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       TRibuTO …

a
té à renovação do ensino, pós-revo-
lução política em portugal, na déca-
da de setenta do século XX, também 

em paredes se sentia a dificuldade dos estu-
dantes para acederem ao ensino superior. 
alguns ainda tentavam chegar a um bacha-
relato, como curso médio para acesso ao tra-
balho. nessa época havia poucos advogados 
e, na prática, grande parte dos serviços rela-
cionados com os assuntos legais e contribu-
tivos estavam a cargo dos solicitadores. al-
guns constituíam agências de contribuintes 
que iam passando para os seus descenden-
tes. É o caso do meu saudoso amigo, luís 
Gonzaga Teixeira. ainda jovem frequentou o 
curso de direito, em coimbra, mas desistiu 
para se tornar solicitador, seguindo o exem-
plo profissional do seu pai, o solicitador Ma-
nuel Teixeira, de quem herdou a agência 
que, mais tarde, após o seu falecimento pas-
sou para o filho.
após a instrução primária, na escola do par-
que da Vila, fez os estudos liceais em dois 

colégios, tendo como colega Fran-
cisco sá carneiro, de quem se tor-
nou amigo e com quem desenvol-
veu o sentido da política. chegou à 
universidade de coimbra com ele-
vada média escolar, devido à sua 
aplicação e inteligência.
ainda jovem chegou a ser conheci-
do por “menino do parque”, dada a 
sua origem social e a passagem pe-
lo união de paredes como jogador de futebol 
e de hóquei em patins. no clube do seu cora-
ção foi, para além de jogador, presidente da 
direção, bem como presidente da assem-
bleia-Geral e conselheiro das direções, lu-
gar em que tive o prazer de com ele dialogar. 
o sr. luís Teixeira era possuidor de uma for-
tíssima convicção clubística e era um verda-
deiro mestre das estratégias. para além da 
sua dedicação ao desporto, nunca esqueceu 
a política, nem os amigos do colégio na luta 
contra o sistema de ensino que afinal limita-
va a tantos e servia a tão poucos. nascido em 

1932, foi casado com a professo-
ra Hedviges dias castro e pai de 
três filhos. Foi Vice-presidente e 
presidente da câmara Municipal 
de paredes, num período contur-
bado, tendo a sua presidência si-
do considerada relevante na mu-
dança do sistema municipal, na 
resolução do apoio aos funcioná-
rios e nas novas exigências do pú-

blico em geral. como moderador e conhece-
dor do ambiente político gerado com a na-
cionalização do Hospital da Misericórdia de 
paredes, aceitou fazer parte da sua comis-
são administrativa, constituindo, de forma 
estratégica, uma maioria estável que mere-
ceu elogios na resolução final. Foi uma figura 
muito estimada em paredes, com quem dava 
gosto conversar e escutar os seus argumen-
tos, sobre a vida dos mais desfavorecidos e 
da pressão política que ajudou a derrubar. 
Falecido em 2003, deixou um enorme con-
junto de amigos com saudade.

luís Gonzaga Teixeira – solicitador

POR: gasTÃO MOReiRa

R
eparaste, caro leitor, 
que calhou este ano a 
páscoa no dia 1 de abril, 

dia das mentiras.
Também eu reparei nisso, caro 

leitor, o que me fez reflectir que, se 
por acaso viste, vires ou vieres a ver 
alguma verdade nas palavras dos 
meus editoriais, desde logo te devo 
dizer que não te podes iludir com 
elas, porque não será nenhuma ver-
dade de carácter absoluto e que não 
contemple qualquer excepção.

se, porém, não encontraste, não 
encontras e não vieres a encontrar 
qualquer verdade, não te iludas 
também, porque, por certo, tam-

bém não estiveste, estás ou estarás, 
cem por cento correto.

por isso, caro leitor, se te prepa-
ravas para me criticar e me desmen-
tir, conta desde já com a minha ade-
são e concordância à razão dos ar-
g u m e n t o s  q u e  e r u d i t a m e n t e 
elaborarias e que descortinariam  
nos exemplos que invocasses, a in-
veracidade em afirmações minhas 
naquilo que eu escrevi, escrevo e 
escreverei.

acaba assim a discussão entre 
nós dois, caro leitor, cada um tran-
quilo e sossegado com a sua verda-
de diferente da do outro?

de maneira nenhuma, caro lei-
tor, teremos sempre a discutir entre 
nós, aceitando galhardamente as 
nossas diferenças, qual de nós de-
fende a regra, e qual defende a 
excepção.

e, por regra, que terá natural-

mente alguma execpção, não esta-
remos de acordo.

e é assim, caso não tenha perce-
bido, caro leitor, que resolvi home-
nagear esta páscoa, por coincidên-
cia calhada em dia de mentiras, co-
mo aquilo que ela é: a Verdade que 
mostrando-se aparentemente co-
mo um Fim, só se explica se for com-
preendida como um novo início.

para cristo, para o Mundo, para 
todos e cada um de nós.

Mesmo que não acreditemos.
“a história está sempre a reco-

meçar, está sempre a fazer-se a su-
perar-se. o seu destino é o mesmo 
de todas as coisas do Homem. não 
acredito, pois, que os livros de His-
tória que escrevermos sejam váli-
dos por séculos e séculos. não exis-
te um livro escrito de uma vez por 
todas, e todos nós o sabemos” 

Fernand braudel

Por
vasCO
RibeiRO

diretor

EDITORIAL

a verdade da Páscoa

HiláRia MaCHaDO

nutricionista de Vilela no centro Médico 
e de enfermagem de paços de Ferreira

a Quinoa é originária da re-
gião dos andes. Há registos da 
sua utilização pelos incas 3000 
a.c., sendo considerada o “grão 
mãe”, e por isso, considerada um 
alimento sagrado.

É bastante completa do pon-
to de vista nutricional e contém 
os nove aminoácidos essenciais, 
ou seja, aqueles que não são 
produzidos pelo organismo e, 
por essa razão, precisamos de 
os obter a partir da alimenta-
ção. para além do seu elevado 
teor em proteína, fibra (ajuda a 
regular o intestino), ômega 3 e 
ômega 6 (ajuda a prevenir doen-
ças cardiovasculares e a contro-
lar os níveis de colesterol), é 
também rica em minerais (zin-
co, potássio, magnésio, cálcio, 
fósforo e ferro), vitaminas do 
complexo b e vitamina e.

além de tudo isto, é isenta de 
glúten sendo, por isso, conside-
rada como uma boa alternativa 
para pessoas com doença celía-
ca (alergia ao glúten).

encontramos quinoa no mer-
cado sob diversas formas: em 
g r ã o  c r u ,  f a r i n h a ,  m a s s a  e 
cereal. 

a sua utilização pode ser 
bastante versátil. nas saladas, 
com frutas, iogurtes ou em bo-
los, representam alguns exem-
p l o s  d a s  s u a s  p o s s í v e i s 
utilizações.

apesar do seu excelente con-
teúdo nutricional, deve ser con-
sumida com moderação. antes 
de a cozinhar, deve-se deixar a 
quinoa de molho durante algu-
mas horas, o que vai melhorar a 
sua digestibilidade.

Quinoa
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Todos os dias, os nossos olhos estão 
em constante exposição a radiações, se-
jam elas solares ou artificiais. a exposição 
excessiva destas luzes causa uma elevada 
sensibildade ao nosso olho, podendo pro-
vocar graves danos. Quando esta sensibil-
dade ocorre, também, em ambientes com 
pouca luz dá-se o nome de fotofobia.

a sensação de olho seco, a dificulade 
em estar em ambientes com elevada in-
tensidade de luz, o constante lacrimejo e 
olhos vermelhos, são os principais sinais e 
sintomas desta sensibilidade excessiva. 

Todas as pessoas podem apresentar 
fotofobia, independentemente da idade. 
no entanto, existem algumas causas que 
contribuem para uma maior probabilida-
de desta surgir. a pigmentação que dá cor 
à íris, com o nome de melanina, é a princi-
pal causa natural. Quanto maior for essa 
quantidade de pigmento, maior a prote-
ção do olho. desta forma, pessoas albinas 
e loiras têm uma maior disposição para 
serem sensíveis à claridade.  pessoas com 
astigmatismo podem também serem mais 
suseptíveis a fotofobia, uma vez que a sua 
principal característica é alteração do 
formato circular da córnea.

outras causas associadas são os facto-
res externos como: a ingestão de medica-
mentos, o uso excessivo e inadequado de 
lentes de contacto e alergias, levam a que 
o nosso organismo fique mais vunerável.

os cuidados com a fotofobia começam 
com a prevenção. a melhor forma de o fa-
zer é procurar descobrir a causa do sinto-
ma. deve consultar o seu profissional de 
visão para que este possa ajudar e acon-
selhar com mais precisão.  Muitas vezes a 
solução passa pelo uso de uns óculos de 
sol com filtro de protecção ultravioleta.  
as cores nas lentes dos óculos de sol têm 
um papel que vai além do sentido estéti-
co, selecionam a quantidade de luz que 
chega aos olhos, apresentando por isso 
diferentes formas de protecção. 

se tem estes sintomas não adie mais, 
aconselhe-se junto do seu especialista 
qual a melhor solução para si.

informe-se mais e melhor connosco. 
encontre-nos na opticalia paredes, perto 
da rotunda da saída da autoestrada na 
Rua 1º de dezembro nº 66,  4580-021 em 
p a r e d e s .  c o n t a c t o  t e l e f ó n i c o : 
224932099.

o que é a fotofobia?

N
o relatório sobre 
a 'execução or-
çamental da ad-

ministração local 2017' di-
vulgado na passada quarta-
f e i r a ,  d i a  4  d e  a b r i l ,  o 
conselho das Finanças pú-
blicas (cFp) afirma que "a 
despesa por pagar dos mu-
nicípios  apresentou em 
2017 uma melhoria global 
face a 2016", com uma re-
dução de 104 milhões de 
euros dos passivos não fi-
nanceiros, uma redução de 
73,5 milhões de euros das 
contas a pagar e uma redu-
ção de 50,6 milhões de eu-
ros dos pagamentos em 
atraso.

apesar desta evolução 
favorável, "ocorreram tam-
bém situações individuais 
de agravamento", com três 
municípios a evidenciarem 
aumentos superiores a um 
milhão de euros nos paga-
mentos em atraso: paredes, 
p e n a f i e l  e  M a c e d o  d e 
cavaleiros.

no caso específico de 
paredes a revelação destes 
dados não surpreendem o 
atual presidente de câma-
ra ,  a l ex a n d r e  a l m e i d a . 
“Quando apresentamos o 
orçamento da má herança 
tratei de avisar que isto ia 
acontecer. aliás ainda vai 
piorar este ano de 2018. 
porque em 2017 o executi-
vo anterior lançou 15 mi-
lhões de euros em obras e 
desses 15 milhões apenas 
pagou 500 mil euros e só ti-
nha de receitas certas, para 
fazer face a essas obras que 
lançou,  cerca de 1,5 mi-
lhões de euros. este dese-

quilíbrio é tal que só podia 
dar nisto. e mais dos 15 mi-
lhões lançados em 2017 só 
5% é que foram faturados e 
os restantes 95% ficaram 
para ser faturados este ano 
de 2018. ou seja, no final 
do ano sem que a minha 
gestão lance qualquer obra 
nova, a situação dos paga-
mentos da câmara de pare-
des ainda vai piorar em re-
lação a 2017”,  explicou o 
autarca disse ao progresso 
de paredes. 

no país, o stock dos pa-
gamentos em atraso totali-
zou 95,5 milhões de euros 
no conjunto de 2017, me-
nos 50,6 milhões de euros 
(35%) do que os 146,1 mi-
lhões verificados no ano 
anterior.

a i n d a  a s s i m ,  m a i s  d e 
90% da dívida vencida e não 
paga há mais de 90 dias, em 
31 de dezembro de 2017, 
estava concentrada em 19 
municípios: paredes, pena-
fiel, paços de Ferreira, na-
zaré, aveiro, Vila Real de 
santo antónio, celorico da 
beira, setúbal, alcochete, 
Tabuaço, Tábua, ourique, 
Vila do bispo, peso da Ré-
gua, Mourão, Macedo de 
cavaleiros, Golegã, Machi-
co e Moimenta da beira.

cada um destes municí-
pios tinha pagamentos em 
atraso superiores a um mi-
lhão de euros no final de 
2017, sendo que a nazaré, 
penafiel e aveiro eram os 
que tinham maiores mon-
tantes por pagar: 17,2 mi-

lhões, 11,9 milhões e 9,1 
milhões, respetivamente.

Recorde-se que o muni-
cípio de paredes anunciou 
recentemente que contraiu 
um novo empréstimo e mé-
dio e longo prazo, no valor 
de cerca de 29 milhões de 
euros, para liquidar anteci-
padamente outros emprés-
timos contraídos pela ges-
tão (psd) de celso Ferreira. 
“em menos de seis meses, o 
executivo ps ultrapassa a 
primeira etapa, o que vai 
permitir uma mais suave re-
dução do excessivo endivi-
d a m e n t o  b a n c á r i o  p a ra 
possibilitar prosseguir com 
os instrumentos de mudan-
ça na autarquia”, rejubilou o 
atual presidente de câma-
ra, alexandre almeida (ps). 

