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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

S
e recordar é viver, leva-me aos tempos 
da beleza do nosso Parque José Guilher-
me, com árvores centenárias e exóticas, 

algumas mesmo já raras na sua origem. A Vila 
de Paredes tinha um dos mais atraentes Par-
ques do Norte do País, servindo como atração 
turística pelo encanto do seu jardim e frescura 
provocada pelas encantadoras e frondosas 
árvores. Os seus canteiros sempre floridos e 
bem cuidados e os dois pequenos lagos com 
repuxo ajudavam a cativar adultos e crianças, 
que se deslocavam de bastante longe para 
passar as suas tardes de folga ou os Domingos 
de descanso. Ali, do outro lado da rua, existiu, 
durante dezenas de anos, a Pensão do Parque, 
de grandes dimensões para a época, onde a Srª 
D. Branca Celeste Teixeira, proprietária, rece-
bia gente em gozo de férias ou, como também 
diziam, “vir para ares em Paredes”. A sua Pen-
são tinha fama de bom acolhimento, bom trato 
e boa localização, que originava a sua ocupa-

ção em todas as épocas do ano. Era 
conhecida por receber muitos brasi-
leiros, conhecidos dos nossos emi-
grantes de Paredes que a recomen-
davam e do seu marido, Sr. Manuel 
Teixeira, Solicitador, que também 
viajava ao Brasil em serviço do seu 
escritório. A D. Branca Teixeira, co-
mo era conhecida, tinha o condão de 
bem-receber e cuidar dos seus clien-
tes com muita estima, quase como se da famí-
lia fossem. Além do mais, ainda havia na cave 
uma adega tradicional, com bebidas variadas 
e saborosos petiscos, especialmente prepara-
dos internamente, bem como nas traseiras um 
grande tanque de água limpa e corrente onde 
os mais jovens se refrescavam em dias de mui-
to calor. A Pensão do Parque, era como a sala 
de visitas de Paredes, substituindo o hotel que 
Paredes não tinha e que tanta falta fez, duran-
te tanto e demasiado tempo. Com o subir da 

idade e a reforma do seu marido, 
que ela tratava com muito carinho, 
fazendo-lhe chegar todas as tar-
des, ao seu escritório, o bom chá e 
bolinhos, retirou-se da Pensão que 
ela tinha como seu “santuário” e re-
colheu-se familiarmente, até nos 
deixar em 1994, com 83 anos. Fica-
mos sem a Pensão do Parque, ven-
dida ao imobiliário, sem hotel que 

não existia, sem a grande recetora turística e 
com a devastação do jardim e do frondoso ar-
voredo do parque. Gente de todas as idades e 
de diversas zonas urbanas sentiram profunda 
saudade pela perda do conforto da Pensão do 
Parque em Paredes, mas preferencialmente 
pela tão admirável senhora D. Branca Teixeira. 
Nós, que tanta estima por ela tínhamos, fica-
mos despojados de um inusitado valor huma-
no, que foi símbolo nesta cidade e no próprio 
Concelho.

Branca Celeste Teixeira – Pensão do Parque

POR: GASTÃO MOREIRA

R
ecordo na minha remota 
infância uma história em 
que, não importam as cir-

cunstâncias do caso, um menino teve 
necessidade de se identificar.

E porque dizer que era o “Baqui-
nho” lhe não pareceu suficiente, 
acrescentou aos microfones da cabi-
ne de som existente no Parque José 
Guilherme, quando ainda havia rin-
que: “E sou de Pa’edes”.

Ainda hoje mantenho este ele-
mento de pertença e identificação 
que saiu até reforçado na experiência 
imersiva de 7/8 Abril proporcionada 
no âmbito dos Fins de Semana Gas-
tronómicos da Turismo Norte de Por-
tugal que cá decorreram.

Nesse fim de semana, acolhemos 

jornalistas, sobretudo da Galiza, que 
vieram de fora, cá dentro, e que usu-
fruíram daquilo que nós próprios, por 
estarmos demasiados próximos de 
tais riquezas, não desfrutamos.

E temos riquezas? Muitas. 
É certo que só são riquezas quan-

do as aproveitamos ou quando as 
partilhamos com os outros.

Destaco as riquezas patrimoniais 
do sul para o norte: A Srª do Salto, as 
Minas de Castromil, o Mosteiro de 
Cête, O Palacete da Granja (Casa da 
cultura e percurso de arte urbana), o 
campo de Golfe de Vila Cova. E muito 
mais ficou por mostrar, como, por 
exemplo, o Kartódromo de Baltar ou 
o miradouro do sanatório de 
Louredo.

A gastronomia essa, conduz-nos 
directamente ao Inferno pela via da 
gula. E sem passagem pela casa parti-
da, como no monopólio, mas na Quin-
ta da Sobreira.

Mas há que realçar, sobretudo, as 

Pessoas, os Paredenses. E a cultura. 
No fundo, o mesmo, de tal forma se 
mostraram em simbiose e que me fi-
zeram, outra vez, orgulhoso de ser 
esta a minha gente.

Entre tantos que contribuíram - e 
são mais os que esquecerei; que me 
perdoem – sublinho a genuína simpa-
tia e hospitalidade da nossa cicerone, 
Fernanda Pereira, a sublime poesia 
do dizedor Fernando Soares, a arte 
do músico Aires Montenegro e do 
quinteto de metais do Conservatório 
de Música de Paredes, o virtuosismo 
dos jovens do quarteto de cordas da 
Rebord’Arte, o jovem Gregoriano Ri-
chard Bradley, a disponibilidade e 
erudição de Natália Félix na Geologia 
e de Maria António Silva, na História, 
e o talento da atriz Sofia Gomes.

Tal qual como no fim do filme 
Guardiães da Galáxia, todos nos po-
deríamos ter junto para dizer aos que 
nos visitaram: “NÓS somos de 
Paredes”.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Somos de Paredes

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira
hilaria.machado3471@gmail.com

As sementes de chia apresentam 
propriedades muito interessantes. 
Apesar de pequenas no tamanho, 
representam uma grande fonte de 
ômega-3, proteínas, fibras, substân-
cias antioxidantes, vitaminas e mine-
rais como o cálcio, fósforo e magné-
sio (importantes para a estrutura ós-
sea). Por se tratarem de fontes de 
fibra, prolongam a saciedade e pro-
movem a regularidade do trânsito 
intestinal. Já a sua composição em 
ômega 3, contribui para a ma-nuten-
ção de níveis normais de colesterol 
no sangue. Apresentam uma elevada 
capacidade de absorção e retenção 
de água, o que permite a formação de 
texturas gelatinosas. Relativamente 
à sua utilização, estas sementes po-
dem ser adicionadas a outros ali-
mentos, tais como cereais, frutas, io-
gurtes, batidos, saladas e sopas. 
Quando moídas, podem ser utiliza-
das em substituição das farinhas em 
pães, papas e massas.

Segue-se a sugestão de uma re-
ceita com inclusão destas sementes, 
um pudim de chia.

PUDIM DE CHIA
Ingredientes: 
• 200 g de iogurte grego 
 ligeiro ou queijo quark
 /queijo fresco batido 
• 100 ml de leite magro 
 ou bebida vegetal 
• 3 c.sopa de sementes 
 de chia
• Frutos vermelhos a gosto
• 1 c.sopa de stevia
 (adoçante)
 
Preparação: Misturar todos os 

ingredientes. Levar ao frigorífico cer-
ca de 5h ou, de preferência, durante a 
noite. Servir com frutos vermelhos. 

Sementes de chia
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O
s bombeiros de 
Lordelo perde-
ram uma viatura 

de transporte de doentes na 
sequência de um acidente de 
viação ocorrido, no dia 5 de 
abril, em Duas Igrejas. 

Do acidente, uma colisão 
que envolveu três viaturas, 
resultaram ferimentos ligei-
ros em outras tantas pes-
soas, incluindo a bombeira da 
corporação que conduzia a 
carrinha. 

O acidente aconteceu 
pouco depois das 7 horas da 

manhã, na Avenida do Souto, 
e deu-se quando uma carri-
nha entrava na Avenida do 
Souto e embateu na viatura 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo, que circulava no 
sentido Cristelo-Vilela. 

A viatura de transporte de 
doentes não urgentes havia 
saído ao início da manhã, do 
quartel  de Lordelo para 
transportar alguns utentes 
ao Hospital Padre Américo, 
em Penafiel. No regresso à 
base, numa altura em que a 
ambulância, conduzida por 

uma bombeira e que não 
transportava qualquer doen-
te, ocorreu o choque com 
uma viatura ligeira. Na se-
quência deste embate, uma 
terceira viatura, que circula-
va no sentido oposto ao da 
ambulância, também foi en-
volvida no desastre.

Os três feridos foram as-
sistidos no local pelos Bom-
beiros Voluntários de Lorde-
lo – que mobilizaram para o 
local cinco viaturas e 15 ele-
mentos, pela VMER do Vale 
do Sousa e SIV de Valongo e 

transportados para o Hospi-
t a l  P a d r e  A m é r i c o ,  e m 
Penafiel. 

A GNR de Lordelo esteve 
no local a tomar conta da 
ocorrência.

Em face deste prejuízo 
avultado para a corporação 
de Lordelo, o autarca de Pa-
redes, Alexandre Almeida, 
em reunião de câmara, assu-
miu que autarquia, enquanto 
responsável máxima pela 
proteção civil, irá fazer um 
esforço adicional para ajudar 
os bombeiros de Lordelo. 

Acidente faz três feridos e rouba 
carrinha de transporte de doentes 
aos bombeiros de Lordelo 

 A iniciativa teve como 
propósito angariar verbas 
para a corporação. A apesar 
das condições climatéricas 
menos favoráveis que se fi-
zeram sentir com a chuva 
que caiu durante todo o dia 
dia 8 de abril, participaram 
na prova mais de 250 atle-

tas inscritos nos 15km do 
trail. A caminhada de 8km 
contou com cerca de 300 
pessoas. O Presidente e o 
Vice-Presidente do Municí-
pio de Paredes, Alexandre 
Almeida e Francisco Leal, 
equipados a rigor, também 
marcaram presença. 

