Harry Potter e os Talis-

mãs da Morte | J. K. Rowling

COOPERAÇÃO A LORD
14 junho |14.30h | Teatro | Desen-

volvimento da Auto - Confiança

19 a 30 junho | 14.30h às 17.30h | 

Atividades nas Férias de Verão | Ar-

tes Manuais | Sessões de Cinema | 

Visita Cultural

PAREDES (CIDADE)
MÚSICA 

9 jun | 21.30h | Jardins da Bibliote-

ca Municipal | Concerto | Grupo de 

Fados Xaile & Capas Vale do Sousa

TEATRO 

18 jun | 16h | Casa da Cultura | “Mu-

lheres Móveis” pela companhia As-

tro Fingido 

 EXPOSIÇÃO
Até 30 jun | Horário de expediente | 

Biblioteca Municipal |Exposição de 

Pintura | Os Rostos e os Gestos

 

LEITURAS 

Todas as segundas feiras | manhã - 
10h| tarde 15h | “A leitura não tem 

idade” por técnicos da biblioteca 

nas IPSS| Inscrições: biblioteca@

cm-paredes.pt/255 788 776

A leitura de “Hoje, às sete 
da manhã”, obra de Donzília 
Martins, escritora trans-
montana de Murça, radica-
da há muitos anos em Pare-
des, cumpre a missão de nos 
lembrar que não nos pode-
mos desumanizar.

O amor e a saudade são 
de todas as horas. Mas há 

horas e minutos que, para o 
tempo ser preciso, são des-
tes sentimentos. “Hoje, às 
sete da manhã” é uma senti-
da homenagem de Donzília 
Martins ao seu marido, que 
recentemente partiu. Inde-
pendentemente dos lugares 
onde se encontrassem, fala-
vam-se todos os dias àquela 

hora. Este livro é uma histó-
ria de amor, dividida por 
textos e poemas que não 
podiam ser de mais nin-
guém, tal é a naturalidade 
com que o laço que os uniu, 
e ainda une, é transportado 
pela escrita terna, feita por 
duas mãos que ainda são 
quatro. Pelo meio, há outras 

vidas, em contos de ir bus-
car emoção ao fundo de ca-
da um de nós. 

A frase
"A amizade é um amor que 

nunca morre, nem tem dis-
tâncias, nem lugar ou raça."  
De “Hoje, às sete da manhã” 
por Donzília Martins.

"Hoje, às sete da manhã", de Donzília Martins 
Livro

A Companhia Seiva Tru-
pe é só uma das mais 
conceituadas do país. 

No espetáculo encenado re-
centemente n´A Lord a temáti-
ca do velho artista sem traba-
lho, da competição feroz entre 
as pessoas foi o tema central 
numa parábola sobre a socie-
dade em que vivemos, que nos 
transporta para uma represen-
tação de dimensão poética, 
onde à ternura do palhaço se 
mistura a amargura da sua 
própria vivência…

A Seiva Trupe foi uma das 
principais impulsionadoras e 
criadoras do FITEI – Festival 
Internacional de Teatro de Ex-
pressão Ibérica, bem como da 
fundação da Academia Con-

temporânea do Espectáculo, 
da ADN – Agência para o De-
senvolvimento do Norte Tea-
tral e da AMAR – Associação 
Mutualista dos Artistas – Casa 
do Artista/Norte.

A Peça
A história de “Pequeno 

Trabalho para Velho Palhaço” 
gira em torno de três velhos 
palhaços que esperam ser re-
cebidos para um “casting” a 

fim de poderem ser admiti-
dos para um pequeno traba-
lho numa companhia, e du-
rante todo esse tempo vão 
trocando impressões sobre a 
tal entrevista e que tipo de 

n ú m e r o s  t e r ã o  d e 
apresentar.