"Má herança" de Paredes  
prejudica Execução Orçamental 
da Administração Local
Finanças. Município de paredes registou em 2017 pagamentos em atraso superio-
res a um milhão de euros. situação não surpreende alexandre almeida.

antónio Orlando | texto
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Organismo liderado por
Teodora Cardoso registou a vermelho
contas em atraso da Câmara de Paredes
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O 
Hospital da Mi-
sericórdia de 
p a r e d e s  e  a 

cespu juntaram-se ao cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
sousa (cHTs) como mem-
bros fundadores do a2cdi 
(agrupamento académico 
clínico do douro interior), 
q u e  v a i  f u n c i o n a r  e m 
penafiel. 

o a2cdi, tem como obje-
tivos promover a formação 
e ensino científico em diver-
sas áreas como enferma-

gem, medicina, fisioterapia, 
inteligência artificial, entre 
outras.

o agrupamento acadé-
mico clínico do douro inte-
rior, poderá chegar a um mi-
lhão de pessoas nas regiões 
do Tâmega e sousa, Trás-os-
Montes e alto douro.

o cHTs deu assim mais 
um passo na sua interven-
ção no panorama da saúde, 
ao ter sido fundador do 
a2cdi, em conjunto com o 
cHTMad (centro Hospita-
lar de Trás os Montes e alto 
douro), o Hospital da Mise-
ricórdia de paredes e a ces-

pu (cooperativa de ensino 
s u p e r i o r  po l i t é c n i c o  e 
universitário).

para carlos alberto, pre-
sidente do cHTs “abrem-se 
diversas e maiores oportu-
nidades para novos projetos 
de ensino e investigação na 
área da saúde nesta vasta 
região do Tâmega e sousa e 
Trás-os-Montes e alto dou-
ro, que virão acrescentar 
mais valias nomeadamente 
aos projetos já em desenvol-
vimento nas diversas insti-
tuições, agora de forma arti-
culada e com força acresci-
da. nos próximos tempos 

haverá mais novidades as-
sociadas a este projeto, sen-
do esperada a participação 
de um número crescente de 
novas personalidades cujo 
contributo intelectual vai 
acrescentar valor ao proje-
to e à região.” 

além das instituições já 
referidas, há outras mani-
festações de interesse que 
provavelmente se virão a 
juntar em breve ao (agrupa-
mento académico clínico 
do douro interior), criando 
assim um centro de referên-
cia ao nível da investigação e 
do ensino em saúde.

Hospital de Paredes e CESPU 
na base da fundação de 
Agrupamento Académico 
Clínico do Douro Interior 
antónio Orlando | texto

Realizaram-se a 
24 de março, no audi-
tório do Hospital pa-
dre américo, as i Jor-
nadas dos assisten-
t e s  Té c n i c o s  d o 
centro Hospitalar do 
Tâmega e sousa (cH-
Ts). Foram cerca de 
200 os participantes 
desta iniciativa que 
pretendeu promover 
o diálogo sobre as no-
vas exigências da 
profissão.

o programa das 
jornadas desenvol-
veu-se em torno de 
dois temas bastante 
atuais, a “desmate-
rialização dos pro-
cessos e  as  novas 
exigências da profis-
são assistente Téc-
nico” e “a moderni-
zação administrativa 
e a contribuição dos 
assistentes Técni-
cos”, que surgem no 
âmbito da ampla im-

plementação do pro-
j e t o  “ s n s  s e m 
papel”.

este processo, do 
qual o cHTs faz parte, 
tem como finalidade a 
desburocratização, 
desmaterialização e a 
consequente aposta 
na informatização 
das instituições do 
sns.

as jornadas conta-
ram com oradores e 
participantes de vá-
rias instituições de 
saúde do país e abor-
dou várias questões 
relacionadas com 
“aces versus Hospi-
tal – a visão do assis-
tente Técnico”, “a qua-
lificação e a formação 
como agentes poten-
ciadores do desenvol-
vimento profissional/
motivacional dos as-
sistentes Técnicos” e 
“Humanização do 
atendimento”.

i Jornadas  
dos assistentes 
Técnicos do centro 
Hospitalar do 
Tâmega e sousa
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Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro  |  4580-104 Paredes  |  255 776 010  |  Abre às 12:00
marnabocamarisqueira@gmail .com

FesTival DO MaRisCO
De 13 a 29 De abRil

abeRTO nO Dia De PásCOa

SAlA PróPriA PArA bAnqueteS e ComunhõeS, viStAS PAnorâmiCAS, Ar ClimAtizADo

A
ntónio coelho, 
um engenheiro 
eletrotécnico de 

Recarei, foi distinguido com 
uma menção honrosa no 
concurso sony World photo-
graphy awards 2018. antó-
nio coelho venceu a catego-
ria Melhorada – fotos com 

aprimoração digital. a foto é 
um auto-retrato captado 
perto de casa, em Recarei, ao 
qual deu o nome de solidão. 

nas palavras do fotógra-
fo, a imagem pareceu-lhe in-
teressante “com aquela en-
trada de luz, com uma peque-
na névoa matinal por entre as 
árvores. a primeira imagem 
que captei não tinha nin-

guém mas pareceu-me inte-
ressante colocar o elemento 
humano no frame. ao passar 
para o preto e branco notou-
se ali um drama. depois foi 
uma questão de trabalhar a 
imagem no contraste entre 
luz e escuridão e adicionar 
aquele desvanecimento nu-
ma parte da imagem criando 
a sensação de que algo esta-

va a desvanecer diante da 
pessoa que estava naquele 
local”, explica.  

antónio coelho também 
foi distinguido na categoria 
“enhance” com uma foto so-
bre o trabalho do artista pa-

redense. Refira-se que antó-
nio coelho já venceu e foi in-
d i c a d o  e m  m e n ç õ e s 
honrosas de concursos tão 
famosos como o pX3, o inter-
national photographer of the 
Year, Monovisions ou o Mo-

noawards. em outubro de 
2017 ganhou o primeiro lu-
gar no Xposure 2017, pelo 
qual foi aos emirados Árabes 
unidos receber um prémio 
e m  d i n h e i r o  e  n o v o 
equipamento.

Fotografo 
de Recarei entre  
os melhores da Sony
COnCuRsO. antónio coelho também foi distinguido na cate-
goria “enhance” com uma foto sobre o seu trabalho.

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

leiTÃO assaDO TilCaRne, lDa.
Faça a sua enCOMenDa

gRuPO TalHO TilCaRnes

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

Quinzenalmente  com toda 
a informação  da região.

não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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a autoridade Tributária e 
aduaneira já divulgou a lista 
com mais de 3.700 institui-
ções às quais pode ser consig-
nado 0,5% do iRs dos contri-
buintes. em paredes há 14 
entidades que integram a 
lista.

Quem quiser doar parte 
do seu iRs a estas instituições 
pode fazer dois tipos de con-
signação quando preencher a 
declaração de iRs. a primeira, 
isenta de qualquer custo para 
o contribuinte, passa por con-
signar 0,5% do iRs liquidado a 

uma das instituições, passan-
do aquilo que seria receita do 
estado a ser entregue à enti-
dade indicada.

os contribuintes podem 
ainda optar por doar o benefí-
cio fiscal arrecadado com as 
faturas pedidas em sectores 
como restauração, cabelei-
reiros ou oficinas, aí sim, abdi-
cando desse valor.

a entrega da declaração 
de iRs relativa ao ano de 
2017 arrancou no passado 
dia 1 de abril e prolonga-se 
até ao dia 31 de maio de 2018.

o empresário Joaquim 
bismarck pinto lopes, de 73 
anos, uma referência no ne-
gócio das viagens, foi home-
nageado pelo Rotary club de 
paredes. no tributo profissio-
nal o Rotary enalteceu o per-
curso deste paredense de 
cête que transportou inúme-
ros turistas para os quatro 
cantos do mundo.  a empresa 
pinto lopes foi fundada em 
1974, e a sua ligação aos 
transportes está intrinseca-
mente ligada aos antepassa-
dos de Joaquim bismarck 
pinto lopes que remonta a 
1862. Foi uma carruagem da 
família pinto lopes que inau-
gurou a “famosa” ponte Hint-
ze Ribeiro, em entre-os-Rios, 
travessia que tragicamente 

viria a colapsar a 4 de março 
de 2001. a empresa alpendu-
rada e grupo asa douro estão 
ligados à família da ilustre fi-
gura de cête que agora foi 
homenageada.  a direção des-
te jornal endereça os para-
béns a Joaquim bismarck 
pinto lopes considerando 
justa esta homenagem ao em-
presário e assinante de o 
progresso de paredes.

iRs pode ajudar  
14 instituições de paredes

pinto lopes  
homenageado pelo Rotary 
club de paredes

A
ssinalou-se no dia 31 
de março o dia na-
c i o n a l  d o  d o e n t e 

com acidente Vascular cerebral 
(aVc): alertar a população para 
os sintomas do aVc e procedi-
mentos a tomar foi  objetivo 
principal da evocação daquela 
data. precisamente por este mo-
tivo, o ineM aconselha a utiliza-
ção do número europeu de 
emergência – 112, nos casos em 
que os sinais e sintomas do aVc 
estejam presentes.

o centro Hospitalar Tâmega 
e sousa – Hospital padre améri-
co em penafiel com 189 ocor-
rências em 2017 está entre os 
h o s p i t a i s  q u e  r e c e b e ra m  o 
maior número de casos encami-
nhados pela Via Verde do aVc. 
o Hospital de são João teve 233 
ocorrências.

Falta de força num braço, bo-
ca ao lado ou dificuldade em fa-

lar são sinais e sintomas que po-
dem indicar a ocorrência de um 
aVc. se estes sinais forem reco-
nhecidos, ligar o número euro-
peu de emergência – 112 é a 
atuação mais adequada, pois a 
rápida intervenção médica es-
pecializada é vital para o suces-
so do tratamento e posterior 
recuperação do doente.

em 2017 o ineM registou 
3.138 casos de aVc encaminha-
dos para a Via Verde do aVc, 
uma média de nove casos por 
dia. os distritos de porto e lis-
boa registaram o maior número 
destes encaminhamentos.

o aVc continua a ser uma 
das principais causas de morte 
em portugal, sendo também a 
principal causa de morbilidade e 
de potenciais anos de vida per-
didos no conjunto das doenças 
cardiovasculares. as primeiras 
horas após o início dos sintomas 
de aVc são essenciais para o so-
corro da vítima, pois é esta a ja-
nela temporal que garante a efi-

cácia dos principais tratamen-
tos. o ineM aconselha, por isso, 
os cidadãos a ligarem 112 sem-
pre que alguma vítima de doen-
ça súbita apresente os sinais e 
sintomas do aVc, de modo a re-
duzir o número de doentes com 
esta patologia que recorrem aos 
hospitais pelos seus próprios 
meios, situação que, na maior 
parte dos casos, atrasa o início 
do tratamento da doença, redu-
zindo a sua eficácia.

desde que esta Via Verde foi 
criada, em 2006, mais de 31 mil 
doentes puderam beneficiar de 
um melhor tratamento.

o aVc é um défice neurológi-
co súbito, motivado por isque-
mia (deficiência de irrigação 
sanguínea) ou hemorragia no 
cérebro. para prevenir a doença, 
devem ser adotados hábitos de 
vida saudáveis, evitar-se o taba-
co e a vida sedentária e ter espe-
cial atenção a doenças como a 
hipertensão, diabetes ou arrit-
mias cardíacas.

INEM encaminhou  
3 mil doentes para a 
Via Verde do AVC
saúDe. centro Hospitalar Tâmega e sousa está entre os hospitais que re-
ceberam o maior número de casos encaminhados pela Via Verde do aVc

antónio Orlando | texto
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políTica

PUB

A
lexandre almeida 
no discurso de 
boas-vindas ao 

XViii congresso do ps/por-
to, que no dia 24 de março 
decorreu no pavilhão Rota 
dos Móveis, em lordelo, pu-
xou pelos galões de autarca 
socialista apontando o dedo 
ao psd. “aqui a direita mos-
trou a sua incompetência e 
incapacidade e deixou pro-
vas que os princípios do neo-
liberalismo e megalomanias 
pessoais, quando juntos, são 
desastrosos para os cidadãos 
e para os territórios”.

alexandre almeida fez, 
depois, a defesa da descen-
tralização de poderes do es-
tado para as autarquias. “É 
preciso explicar ao país e aos 
cidadãos o que verdadeira-
mente está em causa. deve-
mos lutar pela descentraliza-
ção a favor de um país mais 
moderno, mais eficiente e 
mais desenvolvido”, afirmou.

José carlos barbosa, pre-
sidente do ps/paredes, satis-
feito com a realização do 
evento partidário no conce-
lho desafiou o Governo a fa-
zer a descentralização das 
infraestruturas, designada-
mente da linha Ferroviária 
do douro. “Temos uma das 

mais belas linhas do mundo, 
mas infelizmente continua a 
ser gerida a partir de lisboa. 
não será a hora de olhar para 
o verdadeiro potencial turís-
tico desta linha? será possí-
vel que a partir de lisboa 
continuem a dar prioridade a 
comboios espanhóis com 
mais de 30 anos, com ar con-
dicionado e que impedem os 
passageiros de abrirem as 
janelas quando temos com-

boios mais confortáveis e 
que permitem a abertura das 
janelas…? não seria uma vi-
são de futuro reabrir a linha 
internacional do douro que 
asseguraria a ligação ferro-
viária a Madrid”, interrogou o 
líder do ps/paredes, perante 
o ministro dos negócios es-
trangeiros, augusto santos 
silva que fez o encerramento 
do congresso.  

“nós merecemos a con-

fiança das pessoas. Temos 
um Governo com o apoio dos 
Verdes, pcp e bloco de es-
querda numa base em que 
está escrito o que são as con-
dições do governo nas áreas 
em que o acordo existe e as 
áreas em que não existe 
acordo. o Governo é do ps 
que acredita que o futuro de 
portugal é a união europeia 
e Zona euro, que passa por 
cumprir todos os nossos 

compromissos e usar a nossa 
voz para mudar a europa e 
reformar a europa naquilo 
que tem de ser reformada. a 
europa confia em nós porque 
nenhum de nós vai ajoelhar 
em bruxelas ou em berlim”, 
disse. 

Refira-se que estava pre-
vista a presença do secretá-
rio-geral do ps e primeiro-
ministro, antónio costa, na 
sessão de abertura, mas o 

governante foi desviado para 
as sessões da defesa da flo-
resta que decorreram na-
quele dia. 