O Pavilhão Municipal de 
Paredes foi palco, durante três 
dias, da Feira de Saúde e Bem-
-estar. O certame organizado 
pela Câmara de Paredes, em 
parceria com o CLDS (Contra-
to Local de Desenvolvimento 
Social) 3G – Horizontes de In-
clusão, decorreu entre 13 e 15 
de Abril  e contou com a pre-
sença de cerca de 40 exposito-
res de várias áreas.

“A feira da Saúde e Bem-Es-
tar procurou envolver ações 
diversas para que a população 
tenha acesso a informação 
acerca da prevenção da saúde 
e a alguns rastreios e diagnós-
ticos, bem como a atividades 

físicas”, acrescenta o vereador 
do Pelouro da Saúde, Educa-
ção, Desporto e Juventude, 
Paulo Silva. Os visitantes tive-
ram a oportunidade de partici-
par em rastreios de glicemia, 
tensão arterial, dislexia e nu-
trição, praticar ginástica sé-
nior, assistir a palestras sobre 
diabetes, hipertensão e doen-
ça renal crónica, frequentar 
workshops de nutrição e edu-
cação para a saúde, ver simula-
cros de acidentes, peças de 
teatro infantil e participar em 
actividades físicas como yoga 
kids, aulas de pilates clínico, fx 
core, body jump, strong, hip 
hop, entre outros.

2.º Trail dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo

Empresário de Paredes 
premiado por 
projeto de iogurteira 

Feira da Saúde 
e Bem-Estar avaliou saúde 
dos paredenses

O empresário Miguel 
Leal viu reconhecido o seu 
mérito no projeto Yogurt-
Nest que desenvolveu, ten-
do sido premiado no passa-
do dia 17 de abril, na Casa da 
Arquitetura de Matosinhos, 
com o prémio Norte Em-
preendedor da Área Metro-
politana do Porto.

O presidente da Associa-
ção de Empresas de Paredes 
(ASEP), Pereira Leite, mar-
cou presença no memento 
de consagração do jovem 
empresário paredense. “É 
com particular satisfação 
que ASEP  vê o reconheci-
mento do nosso empresário 
Miguel Leal até porque, sen-
do a nossa Associação a enti-
dade promotora pelo proje-
to Novo Rumo a Norte no 
concelho de Paredes e ten-
do acompanhado todo o tra-
balho da candidatura efe-
tuada, felicita o promotor 
que assim também honra o 
concelho de Paredes” disse 
Pereira Leite ao Progresso 
de Paredes. 

O YogurtNest, assim se 
chama este projeto de iogur-
teira, é produzido em Portu-
gal com materiais sustentá-
veis, como a cortiça e o 
algodão.

A principal preocupação 
de Miguel Leal, fundador da 
PrimaLynx, no desenvolvi-
mento do YogurtNest foi 
“conceber uma iogurteira 
que tornasse o iogurte mais 
acessível e cujo funciona-
mento não tivesse um im-
pacto negativo no meio am-
biente”. E, acrescenta, “a 

cortiça foi o material que nos 
permitiu cumprir, com su-
c e s s o ,  t o d o s  e s t e s 
requisitos”.

Com o YogurtNest, mi-
lhares de embalagens de 
plástico serão poupadas e 
fazer iogurte - com leite, lei-
te sem lactose ou bebidas 
vegetais – “torna-se uma ta-
refa rápida, tendo associada 
uma poupança significativa, 
f a c e  à s  i o g u r t e i r a s 
convencionais”.

Na prática, o YogurtNest 
permite preparar iogurtes 
em apenas seis horas, sem 
dependência de eletricida-
de. Refere o comunicado 
que, considerando um agre-
gado familiar de quatro pes-
soas, “estima-se que se pos-
sa evitar a produção de 
2000 embalagens de 125 ml 
durante um ano, com uma 
poupança associada de 300 
euros”.

Trata-se de uma ferra-
menta multifunções, já que 
este novo equipamento po-
de, igualmente, ser usado 
como estufa 'slow cooker', 
permitindo cozinhar arroz, 
massas, sopas e estufados. 
Além disso, como a cortiça é 
a principal matéria-prima, 
há a possibilidade de “usar a 
iogurteira como mala térmi-
ca, uma vez que a cortiça é 
um ótimo aliado na conser-
vação das temperaturas”.

A aquisição do Yogurt-
Nest pode ser feita no web-
site da marca e em inúmeras 
lojas multimarca de produ-
tos naturais, que estão espa-
lhadas pelo país. O preço re-
comendado é de 35 euros 
para a versão 'large' e 33,50 
euros para a versão 'baby'.

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.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNES, 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.

jornalprogresso.publicidade@gmail.com

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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A 
Escola Profissio-
n a l  d e  M a t o s i -
n h o s  ( E P R O -

MAT) vai representar o dis-
trito do Porto na sessão 
nacional do Programa EU-
ROSCOLA do Parlamento 
Europeu. O "passaporte" 
para a Assembleia da Repú-
blica, onde em maio decor-
rerá a sessão de apuramento 
das cinco escolas nacionais, 
foi obtido na sessão distrital 
organizada no dia 11 de 
abril, na Casa da Cultura de 
Paredes, pelo Instituto Por-

tuguês do Desporto e da Ju-
ve n t u d e  ( I P D J )  s o b r e  a 
"Igualdade de Género".

Num universo de oito re-
presentações de outras 
tantas escolas candidatas, 
a s  j ove n s  d a  E P RO M AT 
venceram com a comunica-
ção - escrita e oral - "(Des)
Igualdade de Género da Eu-
ropa". A participação da du-
pla vencedora foi enriqueci-
da com comunicação ges-
tual tornando-a ainda mais 
inclusiva para a igualdade. 
Os outros participantes fo-

ram as escolas secundárias 
de Valongo, Paredes, Paços 
de Ferreira, Felgueiras, Al-
meida Garrett/Porto, colé-
gio Nova Encosta/Paços de 
Ferreira e o externato de 
Vila Meã/Amarante. O júri 
foi composto pelo Delega-
do Regional Norte do IPDJ, 
por uma professora univer-
sitária e por um jornalista.

A fase final do Programa 
EUROSCOLA traduz-se na 
realização de diversas ses-
sões, de um dia, no Hemici-
clo do Parlamento Europeu 

em Estrasburgo. Em cada 
sessão participam cerca de 
500 jovens, representando 
Escolas dos vários Estados-
-membros da União Euro-
peia. Os jovens participarão 
em grupos de trabalho mul-
tilingues, seguidos de uma 
reunião plenária, fazendo 
uso dos seus conhecimen-
tos linguísticos para comu-
nicar com os seus homólo-
gos, incentivando-se a com-
p r e e n s ã o  m ú t u a  d o s 
diversos pontos de vista e 
expectativas.

Paredes acolheu final  
distrital do concurso Euroescola

Uma mão cheia de alunos 
do ensino secundário prove-
nientes de Espanha encon-
tram-se a estagiar em em-
presas da área Informática e 
da Mediação Imobiliária do 
concelho.

Os jovens estão em Pare-

des no âmbito do projeto eu-
ropeu de mobilidade de estu-
dantes dos cursos de forma-
ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  q u e 
corresponde a Erasmus + 
(KA1 – Learning mobility of 
individuals). Esta parceria é 
liderada pelo Agrupamento 

de Escolas de Vilela que man-
tém uma longa ligação à es-
cola secundária de Valência.

De acordo com Albino Pe-
reira, diretor do Agrupamen-
to de Vilela, “estes alunos dos 
cursos profissionais de Téc-
nico Administrativo e de Téc-

Estudantes espanhóis estagiam em Paredes Paredes abre as portas 
da solidariedade  
aos refugiados

nico Informático de Re-
des têm a oportunidade 
de fazer, em Paredes, 
neste caso, um mês de 
prática em contexto de 
mercado de trabalho, sob 
a forma de estágio”.

No decorrer deste 
projeto “a Escola Secun-
dária de Vilela já enviou 
também alunos em situa-
ção similar, quer para Va-
lência, quer para Lon-
dres”, diz Albino Pereira.

Os jovens, aprovei-
tando a estada, fizeram 
uma visita de cortesia à 
câmara de Paredes onde 
foram apresentar cum-
primentos ao executivo 
municipal.

Refira-se que a Câma-
ra disponibilizou aloja-
mento aos jovens, bem 
como o respetivo acolhi-
mento e acompanha-
mento no decurso desta 
mobilidade. “É estratégi-
co apoiar estas parcerias 
com a finalidade de dar a 
conhecer aos jovens es-
trangeiros as potenciali-
dades do concelho de 
Paredes na vertente do 
ensino, da cultura e das 
empresas”, justifica Ale-
xandre Almeida presi-
dente de Câmara.

A Câmara de Paredes 
reuniu parceiros europeus 
de 11 países para falar de in-
tegração nas cidades no pro-
jeto europeu denominado 
EU CAN – European Coun-
ter and Alternatives Narra-
tives Network, financiado e 
integrado no programa "Eu-
ropa para os cidadãos" - 
"participação democrática e 
participação cívica". 

Na ocasião, o vereador 
do pelouro da Educação da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Paulo Silva, reconhe-
ceu que o concelho não tem 
refugiados, mas que no fu-
turo, caso haja essa necessi-
d a d e ,  e s t á  r e c e t i v o  a 
acolhê-los. 

“Não temos refugiados, 
mas a haver uma nova vaga 
e uma necessidade há aber-
tura para isso, estamos re-
cetivos. Temos um historial 
muito ligado às migrações e 
ainda recentemente com a 
crise da troika muitos pare-
denses tiveram que aban-
donar o seu concelho”, dis-
se, Paulo Silva no salão no-
bre dos Paços do Concelho.

A autarquia de Paredes é 

o primeiro parceiro do pro-
jeto EU CAN a promover 
uma ação internacional en-
globada na candidatura fi-
nanciada com 150 mil eu-
ros, por fundos europeus 
que serão distribuídos pe-
los parceiros de acordo com 
as atividades que cada um 
irá desenvolver.

Basicamente é uma linha 
de f inanciamento que a 
União Europeia disponibili-
za às cidades para o inter-
câmbio de boas práticas: 11 
países, cujos representan-
tes (políticos e associações) 
se reúnem para troca de 
experiências.