É neste sentido que cada 
um vai recordando factos e 
trabalhos, com a permanente 
preocupação de mostrarem 
que ainda têm tanto ou mais 
talento que naqueles tempos 
dourados. Neste espaço de 
espera vão emergindo episó-
dios dramáticos e humorísti-
cos numa realidade absoluta-
mente patética. 

Na plateia do Auditório A 
Lord estiveram 240 espeta-
dores que passaram um se-
rão memorável assistindo à 
produção da Seiva Trupe 
encenada por Roberto Meri-
no com interpretação dos 
atores: Fernando Soares, 
José Cruz, Mário Moutinho, 
L u í s  R i b e i r o  e  M a n u e l 
Vieira.

Pequeno Trabalho para Velho Palhaço 
Teatro. Três palhaços ansiosos, mas esperançosos pelo que o futuro lhes reserva; a comédia “negra” da vida. 
Este foi o ponto de partida para uma noite de teatro no palco do auditório da Fundação A Lord pela Seiva Trupe.

António Orlando | texto
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FALECEU

FRANCISCO 
DA SILVA NEVES
Faleceu no dia 23 de maio, com 67 anos. Era natural 

de Arreigada- Paços de Ferreira e residente na Trav. Fundo de Vila, 
n.º 45, Arreigada, Paços de Ferreira. Era viúvo de Maria Carolina de 
Sousa Ribeiro.

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

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

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

ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

HENRIQUE 
NUNES BARBOSA
Faleceu no dia 31 de maio, com 72 anos. Era natural 

de Mouriz - Paredes e residente na Rua Alto de Mogueira, n.º 209, 
Mouriz, Paredes. Era casado com Maria José Moreira Pinto.

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

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

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

MOURIZ / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE 
OLIVEIRA DA SILVA
Faleceu no dia 1 de junho, com 57 anos. Era natural de 

Vermil- Guimarães e residente na Rua do Palito, n.º 213, (Associa-
ção Novo Cântico), Lordelo, Paredes.   Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Associação Novo Cântico, vem por este meio extremamente sensi-
bilizada 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 lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

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

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

LORDELO / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

DELFINA DE 
BARROS PINHEIRO
Faleceu no dia 25 de maio, com 86 anos. Era natural de 

Cristelo- Paredes e residente na Rua da Boavista, n.º 790, 5C, Porto.   
Era viúva de José Gonçalves Machado.

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

PORTO

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO SOARES
Faleceu no dia 28 de maio, com 60 anos. Era natural 
de Cete- Paredes e residente na Rua do Infantário, n.º 
181, Cete, Paredes.   Era casado com Margarida Celeste 

Loureiro Soares.

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

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

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

CETE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA RIBEIRO
Faleceu no dia 03 de junho, com 94 anos. Era natural 
de Castelões de Cepeda- Paredes e residente na Rua de 
S. Brás, n.º 114, 3º, Porto.   Era casado com Antónia da 

Conceição Caldas Dias Ribeiro.

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

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

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

PORTO

FALECEU

MAXIMINIO  
NUNES DE SOUSA RIBEIRO
Faleceu no dia 24 de maio, com 80 anos. Era natural 

de Vandoma - Paredes e residente na Av. Central de Reiros, n.º 367, 
Vandoma, Paredes. Era viúvo de Maria Barbosa da Rocha.

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

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

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

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

AIDA MAGALHÃES 
DA SILVA
Faleceu no dia 03 de junho, com 84 anos. Era natural de 

Real – Amarante e residente na Av. Francisco Sá Carneiro, n.º 262, 
3º, Drt., Paredes.  Era viúva de Domingos José Joaquim.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA ALVES
Faleceu no dia 29 de maio, com 86 anos. Era natural 
de Castelões de Cepeda- Paredes e residente na Rua 
de Sedouros, n.º 439, Paredes.   Era viúvo de Albertina 

Virgínia de Macedo Xavier da Rocha Leitão.