Manuel pizarro, reeleito 
presidente da Federação 
distrital do porto do ps, des-
tacou que o congresso assi-
nalou “a vitalidade do ps do 
distrito”, lembrando os resul-
tados conseguidos nas últi-
mas autárquicas, em que 
conquistou 11 dos 18 muni-
cípios do distrito do porto e 
realçou os casos de paredes 
e Marco de canaveses, onde 
o ps venceu pela primeira 
vez, e ainda a vitória “estron-
dosa” de Humberto brito em 
paços de Ferreira.

Mas o tempo, diz o presi-
dente da Federação distrital 
do porto, é de preparar o fu-
turo. “É altura para construir 
uma agenda política para o 
desenvolvimento do distrito 
com vista ao progresso, coe-
são social e territorial”. entre 
as principais metas para a 
ação da Federação distrital 
estão a preparação das elei-
ções europeias e legislativas. 
“Queremos uma vitória clara 
no distrito do porto contra a 
direita, venha ela junta ou se-
parada. Queremos ter muito 
mais votos que o psd e que o 
cds, venham juntos ou sepa-
rados”,  concluiu Manuel 
pizarro.

Alexandre Almeida acusou  
a direita de incompetência desastrosa  
no Congresso do PS/Porto 
POlíTiCa. um milhar de socialistas participou, no XViii congresso do ps/porto, que decorreu no pavilhão Rota dos Móveis, em 
lordelo. líder do ps/paredes desafiou o Governo a fazer a descentralização das infraestruturas.

antónio Orlando | texto
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políTica/despoRTo

a associação desportiva 
de patinagem artística - pa-
redes (adpa) sagrou-se 
campeã nacional,  com o 
quarteto "be our Guest" nos 
nacionais realizados pela Fe-
deração de patinagem de 
portugal (Fpp). com este 
triunfo as jovens atletas da 
adpa apuraram-se para o 
campeonato da europa, que 
s e  r e a l i z a  e s t e  m ê s  e m 
espanha.

nos nacionais que se rea-
lizaram no pavilhão Multiu-
sos de Fafe, a 17 e 18 de mar-
ço, o quarteto "love", da ad-

pa classificou-se em oitavo 
lugar. Mas os bons resulta-
dos da comitiva de 15 atletas 
que a adpa levou a Fafe não 
se ficaram por aqui. 

outros atletas da adpa 
contribuíram para o êxito al-
cançado pelos grupos em 
que participaram. o Quarte-
to “The project”, que integra 
dois atletas seniores da ad-
pa, assim como o Grupo pe-
queno de show com o mes-
mo nome, que conta com ou-
tros cinco atletas do clube, 
conquistaram, igualmente, o 
primeiro lugar do pódio, e 
também irão representar 
portugal no campeonato da 
europa.

patinagem artística  
de paredes é campeã 
nacional

antónio Orlando | texto

D
omingos barros 
um dos maiores 
empresários do 

setor das madeiras foi ao 
XViii congresso do ps/por-
to que decorreu em lordelo, 
chamar a atenção do Gover-
no para que oiça os empre-
sários face à diabolização do 
eucalipto e da reorganiza-
ção e renovação da floresta 
em curso após a tragédia 
dos fogos florestais do últi-
mo verão. 

convidado a participar, 
na qualidade de indepen-
dente no congresso que 
consagrou Manuel pizarro 
como líder distrital dos so-

cialistas, domingos barros 
lamentou que até agora nin-
guém com responsabilida-
des do Ministério da agri-
cultura tenha interpelado 
os empresários de paredes 
e paços de Ferreira que pro-
duzem cerca de 80% do mo-
biliário e derivados de ma-
deira no nosso país e que, 
por via dessa pujança, são 
responsáveis por “muitos 
m i l h a r e s  d e  p o s t o s  d e 
trabalho”.

“a nossa região centro/
norte, juntamente com a 
Galiza, tem os melhores so-
los do mundo para a produ-
ção do eucalipto, uma rique-
za natural que não deve ser 
desperdiçada, desde que 
bem ordenado e demarcado 

para não pôr em causa a se-
gurança e não colocar em 
risco as populações”.

É que, segundo domin-
gos barros, a indústria das 
madeiras e do mobiliário 
tem de importar cerca de 
95% da matéria prima, logo, 
no dizer do empresário pro-
dutor de folhas de madeira, 
“tem que se fazer algo para 
inverter esta situação muito 
negativa para o nosso país, 
uma vez que temos os me-
lhores solos não só para eu-
caliptos, mas também para 
outras madeiras nobres tais 
como nogueira, cerejeira, 
castanho, freixo, tulipa, al-
gum carvalho, entre outras, 
criando assim melhores 
condições para as novas ge-

rações poderem utilizar tão 
i m p o r t a n t e  r i q u e z a 
natural”. 

o Ministério da agricul-
tura e os responsáveis das 
florestas segundo o empre-
sário, “devem estar mais 
próximos e dialogar mais 
com os nossos empresários, 
pois estes melhores que 
ninguém são conhecedores 
d a s  m a d e i r a s  q u e  s ã o 
utilizadas”.

Refira-se que a nossa re-
gião é tradicionalmente co-
nhecida por produzir o me-
lhor mobiliário, carpintaria 
e outros derivados que são 
apreciados no mundo intei-
ro desde a china, índia, es-
tados unidos, austrália, 
Rússia, Médio oriente, etc. 

Empresário Domingos 
Barros reclamou  
atenção do governo na 
reorganização da floresta
antónio Orlando | texto
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FuTebol

JornADA 25ºJOR. 
  24/03

ad Várzea Fc 1-1 ud Torrados

aJM lamoso 2-2 ass nevogilde

  25/03

Fc parada 2-0 sc salvadorense

caíde Rei 2-0 Raimonda

livração 0-2 lousada b

adc Frazão 0-3 ad Marco 09

s. lourenço douro 7-1 ccd sobrosa

Fc lagares 4-2 uds Roriz

JornADA 21ºJOR. 
  04/04

escola Futebol 115 20:00 usc baltar

  30/03
inter Milheirós 6-0 escola Futebol 115
usc baltar 9-1 Vandoma
Ramaldense 5-2 Zebreirense
isc sobreirense 5-2 sc nun´Álvares b
ac Gervide 3-1 Melres dc
bougadense b 5-0 leões seroa
aliados lordelo b 2-0 aliança de Gandra b
sp. cruz 3-1 M. G. costa
Monte córdova 3-1 Gdc Ferreira

JornADA 26ºJOR. 
  25/03

Fc Vilarinho 0-2 cd sobrado

Rebordosa ac 3-1 Folgosa da Maia

aliados lordelo 1-0 paços Ferreira b

barrosas 5-3 s. pedro da cova

Vila Meã 3-0 baião

ermesinde 1936 1-3 lixa

sc nun´Álvares 0-2 paredes

Tirsense 3-0 Penafi el B

JornADA 27ºJOR. 

  31/03

sp. espinho 3-3 cesarense

canelas 2010 3-1 camacha

cinfães 0-1 Fc Felgueiras 1932

sc coimbrões 1-0 Freamunde

Fc pedras Rubras 0-0 Trofense

amarante Fc 2-2 Gondomar

ad sanjoanense 3-1 sousense

aliança de Gandra 0-0 sc salgueiros

JornADA 24ºJOR. 
  17/03

ud Torrados 1-1 Fc lagares

lousada b 1-2 caíde Rei

  18/03

sc salvadorense 3-1 ad Várzea Fc

Raimonda 1-0 Fc parada

ass nevogilde 2-1 livração

ad Marco 09 3-3 s. lourenço douro

ccd sobrosa 2-2 aJM lamoso

uds Roriz 1-0 adc Frazão

JornADA 24ºJOR. 
  24/03

Gdc Ferreira 5-0 bougadense b

M. G. costa 2-3 ac Gervide

sc nun´Álvares b 1-4 inter Milheirós

  25/03

Zebreirense 1-3 Monte córdova

Vandoma 0-1 Ramaldense

leões seroa 1-2 aliados lordelo b

aliança de Gandra b 0-0 sp. cruz

Melres dc 0-1 isc sobreirense

JornADA 25ºJOR. 

  18/03

cd sobrado 0-3 barrosas

Folgosa da Maia 1-0 Fc Vilarinho

aliados lordelo 1-3 Rebordosa ac

s. pedro da cova 1-1 Vila Meã

baião 3-3 sc nun´Álvares

lixa 2-0 Tirsense

paredes 2-0 ermesinde 1936

paços Ferreira b 4-0 Penafi el B

JornADA 26ºJOR. 
  24/03

sc salgueiros 1-1 amarante Fc

camacha 2-0 cinfães

  25/03

Fc Felgueiras 1932 0-0 aliança de Gandra

cesarense 1-1 canelas 2010

Freamunde 0-0 sp. espinho

sousense 1-3 Fc pedras Rubras

Trofense 2-0 sc coimbrões

Gondomar 1-1 ad sanjoanense

PROXiMOs JOgOs  26ª JOR. 

8/04

Raimonda - livração; sc salvadorense 

- caíde Rei; Fc parada - ad Várzea Fc; 

lousada b - aJM lamoso;  ass nevogilde 

- s. lourenço douro;  ad Marco 09 - Fc 

lagares; ccd sobrosa - adc Frazão;  uds 

Roriz - ud Torrados

PROXiMOs JOgOs  26 ª JOR. 

7/04 - Marechal Gomes da costa - aliados 

lordelo b;  sc nun´Álvares b - ac Gervide;  

8/04 Ramaldense - córdova: Zebreirense 

- usc baltar;  Vandoma - inter Milheirós;  

aliança de Gandra b - bougadense b;  Mel-

res dc - sp. cruz; escola Futebol 115 - isc 

sobreirense;  leões seroa - Gdc Ferreira

PROXiMOs JOgOs  27 ª JOR. 

08/04

s. pedro da cova - Fc Vilarinho; cd so-

brado - Rebordosa ac; Folgosa da Maia 

- aliados lordelo; baião - barrosas; pare-

des - Vila Meã; Penafi el B - Ermesinde 

1936; lixa - sc nun´Álvares;  paços 

Ferreira b - Tirsense

PROXiMOs JOgOs  28 ª JOR. 

08/04

Gondomar - sc salgueiros;  sousense 

- amarante Fc; Trofense - ad sanjoan-

ense; cinfães - aliança de Gandra; Fc 

Felgueiras  - canelas 2010; cesarense 

- sc coimbrões; camacha - sp. espinho; 

Freamunde - Fc pedras Rubras

PROXiMOs JOgOs  27ª JOR. 

15/03

aJM lamoso - Raimonda;  livração - sc 

salvadorense;  caíde Rei - Fc parada;  s. 

lourenço douro - lousada b;  adc Frazão 

- ass nevogilde;  ud Torrados - ad Marco 

09;  Fc lagares - ccd sobrosa;  ad Várzea 

Fc - uds Roriz

PROXiMOs JOgOs  27 ª JOR. 
15/04 - isc sobreirense - Vandoma;  
inter Milheirós - Zebreirense;  usc bal-
tar - Ramaldense;  ac Gervide - escola 
Futebol 115;  sp. cruz  - sc nun´Álvares 
b;  Gdc Ferreira - aliança de Gandra b;  
bougadense b - Marechal Gomes da cos-
ta;  aliados lordelo b - Melres dc;  Monte 
córdova - leões seroa

PROXiMOs JOgOs  25 ª JOR. 

15/03

Rebordosa ac - s. pedro da cova; ali-

ados lordelo - cd sobrado; Folgosa da 

Maia - paços Ferreira b; Fc Vilarinho 

- baião; barrosas - paredes; sc nun´Ál-

vares - Penafi el B; Vila Meã - Lixa; Erme-

sinde 1936 - Tirsense

PROXiMOs JOgOs  29 ª JOR. 

15/04

sc coimbrões - camacha; sp. espinho - Fc 

Felgueiras; canelas 2010 - cinfães; Fc p. 

Rubras - cesarense; ad sanjoanense - Frea-

munde; sc salgueiros - sousense; amar-

ante Fc - Trofense; Gondomar - al. Gandra

ClassiFiCaçÃO

  P J

1 ad Marco 09 60 25

2 caíde Rei 49 25

3 livração 46 25

4 s. lourenço douro 43 25

5 ud Torrados 41 25

6 Fc parada 41 25

7 ccd sobrosa 35 25

8 uds Roriz 35 25

9 aJM lamoso 34 25

10 lousada b 33 25

11 ad Várzea Fc 29 25

12 Fc lagares 26 25

13 adc Frazão 23 25

14 sc salvadorense 19 25

15 ass nevogilde 19 25

16 Raimonda 19 25

ClassiFiCaçÃO

  P J

1 inter Milheirós 65 24

2 usc baltar 57 23

3 Ramaldense 51 24

4 aliados lordelo b 49 24

5 Gdc Ferreira 46 24

6 ac Gervide 41 24

7 Melres dc 39 24

8 Monte córdova 35 24

9 aliança de Gandra b 34 24

10 sp. cruz 32 24

11 isc sobreirense 30 24

12 sc nun´Álvares b 30 24

13 bougadense b 29 24

14 M. G. costa 25 24

15 Vandoma 21 24

16 Zebreirense 12 24

17 leões seroa 10 24

18 escola Futebol 115 4 23

ClassiFiCaçÃO

  P J

1 aliados lordelo 59 26

2 paredes 56 26

3 Rebordosa ac 55 26

4 barrosas 50 26

5 Tirsense 47 26

6 Vila Meã 44 26

7 paços Ferreira b 39 26

8 cd sobrado 36 26

9 lixa 35 26

10 Fc Vilarinho 27 26

11 s. pedro da cova 27 26

12 ermesinde 1936 27 26

13 sc nun´Álvares 26 26

14 baião 21 26

15 Folgosa da Maia 16 26

16 Penafi el B 16 26

ClassiFiCaçÃO

  P J

1 Fc Felgueiras 1932 46 26

2 sp. espinho 46 26

3 Gondomar 45 26

4 cesarense 43 26

5 cinfães 42 26

6 amarante Fc 40 26

7 Fc pedras Rubras 37 26

8 camacha 34 26

9 Trofense 34 26

10 sc coimbrões 34 26

11 canelas 2010 32 26

12 ad sanjoanense 32 26

13 sc salgueiros 28 26

14 aliança de Gandra 28 26

15 Freamunde 26 26

16 sousense 18 26

AF Porto 
1ª DiviSÃo 
SÉRIE 2 
2017/18

AF Porto 
2ª DiviSÃo 
SÉRIE 1 
2017/18

AF Porto 
DiviSÃo De elite 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

CAmPeonAto 
De PortuGAl 
SÉRIE B
2017/2018 USC NUN´ÁLVARES ......................................................................................... 0

usC PaReDes .................................................................................................... 2

Local: complexo desportivo do nun´Álvares, em Recarei

Árbitro: antónio alves

Nun´Álvares: postiga, Rui Fernando (Ramiro, 74), Miranda, Teixeira e Tiago; andré 
Rocha, paiva (pinto, 63) e João pinto (Roma, 74); Tozé, Hélio (seabra, 63) e apolónio. 
Treinador: José antónio    

USC Paredes: dani carvalho, duarte, bruno Moreira, Gustavo e Jorginho; sousa, 
alex, porto (Madureira, 84) e Tó-Jó, ismael, Joel (ema, 74) e Martins. 