O Município de Paredes 
é o coordenador do projeto 
que engloba, ainda, a Asso-
ciação Paredes pela Inclu-
são Social (APPIS), Associa-
ção Walktogether, Associa-
ç ã o  M o n o m y t h s , 
Penthesileia, Município de 
Demir Kapjia, Município de 
Guadassuar,  Associação 
Xano Channel, Município 
de Lezhe, Município de Via-
reggio, Associação Koine, 
Alphabet Formation, Asso-
ciação Apkabink Europa.

Alunos da Secundária de Paredes



7Sexta-feira 20 de Abril de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

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

O 
Tribunal de Con-
tas (TC) chumbou 
a aquisição do 

complexo das Laranjeiras pe-
la anterior gestão (PSD) da 
Câmara de Paredes. Em causa 
estão os terrenos do antigo 
estádio de futebol outrora ca-
sa do USC Paredes e o Pavi-
lhão Municipal.

Em janeiro de 2017, em 
hasta pública, o anterior pre-
sidente da câmara, Celso Fer-
reira, com o aval do seu dire-
tor financeiro, Rui Moutinho, 

avançou para a aquisição do 
antigo complexo desportivo e 
sinalizou o negócio com uma 
verba de 300 mil euros, com-
prometendo-se a pagar 1,28 
milhões de euros, em presta-
ções. Porém a escritura da 
compra nunca foi feita por-
que não há compra.

Segundo o Tribunal de 
Contas, a Câmara nunca po-
deria ter avançado para a 
compra do complexo das La-
ranjeiras, orçada em mais 
1,58 milhões de euros, nem 
ter dado o sinal, sem o visto 
prévio do TC. Como se isso 
não bastasse a compra violou 

a Lei dos Compromissos (Fi-
nanças Locais). “Sempre que 

se faz uma aquisição superior 
a 350 mil euros pode-se dar 

um sinal mas é necessário o 
visto do TC antes da aquisição 
e quando é superior a 900 mil 
euros nem sequer se pode dar 
um sinal antes do visto. E essa 
foi uma das razões de recusa 
do visto para além da lei dos 
compromissos estar violada”, 
explica Alexandre Almeida, o 
atual autarca de Paredes. 

A Câmara já contestou a 
decisão mas tudo indica que 
não terá argumentos para 
obrigar o TC a mudar de posi-
ção. Se se mantiver o chumbo 
no limite a Autarquia corre o 
risco efetivo de perder o ne-
gócio e o sinal. Para ficar com 

os terrenos, Alexandre Al-
meida propôs esta semana à 
Administradora de Insolvên-
cia a compra do antigo Com-
plexo das Laranjeiras em par-
celas de preço máximo de 350 
mil euros até perfazer o mon-
tante global dos terrenos. 
Dessa forma a aquisição não 
teria que se sujeitar ao escru-
tínio do TC.

 “Uma das preocupações 
que tenho agora é não per-
dermos o sinal, que é o que 
acontece quando alguém dá 
um sinal e depois não pode 
c o m p r a r ”  e x p l i c a 
preocupado. 

Tribunal de Contas chumbou compra das “Laranjeiras”
NEGÓCIO. Celso Ferreira fez compra sem pedir autorização ao Tribunal de Contas (TC). No limite a câmara pode perder o negó-
cio e o sinal de 330 mil euros. A solução pode passar pela compra das “laranjeiras” em parcelas que permitam a fuga ao crivo do 
TC. “É mais um capítulo da má herança” lamenta Alexandre Almeida.

António Orlando | texto Celso Ferreira a 25 de janeiro de 2017 selava compra das 
"Laranjeiras" com aperto de mão à administradora de insolvência
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Alexandre Almeida, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, anunciou 
que vai adjudicar a realiza-
ção de uma inspeção às con-
tas da Câmara “mal apre-
sente as contas municipais 
relativas a 2017”. As contas 
foram apresentadas, terça-
-feira, dia 17 de abril,  ao 
Executivo em reunião de 
câmara. 

O anúncio de Alexandre 

Almeida surgiu após o ve-
reador do PSD, Rui Mouti-
nho, em reunião do Executi-
vo, realizada no dia 5 de 
abril, ter dito que é “extre-
mamente preocupante que 
em quatro meses a câmara 
tenha multiplicado por três 
o  p r a z o  m é d i o  d e 
pagamentos”. 

O vereador usava os nú-
meros do relatório da Exe-
cução Orçamental da Admi-
nistração Local de 2017, 
q u e  f o i  n o t i c i a  h á  1 5  
dias n´O Progresso de Pare-

des.  O presidente da Câma-
ra depois de ter dito ao nos-

so jornal que estes números 
n ã o  o  s u r p r e e n d i a m  e  

que antevia que neste ano 
de 2018 ainda serão piores, 
Alexandre Almeida, com  
os mesmos argumentos,  
retorquiu a Rui Moutinho 
que “este agravamento do 
prazo médio de pagamen-
tos era uma inevitabilidade. 
Em outubro, quando fiz a 
apresentação do orçamen-
to já se sabia que isso ia 
acontecer. Se vocês lança-
ram 14,9 milhões de euros 
de obras quando sabiam 
que tinham cerca de um mi-
lhão de euros de orçamento 

p a ra  f a z e r  f a c e  a  e s s a s 
obras –  e a nossa sorte é 
que desses 14,9 milhões só 
foram executados 9 mi-
lhões –  o prazo de paga-
mentos vai disparar, é ób-
vio. Com um milhão de eu-
ros não se consegue fazer 
face a 14,9 milhões de eu-
ros”, disse, Alexandre Al-
meida. O autarca, deu por 
terminado o assunto com o 
anúncio que vai adjudicar 
uma auditoria mal apresen-
te as contas municipais re-
lativas a 2017.

V
ocês deixaram a câ-
mara de Paredes de 
tanga”, a afirmação é 

de Alexandre Almeida e foi diri-
gida a Rui Moutinho, vereador 
do PSD em reunião do Executi-
vo realizada no dia 17 de abril 
que aprovou as contas de 2017. 

O passivo da Câmara em 31 
de dezembro último era de 103 
milhões de euros. “A herança 
que nos deixaram é muito maior 
do que aquela que aparece nes-
tas contas infelizes”, disse Ale-
xandre Almeida. O autarca rea-
firmou aquilo que vem dizendo 
desde a campanha eleitoral, 
“este ano o passivo vai aumen-
tar devido a compromissos as-
sumidos pelo anterior executi-
vo, mas em que a fatura recai 
sobre o atual” disse Almeida di-
rigindo-se à vereação do PSD.

 “Vocês colocaram 5% da 
faturação em 2017 e 95% para 
2018, portanto, no final deste 
ano, o passivo já não vai ser de 
103 milhões de euros, mas 
muito mais, apesar de nós es-
tarmos em completa conten-
ção e praticamente só a pagar 
aquilo que nos deixaram. Esta 
é a verdade nua a crua”, referiu 
o autarca socialista.

Ainda segundo Almeida, 
“apesar deste aumento do pas-
sivo, muitos dos compromissos 
assumidos com privados ainda 
não foram concretizados e, co-
mo tal, esses custos não estão 
refletidos no passivo”. Neste 
particular estão compromissos, 
por exemplo, de loteamentos na 
Sobreira por causa da constru-
ção do campo de futebol, em 
Vandoma pela mesma razão, em 
Rebordosa e em Lordelo pelas 
contrapartidas dos terrenos pa-
ra o Parque do rio Ferreira, etc.

Sem se deter, Alexandre Al-
meida realçou que as “dívidas a 
curto prazo, em 2017, aumen-
taram 7,4 milhões de euros, 
passando de 15,7 milhões eu-
ros para 23,1 milhões de eu-
ros, o que vai obrigar o atual 
executivo a um enorme esfor-
ço de contenção por forma a 
controlar o prazo médio de 
pagamentos”.

A execução orçamental fi-
cou-se pelos 70,44%, abaixo dos 
85% que corresponde à taxa 
mínima de execução orçamen-
tal recomendada pelo Tribunal 
de Contas e pela Direção Geral 
das Autarquias Locais (DGAL).

Rui Moutinho, antigo diretor 
financeiro da câmara e atual pri-
meiro vereador do PSD, insistiu 
no argumento social-democra-
ta, ao preferir falar em dívida em 
contraste com o PS que fala em 
passivo: “a dívida da câmara em 
31 de dezembro de 2017 era de 

50.681.461 euros, portanto 
muito longe, mas mesmo muito 
longe dos números que o PS 
usou na campanha eleitoral”, ar-
gumentou Moutinho.  

CÂMARA DEIXOU
PRESCREVER COBRANÇAS 
DE DÍVIDAS DE 
374 MIL EUROS 

A reunião de câmara reali-
zada no dia 17 de abril, desti-
nada sobretudo a discutir e 
aprovar as contas do municí-
pio, começou com o PSD, no 
período antes da ordem do dia, 
a fazer duas propostas: uma 
para a câmara equipar os con-
tentores e ecopontos do lixo 
com um chipe tecnológico que 
lance um alerta aos serviços de 
recolha sempre que o caixote 
esteja cheio; outra para que o 
município apresente uma can-
didatura para a construção de 
uma central de biomassa que 

possa potenciar a matéria so-
brante, nomeadamente, da 
floresta.

O PS até considerou válidas 
as propostas “tais como outras 
iniciativas que pretendemos fa-
zer”, mas, retorquiu Alexandre 
Almeida, “só as podemos fazer 
daqui a dois anos quando equili-
bramos as contas. É que vocês 
[PSD] deixaram a câmara de 
tanga”. 

A alegada má gestão do 
PSD foi exemplificada pelo vi-
ce-presidente da autarquia, 
Francisco Leal ao revelar que o 
Executivo de Celso Ferreira, 
deixou prescrever dívidas de 
cobrança de lixo num montan-
te de 374.400 euros, dinheiro 
que a câmara deveria ter entre 
2005 e 2010, “mas por inércia 
de quem cá estava, a dívida 
prescreveu e a câmara como 
pessoa de bem não pode exigir 
aos munícipes que paguem 

Alexandre Almeida avança com pedido de auditoria às contas da Câmara 

"PSD deixou a câmara de tanga"

António Orlando | texto

António Orlando | texto

FINANÇAS MUNICIPAIS. Passivo aumentou 1 milhão de euros e dívida de curto prazo aumentou 7,4 mi-
lhões de euros. Compromissos assumidos com particulares ainda não estão refletidos no passivo.

uma dívida que já está prescri-
ta”, explicou, Francisco Leal. Os 
vereadores do PSD não ousa-
ram contestar os factos apre-
sentados pelo vereador do PS. 