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

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

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

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ISAURA PEREIRA DIAS
Faleceu no dia 6 de junho com 95 anos. Era natural e 
residente em Sobrosa, Paredes. Era viúva de Joaquim 
de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e fu-
neral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada no 
dia 14 de junho, pelas 21:00 horas, na Igreja Paroquial de Sobrosa. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

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

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

FALECEU

JOSÉ FERNANDO RIBEIRO 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 25 de maio, com 48 anos. Era natural 

de Beire-Paredes e residente em Casais, Lousada. Era casado com 
Arménia do Carmo Jesus da Costa.

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

CASAIS / LOUSADA

FALECEU

ANTÓNIO FERNANDO 
MENDES MOREIRA
Faleceu no dia 30 de maio, com 67 anos. Era natural e 

residente em Louredo, Paredes. Era casada com Ana Maria Moreira 
Ribeiro.

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

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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

ERMELINDA TEIXEIRA
Faleceu no dia 31 de maio, com 85 anos. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 

Joaquim 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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

JOSÉ LEAL DE SOUSA
Faleceu no dia 1 de junho, com 87 anos. Era natural e 
residente em Gondalães, Paredes Era viúvo de Maria 

Isaura Rosa Pereira

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

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

MARAT FAUSTO 
ANTÓNIO FERREIRA
Faleceu no dia 22 de maio, com 93 anos. Era natural 

de Baltar – Paredes e residente no Brasil. Era casado com Maria do 
Rosário de Sousa. 

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

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

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

BRASIL

FALECEU

ALEXANDRINA FERREIRA
Faleceu no dia 30 de maio com 81 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na  Av. Padre António 
Ferreira Pombo, Modelos, Paços de Ferreira.  Era viúva 

de José Álvaro da Silva e Sousa.

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

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

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
MODELOS / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

FERNANDO MOREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 31 de maio com 62 anos. Era natural de 

Cedofeita – Porto e residente na Trav. do Anjo da Guarda, Arreigada, 
Paços de Ferreira.  Era casado com Ana Maria Jesus 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 7.º dia, ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.
 

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

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA

O seu jornal

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região, desde 

Atualidade  /  Política  /  Cultura  /  Desporto

Não perca!

Sai às Sextas!
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OPINIÃO/PUBLICIDADE

Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

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

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

OPINIÃO CLÍNICA

HILÁRIA MACHADO 
N u t r i c i o n i s t a  E s t a g i á r i a 
Hipercolesterolemia

A alimentação influen-
cia o nosso estado de saú-
de, sendo, essencialmente, 
através da falta de mode-
ração alimentar (consumo 
excessivo de gordura satu-
rada) que surge o excesso 
de colesterol no organis-
mo (hipercolesterolemia). 
O colesterol é maioritaria-
mente produzido pelo or-
ganismo (75%), sendo 
ainda obtido através da 
alimentação (25%). Em 
níveis normais, é indispen-
sável ao organismo. Quan-
do presente em excesso, 
torna-se prejudicial, sendo 
um fator de risco para o 
desenvolvimento de doen-
ças cardiovasculares. O 
colesterol LDL, conhecido 
como “mau colesterol”, de-
posita-se nas paredes das 
artérias, podendo mesmo 
ser fatal quando afeta arté-
rias do coração ou do 
cérebro. 

A subida dos níveis 
sanguíneos do colesterol 
está associada, essencial-
mente, ao consumo ex-
cessivo de alimentos de 
origem animal (carne e 
derivados,  laticínios, 
manteiga), e a produtos 
processados, como as bo-
lachas, chocolates, mar-
garinas, e refeições pré 
-confecionadas e conge-
ladas. Contudo, nunca é 
tarde para mudar, e com 
algumas alterações na 
alimentação e no estilo 
de vida (fazer exercício 
físico regularmente e não 
fumar), é possível reduzir 
os níveis de colesterol 
LDL e minorar os riscos 
cardiovasculares 
associados.

Hipercolesterolemia
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