Ao intervalo: 0-1

Golos: Martins (35) e sousa (90+4)

união de paredes vençe em Recarei e 

mantem-se na corrida ao play-off da elite

José António, treinador USC Nun´Álvares

eurico Couto, treinador USC Paredes

“o jogo com o união de 
paredes foi uma bela parti-
da de futebol muito por cul-

pa da boa répl ica que o 
nun´Álvares deu ao adversário 

que, diga-se, era favorito. Fomos muito 
competentes com muita bola e tivemos 
oportunidades de concretização mas nesse 
capítulo não fomos tão eficazes. na segun-
da parte a equipa balançou-se no ataque e 
acabamos por sofrer o segundo golo no últi-
mo lance da partida num contra golpe do 
adversário. Foi um jogo muito honroso da 
minha equipa perante um adversário que 
merece o nosso respeito.”

“o união de paredes fez 
um bom jogo com o nun´Ál-
vares. aquele campo, sinté-

tico, tornou mais complicada 
a nossa tarefa. o sintético difi-

culta sempre o nosso jogo. Mas entramos 
bem no encontro com o nun´Álvares, pelo 
menos na primeira parte comandamos o jo-
go de princípio ao fim. na segunda parte 
houve um crescimento natural do adversá-
rio, mas nós aproveitamos o contra-ataque 
e no final fizemos o 0/2. poderíamos ter fei-
to esse segundo golo bem mais cedo. Tive-
mos algumas situações que poderiam e de-
veriam ter sido concluídas de forma dife-
rente. não foi um jogo extramente bom, 
mas fizemos um jogo muito consistente e 
concentrado como tem que ser nesta fase.”  

treinador USC Nun´Álvares
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O 
histórico união 
sport clube (usc) 
paredes, atual se-

gundo classificado do campeo-
nato da divisão de elite da as-
sociação de Futebol do porto 
(aFp) pode estar a poucos jo-
gos de regressar aos nacionais 
de futebol. Há anos a fio que a 
equipa da sede do concelho es-
tá no purgatório do futebol da 
aFp. o que falta jogar da fase 
regular é pouco mas a tarefa 
não é nada fácil. o campeonato 
termina com um escaldante 
Rebordosa- paredes, jogo que 
poderá ser decisivo para o apu-
ramento dos dois clubes do 
concelho para o play-off de su-
bida. como explicamos na an-
terior edição de o progresso de 
paredes o outro pretendente 
ao play-off e, diga-se, à subida 
de divisão é o aliados, atual pri-
meiro classificado da série 2 da 
elite da aFp.

em entrevista a o progres-
so de paredes, eurico couto, 
treinador do uscp de paredes, 
aborda a polémica questão das 
laranjeiras versus cidade des-
portiva e assume que em ter-
mos competitivos se “a equipa 
está onde está “seria mau” não 
querer o play-off”. 

Progresso de Paredes (PP) 
- Nesta altura do campeonato 
é mais difícil jogar contra 
aquelas equipas que lutam por 
não descer ou com os adversá-
rios diretos no apuramento 
para o play-off?

Eurico Couto (EC) – são jo-
gos diferentes. as equipas que 
estão em zona aflitiva em risco 
de descida, que lutam pelo pon-

tinho, dificultam muito a nossa 
tarefa porque estão debaixo de 
maior pressão e passam a an-
siedade para o adversário. os 
jogos com as equipas que estão 
mais acima, que têm mais quali-
dade, são sempre mais dividi-
dos. nesse contexto acabam 
por ser mais difíceis porque se 
uma ou outra falha pode ser a 
morte do artista. com equipas 
de menor valia acaba por não 
ter efeitos práticos porque a 
menor qualidade não lhes per-
mite concluir com êxito. o jogo 
do união de paredes que se se-
gue agora com o Vila Meã, por 
exemplo, será sempre mais 
aberto porque o adversário é 
de qualidade…

 
PP - A pontuação do USC 

Paredes é aquela que esperava 
ter nesta altura ou está aquém 
do esperado?

EC – Falar sobre pontuação 
é complicado. se fosse numa 
apreciação ao nosso início de 
campeonato, teríamos que ter 
mais pontos porque tivemos 
muitas vitórias. se fosse numa 
antevisão que se fizesse antes 
de começar o campeonato, iría-
mos concluir que a atual pon-
tuação é superior àquela que 
estaríamos à espera. acho que 
estamos onde merecemos es-
tar e sempre dissemos que iría-
mos estar naquilo que eram os 
lugares cimeiros. 

PP – Estamos a quatro (4) 
jornadas do final desta primei-
ra fase do campeonato. O 
plantel tem maturidade para 
saber lidar com a pressão? 

EC – no final é que podere-
mos tirar essa conclusão. acre-
dito que sim. eles têm vindo a 

crescer, imenso, nestes anos 
que temos estado juntos. basta 
analisar que temos alterado a 
estrutura e eles têm evoluído e 
compreendido aquilo que a 
equipa técnica lhes pede e te-
mos conseguido feitos impor-
tantes. acima de tudo, acredito 
que os meus jogadores têm 
ambição para fazer mais. 

 PP- O USC Paredes come-
çou bem o campeonato depois 
foi um pouco abaixo em ter-
mos de resultados que lhe cus-
tou o primeiro e o segundo lu-
gar do campeonato mas, ago-
ra, a equipa recuperou o 
segundo lugar [lugar que man-
tinha à data desta entrevista]. 
Como é que antevê a ponta fi-
nal desta fase regular da Elite?

EC - sabemos que esta pon-
ta final vai ser extremamente 
difícil. até porque o usc pare-
des, das equipas que ocupam os 
lugares cimeiros da tabela clas-
sificativa, é das que tem o calen-
dário muito mais difícil. basta 
“ler” que com estes adversá-
rios, na primeira volta, apenas 
fizemos dois pontos. sabemos 
dessa dificuldade mas também 
estamos preparados porque, 
enquanto equipa, temos cresci-
do muito. Queremos muito jo-
gar esses jogos. 

 PP- O apuramento para a 
Qualificação - Play-off Promo-
ção é agora objetivo assumido 
pelo USC Paredes? 

EC – se estamos onde esta-
mos seria mau para nós que não 

querermos ir ao play-off. Que-
remos. Vamos lutar muito para 
isso, conscientes das dificulda-
des mas com ambição grande 
de querer lá chegar. 

PP - Uma vez lá, se chegar 
ao play-off, o USC Paredes vai 
lutar pela subida ao nacional?

EC – neste momento seria 
muito mau estar a tirar o foco e 
a energia destes quatro jogos 
da fase regular. se desviarmos o 
pensamento vamos ver o play
-off na bancada, de fora. cada 
coisa no seu tempo.

PP - Nesta altura os três pri-
meiros lugares do campeona-
to da Elite são ocupados por 
outras tantas equipas do nos-
so concelho. As equipas de Pa-
redes “estão a mais” nesta pro-
va? Ou seja o lugar delas é nos 
nacionais...?

EC – a nível de estrutura se 
calhar nenhuma das equipas – 
paredes, aliados, Rebordosa - 
estará preparada para aquilo 
que eu acho que é importante 
para um campeonato nacional. 
agora o que nós vemos nos 
campeonatos nacionais é equi-
pas com estruturas inferiores 
às nossas. isso é verdade. agora 
“as nossas” três equipas, em mi-
nha opinião, têm muito a me-
lhorar para disputar como deve 
ser um campeonato nacional.

PP - O USC Paredes joga e 
treina na Cidade Desportiva... 

EC - não, não. ainda não é 
uma cidade desportiva. aquilo 
está bem longe de o ser [nr - tem 
apenas um relvado natural e 
com deficiente drenagem]. 
acredito que possa um dia ser, e 
acredito que melhorando tam-

bém a divisão competitiva do 
união de paredes a cidade 
desportiva também vai cres-
cer. acho que está na altura da 
cidade ajudar o clube.

PP – O Eurico Couto, en-
quanto cidadão de Paredes, 
tem opinião formada se o USC 
Paredes deve jogar na Cidade 
Desportiva ou no velhinho 
“campo” das Laranjeiras? 

EC - isso é entrar num campo 
da política e não é a minha espe-
cialidade. a minha opinião, en-
quanto paredense, é que o clube 
esteja o melhor possível. neste 
momento, acho que nem num 
lado nem no outro o clube tem 
condições para aquilo que seria 
importante para o uscp. por is-
so importa perceber o que é me-
lhor, num lado ou no outro. não 
só para os seniores mas também 
para os miúdos da formação, e 
juntar todas as forças para que 
sejam criadas as melhores con-
dições possíveis. conseguir um 
misto, melhorar a cidade des-
portiva e o campo das laranjei-
ras seria o ideal… É importante 
não esquecer o passado.

PP – Treinar na Cidade Des-
portiva e jogar no Estádio das 
Laranjeiras, seria o melhor dos 
dois mundos…

EC – isso seria. sem dúvida. 
basta olhar para as grandes 
equipas que têm complexo de 
treinos e estádio, nalguns ca-
sos, municipal. É uma perspeti-
va futura mas com muitos “qui-
lómetros” para se percorrer de 
modo que isso seja possível. 

PP – Como é que está a ar-
bitragem na Elite? Melhorou, 
piorou, está igual?

EURICO COUTO, TREINADOR DO USC PAREDES

"Estamos onde merecemos estar"
antónio Orlando | texto
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O 
sc nun´alva-
res pode ga-
rantir este fim 

de semana a manutenção 
no campeonato da elite da 
associação de Futebol do 
porto (aFp). Matematica-
mente apenas são necessá-
rios mais dois pontos que 
podem ser conquistados 
nos quatro jogos (12 pon-
tos) que ainda estão por 
disputar na fase regular da 
prova.  

em entrevista a o pro-
gresso de paredes, José 
antónio, o treinador que 
pegou no sc nun´alvares 
na i divisão distrital e le-
vou-o até à elite da aFp, 
conta como foi o embate 
com a nova realidade de um 
futebol já muito próximo da 
profissionalização. 

Progresso de Paredes 
(PP) - A pontuação do SC 
Nun´Álvares é aquela que 
esperava ter nesta altura 
o u  e s t á  a q u é m  d o 
esperado?

JA –  entramos neste 
campeonato para trabalhar 
para a manutenção. nessa 
medida esse objetivo está 
quase cumprido. Temos 10 
pontos sobre a linha de des-
cida numa altura que faltam 
apenas disputar 12 pontos.   

PP- O SC Nun´Álvares 
fez um campeonato de bai-
xo para cima, foi conse-
quência desse choque com 
a novidade da Elite? 

JA – Tivemos uma pri-
meira fase em revelamos al-
guma dificuldade ao lidar 
com a nova tipologia do cam-
peonato – jogos com mais 
intensidade – , mas rapida-
mente conseguimos alcan-
çar a premissa de passarmos 
a dominar parte dos jogos o 
que, diga-se, era uma marca 
de água do nun´Álvares. 
com apelo de união interna 
conseguimos impor o nosso 
jogo, se não sempre pele me-
nos a espaços. É claro que 
nem sempre os pontos cor-
respondem às exibições e 
nesse particular até podía-
mos ter mais alguns pontos. 
Queremos fazer a festa da 

manutenção o mais rapida-
mente possível. se for já este 
fim de semana tanto melhor. 
Faço notar que o clube, e 
muito bem, tem reduzido os 
custos com a aposta na 
formação.  

 PP - Nesta altura os 
três primeiros lugares do 
campeonato da Elite são 
ocupados por outras tan-
tas equipas do nosso con-
celho. As equipas de Pare-
des “estão a mais” nesta 
prova? Ou seja o lugar de-
las é nos nacionais...?

JA – até ao sétimo e oita-
vo lugar da geral são equipas 
claramente melhores, não 
obstante já pontuamos con-
tra essas formações foi o ca-
so na 1ª volta diante do 
união de paredes. equipas 
como Tirsense, barrosas, Vi-
la Meã, paços de Ferreira b, 
lixa têm condições de a 
qualquer momento ascen-
derem aos nacionais. creio 
no entanto que este ano as 
duas equipas que vão subir 
sairão do atual trio da frente 
( a l i a d o s ,  u .  p a r e d e s , 
Rebordosa).  