12 MILHÕES DE EUROS 
EM INVESTIMENTO
EMPRESARIAL

O Pelouro das Atividades 
Económicas anunciou a capta-
ção de um novo investimento 
empresarial na ordem dos 
12,210 milhões de euros, re-
sultantes de sete contratos de 
investimento a instalar nas zo-
nas industriais de Baltar, Re-
bordosa e Lordelo e que prevê 
a criação de 127 novos postos 
de trabalho no Concelho de 
Paredes. Refira-se que os no-
vos investimentos contem-
plam a diversificação das in-
dústrias, tratando-se uma em-
p r e s a  d e  s e r v i ç o s  p a ra  o 
desporto automóvel, fábricas 
de estofos, indústria de serra-
lharia e unidades fabris de mo-
biliário. Uma das empresas, é a 
Sports & You do piloto de ralis 
Pedro Fontes, que ficará locali-
zada na Zona Industrial de Re-
bordosa e que terá por missão 
montar automóveis para com-
petição desportiva.

Alexandre Almeida, 
presidente da Câmara 

de Paredes
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JORNADA 27ºJOR. 
  15/04

AJM Lamoso 1-4 Raimonda

Livração 0-3 SC Salvadorense

Caíde Rei 4-0 FC Parada

S. Lourenço Douro 4-3 Lousada B

ADC Frazão 1-1 ASS Nevogilde

UD Torrados 2-2 AD Marco 09

FC Lagares 3-1 CCD Sobrosa

AD Várzea FC 2-1 UDS Roriz

JORNADA 27ºJOR. 
  14/04

GDC Ferreira 2-1 Aliança de Gandra B

Bougadense B 2-2 M. G. Costa

Aliados Lordelo B 4-0 Melres DC

Monte Córdova 7-0 Leões Seroa

  15/04

USC Baltar 2-0 Ramaldense

AC Gervide 2-1 Escola Futebol 115

ISC Sobreirense 2-2 Vandoma

Inter Milheirós 4-0 Zebreirense

Sp. Cruz 3-1 SC Nun´Álvares B

JORNADA 28ºJOR. 
  15/04

Rebordosa AC 4-0 S. Pedro da Cova

Aliados Lordelo 1-0 CD Sobrado

Folgosa da Maia 0-0 Paços Ferreira B

FC Vilarinho 0-4 Baião

Barrosas 1-3 Paredes

SC Nun´Álvares 0-1	 Penafiel	B

Vila Meã 2-2 Lixa

Ermesinde 1936 1-3 Tirsense

JORNADA 29ºJOR. 

  15/04

SC Coimbrões 3-1 Camacha

Sp. Espinho 2-2 FC Felgueiras 1932

Canelas 2010 1-0 Cinfães

FC Pedras Rubras 2-3 Cesarense

AD Sanjoanense 4-2 Freamunde

SC Salgueiros 2-1 Sousense

Amarante FC 0-1 Trofense

Gondomar 2-0 Aliança de Gandra

JORNADA 26ºJOR. 
  07/04

Lousada B 8-0 AJM Lamoso

  08/04

SC Salvadorense 0-1 Caíde Rei

FC Parada 5-3 AD Várzea FC

Raimonda 1-1 Livração

ASS Nevogilde 1-1 S. Lourenço Douro

AD Marco 09 4-2 FC Lagares

CCD Sobrosa 4-0 ADC Frazão

UDS Roriz 1-1 UD Torrados

JORNADA 26ºJOR. 
  07/04

M. G. Costa 0-1 Aliados Lordelo B

SC Nun´Álvares B 6-2 AC Gervide

  08/04

Ramaldense 1-3 Monte Córdova

Zebreirense 2-10 USC Baltar

Vandoma 0-4 Inter Milheirós

Aliança de Gandra B 2-2 Bougadense B

Melres DC 1-0 Sp. Cruz

Escola Futebol 115 0-4 ISC Sobreirense

Leões Seroa 0-4 GDC Ferreira

JORNADA 27ºJOR. 

  08/04

S. Pedro da Cova 2-1 FC Vilarinho

CD Sobrado 1-4 Rebordosa AC

Folgosa da Maia 0-1 Aliados Lordelo

Baião 3-0 Barrosas

Paredes 4-0 Vila Meã

Penafiel	B	 1-2 Ermesinde 1936

Lixa 2-2 SC Nun´Álvares

Paços Ferreira B 1-1 Tirsense

JORNADA 28ºJOR. 

  08/04

Gondomar 2-3 SC Salgueiros

Sousense 0-2 Amarante FC

Trofense 0-0 AD Sanjoanense

Cinfães 5-0 Aliança de Gandra

FC Felgueiras 1932 2-1 Canelas 2010

Cesarense 1-1 SC Coimbrões

Camacha 0-2 Sp. Espinho

Freamunde 1-1 FC Pedras Rubras

PROXIMOS JOGOS  28ª JOR. 

22/04

SC Salvadorense - AJM Lamoso; FC 

Parada - Livração;  Caíde Rei - AD Várzea 

FC;  Raimonda - S. Lourenço Douro; Lou-

sada B - ADC Frazão;  CCD Sobrosa - UD 

Torrados;  ASS Nevogilde - FC Lagares;  

AD Marco 09 - UDS Roriz

PROXIMOS JOGOS  28 ª JOR. 

21/04 - Ramaldense - Inter Milheirós;  

Aliança de Gandra B - Leões Seroa;  22/04 
Marechal Gomes da Costa - GDC Ferreira;  

USC Baltar - Monte Córdova; Zebreirense 

- ISC Sobreirense;  SC Nun´Álvares B - Ali-

ados Lordelo B;  Escola Futebol 115 - Sp. 

Cruz;  Vandoma - AC Gervide; 

Melres DC - Bougadense B

PROXIMOS JOGOS  29 ª JOR. 

22/04

Baião - Rebordosa AC; S. Pedro da Cova 

- Aliados Lordelo;  CD Sobrado - Folgosa 

da Maia; Paredes - FC Vilarinho;  Lixa - 

Barrosas;  Tirsense - SC Nun´Álvares; 

Penafiel	B	-	Vila	Meã;		Ermesinde	1936	

- Paços Ferreira B

PROXIMOS JOGOS  30 ª JOR. 

22/04

FC Felgueiras 1932 - SC Coimbrões; 

Cinfães - Sp. Espinho; Aliança de Gandra 

- Canelas 2010;  Camacha - FC Pedras 

Rubras;  Cesarense - AD Sanjoanense;  

Trofense - SC Salgueiros;  Freamunde - 

Amarante FC;  Sousense - Gondomar

PROXIMOS JOGOS  29ª JOR. 

29/04

UD Torrados - ASS Nevogilde; FC 

Lagares - Lousada B;  ADC Frazão - Rai-

monda;  UDS Roriz - CCD Sobrosa;  AD 

Marco 09;  AD Várzea FC - AJM Lamoso 

- FC Parada; Livração - Caíde Rei

PROXIMOS JOGOS  29 ª JOR. 
25/04 - AC Gervide - Zebreirense;  ISC So-
breirense - Ramaldense;  Inter Milheirós 
- USC Baltar;  Sp. Cruz - Vandoma; Aliados 
Lordelo B - Escola Futebol 115;  Leões 
Seroa - Marechal Gomes da Costa;  GDC 
Ferreira - Melres DC; Bougadense B - SC 
Nun´Álvares B;  Monte Córdova - Aliança 
de Gandra B

PROXIMOS JOGOS  30 ª JOR. 

29/04

Aliados Lordelo - Baião;  Folgosa da Maia 

- S. Pedro da Cova;  Paços Ferreira B - CD 

Sobrado;  Rebordosa AC - Paredes; FC 

Vilarinho - Lixa; Vila Meã - Tirsense;  

Barrosas	-	Penafiel	B;		SC	Nun´Álvares	

-  Ermesinde 1936

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 64 27

2 Caíde Rei 55 27

3 S. Lourenço Douro 47 27

4 Livração 47 27

5 FC Parada 44 27

6 UD Torrados 43 27

7 CCD Sobrosa 38 27

8 Lousada B 36 27

9 UDS Roriz 36 27

10 AJM Lamoso 34 27

11 AD Várzea FC 32 27

12 FC Lagares 29 27

13 ADC Frazão 24 27

14 Raimonda 23 27

15 SC Salvadorense 22 27

16 ASS Nevogilde 21 27

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 76 27

2 USC Baltar 69 27

3 Aliados Lordelo B 58 27

4 Ramaldense 54 27

5 GDC Ferreira 52 27

6 AC Gervide 47 27

7 Monte Córdova 44 27

8 Melres DC 42 27

9 Sp. Cruz 38 27

10 ISC Sobreirense 37 27

11 Aliança de Gandra B 35 27

12 SC Nun´Álvares B 33 27

13 Bougadense B 33 27

14 M. G. Costa 26 27

15 Vandoma 22 27

16 Zebreirense 12 27

17 Leões Seroa 10 27

18 Escola Futebol 115 4 27

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 65 28

2 Paredes 62 28

3 Rebordosa AC 61 28

4 Tirsense 51 28

5 Barrosas 50 28

6 Vila Meã 45 28

7 Paços Ferreira B 41 28

8 Lixa 37 28

9 CD Sobrado 36 28

10 S. Pedro da Cova 30 28

11 Ermesinde 1936 30 28

12 SC Nun´Álvares 27 28

13 Baião 27 28

14 FC Vilarinho 27 28

15	 Penafiel	B	 19 28

16 Folgosa da Maia 17 28

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Felgueiras 1932 53 29

2 Sp. Espinho 51 29

3 Gondomar 49 29

4 Cesarense 48 29

5 Cinfães 45 29

6 Amarante FC 44 29

7 SC Coimbrões 41 29

8 AD Sanjoanense 39 29

9 FC Pedras Rubras 39 29

10 Trofense 39 29

11 Canelas 2010 38 29

12 SC Salgueiros 35 29

13 Camacha 34 29

14 Aliança de Gandra 29 29

15 Freamunde 27 29

16 Sousense 18 29

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

T
e r m i n o u ,  p e l o 
menos por agora, 
o sonho do Alian-

ça de Gandra em disputar 
um campeonato nacional. A 
equipa do concelho de Pa-
redes que há dois anos su-
biu ao Campeonato Nacio-
nal viu confirmada a desci-
d a  a o s  d i s t r i t a i s  d a 
Associação de Futebol do 
Porto (AFP). O veredito da 
descida chegou na primeira 
quinzena de abril com der-
rotas consecutivas em Cin-
fães por 5/0 e em Gondo-
mar por 2/0. Antes, o empa-
te caseiro com o Salgueiros 
já tinha deitado por terra a 
derradeira esperança da 
equipa de Jorge Regadas, o 
técnico que tinha sido con-
tratado para operar o mila-
gre da manutenção do Gan-
dra, substituindo Mário 
Rocha. Não conseguiu.