José António, treinAdor do sC nun´ÁlvAres

“Queremos fazer a festa 
da manutenção o mais 
rapidamente possível”  
antónio Orlando | texto

Progresso de Paredes (PP) - 
Como é que analisa a judicia-
lização do futebol porque 
passa atualmente o despor-
to rei em Portugal?
Eurico Couto (EC) - É um mo-
mento muito mau para o fute-
bol português. Fala-se de 
tudo, designadamente nos 
programas televisivos, 
menos de futebol. a essência 
do futebol não se fala nas 
questões táticas, técnicas, no 
talento dos jogadores, na pre-
paração dos jogadores para 
poderem chegar ao topo, etc. 
estamos a esquecer muito a 
formação: hoje em dia os três 
principais clubes – benfica, 
porto, sporting – dão forma-
ção a jogadores estrangeiros 
e no futuro vamos deixar de 
ter talento nacional para ex-
portar para a seleção. os clu-
bes preocupam-se com eles 
(é legitimo que assim seja) 
mas alguém está a esquecer a 
seleção. daqui a alguns anos 
vamos pagar muito caro essa 
fatura. estes e outros assun-
tos não são discutidos. só se 
fala em toupeiras, emails, 
etc… 

PP - A polémica é que 
vende…
EC – pois, mas isso só prejudi-
ca o nosso país. Fala-se dema-
siado dos árbitros embora eu 
ache que os árbitros, que 
também estão a competir, no 
final dos jogos deveriam falar 
à comunicação social como 
fazem os treinadores e os jo-
gadores. o árbitro deveria 
ser obrigado a falar. acho que 
o árbitro deve ser responsa-
bilizado pelo que fez e ele de-
veria dar uma opinião sobre o 
seu rendimento. 

PP – O silêncio dos árbitros é 
visto com uma proteção…
EC - pois mas tanto que os 
querem proteger acabam por 
os prejudicar ao não deixar 
que eles falem. 

EC – Vamos olhar para isto 
pelo aspeto positivo. acho que 
têm bastantes jovens, alguns 
têm qualidade, precisam de jo-
gos e querem chegar ao topo. 
parece-me que melhorou glo-
balmente. no entanto ainda se 
encontram algumas equipas 
que não são muito boas mas 
também para o campeonato 
que é, temos que entender 
isso. 

PP – A passagem pelo clube 
da terra é o trampolim para 
mais altos voos?

EC – sim. não escondo esse 
objetivo de atingir outros pata-
mares é para isso que trabalho 
todos os dias. com o usc pare-
des também, mas fora do clube 
também pretendo atingir ou-
tros patamares.

PUB
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N
o passado dia 6 de Março de 2018, 
a comissão política do cds-pp 
paredes, reuniu com a delegação 

de paredes da ordem dos advogados. esta 
reunião foi solicitada na sequência, do co-
nhecimento de factos recentemente noti-
ciados pela imprensa a propósito do encer-
ramento dos serviços do diap de paredes 
e transferência dos mesmos para penafiel 
e mais tarde confirmados pelo exmo. se-
nhor presidente da câmara Municipal de 
paredes na assembleia Municipal realiza-

o Mapa do esvaziamento   Judiciário
da no dia 26/02/2018. o cds/pp, e muito 
bem, insurge-se contra o facto de o diap 
de paredes ser transferido para penafiel e 
alertou para o facto de outras valências ju-
diciais estarem a ser requisitadas para se 
transferirem para outros concelhos, como 
é o caso de Família e Menores passar a ser 
partilhado, eventualmente, com o Marco 
de canaveses. 

o esvaziamento de competências do 
Tribunal de paredes, tem vindo a ser uma 
realidade contra a qual os anteriores 
executivos municipais não foram capa-
zes para interessadamente e firmemente 
defender.

efetivamente é de criticar o novo ma-
pa judiciário que, em paredes, levou à 
desqualificação do Tribunal, com deci-
sões do Governo tomadas nos gabinetes, 
longe do país real.

Por
aMÂnDiO
RibeiRO
solicitador

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

soluções possíveis

A
ctualmente, a obe-
sidade em portugal 
é uma óbvia pande-

mia que nos afecta de forma 
crescente. basta ver, olhar e 
identificar. necessitamos 
por isso de urgentes medi-
das públicas de intervenção 
e de sensibilização. e para 
acrescer á preocupação a 
obesidade afecta de forma 
significativa e duradoura 
muitas crianças e jovens. 
estamos como comunidade 
mais obesos, mais gordos. o 
iMc (índice de massa cor-
poral) deixou de ser uma 
mera fórmula matemática 
para passar a ser um signifi-
cativo valor de referência a 
sublinhar. o iMc passou a 
ser factor preditivo de mor-
bilidade e de mortalidade. a 
o b e s i d a d e  t e m  t a m b é m 
consequências sociais e 
e c o n ó m i c a s  m u i t o 
relevantes. 

alguns sublinharão as 
práticas de cicloturismo ou 
pedestrianismo ou a fre-
quência dos inúmeros giná-
sios á porta da casa. são as-
pectos benéficos a subli-
nhar, contudo não passam 
de uma gota no oceano. os 
seus utilizadores são per-
centualmente pouco signi-
ficativos e tendencialmente 
não são os mais necessita-
dos. são precisas práticas 
de exercício físico perma-
nentes,  generalizadas e 
duradouras.  

Recentemente visitei a 
Holanda, terra das tulipas, 
dos canais, das tecnologias 
limpas e da ecologia. não 
encontrei no espaço públi-
co pessoas com expressivo 
excesso de peso ou obesida-
de. atribuí esse facto a uma 
cultura alimentar, baseada 
em produtos alimentares 
de qualidade, diversifica-

Por
CRisTianO
RibeiRO
Médico

dos e saudáveis. penso que, 

beneficiando de terreno 

plano, a utilização perma-

nente e maciça da bicicleta 

também ajudará. Quer seja 

em deslocação em trabalho, 

no lazer, e nas compras, por 

ambos os géneros, a bicicle-

ta é o veiculo prioritário de 

transporte urbano.

são portanto adequados 

programas multidisciplina-

res de promoção do bem

-estar e da saúde e de com-

bate á obesidade. necessi-

t a m o s  d e  m u i t a 

sensibilização, mas também 

de incentivos regulamenta-

res a produção e compra de 

alimentos saudáveis, mas 

também de restrições. digo 

mesmo, são úteis certas 

proibições. Mesmo sendo 

contra poderosos interes-

ses instalados, da indústria 

alimentar e do fast food. 

Mesmo sendo contra práti-

cas tradicionais, hábitos en-

raizados desprovidos de 

cristianoribeiro@gmail.com

CRisTianO
racionalidade. Mesmo sen-
do contra práticas comuni-
cacionais que insistem em 
falar obcessivamente de 
comida e não de alimenta-
ção, de excessos e não de 
equilíbrio, de rotinas e não 
de diversidade. e que insis-
tem em práticas de seden-
tarismo absoluto e estupi-
dificante de domésticas, 
idosos e reformados peran-
te écrans televisivos. 

a generalidade das pro-
postas possíveis é tão vasta 
que constitui um verdadei-
ro programa de reabilitação 
da qualidade de vida de uma 
geração. Há ténues esfor-
ços e iniciativas nesse senti-
do. Julgo contudo faltar 
uma estratégia global, um 
sentido de estado a respon-
der a um problema profun-
do. Há necessidade de ac-
tuar na perspectiva nacio-
nal, sem descurar planos e 
orientações locais. 

Falemos por exemplo 
nas cantinas escolares. são 
espaços prioritários de in-
tervenção, embora muito 
longe de serem exclusivos. 
actualmente segundo o Mi-
nistério da educação, há 
1148 refeitórios distribuí-
dos pelas escolas públicas 
do 2.ºe 3.º ciclos e ensino 
secundário. destes, 548 
são de gestão directa das 
escolas, 776 estão conces-
sionadas a empresas e 24 
estão sob gestão autárqui-
ca. É muitas vezes questio-
nada a qualidade e quanti-
dade da comida nas canti-
n a s  c o n c e s s i o n a d a s  a 
empresas de alimentação 
colectiva. sendo uma ne-
cessidade permanente e 
diária a alimentação dos jo-
vens estudantes, consti-
tuindo-se assim em serviço 
essencial, considero desde 
há muito ser mais adequado 
a gestão directa e publica 
pelas escolas das cantinas. 
e nesse mesmo sentido tem 
toda a oportunidade a pro-
posta de contratação de nu-
tricionistas e de trabalha-
dores especializados. 

A 
chuva das últimas sema-
nas já levou o Rio Ferreira 
e o Rio sousa a ultrapas-

sar o caudal normal e a invadir as 
suas margens. agora, olhamos 
para a água revolta e só vemos 
cursos de água agitada em tons de 
cinza e castanho que varrem, para 
o douro, o que os montes e vales 
de paredes e do Vale do sousa 
têm. de facto, estes dois Rios que 
representam as micro bacias hi-
drográficas de paredes escondem 
na ligeira subida as águas que em 
outros tempos eram translucidas 
e bebíveis (tendo o Rio sousa a ju-
sante do Rio Ferreira sido a capta-
ção de água da cidade do porto), e 
até permitiam a pesca de trutas 
que outrora subiam o Rio Ferreira 
e o Rio sousa para desovar em 
água da melhor qualidade.

Mais do que a narrativa de ou-
tras gerações, a subida de água 
destes dois Rios não esconde o 

súbito desaparecimento de fre-

quentes vagas negras de poluição 

e da gritante falta de qualidade da 

á g u a  d o s  R i o s  q u e  c r u z a m 

paredes.

no Rio Ferreira é com um 

enorme cinismo que se regista 

com frequência a descarga ilegal 

e efluente contaminado para as 

margens da cidade de lordelo. É 

como quem atira o “lixo” lá de casa 

para o quintal do vizinho. um pro-

blema conhecido, com solução 

identificada (necessidade de re-

modelação e aumento da capaci-

dade da eTaR no âmbito do pro-

grama de investimento poseuR) 

mas para a qual a câmara socialis-

ta de paços de Ferreira e o Minis-

tério do ambiente (com ministro 

do sector das águas e da região do 

porto) teimam em atrasar a sua 

execução. e de nada tem valido 3 a 

4 vezes ao ano o presidente da 

Junta de lordelo aparecer na te-

levisão a defender uma ação ur-

gente (porque tem a sua freguesia 

contaminada e com um cheiro 

pestilento) pois da câmara de pa-

redes nem pio se tem ouvido so-

bre o assunto (porque é do vizi-

Por
MÁRIO 
CAMILO 
MOTA
engenheiro

debaixo do nariz… co  rrem os nossos Rios!!

mariocamilomota@gmail.com

necessitamos de 
muita sensibili-
zação, mas tam-
bém de incenti-
vos regulamen-
tares a produção 
e compra de ali-
mentos saudá-
veis, mas tam-
bém de restri-
ções. Digo 
mesmo, são úteis 
certas proibi-
ções. Mesmo 
sendo contra po-
derosos interes-
ses instalados, da 
indústria alimen-
tar e do fast food. 

"
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opinião

o Mapa do esvaziamento   Judiciário
por isso, o Município deve estar ao la-

do da ordem dos advogados, na defesa 
do Tribunal de paredes e em tudo o que 
possa facilitar o acesso dos cidadãos à 
justiça.

o que importa desde logo denunciar é 
o silêncio à volta da desqualificação de 
um grande número de tribunais, como o 
de paredes. a reorganização não se re-
duz ao encerramento ou aos tribunais de 
proximidade, ao mesmo ritmo que se en-
cerram e desqualificam tribunais.

afigura-se que já se perdeu a noção de 
que a Justiça existe para servir os cida-
dãos. não pode haver a justiça de quali-
dade quando os tribunais se afastam dos 
cidadãos.

a contestação ao novo mapa judiciário 
também é uma causa dos municípios. 

importa por parte do executivo muni-

cipal demonstrar a disponibilidade para 
encontrar as melhores soluções para o 
exercício da justiça no concelho, em diá-
logo e com empenho.

será de lembrar os conceitos de trans-
parência, cidadania e qualidade, sendo 
que esta reforma à sua luz é um retroces-
so civilizacional, perspetivada numa lógi-
ca economicista e financeira que subver-
te a democracia. a cidadania, deve ser 
entendida como um vínculo jurídico e 
político que implica deveres e direitos, 
como o direito à justiça.

este novo mapa não traz qualidade aos 
tribunais, porque estes deixam de ter con-
dições mínimas para o exercício da justiça.

por outro lado, é uma reforma sem 
transparência porque não é possível fazê
-la contra os agentes da justiça e contra os 
cidadãos como está a acontecer.

debaixo do nariz… co  rrem os nossos Rios!!
nho socialista do lado). do lado do 

Rio sousa tem sido reiteradas as 

queixas de descargas poluentes 

nos concelhos de penafiel e pare-

des. até queixas-crime foram 

apresentadas sobre descarga na 

zona de novelas e de uma Vacaria 

de Rans, que causaram o apareci-

mento de peixes mortos à superfí-

cie. para além disso, o rio sousa 

sofre ainda com o mau funciona-

mento da eTaR de paço de sousa 

que apesar de ser um equipamen-

to de 3ª geração por diversas ve-

zes apresenta deficiências de 

operação, como é possível verifi-

car pelo odor de efluente não tra-

tado que assola cete e paço de 

sousa. e mais uma vez, de pouco 

adianta a queixa do presidente da 

Junta da sobreira (que a jusante 

da eTaR) reclama da “inação, a 

falta de vigilância, o desleixo” e a 

falta de “informação fidedigna pa-

ra populações ribeirinhas” do sul 

do concelho.

não vamos conhecer, para já, 

as análises que foram feitas às 

descargas das 2 eTaR e muitas 

outras descargas ilegais que fo-

ram verificadas nos Rio Ferreira e 

do Rio sousa, nem percebemos 

ainda porque nunca não contabi-

lizadas em euros as indeminiza-

ções e a devida descontaminação 

das margens, dos terrenos afeta-

dos e das populações que vivem 

junto dos rios que vergonhosa-

mente correm poluídos.

Temos que ser mais exigentes 

até porque o planeta está fartinho 

de nos dar alertas de que assim 

não vamos poder viver aqui. É ur-

gente rever as autorizações de 

utilização dos recursos hídricos 

dos que poluem e com estas licen-

ças obrigar a instalar monitoriza-

ção contínua nos Rios Ferreira e 

sousa e compensar as populações 

afetadas com a descontaminação 

deste recurso vital e a recoloca-

ç ã o  d a s  p ra i a s  f l u v i a i s  q u e 

existiram.

Já se percebeu que a vigilância 

de um Rio tem de ser feita ao km e 

em contínuo. Tem de ser paga por 

quem o mais utiliza para não ficar-

mos à espera da magia do desapa-

recimento da espuma enquanto o 

cheiro passa sem incomodar pe-

los políticos responsáveis pela 

solução.

estatuto editorial

1 - defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - defesa firme dos valores representativos do concelho de pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

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

arquitetónico.

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

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

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

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

afirmar paredes

Q
u a s e  s e i s  m e s e s 
após a tomada de 
posse do novo exe-

cutivo é momento de refle-
xão e de consciencialização. 
É sempre importante não 
deixar de recordar onde es-
távamos, o ponto de partida 
extremamente agreste e si-
nuoso e marcar onde o pon-
to onde nos encontramos  
para podermos perspetivar 
para onde queremos e qual 
o rumo a seguir. 

o paradigma da gestão 
autárquica no distrito do 
porto e no país felizmente 
modificou-se. a vitória al-
cançada pelo partido socia-
lista em portugal, permitiu 
sonhar com uma descentra-
lização. se tudo correr co-
mo o previsto no final de ju-
nho os autarcas vão ser do-
tados de poderes até agora 
centralizados em lisboa e 
que vão permitir  que os 
mesmos sejam verdadeiros 
agentes do desenvolvimen-
to económico e social à es-
cala regional.

afirmar paredes como 
um Território coeso e dinâ-
mico foi a nossa proposta, 
significa acompanhar a ati-
vidade dos empresários lo-
cais e criar condições para a 
atração e fixação de novos 
investimentos no território, 
tendo em vista a manuten-
ção e criação de mais postos 
de trabalho, felizmente as 
novidades neste capítulo 
estão para breve. 

neste início de mandato, 
temos tido a preocupação 
de ouvir e apoiar os nossos 
empresários, numa política 
de proximidade, de forma a 
dar resposta, mesmo para 
além das competências di-
retas da autarquia, e temos 
ouvido os trabalhadores e 
verificado no terreno a rea-
lidade empresarial do nosso 
concelho.

Também numa visão ur-
bana virada para o desen-
volvimento económico, de-
mos inicio a um conjunto 
alargado de estudos com 
vista a alterar a circulação 
no centro da cidade, tenta-
do assim dinamizar e vitali-
zar o comércio no centro de 
paredes. 

na educação, proporcio-
namos tal como prometido 
o pagamento dos manuais 
escolares a todos os alunos 
que estudam no concelho 
de paredes. apoiamos to-
dos os agrupamentos de 
escolas e as associações de 
pais. 

d u ra n t e  a  c a m p a n h a 
eleitoral prometemos lutar 
para colocar paredes num 
lugar de maior destaque à 

escala nacional.  sempre 
dissemos que queríamos 
transformar paredes num 
território que apeteça visi-
tar e onde apeteça ficar, 
num território coeso de 
emoções. e sensivelmente 
seis meses depois das elei-
ções a verdade é que muito 
se tem falado de paredes… e 
desta vez pela positiva. 

organizámos e captá-
mos grandes eventos nacio-
nais que atraem centenas 
de pessoas, que dão prestí-
gio ao território e elevam o 
bom nome de paredes, o 
paredes Handball  cup é 
a p e n a s  u m  d e s s e s 
exemplos. 

É com muita dedicação e 
orgulho que estamos a cum-
prir com os compromissos 
que assumimos com o povo 
que nos escolheu. 

a par de todo este traba-
lho para promover o desen-
volvimento social, econó-
mico e territorial, que que-
remos para paredes, não 
e s q u e c e m o s  q u e  p a ra  a 
qualidade de vida dos cida-
dãos, é de vital importância 
lutar pela sustentabilidade 
financeira. uma gestão res-
ponsável e séria, que assen-
ta em critérios de rigor e 
transparência das contas 
municipais. 

não somos nem deseja-
mos ser perfeitos. Mas es-
tamos a dar o nosso melhor 
para honrar a nossa palavra 
e a cumprir o que promete-
m o s  a o s  c i d a d ã o s  d e 
paredes.

Por
PaulO
silva
professor

psilvaparedes@gmail.com

PaulO
silva
professor

Organizámos e 
captámos gran-
des eventos na-
cionais que 
atraem centenas 
de pessoas, que 
dão prestígio ao 
território e ele-
vam o bom nome 
de Paredes, o Pa-
redes Handball 
Cup é apenas um 
desses exemplos. 

"
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FReGuesias

no passado dia 8 de Março, 
o comandante operacional dis-
trital de operações de socorro 
do porto, tenente-coronel  
carlos Rodrigues alves, visitou 
as obras que decorrem no 
quartel da associação Huma-
nitária dos bombeiros Volun-

tários de baltar. a visita foi 
acompanhada pelo presidente 
da câmara Municipal de pare-
des, alexandre almeida, o ve-
reador da proteção civil, elias 
barros, e pela direção e coman-
do da corporação humanitária 
de baltar. a remodelação foi 
total, com novas áreas ultra-
modernas e com todo o confor-
to para os bombeiros, novas 
salas de comando com tudo do 
mais moderno ao nível da tec-
nologia, com novos espaços 

sociais e com uma visão de per-
manente adaptação às novas 
exigências de uma sociedade 
em constante remodelação e 
que precisa de respostas cada 
vez mais eficazes e diferencia-
das. com uma  formação muito 
elevada ao nível dos bombei-
ros que atualmente compõem 
a corporação, as novas instala-
ções são dignas do século XXi e 
a atual direção mantém os b.
V.baltar na vanguarda dos sol-
dados da paz.

    balTaR

bombeiros de baltar 
foram alvo de profunda 
remodelação

FausTino
 sousa

a Vila de baltar tem um 
enorme potencial  Turístico. 
Tem uma serra do Muro, em 
que existe um cruzeiro lendá-
rio e  uma muralha com 3m de 
altura  e 80 cm de extensão e 
que ainda são visíveis. as mu-
ralhas Mouriscas serviram de 
defesa aos Mouros contra os 
Homens de d. afonso Henri-
ques e o local tem uma visão 
única sobre o Vale do sousa. 
Tem uma história ainda muito 
mais rica e que não está visível 
a quem acede ao local, que 
precisa de um novo enqua-
dramento logístico e cultural, 

onde se possa misturar a his-
tória, a cultura, a natureza e o 
desporto. a serra do Muro 
não foi alvo de interesse ao 
longo dos sucessivos manda-
tos, quer da câmara Munici-
pal, quer das Juntas de Fre-
guesia. no sopé da serra do 
Muro existe um penedo gi-
gante , que é chamado “ da 
Mansa “ e que está debruçado 
sobre o largo pereira inácio, 
onde funcionou a Feira de 
baltar desde 16 de Maio de 
1755, isto é, 6 meses antes do 
Terremoto de lisboa. o tal 
penedo, que não é acessível 

ao público, tem “ apenas” uma 
cruz com as cinco chagas e a 
bonita data de 1118, isto é, 
antes da fundação de portu-
gal. a poente temos o Monte 
de sº silvestre cheio de len-
das que aqui já foram conta-
das e com provas reais no lo-
cal. existem outros pontos, 
mas a serra do Muro tem um 
potencial que tem de ser 
aproveitado nos tempos mais 
próximos, para que a história 
de baltar e do próprio conce-
lho seja visível e palpável a 
quem visita  paredes e a Vila 
de baltar.

o evento de andebol que 
nasceu na Vila de baltar de-
correrá daqui a  4 meses e 
terá um elevado número de 
jogos nos dois pavilhões do 
agrupamento de escolas 
daniel Faria. este torneio de 
nível internacional, será um 
dos  maiores eventos de an-
debol em portugal e precisa 
que todos os paredenses co-
laborem para que seja um 
verdadeiro sucesso. neste 
sentido, a organização do 
paredes cup está a aceitar 

inscrições de voluntários 
para as diversas áreas do 
torneio, de forma a que exis-
ta um envolvimento dire-
to entre a comunida-
de e a organização. 
os interessados  
p o d e rã o  e f e -
tuar a sua inscri-
ção na Junta de 
Freguesia de 
baltar.

as lendas Reais de baltar

paredes Handball cup 
necessita de Voluntários

no passado dia 30 de 
Março, a Vila de baltar 
foi afetada por uma for-
te trovoada, que origi-
nou que muitas habita-
ções fossem atravessa-
das por faíscas que, 
felizmente originaram 
apenas estragos mate-
riais. uma boa parte da 
Vila ficou sem eletrici-

dade,e completamente 
coberta de granizo. a si-
tuação anormal para a 
época, obrigou a que a 
Junta de Freguesia agis-
se rapidamente. o pi-
quete da edp foi devi-
damente contactado, e 
em relativo pouco tem-
p o ,  o  p r o b l e m a  f o i 
resolvido.

a Junta de Fregue-
sia adquiriu um trator, 
mediante um protoco-
lo efetuado com a câ-
mara Municipal, para 
que possa realizar um 
trabalho competente e 
sem recurso a tercei-
ros, que trazem sempre 
mais despesas para a 
Freguesia. o dumper 

que já existia na Junta 
de Freguesia, não dá 
uma resposta eficaz, 
pelo que o atual execu-
tivo teve de procurar 
uma nova solução, que 
teve eco na câmara 
Municipal, que teve um 
papel fulcral na obten-
ção de um veículo em 
excelente estado e pra-

t i c a m e n t e  n o v o .  a 
equipa de trabalhado-
res da Junta de Fregue-
sia, que estão de forma 
assídua no terreno, 
tem mais um instru-
mento para responder 
às inúmeras solicita-
ções que chegam todos 
os dias à Junta liderada 
por Jorge coelho.

Forte Trovoada 
obrigou Junta de Freguesia a agir

Junta de Freguesia
comprou um Trator semi-novo

inscrições de voluntários 
para as diversas áreas do 
torneio, de forma a que exis-
ta um envolvimento dire-
to entre a comunida-
de e a organização. 
os interessados  
p o d e rã o  e f e -
tuar a sua inscri-
ção na Junta de 
Freguesia de 

paredes Handball cup 
necessita de Voluntários
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o dia do pai comemo-
rou-se no dia 19 de Março e, 
para assinalar esta data, os 
pais das crianças da escola 
da serrinha foram convida-
dos a participar nas ativida-
des dinamizadas pela co-
missão de pais.

as equipas formadas pe-
los pais e filhos participa-
ram nos momentos de zum-
ba e outros realizados no 
espaço da própria escola 

“divertimento e brincadei-
ras foram momentos saudá-
veis”; recheadas de muitos 
abraços e beijinhos.

o dia terminou com um 
agradável lanche convívio.

no final todos os pais, 
avós, tios e manos que se 
disponibilizaram a passar 
este final do dia com os seus 
meninos e meninas esta-
vam satisfeitos.

Também a 24 de Março 

ainda sob a forma de feste-
jar o dia do pai o Rebordosa 
atlético clube organizou 
um jogo de pais contra fi-
lhos nos escalões mais 
novos.

noventa minutos de 
muito divertimento algum 
exercício físico para os pais 
mas no final o que contou 
mesmo foi o ambiente de 
festa que se viveu entre pais 
e filhos.

domingo de páscoa foi 
dia do tradicional compasso 
pelas casas da cidade de 
Rebordosa. 

neste domingo o com-
passo percorreu as ruas de 
toda a cidade de Rebordo-

sa a anunciar a ressurrei-
ção de cristo. apesar de já 
estar de ano para ano a ter 
configurações diferentes, 
a tradição resiste as onze 
cruzes percorreram as ca-
sas por toda a cidade. ter-

minando por volta das 19h 
onde foi feita a recolha das 
cruzes seguida de uma 
missa para todos, celebra-
da pelo padre Mário João 
n a  i g r e j a  n o v a  d e 
Rebordosa.

o 7art vai na sua 3ª edi-
ção e este ano o programa é 
dedicado aos jovens. 

dia 14 abril- a partir 
das 21 Horas, no auditório 
do centro social de cête 
será estreada a peça "o 
príncipe nabo" no âmbito 
do pT paredes com Teatro, 
pelo o cêTeatro infantoju-
venil. ainda nesse dia o es-

critor Rui Guedes apresen-
tará o seu  livro intitulado 
"ao Fundo da Minha Rua".

no dia dia 15 abril, a 
partir das 16:30 Horas, a 
orquestra juvenil da ban-
da musica de cête dará um 
concerto no auditório do 
centro social,

o  c ê t e a t r o  c o n t a 
consigo.

comemoração do dia do pai

compasso pascal pela cidade de Rebordosa

3ª edição do 7art

    CeTe

93º aniversário da 
associação Humanitária 
dos bombeiros 
voluntários de Cête

dia 18 de abril celebra-
s e  o  9 3 º  a n i ve r s á r i o  d a 
aHbVc. a efeméride assi-
nala-se com várias ativida-
des ao longo do mês.

saul
FeRReiRa

luís Mendonça, de 32 
anos, natural da freguesia de 
cristelo, que corre pelo loule-
tano-aviludo, venceu a Volta 
ao alentejo, uma corrida inter-
nacional de altíssimo nível, 
onde foram os ciclistas estran-
geiros que sempre domina-
ram a mesma ao longo dos 
anos, sendo que, o último por-
tuguês que venceu esta Volta 
foi sérgio Ribeiro, no ano de 