Em percurso inverso po-
derão estar Aliados de Lor-
delo e/ou União de Paredes 
e/ou Rebordosa. 

Destas três equipas, co-
mo o Progresso de Paredes 
tem escrito repetidamente, 
duas terão apuramento pa-
ra o playoff de subida da Eli-
te da AFP para o Campeo-

nato Nacional da Federa-
ção Portuguesa de Futebol 
(FPF). A duas jornadas do 
fim do campeonato Elite, o 
Tirsense 4º classificado já 
está fora da corrida. 

Em face da atual classifi-
cação e do calendário tudo 
indica que o jogo Rebordo-
sa AC – União de Paredes 
da última jornada será deci-
sivo para as contas finais do 
apuramento. Já o Aliados 
de Lordelo, aparentemen-
te, tem a vida mais facilita-
da. Dos seis pontos em dis-
puta basta-lhe conquistar 
quatro para marcar presen-
ça no playoff. 

A caminho da subia está 
igualmente o USC Baltar. 
Depois de na época passada 
ter caído à II Divisão AFP, a 
equipa da vila de Baltar pre-
para-se para regressar à I 
Divisão da AFP. A festa está 
p o r  p o u c a s  j o r n a d a s . 
Nun´Álvares, na Elite, Para-
da e Sobrosa na I Divisão da 
AFP têm manutenção já 
garantida.

Nas equipas “B”, desta-
que para o Aliados de Lor-
delo, atual 3º classificado da 
Série 1 da 2ª Divisão AFP: 
tem menos 8 pontos que o 
segundo classificado o Bal-
tar e ainda estão em disputa 
21 pontos.

Aliança de Gandra 
desce aos 
distritais da AFP

António Orlando | texto

FUTEBOL. Em percurso inverso pode-
rão estar Aliados de Lordelo e/ou União 
de Paredes e/ou Rebordosa. A tristeza 
de uns é alegria de outros tantos ou mais

O seu jornal

Anúncie 
aqui neste espaço
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O paredense João Ribei-
ro entrou a vencer no Cam-
peonato Nacional de Rali-
cross, cuja prova inaugural 
da temporada de 2018, se 
realizou no último fim de se-
mana no Eurocircuito da 
Costilha, em Lousada.

O piloto de Paredes ven-
ceu a categoria Super 1600, 
entrando da melhor forma 
na defesa do título, alcança-
do em 2017, perante uma 
numerosa plateia como há 
muitos anos não se via numa 
prova do nacional.

Para João Ribeiro foi uma 
“grande vitória na abertura 
do campeonato Nacional de 
rallycross. Sem dúvida uma 
vitoria fabulosa, vencer nes-
ta pista e na primeira ronda é 

magnífico. Tenho a melhor 
equipa do mundo, obrigado 
a todos, e obrigado a toda a 
gente que esteve em Lousa-
da a apoiar”, disse o piloto.  

No traçado lousadense 
correu-se igualmente para 
as provas de Kartcross e 
PTRX (ex- Super Buggy).

Pedro Tiago (Super Na-
cional A 1600), Jorge Gon-
zaga (Kartcross) e Miguel 
Moura (Super Nacional 
4WD) venceram a ronda 
inaugural.

Joaquim Santos (Super 
Car), Santinhos Mendes (Su-
per Nacional 2RM), Paulo 
Godinho (Super Buggy) e 
João Novo (Iniciação) foram 
os pilotos que venceram as 
restantes categorias. 

Durante dois dias Pare-
des vai ser o destino de cer-
ca de 400 atletas que irão 
participar na primeira edi-
ção do torneio FITTEST 
GAMES PAREDES - CROS-
SFIT IK que será organiza-
do, em conjunto, pelo pe-
louro do Desporto da au-
tarquia e por um ginásio.

O torneio promete de-
safios constantes e será 
realizado nos dias 14 e 15 
de julho em vários locais, 
onde juntará os melhores 
praticantes nacionais de 
crossfit masculinos e femi-

ninos. As provas irão de-
correr em espaço fechado 
(pavilhão), ao ar livre e pis-
cina. Apenas serão apura-
dos os 5 melhores atletas 
de cada categoria para dis-
putarem a prova final.

“Este evento constitui 
um grande desafio e inclui 
provas de cardio, resistên-
cia, força e ginástica. A 
aventura constante e o 
treino funcional são as 
atrações desta modalidade 
com cada vez mais prati-
c a n t e s ”,  ex p l i c a  f o n t e 
autárquica.

João Ribeiro vence 
no arranque do 
Nacional de Ralicross

Paredes acolhe  
torneio com 400 atletas 
de crossfit 

O 
passado fim-de-
-semana ficou 
m a r c a d o  p e l a 

j o r n a d a  d e  a b e r t u ra  d o 
Campeonato de Portugal de 
Karting. Com organização a 
cargo do Clube Automóvel 
do Minho (CAM), esta ronda 
decorreu no Kartódromo da 
Amorosa em Viana do Cas-
telo. Entre os cerca de 90 
participantes, estava Tiago 
Teixeira na classe X30 Shif-
ter – o atual Campeão Na-
cional,  aos comandos do 
modelo da Birel Art - S9 Se-
ries. Palco do Open de aber-
tura, o traçado de Viana não 
é de todo adequado ao tipo 
de condução do piloto de Vi-
lela, pelo que o seu principal 
objetivo passava por con-
quistar o maior número de 
p o n t o s  n e s t e  i n í c i o  d e 
temporada.

No dia de sábado as con-
dições climatéricas foram 
bastante instáveis, no en-
tanto a chuva raramente 
apareceu durante as ses-
sões de treinos. Com tem-
pos bastante idênticos en-
tre os pilotos mais rápidos, 
Teixeira viria a garantir o 5º 
tempo da geral – 3º da Clas-
se X30 Shifter.

Já no dia de domingo, 
Tiago Teixeira ao sair da 5ª 
posição da grelha o piloto 
sofreu novo embate, sendo 
remetido para a cauda do 
pelotão. Encetando um an-
damento fantástico e com 
quase uma dezena e meia de 
pilotos ultrapassados, Tiago 
Teixeira cruzou a bandeira 
xadrez com a vitória na clas-
se – 3º classificação geral.

No final, Teixeira comen-
tou: “Foi sem dúvida um fim-
-de-semana difícil. No sába-
do, as condições não ajuda-
ra m  e  n ã o  c o n s e g u i  s e r 
verdadeiramente rápido. Já 
no domingo os vários to-
ques obrigaram-me a reali-

zar sempre corridas de trás 
para a frente. O principal 
objetivo era a conquista do 
maior número de pontos e 
foi nesse sentido que nos fo-
camos. Aproveito para agra-

decer todo o trabalho de 
equipa”.

O Campeonato prosse-
gue agora a 26 e 27 de Maio 
no Kartódromo Internacio-
nal dos Milagres em Leiria.  

Piloto paredense vence 
em fim-de-semana exigente
MOTORES. Tiago Teixeira com vários contratempos nesta primeira jornada do 
Campeonato de Portugal de Karting

Biografia

Natural de Vilela, Paredes, 

Tiago Teixeira (atualmente 

com 24 anos) aventurou-

-se nos desportos motori-

zados no ano de 2008. Um 

hobbie que rapidamente 

se tornou na modalidade 

de eleição, com as vitórias 

nos campeonatos espa-

nhóis – Galiza e Castilla y 

Leon, já no ano de 2009.  

Com vitórias entre 

Portugal e Espanha o 

jovem piloto aventura-se 

no Mundial, garantindo no 

ano de 2011 a 6ª posição 

no WSK. O piloto pareden-

se conta atualmente com 

mais de 60 vitórias, com 

especial destaque para o 

Título Nacional na tempo-

rada transata, o 7º lugar no 

Campeonato Europeu, 

dois Vice-Campeonatos e 

a conquista de duas Taças 

de Portugal.

Prémios
Campeão Galego kz2 2009

Campeão de Castilla y Leon kz2 2010

1º Classificado Taça de Portugal kz2 de 2010 

Vice Campeão Castilla y Leon 2011 

6º Classificado World Series Karting WSK

Vice Campeão Nacional Shifter 2013

Vice Campeão Nacional Shifter 2014

7ºLugar IAME Euro Finals

Vice Campeão Nacional Shifter 2016

2º Classificado Taça de Portugal 2016

Campeão Nacional Shifter 2017

1º Classificado Taca de Portugal 2017
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Progresso Paredes (PP) 
-  Surpreendida com o Con-
celho de Paredes?

Isabel Castro (IC)  - Eu 
acho que o que nós temos 
em Paredes, e estamos a fa-
lar de uma cidade a 30 mi-
nutos do Porto, é a diversi-
dade e a qualidade dos equi-
pamentos turísticos que 
encontramos.

A diversidade, porque 
desde a Sra do Salto em que 
estamos num enquadra-
mento perfeitamente de 
aldeia, enquadramento pai-
sagístico de turismo de na-
tureza e passamos para o 
Mosteiro de Cete e estamos 
na Rota do Românico e che-
gamos ao centro da cidade 
onde há um percurso de ar-
te urbana e estamos num 
ambiente citadino.

Por isso, o que é maravi-
lhoso aqui é podermos ter 
u m a  d i ve r s i d a d e  e  u m a 
c o m p l e m e n t a r i d a d e  d e 
produtos que leva a que o 
turista tenha várias expe-
riências dentro do Municí-
pio de Paredes.

Por outro lado estamos 
agora neste momento num 
campo de Golfe que para 
além de ter um enquadra-
mento maravilhoso, tem 
história associada como o 
aqueduto e a história de 
amor do galego pela Portu-
guesa e o facto de ter feito 
este aqueduto para lhe le-
var água até casa.

Por isso, tudo isto tem 
uma mística e tem uma di-
versidade que cativa os tu-
ristas e os faz vir região de 
Paredes.

PP - O modelo escolhido 
pela organização apostou 
na Hospitalidade, na capa-
cidade de acolhimento, por 
exemplo pela escolha do 
alojamento e também se 
nota uma aposta na dimen-
são cultural; São caracte-
rísticas distintivas de Pare-

des ou isso é comum a to-
dos os Concelhos?

IC - Nós, nortenhos, te-
mos uma capacidade de 
acolher única. Os Portugue-
ses são únicos na forma co-
mo acolhem e isso é muito 
registado nos inquéritos 
que fazemos no aeroporto 
onde uma das perguntas é 
exatamente essa e em que 
temos taxas de resposta 
com classificação acima de 
95 %. De facto, nós sabemos 
acolher, sabemos receber, 
sabemos fazer sentir o tu-
rista que está em casa. E Pa-
redes acompanha clara-
mente a característica que 
é nortenha.

O que Paredes eviden-
ciou é que é possível ter a 
cultura com os equipamen-
tos turísticos e aí propor-
cionar uma experiência e de 

facto se nós estamos na Sra 
do Salto e temos um concer-
to de cordas. A Sra do Salto 
ganha uma dimensão dife-
rente do que se for vista só 
p e l o  â m b i t o  d o  t u r i s m o 
natureza.

E tenho a certeza que Pa-
redes nesta Press Trip que 
fizemos com jornalistas es-
panhóis conseguiu mostrar 
essa simbiose entre a cultu-
ra e o turismo que acho que 
foi perfeita.

PP - Como avalia a rece-
ção e o esforço da Câmara 
Municipal e do corpo técni-
co do turismo. Foi um mo-
delo inovador ou imitador? 
Alguma falha a apontar?

IC  - A mim não me sur-
preende a forma como a Câ-
mara acolhe a Turismo Nor-
te de Portugal. O corpo téc-

nico é sempre muito, muito 
colaborativo.

Para mim foi uma agradá-
vel surpresa o corpo execu-
tivo. Porque efetivamente 
tiveram todos os cuidados 
para proporcionar a estes 
promotores, porque os ór-
gãos de comunicação social 
são promotores da nossa 
região, tudo para que tives-
sem uma boa experiência.

Desde o Sr. Presidente 
da Câmara que esteve pre-
sente em vários momentos 
da visita e a Srª Vereadora 
que esteve também presen-
te em toda a visita e isso pa-
ra o público espanhol, para 
os órgãos de comunicação 
espanhóis tem muita im-
portância e é francamente 
positivo porque eles apre-
ciam que os órgãos executi-
vos estejam presentes nes-
tes momentos, porque é 
uma forma de lhes mostrar 
a importância que eles têm, 
de os “prestigiar”.

Por isso surpreendeu-
-me porque estamos a tra-
balhar com um executivo 
novo, mas em termos de 
corpo técnico, a Drª Fernan-
da sempre foi incansável: é 
uma pessoa que nos ajudou 
em tudo aquilo que fomos 
fazendo.

PP -  No contacto que ti-
ve com os jornalistas eles 
referiram que noutros con-
c e l h o s  à s  v e z e s  n ã o 
acontece.

IC  - Não vamos referir 
outros casos. Vamos dizer 
que efetivamente o corpo 
técnico e os órgãos executi-
vos, o Sr Presidente a a Srª 
Vereadora do Turismo, tive-
ram o cuidado de saber re-
ceber e o cuidado de saber 
receber é Vir, é Estar, é con-
versar com aqueles que nos 
estão a promover, neste ca-
so são os jornalistas espa-
nhóis. Em resumo: Paredes 
esteve muito bem.

ENTREVISTA ISABEL CASTRO DIRETORA DE OPERAÇÕES DO TURISMO NORTE DE PORTUGAL

“O que nós temos em Paredes 
é a diversidade e a qualidade"

Os “Fins de Semana Gas-
tronómicos” trouxeram ao 
nosso concelho jornalistas 
espanhóis e portugueses para 
conhecerem as potencialida-
des do concelho no âmbito do 
turismo, da gastronomia tra-
dicional, do património, da 
cultura, passando pelas bele-
zas naturais e pela oferta ho-
teleira que Paredes tem para 
oferecer a quem o visita.

O Município de Paredes 
associou-se à iniciativa do Tu-
rismo Porto e Norte de Portu-
gal, promovendo os “Fins de 
Semana Gastronómicos”, en-
tre 6 e 8 de abril, um evento 
dedicado à gastronomia 
tradicional.

A comitiva da "Presstrip" 
foi recebida pela Vereadora 
do Turismo da Câmara de Pa-
redes, Beatriz Meireles, na 
Loja Interativa do Turismo, 
que lhes apresentou para de-
gustação dois dos pratos típi-
cos de Paredes, o cabrito assa-
do no forno a lenha servido 
com arroz e a sopa seca e 
acompanhou a visita, durante 
os dois dias, ao território pare-
dense que incluiu uma visita 
às minas de Castromil, ao cen-
tro de interpretação da Se-
nhora do Salto, ao Mosteiro 
de Cête e terminou no Pare-
des Golfe Clube em Vila Cova 
de Carros.

O Feed-back dos partici-
pantes na Presstrip é global-
mente positivo como pode-
mos constatar das suas pági-
nas de facebook e blogues 
pessoais, com reportagens 
e s c r i t a s ,  e m  v í d e o  e 
radiofónicas.

Rúben Lopez, o Caminan-
te del planeta, ficou impres-
sionado com a beleza das ca-
mélias da casa da cultura e es-

magado pela força do rio 
sousa na Senhora do salto, a 
ver na sua página do facebook 
em https://www.facebook.
com/caminantedelplaneta

Pepe Oliveira, além de 
simpáticas palavras, perpetua 
inesquecíveis fotografias ht-
tps://www.pepeoliveira.com/
blog/cultura-naturaleza-y-re-
lax-ii e https://www.pepeoli-
veira.com/blog/
casa-da-torre-casa-de-cam-
po-i

José Manuel Garcia, tor-
nou Paredes um dos protago-
nistas no programa de rádio 
Comer e falar na rede de 
08/04/2017 no canal on-line 
Ivoox, a ver em https://pt.
ivoox.com/pt/comer-e-falar-
-na-rede-8-abril-audios-
-mp3_rf_25203536_1.html 

José António da página de 
especialidade rutasyrestau-
rantes reportou um a um os 
nossos encantos na sua pági-
na https://www.facebook.
com/pg/rutasyrestaurantes

Os Festeiros da Galicia 
brindam-nos com uma espec-
tacular reportagem de 20 mi-
nutos em https://www.face-
book.com/festeiros.
galicia/?fref=mentions

Roberto Ledo Garrido no 
jornal online GrupoEs dedi-
cou-nos uma muito simpática 
apreciação com direito a en-
trevista em vídeo em  vhttp://
grupoescomunicaciongalicia.
com/?p=77605

Olívia Fagundes Rocha do 
Blogue Alquimia dos Tachos 
rendeu-se a nós, dizendo-nos: 
Até já, Paredes!

O próximo fim de semana 
gastronómico é já este fim de 
semana em Mondim de Basto. 
Quem sabe uma oportunida-
de para uma escapadinha.

Gastronomia  e oferta  
turística de Paredes exibiu-se 
a jornalistas galegos 
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NOTA EDITORIAL: Mais do que outros meios de comunicação social, os jornais locais são lugares sagrados de memória e têm por mais    nobre missão a sua perpetuação. É com este objectivo que o Jornal O PROGRESSO DE PAREDES tem o Privilégio e a Honra de guar-

dar para o amanhã que há-de vir, as palavras que foram “dizidas”, mais do que ditas, por Fernando Soares, em 7 de Abril de 2018, na rece    pção a jornalistas portugueses e galegos de visita ao concelho de Paredes, que, de outra maneira, seriam apenas palavras lançadas e 

levadas pelo vento. Possam as páginas deste Jornal, levá-las também ao pensamento. E que os seus leitores as guardem, também, no    coração.

Quando a Galiza esteve entre Paredes
“O que une a Galiza ao Noroeste de Portugal 

não é apenas a semelhança das paisagens, do cli-
ma, da luz, da língua, dos costumes e das crenças 
religiosas. É uma sensibilidade peculiar, melancóli-
ca, que acaba por apagar as diferenças entre am-
bos no contrastado mosaico da Península Ibérica, e 
impor uma identidade tácita, alicerçada numa 
mesma matriz cultural.

As gentes que hoje contemplam as águas do mes-
mo rio e que Teixeira de Pascoaes considerava genui-
namente saudosas e devotas da Virgem, descendem 
afinal, daquelas outras que, em finais do século XII, 
ainda estavam ligadas por laços familiares “que torna-
vam solidários os de cá e os de lá do rio Minho”, não 
obstante a divisão operada por uma vontade política 
que oito séculos de historia vieram confirmar.” Maria 
João Reynaud (extrato do prefácio do livro: O son das 
águas lentas, de Xosé Lois Garcia)

E o criador de todas as coisas, havia determina-
do que ali haveria um rio e ali uma serra. Muitas 
serras. 

E assim foi. Ali estava o rio. Ali estavam as ser-
ras. Depois havia também determinado que em 
seu tempo certo, ali estaria o homem. 

E assim foi. De um lado e do outro do rio esta-
vam os homens. O rio olhava os homens. Os ho-
mens olhavam para o rio. Num tempo, os homens 
de um e de outro lado ouviam-se e viam-se, mas 
tocar-se não podiam. 