2006. o ciclista cristelense 
não pode estar mais orgulhoso 
pelo feito, pois foram uns es-
cassos oito segundos de van-
tagem sobre Ricardo Mestre 

do Futebol clube do porto que 
ditaram a sua vitória. depois 
desta vitória, luís Mendonça, 
sente que a fasquia se elevou, e 
concentra agora todos os seus 
esforços para a Volta a portu-
gal, pois faz parte dos seus so-
nhos ganhar uma etapa da 
mesma, ou quiçá vestir a cami-
sola amarela por uns dias… 
actualmente, a população 
cristelense não pode deixar 
de agradecer ao atleta o gran-
de feito, e estaremos unidos 
para o apoiar nas suas lutas, e 
certamente em mais vitórias 
que ficarão para a história da 
nossa freguesia…

    CRisTelO

Jovem de Cristelo é Rei no alentejo

caRla
nunes

    lORDelO

erva torta dentro do rectângulo

a cidade é um camaleão, 
que muda de rosto como 
quem muda de casaco. não é 
por acaso que o presente é só 
uma amostra do passado. esta 
vicissitude, presente no dese-
nho da malha urbana, na cons-
trução particular, pública, dá 
identidade, consistência à 
cidade. 

isso permite ao cidadão ter 
noção do espaço, ter pontos 
de referência que lhe permita 

deambular nas ruas sem difi-
culdade. o que seria do porto, 
e das pessoas, se a Torre dos 
clérigos, a avenida dos alia-
dos, a Rotunda da boavista, o 
palácio de cristal, não existis-
sem ou tivessem outra cara? 
seria tudo diferente. Tão dife-
rente que esses locais pode-
riam ser portas para o abismo, 
onde os turistas seriam acon-
selhados a evitar. 

porém, a construção do fu-
turo não deve promover a ro-
tura com o passado. não deve 
porque a cidade perde identi-
dade, perde coerência. deixa 
de ser um todo e passa a ser 
uma manta retalhada.

em frente à igreja são sal-
vador, em lordelo, o rectân-
gulo verde, que não é uma 
praça, que não é uma refe-
rência, é uma rotura com o 
passado. É um pensamento 
que não respeita os princí-
pios de escala nem o traço da 
cidade.

esta dicotomia, entre a 
obra pretendida e o desenho, 
não está assente em cima das 
nuvens. está assente sobre 
um contexto consolidado, 
que é preciso preservar.

Mas o rectângulo verde, 
que se fosse uma cara seria 
uma noite escura, continua à 
espera de uma roupa nova.

silVio
silVa

na Travessa de cortega-
da já circulam viaturas. 

de acordo com os ele-
mentos do executivo da Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa tomou a iniciativa de por 
aquela artéria mais viável. 
sendo esta travessa uma 

passagem quase pedonal 
embora motorizadas circu-
lassem por lá. elementos do 
executivo da Junta de Fre-
guesia reuniram com o pro-
prietário dos terrenos che-
gando a um acordo e foi re-
movida toda as bancas e 
ramada. apesar de não ser do 
conhecimento de muitos Re-
bordosenses esta Travessa é 
o ponto de passagem de mui-
ta gente que se deslocava da 
Zona da Quintã para o cemi-

tério de Rebordosa É impor-
tante esta travessa para a 
circulação rodoviária, que fi-
cou com melhores condi-
ções, mas pede-se aos tran-
seuntes que por lá passem 
que o façam com algum cui-
dado visto que a travessa é 
estreita e tem algumas cur-
vas acentuadas dificultando 
a manobra embora a médio 
prazo irá sofrer alguns arran-
jos ao nível de pavimento e 
outras infra-estruturas.

    RebORDOsa

Travessa de Cortegada

paulo 
pinHeiRo
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culTuRa

PUB

agenDa
culTuRal do concelHo 
de paRedes  /  MaR'18

lORDelO 
AuDitório 
Até 30 abril
exposição | esculturas | Helena 
Fortunato
 
14 abril | 21.30h
concerto acústico | blind Zero

Dia 21 abril
dia Mundial do livro | entrega de 
prémios de mérito | espetáculo de 
teatro

biblioteCA
Dia 22  abril | 10.30h 
Teatro de Fantoches | os novos 
amigos de Jacinta, a lata que tilinta

Dias 10,17 e 24  abril
Histórias de encantar | Malaquias 
não gosta de perder | Mário 
cordeiro 

Dias 19 e 26 abril | 10.30h
Teatro de Fantoches | a carochi-
nha e o João Ratão | luísa ducla 
soares

Escritor do mês de abril
ana Teresa pereira

O Leituras Sugere…em abril 
Temas infantojuvenis | as duas ca-
sas | ana Teresa pereira

Dia 12 abril| 10 h
dia internacional do livro infantil | 
encontro com a escritora Raquel 
patriarca

CooPerAÇÃo
Dias 11, 18 de abril | 14.30h
artes Manuais | avental decorado 
com feltro| telhas decoradas com 
técnica découpage

PaReDes (cidade)
Até 20 abril
casa da cultura de paredes | expo-
sição arqueológica| os Romanos 
em paredes: da vida quotidiana à 
exploração do ouro

O
s  b l i n d  Ze r o , 
b a n d a  r o c k , 
r e a l i z a m  n o 

próximo dia 14 de abril, um 
concerto na Fundação a 
lord, em lordelo. a banda 
de Miguel Guedes traz na 
b a g a g e m  o  e s p e t á c u l o 
acústico que promete pas-
sar em revista mais de duas 
d é c a d a s  d e  c a r r e i ra  d a 
banda portuense.

a tournée acústica dos 
blind Zero arrancou a 23 
de fevereiro,  no Teatro 
académico Gil Vicente, em 
coimbra, prosseguiu de-
pois no sons de Vez, em ar-
cos de Valdevez, no passa-
do dia 3 de março, e chega 
agora à Fundação a lord. 

no final do ano passado, 
a banda portuense editou o 
oitavo álbum de originais, 
often Trees, pondo assim 
fim a uma ausência de qua-
tro anos, com um trabalho 
que, segundo o vocalista 
Miguel Guedes, "é um dos 
mais completos" da já vas-
ta discografia do grupo.

o álbum ‘often Trees’ 
revela uma banda numa 
nova dimensão. “É um dis-
co mais pesado e mais den-
so, baseado num imaginá-

rio de árvores e florestas, 
que fala sobre como nos 
sentimos sós quando vive-
mos num lugar amplo e 
imenso. dando uma ima-
gem mais cinematográfica, 
a ideia deste disco é a de 
iluminar o plano médio, on-
de se vê tudo, mas ao mes-
mo tempo não se vê nada. É 
sem dúvida um disco mais 
extremado, a vários níveis, 
que provoca alguma inco-
modidade, mas era preci-

samente esse o nosso obje-
t i v o ”,  e x p l i c a  M i g u e l 
Guedes.

com 23 anos de carrei-
ra, o grupo de Miguel Gue-
des revela, uma vez mais, a 
sua capacidade de se rein-
ventar sem perder a identi-
dade que os distingue. ´ 
You Have Won’ foi o pri-
meiro single retirado do 
álbum. 

esta vai ser a segunda 
vez que os blind Zero vão 
tocar a lordelo. o primeiro 
concerto ocorreu a 28 de 
março de 2015 e esgotou o 
auditório da Fundação a 
lord.   “Recognize”, “Trace”, 
“Tree”, “shine on” e “slow 
Time love”, são alguns clás-
sicos que seguramente o 
público de lordelo, e não 
só, irá ouvir de novo. 

Blind Zero tocam  
de novo na Fundação A Lord
MúsiCa. esta vai ser a segunda vez que os blind Zero vão tocar a lordelo. o primeiro concerto ocorreu a 
28 de março de 2015 e esgotou o auditório da Fundação a lord.

antónio Orlando | texto

blind Zero
- Formados por Miguel 
Guedes, nuxo espinheira, 
pedro Guedes, Vasco 
espinheira e bruno Macedo, 
os blind Zero deram-se a co-
nhecer em 1995, com o 
álbum Trigger.

- no final de 2003, nos MTV 
europe Music awards, 
foram a primeira banda na-
cional a receber este prémio, 
ao vencerem na categoria de 
best portuguese act.

- contam já com oito discos 
de originais, um de duetos e 
três ao vivo.
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enTReVisTa

B
eatriz Meireles é, 
há cerca de seis 
meses, a verea-

dora com o pelouro da cul-
tura no município de pare-
des. a autarca, na primeira 
entrevista que dá após ter 
assumido funções, confessa 
q u e  a  s u a  p r e o c u p a ç ã o 
maior “são as pequenas coi-
sas” que estão a emperrar 
as grandes coisas.  pode 
uma máquina de café inter-
ferir no funcionamento da 
casa da cultura? a verea-
dora diz que sim.  

Progresso de Paredes 
(PP) -  Em que estado encon-
trou a Cultura em Paredes? 

Beatriz Meireles (BM). 
Essa pergunta é muito difícil 
porque não gosto de dizer 
mal do trabalho dos outros. 
A primeira abordagem foi 
aproveitar o que estava fei-
to, bem feito. Estava muita 
coisa malfeita para não dizer 
que estava por fazer….

PP - como assim?
uma das minhas preocupa-

ções é fazer as pequenas coi-
sas que estão por fazer. como 
é que eu posso ter uma bonita 
casa da cultura a funcionar 
em pleno se não tenho um café 
a funcionar em pleno, porque a 
máquina de café está avaria-
da?! ou se tenho uma apare-
lhagem de som nova encaixo-
tada há meses, para não dizer 
há anos, nas oficinas da câma-
ra? são essas pequenas coisas 
que acabam por impedir que 
as grandes coisas sejam feitas. 
ainda estamos a arrumar a ca-
sa. ainda estamos a perceber a 
realidade para depois fazer 
um grande plano para a cultu-
ra em paredes.

PP – O que é que pretende 

fazer com o Circuito de Arte 
Pública de Paredes? A maior 
parte das obras estão, umas 
degradadas e outras desen-
raizadas dos movimentos 
pendulares da população já 
para não falar dos turistas…

BM - Temos belíssimas 
obras de arte que terão de 
ser naturalmente aproveita-
das. no entanto é preciso en-
volver a comunidade. se os 
paredenses sentirem que o 
assunto é delas, se aquilo que 
se está a fazer é um trabalho 
conjunto e não iniciativas 
desgarradas, as pessoas vão 
ser as primeiras a transmitir 
o que é delas a quem nos visi-
ta. o problema do circuito 
de arte pública de paredes é 

precisamente esse. Tenta-
ram atingir o exterior descu-
rando quem cá vive. não é 
primeira vez que oiço co-
mentários do género: “temos 
ali um espelho na capela…”.  o 
mesmo sucedeu com o art on 
chairs, embora esse fosse 
outro domínio.

PP - Então como se faz?
BM - Fazer pequenos 

eventos com a comunidade 
local para que as pessoas sin-
tam que aquilo que temos cá 
é nosso que o circuito de ar-
te pública de paredes é de 
todos. dou-lhe um exemplo: 
vamos fazer o “primavera 
Festival da Flor” e a ocasião 
será aproveitada para fazer 

um tributo a alberto carnei-
ro [nr - autor da escultura 
Mandala da paz localizada 
nos jardins da casa da cultu-
ra]. Já fizemos uma medita-
ção para a paz…

PP - Uma das críticas fei-
tas a Paredes, no âmbito 
Cultural, tem sido o desa-
proveitamento da Casa da 
Cultura (CC). O que é que 
pretende para este equipa-
mento em particular e, já 
agora, para os demais da ci-
dade e concelho?

BM - a cultura em pare-
des é um diamante em bruto 
que está agora, com muita 
dificuldade, a ser lapidado. a 
preocupação é que as ativi-

dades sejam mais regulares e 
melhor comunicadas. para 
valorizar a casa da cultura 
tínhamos de perceber o que 
é que falhava e já percebe-
mos. a estrutura estava fe-
chada sem que que a comuni-
dade usufruisse do espaço. 
não se via pessoas a passear 
nos jardins da cc. começa 
logo por aí. estamos a prepa-
rar o regulamento para o alu-
guer da cc, porque preten-
demos que a sociedade civil 
ajude a dinamizar a progra-
mação daquele espaço. esta-
mos também a regulamentar 
a criação da associação dos 
amigos da cultura que vai 
permitir a valorização das 
pessoas da cultura e ligadas à 
cc para que tragam pessoas 
à  c a s a  d a  c u l t u r a  d e 
paredes. 

PP - É utopia, pelo menos 
nos tempos mais próximos, 
um investimento que dê a 
Paredes uma verdadeira 
Biblioteca?

BB- não posso admitir/
permitir que na biblioteca de 
parede não haja uma preocu-
pação de ter os livros catalo-
gados… que não se comprem 
livros! não posso aceitar que 
o discurso na biblioteca seja 
tipo ́ nós não temos esse li-
vro vá à biblioteca de pena-
fiel…!´não compreendo que 
o arquivo seja completa-
mente menosprezado da 
cultura…

PP- Como é que está o 
Arquivo Municipal? A me-
mória coletiva de Paredes 
está acautelada?

BM - …. nem sempre. as 
pessoas fazem o que podem 
com o que têm. e eu vou fazer 
o mesmo. a situação finan-
ceira da câmara é limitada. 
no entanto há coisas míni-

mas que podem e estão a ser 
pensadas. por exemplo me-
lhorar o atendimento na par-
te histórica…

PP - Mas não respondeu à 
pergunta inicial: é utopia um 
novo edifício para a Biblio-
teca e Arquivo Municipal?

BM- isso era um sonho. 
Mas em sonhos a obra não 
nasce…era o que eu gostava. 
a curto prazo não lhe posso 
falar nisso. 