Depois num outro tempo, os homens ouviam-
-se, viam-se e puderam tocar-se. Assim estava cer-
to. O rio os levava em seu colo de um para o outro 
lado, e os homens entendiam-se assim em seu falar 
e em seu entendimento. E de seu entendimento, 
parecia pensar-se que namoravam em sua forma 
de dizer. 

E num dia de Abril, como o de hoje, as gentes, de 
um, e de outro lado do rio, naquele falar que só as 
gentes têm, juntaram suas vozes à musica das 
águas e do vento e disse Rosalía: 

“Dizem que as plantas não falam, nem as fontes, 
nem os pássaros, nem as ondas com seus rumores, 
nem com seu brilho os astros. Dizem, mas não é certo; 
pois sempre quando eu passo, de mim murmuram e 
exclamam: aí vai a louca a sonhar com a eterna Pri-
mavera da vida e dos campos, e bem cedo, cedinho, 
terá os cabelos brancos e vê a tremer, que a geada 
cobre o prado.

Tenho brancas na cabeça, há geada nos prados, 
mas eu continuo sonhando, pobre, sonâmbula, in-
curável, com a eterna Primavera da vida que se 
apaga, e a perene frescura dos campos e das almas, 

mesmo que uns estiolem, mesmo que as outras 
abrasem.

Astros e fontes e flores não murcheis nos meus 
sonhos, sem eles, como admirar-vos, ou como viver 
sem eles?”

E  n u m  t e m p o  p r e c i s o  M i g u e l  To r g a 
respondeu:

“Se eu me esquecesse das tuas angústias e tu das 
minhas, seriamos ambos traidores a uma solidarieda-
de de berço, umbilical e cósmica. Se amanhã não esti-
véssemos unidos, nos factos fundamentais que a 
posteridade há-de considerar, estes factos decorridos 
ficariam sem qualquer significação, porque onde está, 
ou tenha estado um homem, é preciso que esteja, ou 
tenha estado, toda a humanidade”.

E mais ele disse: “a voz do poeta não pode ter 
dono”. 

E Rosalía responde:
“Eu não quero cumprir as regras da arte!  Meus  

pensamentos são vagabundos; (…),  Nunca a esperan-
ça da glória dominou na minha alma, (…).  Somente 
cantos de independência e liberdade sussurraram 
meus lábios, embora já estivesse sentindo, desde o 

berço, o ruído das correntes que deveriam me aprisio-
nar para sempre, (...) Eu, no entanto, sou livre, livre 
como pássaros, como brisas; (...)” 

E Rosalía de Castro, é este o seu nome, conti-
nuava seu falar:

“Uma vez tive um cravo cravado no coração, e não 
me recordo já se era aquele cravo de ouro, de ferro ou 
de amor. Só sei que um mal tão fundo, tanto me ator-
mentou, que eu chorava dia e noite sem parar, como 
chorou Madalena na Paixão: «senhor que tudo podes 
- pedi uma vez a Deus - dai-me poder para arrancar de 
um golpe cravo de tal condição».

E deu-mo Deus, arranquei-o, mas que imaginara? 
Depois já não sentia mais tormentos, nem soube o 
que era a dor. Soube só, que não sei o que me faltava 
no sítio onde o cravo faltou, e sei que tive saudades 
daquele sofrer, bom Deus. Este barro mortal que en-
volve a alma, quem o entenderá senhor?”

E Miguel Torga em seu saber de novo lhe 
responde:

“É num poema que em ultimo recurso se condensa 
a história de cada homem, e por alargamento, a histó-
ria da humanidade.” 

Xosé Luis Garcia, que tudo ouvia, se fez ouvir e 
assim falou:

“Estais partilhados da mesma sorte; são mesmo 
os atributos do fardo quem vos acompanha nesta 
vida. 

Descalços, ides para a maresia no contacto essen-
cial da manhã, para serdes mais íntegros um para o 
outro, na terra que desperta no vosso grito.  

Toda a carne grita no fóssil estridente do que sois, 
e a terra continua móvel, como no poema de 
Whitman. 

Olhais sempre à frente, e a alva bebe o sol que em 
vosso cabelo amanhece.”

As vozes de Rosalía e Torga se quedaram e Gar-
cia continuou:

“Pararam as rodas; a espiral continua porque tu, 
mulher, és o centro onde tudo se submete ao repouso, 
e ninguém pode entrar na matéria do silêncio sem a 
tua vontade. (...)”

E se levantando como quem parte sem sair dali 
disse ainda Garcia:

“Tensa era a música do orvalho, quando os muros 
cresceram com harmonia sob os impulsos de Pero 
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Fernando Soares  disse palavras de escritores Portugueses e Galegos
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Galego,que procurou a longínqua rota do Minho ou a 
elegia que estremece os nomes em toda a exaltação 
que tem a pedra, nesta íntima brisa de Caminha. (...)”

E quando acabou seu falar se ouviu nova voz: 
era Manuel Maria:

“Galicia docemente está ollando o mar:
ten bales e montañas e terras para labrar! 
Ten portos, mariñeiros, cidades e labregos
cargados de traballos, cargados de tráfêgos!
Galicia, é unha nai velliña, soñadora:
na voz da gaita rise, na voz da gaita xora!
Galicia é o que vemos: a terra, o mar, o vento...
Pero hai outra Galicia que bai no sentimento!
Galicia somos nós: a xente e mai-la fala.
Se buscas a Galicia, en ti, tes que atopala!”

E continuou Manuel Maria:
“Non sei o que me falta: se é a casa, a infancia tan 

lonxana, os devanceiros, ou aqueles ensoñares verda-
deiros que o tempo co seu paso pisa e arrasa.

Unha frexa mortal, fire e traspassa os nosos mati-
nares ventureiros, deixando sombra, cinza, intres ba-
leiros, unha ilusión que murcha e fracasa.

Cecais casa e lembranza, son o mismo: a teima 

que me tem, e na que cismo sen poder acougar nesta 
porfía ...

O cego aquel, son eu, que me descrismo contra a 
roxa da propia teimosia, e que, ás roladas, vou cara o 
abismo”.

E nova voz se fez ouvir:
“Fiandeira namorada, que fías detralo lume côs 

ollos postos nas chamas roxiñas brancas i azules.
Fiandieriña que fías nas noites do longo inverno, 

as liñas máis delgadiñas que o fío do pensamento.
Cai a neve branca fora riba dos teitos, calada men-

tras ti fías e soñas, nunha cousiña lonxana…
Se o pasado é passado i o presente é o urgente, por 

qué inda busca a xente aquil soño clausurado?
Vido visto ben Santiago i esa cuestión non 

resolta.
Fago camiño de volta, camiño de volta fago.
Camiño de volta fago volvo do cabo do Mundo.
Terra ... sólo en ti me fundo: é a certeza que trago”.

Assim falou Uxío Novoneyra e outras falas se 
escutavam:

“Vivemos numa terra chamada Galiza, tão rica e 
apacível que nos quedamos a dormir e agora cha-
mam-nos Espanha.

Uma fermosa língua nós falamos e outra nos em-
puseram e outra nos empuseram …

Nas nossas carvalheiras eucaliptos plantaram e o 
monte arde, o monte arde …

Demasiada cota leiteira: o nosso leite é ilegal e as 
bacas toleiam … e as bacas toleiam ...

Como podemos pescar,  asfaltam-nos o mar, cha-
papote no mar. Emigrarrrr ... emigrarrrr ... emigrarrrr, 
soa nas nossas cabeças. (...)

Saímos a protestar; mandaram-nos calar, pero 
tanto berramos, que a Galiza despertamos (…)” 

Era a voz de Mistura Teis na companhia de Xa-
vier Zarco que fez questão de dizer:

“Ouço Galiza, o choro, o grito de quem nasce … e 
nas asas traz uma ferida de morte.

Não esta, que o destino nos legou, a que é fim de 
nosso caminho de viandantes, mas a que nos oprime, 
a que nos prende, nos amarra com suas negras 
garras.

É noite que cai sobre o mar de pão, sobre a semen-
te do futuro.

Ouve, Galiza, não há breu que nos oculte, se no 
olhar o sonho habite e não há vento que resista, se na 
pedra que erguemos, esculpirmos a face da 
esperança.”

E Nelson Ferraz em sua vontade levantou-se e 
falou:

“Fomos Iberos pastores de verde, e tínhamos um 
milhão de deuses no olhar. Fomos celtas, lavradores 
de jóias e de terra, e tínhamos colmo e granito na 
vontade.

Fomos Lusitanos, pescadores de História e cora-
gem, e   tínhamos a lua, o sol e a família na alma.

Fomos Romanos, guerreiros do progresso e tínha-
mos aquedutos e pontes nas calçadas das mãos.

Fomos ideia. Gesto. Negócio. Prolongamento. Ex-
periência. Molhámos a vida com ondas de água, 
longe.

Fomos carícia, guerra e paixão, defendemos a me-
mória com espadas e letras. (...)

Fomos muita gente de muitas lendas. Fomos o 
mapa, a trincheira, o tiro.

Fomos o discurso. O corte da fita. Fomos a grade 
de não pensar.

Fomos a febre de antes de agora; e agora, temos a 
força do depois.” 

E nova voz se lhes junta; é Miguel Gomes em sua 
altura alta:

“Entre paredes, o que nos segura? O tempo em 
tudo perdura. Nas raízes de um abraço na natureza 
rendida a um românico ascendido. A paisagem envi-

draçada do tudo que nunca esteve perdido. (...)
Dominámos montes, vales, escarpas, o passado 

vislumbrado num momento. (...)
No ouro cravamos o trilho, minando o leito de um 

mundo. 
O Sol inclina-se e debulha-se; há caminhos a per-

correr de olhos cerrados, cumes, arquivoltas voltadas 
ao íntimo de um reduto. Aqui, cada um, é de si mesmo 
fruto.

O sorriso amassa-se numa regueifa, a romaria traz 
da fé a sua ceifa. (...)

Um harmónio escuta-se a cada dedilhar nas pare-
des do património, quem nos disse que o passado não 
seduz? (...)

A juventude prostra-se num salto, há um limbo 
escondido no alto. (...). As paredes que ensombrecem 
os passos romanos, as pontes onde ao silêncio se con-
fessam os divinos profanos. (...)