PP - O Dia Mundial do 
Teatro foi, 27 de março, ce-
lebrado em Paredes com a 
peça “O Semeador de Pala-
vras”. Um espetáculo teatral 
para as crianças dos ATL’s de 
Paredes. Na anterior gestão 
foram desenvolvidas algu-
mas temáticas como o PT- 
Paredes com Teatro, o Con-
ta-me Histórias e o Encon-
tr'Artes. Essas iniciativas 
são para manter? 

BM - o pT- Teatro foi 
b e m  p e n s a d o  s e rá  p a ra 
manter, mas admito que te-
mos de fazer alguns ajustes. 
as pessoas têm boas memó-
rias do encontr'artes mas 
eu quero o encontro com a 
arte todos os dias. Temos 
tido exposições permanen-
tes, vamos ter cá no dia 13 
de julho a 12 de agosto o 
Henrique silva, diretor de 
curso de artes plásticas e 
Multimédia da esGallae-
cia. Temos feito os cafés 
literários, o Vamos Falar na 
cultura, são trabalhos de 
fundo que se calhar não dão 
tanto nas vistas, mas é um 
trabalho de regularidade 
para que as pessoas criem 
hábitos. importa fazer pú-
blicos. o conta-me Histo-
rias é interessante mas se 
calhar vamos fazer uma ou-
tra abordagem.

BEATRIZ MEIRELES, VEREADORA COM O PELOURO DA CULTURA 

 “Não posso admitir que na biblioteca 
não haja uma preocupação de ter os livros 
catalogados, que não se comprem livros”
antónio Orlando | texto
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José s. rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

Quinzenalmente  com toda 
a informação  da região.

não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço

Gasóleo Aquecimento

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

agência Funerária, Lda. 

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

Faleceu

aleXanDRina
MOReiRa Da silva
Faleceu no dia 30 de março com 73 anos. 
era natural de baltar – paredes e residente 
na Trav. nossa senhora de Fátima, n.º 59, baltar, 

paredes. era viúva de amadeu Mendonça Mendes. 

AGRADECIMENTO
a sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 
a todas as pessoas de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa 
extinta 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

BALTAR/PAREDES

Faleceu

JOsÉ MOReiRa alves
Faleceu no dia 29 de março com 65 anos. 
era natural e residente em sobrosa, paredes. 
era viúvo de Margarida Fernanda Ribeiro da Rocha. 

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

A FAMÍLIA
agência Funerária Xavier neto, lda. sobrosa – paredes

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999

SOBROSA / PAREDES

Faleceu

JOsÉ CaMelO
Faleceu no dia 31 de março com 89 anos. 
era natural de nespereira-lousada e residente 
em beire, paredes. era casado com Maria luísa 
pereira do couto.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
agência Funerária santos de beire, Freamunde e bitarães 

(Gerente Fernando santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

Faleceu

anTÓniO augusTO 
MOReiRa De MeiReles
Faleceu no dia 22 de março com 77 anos. 
era natural e residente em beire, paredes.

 era casado com Maria augusta Ribeiro correia.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
agência Funerária santos de beire, Freamunde e bitarães 

(Gerente Fernando santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

Faleceu

gabinO MeiReles
De sOusa
Faleceu no dia 23 de março com 84 anos. 
era natural de beire - paredes e residente 
em nevogilde, lousada. era viúvo de Joaquina 

Rosa da silva Magalhães.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
agência Funerária santos de beire, Freamunde e bitarães 

(Gerente Fernando santos) Telf. 255782338 - 919740349

 NEVOGILDE / LOUSADA

Faleceu

ana TeiXeiRa
DOs sanTOs nunes
De CaRvalHO
Faleceu no dia 19 de março com 87 anos. 

era natural de beire - paredes e residente em lodares, lousada. 
era viúva de Joaquim Ribeiro da silva Júnior.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
agência Funerária santos de beire, Freamunde e bitarães 

(Gerente Fernando santos) Telf. 255782338 - 919740349
LODARES / LOUSADA

Faleceu

aRMÉnia DOs anJOs 
gOnçalves MeneZes 
Faleceu no dia 2 de abril com 82 anos.
era natural de aveleda-bragança e residente 
na Rua da cepeda, n.º 107, paredes. era viúva 

de salvador augusto Menezes.

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
T. couto agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do couto, 

fi lho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

Faleceu

eva alves De sOusa
Faleceu no dia 2 de abril com 88 anos. era natu-
ral de louredo-paredes e residente em cristelo, 
paredes. era viúva de luís de sousa 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 falecimen-
to e funeral. participam também que a missa de 7º dia será 
celebrada no sábado, dia 7 de abril, pelas 20:30 horas, na igreja 
paroquial de cristelo. 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

CRISTELO / PAREDES

Faleceu

anTÓniO
alMeiDa RibeiRO
Faleceu no dia 30 de março com 87 anos. era 
natural de besteiros – paredes e residente na 
Rua Fundo de Vila, n.º 311, arreigada, paços de 

Ferreira. Era viúvo de Augusta Serafi na da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária patrícia brito & silva lda. Rua do padrão, nº 522-r/c. 

loRdelo – paRedes. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122

ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA
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Faleceu

MaRia MOReiRa
Faleceu no dia 31 de março com 87 anos.  
era natural da Madalena- paredes e residente 
na Rua dr. José Moreira Guerner, n.º 12,  
Madalena, paredes. era solteira.

AGRADECIMENTO
sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
sábado, dia 7 de abril, pelas 18 horas na igreja paroquial da 
Madalena, agradecendo, também desde já a todos os que parti-
ciparem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do couto) – Madalena / lordelo e paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MADALENA / PAREDES

Faleceu

MaRia ODeTe 
PeReiRa sOaRes
Faleceu no dia 26 de março com 85 anos.  
era natural de Ramalde- porto e residente  
na Rua Ribeiro de baixo, n.º 22, Madalena,  

paredes. era viúva de carlos Moutinho de Faria e silva.

AGRADECIMENTO
sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
sábado, dia 7 de abril, pelas 18 horas na igreja paroquial da 
Madalena, agradecendo, também desde já a todos os que parti-
ciparem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do couto) – Madalena / lordelo e paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MADALENA / PAREDES

Faleceu

salvaDOR Da silva 
PeDRO De alMeiDa
Faleceu no dia 28 de março com 71 anos. era 
natural de Gandra-paredes e residente na Rua 
do cabral, n.º 60, astromil, paredes. era viúva 

de Maria emília alves Teixeira Gomes almeida.

AGRADECIMENTO
sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
sábado, dia 7 de abril, pelas 16 horas na igreja paroquial de 
astromil, agradecendo, também desde já a todos os que partici-
parem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do couto) – Madalena / lordelo e paredes Telf. 255 

776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
ASTROMIL / PAREDES

Faleceu

abel JOaQuiM 
vieiRa neTO
Faleceu no dia 30 de março com 51 anos.  
era natural de lordelo-paredes e residente na 
estrada nacional 209, n.º 5237, lordelo, pare-

des. era casado com diana paula dos santos Moreira Martins.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do couto) – Madalena / lordelo e paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
LORDELO / PAREDES

Faleceu

engRáCia FeRReiRa
Faleceu no dia 27 de março com 92 anos.  
Era natural de Urrô- Penafiel e residente na 
Rua padre augusto correia, n.º 188, Madalena, 
paredes. era viúva de antónio 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, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
sábado, dia 7 de abril, pelas 19 horas na igreja paroquial de 
besteiros, agradecendo, também desde já a todos os que parti-
ciparem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do couto) – Madalena / lordelo e paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MADALENA / PAREDES

Faleceu

JOsÉ MOReiRa
Faleceu no dia 2 de abril com 88 anos.  
era natural de Mouriz- paredes e residente  
na Rua José Teixeira do couto, n.º 90,  
1º esq.  Madalena, paredes.  
era casado com Maria amélia nunes pacheco.

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, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
domingo, dia 8 de abril, pelas 9 horas na igreja paroquial da 
Madalena, agradecendo, também desde já a todos os que parti-
ciparem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do couto) – Madalena / lordelo e paredes Telf. 255 

776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
MADALENA / PAREDES

Faleceu

MaRia Da COnCeiçÃO 
DuRÃes MOnTeiRO
Faleceu no dia 2 de abril com 80 anos. era 
natural de Subarrifana-Penafiel e residente na 
Rua d. Rosalina Guimarães, n.º 106, paredes. 

era casada com Manuel dos Reis Garcês.

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
T. couto agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

Faleceu

MaRia angelina 
aMaRal MOReiRa
Faleceu no dia 1 de abril com 88 anos.  
era natural de besteiros-paredes e residente  
na Rua das cancelas, n.º 89, paredes.   

era viúva de antónio Ferreira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

Faleceu

CRisTina MaRia 
Dias MOReiRa
Faleceu no dia 1 de abril com 43 anos. era 
natural de castelões de cepeda-paredes e 
residente na Rua de santa Marta, n.º 96, irivo, 

Penafiel. Era casada com Joaquim Armando de Jesus Pinheiro.

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
T. couto agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
IRIVO / PENAFIEL

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas condolências
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sociedade

N
esta X edição dos 
fins de semana 
gastronómicos, 

em paredes os turistas e de-
mais clientes dos restauran-
tes aderentes vão reencon-
trar, sobre a mesa, o cabrito 
assado no forno a lenha 
acompanhado de arroz. a so-
pa seca é a sobremesa. 

além de ser um convite à 
descoberta da gastronomia 
mais regional do norte do 
país, os fins de semana gas-
tronómicos são ainda um 
a p e l o  à  d e s c o b e r t a  d o s 
territórios. 

as iguarias selecionadas 
serão servidas pelos cinco 

estabelecimentos de restau-
ração aderentes: “o Rei”, 

“casa dos Frangos”, “cozinha 
da Terra”, “os Frades” e “casa 

do baixinho”. os empreendi-
mentos turísticos casa de 

estrebuela e casa de loure-
do, associaram-se, de igual 
modo, aos fins-de-semana 
gastronómicos, de modo a 
acolher quem por lá queira 
pernoitar.

paralelamente a esta ini-
ciativa, está previsto um pro-
grama de animação, que in-
clui visitas guiadas às Minas 
de ouro de castromil, ao 
centro de interpretação da 
sr.ª do salto em aguiar de 
sousa e ao circuito de arte 
pública de paredes.

Refira-se que as visitas 
guiadas devem ser previa-
mente agendadas.

a décima edição dos fins 
de semana gastronómicos, 
no dizer do presidente da en-
tidade Regional de Turismo 

do porto e norte de portugal, 
traz motivos para celebrar. 
"são dez anos de um dos 
maiores projetos de promo-
ção turística que tem como 
base a gastronomia e os vi-
nhos para descoberta do ter-
ritório”, explica Melchior Mo-
reira. a iniciativa arrancou 
em 2009 com apenas 13 fins 
de semana, igual número de 
municípios aderentes e 349 
restaurantes. Hoje, os núme-
ros são bem diferentes. ao 
todo são 26 fins de semana, 
com 77 municípios partici-
pantes, 1016 restaurantes, 
479 empreendimentos turís-
ticos e 177 quintas enoturís-
ticas aderentes. este fim de 
semana é paredes que serve 
à mesa. 

Paredes serve gastronomia local  
nos “fins de semana gastronómicos” 
TuRisMO. paredes é um dos 77 municípios nortenhos representados na iniciativa do Turismo porto e norte de portugal. sabores tradi-
cionais de paredes para degustar de 6 a 8 de abril.

antónio Orlando | texto

“Todos juntos por uma 
cadeira, a cátia soraia mere-
ce” assim se chama uma 
campanha de recolha de 
tampinhas de plástico que 
está em curso em Rebordo-
sa. o objetivo é angariar fun-
dos que permitam a compra 
de uma nova cadeira de ro-
das que dê autonomia e con-
forto a cátia soraia, uma jo-
vem de 24 anos que padece 
de paralisia cerebral. 

além da deficiência, que 
terá sido contraída no parto, 
a jovem tem uma luxação 
congénita nas ancas. Vive e 
sobrevive numa antiga e ob-
soleta cadeira de rodas que 
lhe provoca desconforto. 

segundo um grupo de 
amigos da jovem rebordo-
sense “foi feito um pedido de 
ajuda a várias instituições, 
nomeadamente, à seguran-

ça social mas dizem-lhe que 
está em lista de espera que 
pode demorar entre três a 
quatro anos a atribuírem-
lhe a cadeira que tanto pre-
cisa para se deslocar para os 
t ra t a m e n t o s  n a s  z o n a s 
ocupacionais”. 

a nova cadeira a adquirir 

tem um custo de 14 mil eu-
ros mas a jovem, que vive 
com uma tia após o faleci-
mento dos pais, “não tem 
meios para a comprar”. a en-
trega de tampinhas pode ser 
feita nos bombeiros de Re-
bordosa ou na habitação on-
de vive a jovem, na rua das 

F l o r e s ,  n º  8 5 ,  e m 
Rebordosa. 

o grupo de amigos que 
está na origem desta reco-
lha admite vir, também, a 
abrir uma conta bancária 
onde os interessados em 
ajudar poderão fazer o seu 
donativo. 

Todos juntos por uma cadeira

antónio Orlando | texto

PUB

TiZ...
Hoje é um dia muito especial, celebras 19 pRiMaVeRas. 
Ver-te crescer fez-me crescer em todos os aspetos.
cuidar de ti é uma das minha prioridades enquanto irmã e 
acima de tudo enquanto amiga.
Hoje em plena consciência, posso dizer que tenho orgulho 
em ti e na pessoa que és. 
o teu nome tem um significado muito próprio é especial, 
“felicidade” que é tudo aquilo que tu nos transmites todos 
os dias. sou abençoada todos os dias por ter alguém como 
tu tão próxima de mim. 
obrigada por tudo!
irmãs por sorte, amigas por escolha.

da tua TWin 
Ju

aniveRsáRiO
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