Onde mil, ergueram muros, cá nascem puros, sem 
paredes.

Agora, o braço ascende, e a trémula claridade no 
gume de um formão adormece sob serrim, um beijo 
cândido e inocente, entre o não e o sim. Escreve-se 
bem a direito a linha de um destino, final da tarde 
anunciada pelo sino, dobrado na alvorada de um fu-
turo chegado.

Entre paredes, habita-se a liberdade do que se 
sente; porque cá, há mais, muito mais, do que gente”.

Miguel Torga dirigiu-se a todos e a cada um e 
disse:

“Recomeça se puderes sem angústia e sem pressa, 
e os passos que deres nesse caminho duro do futuro 
dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não des-
canses; de nenhum fruto queiras só metade, e nunca 
saciado vai colhendo ilusões sucessivas do pomar, 
sempre a sonhar e vendo acordado o logro da aventu-
ra. (…). Só é tua a loucura, onde com lucidez te 
reconheças.”

E agora todos juntos cantaram com Paulo 
Bragança:

“Das terras de Rosalia às terras de Torga, percorre 
o ar a cantiga que todo o povo recorda: das Beiras a 
Trás-os-Montes, dos rios Mondego  e Minho, o perfu-
me da Galiza, de giesta e flor de pinho. Mil anos do 
mesmo sangue, num passado sem fronteiras (…) gaita 
de foles Galega,  Adufeiras da Idanha. (…). Sou galego 
sou galego, sou galego até ao Mondego, mouro escuro 
tarrenego, da Galiza até ao Mondego. Guitarra de 
Coimbra, gaita de foles galega, são os sons da nossa 
alma aos quais o norte se apegou. Caminhos de S. Tia-
go, trilhos verdes, veredas, clareiras, cantamos ao de-
safio ao fim da tarde nas eiras.

Sou galego, sou galego, sou galego até ao Monde-
go, mouro escuro tarrenego, da Galiza até ao 
Mondego.”
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Em um só filme,  
quase toda a vida

A 
CESPU através da 
Escola Superior de 
Saúde do Vale do 

Sousa – Pólo INFACTS de 
Penafiel ,  em associação 
com o Museu Municipal de 
Penafiel, patrocina pelo se-
gundo ano consecutivo um 
ciclo de cinema temático li-
gado á Saúde, a decorrer em 
sessões gratuitas no Mu-
seu. Na passada quinta-fei-
ra, dia 12 de abril, o filme 
projectado foi o Eu, Daniel 
Blake, de Ken Loach (2016) 
e a temática segundo texto 
dos organizadores era o 
“Suporte social, encontros e 
desencontros na socieda-
de”. Louvo os organizado-
res, mais uma vez. 

Importaria perceber por 
que são tão escassas as pre-
senças, por que estão tão 
desligados das reflexões 
importantes que estes te-
mas proporcionam, não só 
as grandes multidões, como 
mesmo os alunos, os profis-
sionais da área, as elites cul-
turais ou os decisores polí-
ticos. É verdadeiramente 
escandaloso que atos ve-
nais e banais mereçam a 
presença e a veneração de 
muitos e em contraponto 
não se aproveite e valorize 
momentos de comunhão 
colectiva tão úteis, ainda 
por cima de acesso gratuito. 
O filme foi aliás vencedor 
da Palma de Ouro do Festi-
val de Cannes de 2016 e 
tem um enredo comovente, 
sem cedência contudo a 
sentimentalismos ou facili-
tismos. Daí a única conclu-
são: estamos perante uma 
sociedade distraída, doente 
ou amorfa, incapaz por pre-
guiça de inventar soluções 
ou de reivindicar o futuro.  

Eu, Daniel Blake é um fil-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

me muito oportuno. É um 
duro libelo acusatório so-
bre a nossa sociedade, con-
tra as desigualdades so-
ciais, a globalização liberal e 
capitalista, contra progra-
mas sociais  desumanos, 
contra a humilhação da dig-
nidade de apoios sociais de 
emergência, contra o pri-
mado acrítico da tecnolo-
gia, contra a falsa isenção 
dos interesses defendidos 
pelo aparelho de Estado. 
Nele, no filme, estão verti-
dos todas as perversões so-
fridas pelos sectores mais 
fracos da sociedade, seja a 
b r i t â n i c a ,  s e j a  a 
portuguesa. 

Quem não se sujeitou a 
aguardar uma eternidade 
para ser atendido por um 
operador telefónico buro-
crático que repete, sempre, 
a mesma cartilha pré-defi-
nida? Quem nunca lidou 
com funcionários autóma-
tos, sem alma, sejam cha-
mados “fiscais” ou “supervi-
sores”,  com ameaças de 
sanções e punições, quando 
procurava apenas expor di-
ficuldades? Quem nunca foi 
acusado sem qualquer pu-
dor de ignorância informá-
tica ou outra por uma buro-
cracia labiríntica? Quem 
nunca enfrentou profissio-
nais, que no exercício de um 
certo poder ilegitimamente 
se assumem como sendo o 
que profissionalmente não 
s ã o ?  Tu d o  ex p e r i ê n c i a s 
correntes. 

Gostava de ter o talento 
de Loach para assinar filme 
como este baseado no argu-
mento de Paul Laverty, co-
laborador de Loach em vá-
rios outros filmes. 

E gostaria muito de mos-
trar por exemplo a realida-
de vivida de uma octogená-
ria conhecida que após ter 
sofrido um acidente vascu-
lar cerebral e após um pe-
ríodo de internamento no 
centro hospitalar de refe-
rência, próximo do local de 

cristianoribeiro@gmail.com

residência no concelho de 
Paredes, se viu deslocada 
para a reabilitação em Cui-
d a d o s  C o n t i n u a d o s  e m 
Centro e local que não se 
recorda o nome, próximo da 
fronteira de Espanha e “com 
vista para a Serra da Estre-
la”, onde aliás foi bem trata-
da. Loach certamente teria 
apreciado esta “sensibilida-
de social”, este mundo de 
“vagas” e “mapas”, “camas” e 
“números”.

E ainda mais apreciaria a 
exposição ou manipulação 
de outros que se sujeitam a 
práticas de charlatanice 
“médica”, aproveitando os 
deficítes de visão ou audi-
ção, ou a doença mental, 
“relatórios” e “registos” vin-
dos de Lisboa, tudo ocor-
rendo em locais licenciados 
ou mesmo em instituições 
de utilidade pública. 

Quando será que vamos 
colectivamente assumir as 
nossas responsabilidades? 

A 
p r o p ó s i t o  d o  s e g r e d o  d e 
justiça)

Á comunicação social, sem-
pre coube um papel de destaque atuan-
do quase de forma invisível mas perma-
nentemente influenciando nas ações de 
governo e no comportamento da socie-
dade, extrapolando em muitos momen-
tos o seu principal papel de bem infor-

O quarto poder
mar de forma isenta. É fácil constatar a 
enorme influência da comunicação so-
cial na política. 

A política e os políticos trabalham 
com um material especial, que é a credi-
bilidade. A matéria prima da política é a 
credibilidade, um capital simbólico. 

Ora, a comunicação social é o meio de 
produção desse capital,  tanto para 
construí-lo, como para destruí-lo, como 
é o caso do escândalo político. Quando 
se fala em comunicação social como 
quarto poder é necessário ressaltar, de 
imediato, que esse assim chamado po-
der também ser um poder usurpado. Is-
so por que esse poder que a comunica-
ção social se atribui não lhe foi conferi-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

J
oaquim Alves Correia é 
apresentado como uma das 
principais figuras publicas 

portuguesas do inicio do seculo 
XX e tido como referência cimeira 
dos primórdios da dissidência ca-
tólica em relação ao Estado Novo, 
regime político nacional que vigo-
rou até ao 25 de Abril de 1974, 
quando o pais acordou para a 
Democracia.

Este homem que nasceu a 5 de 
maio de 1886, no lugar de Sarna-
da, freguesia de Aguiar de Sousa, 
no concelho de Paredes ingres-
sou no Colégio da Formiga dos 
Padres do Espírito Santo, em 
1899 e foi ordenado Padre em 
1904. Iniciou os seus estudos de 
Filosofia nos anos seguintes e foi 
mandado estudar no Seminário 
Internacional de Chevilly, nos ar-
redores de Paris, o que conside-
rou uma espécie de exílio. Apesar 
de ter sido um aluno brilhante, os 

superiores consideravam-no «um 

pouco excêntrico» e de espírito 

liberal, «trocista, trivial, presun-

çoso, moderno», desempenhou 

várias funções e interveio em vá-

rias atividades sociais ao longo da 

sua vida de Missionário (na Nigé-

ria e Angola) e de professor. Foi 

colaborador de revistas, como 

Era Nova, Lúmen e Seara Nova e 

após ter escrito algumas obras 

consideradas como incómodas 

por certos sectores eclesiais e 

políticos

A Largueza do Reino de Deus 

(1931), De Que Espírito Somos 

(1933) e depois da publicação de 

um artigo no jornal

República, em 1945, intitulado 

O Mal e a Caramunha (à cerca do 

19 de outubro de 1921 - Noite 

Sangrenta), foi forçado ao exílio 

partindo para os EUA em 17 de 

fevereiro de 1946, vindo a falecer 

quando dava aulas na Universida-

de de Pittsburgh.

Trata-se do único Paredense 

condecorado com a Ordem da Li-

berdade, atribuída pelo Presiden-

te da República General Ramalho 

Eanes no dia 25 de Abril de 1980, 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Paredes sem o Mal,    com a Caramunha

mariocamilomota@gmail.com

Importaria per-
ceber por que 
são tão escassas 
as presenças, 
por que estão 
tão desligados 
das reflexões im-
portantes que 
estes temas pro-
porcionam, não 
só as grandes 
multidões, como 
mesmo os alu-
nos, os profissio-
nais da área, as 
elites culturais 
ou os decisores 
políticos.

"
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O quarto poder
do pelo povo, origem do poder legítimo 
nas sociedades democráticas. A comu-
nicação social arrogou-se esse poder 
por conta própria, sem levar em conta a 
população, mas baseada apenas na sua 
força econômica, política e ideológica, 
tendo como cúmplices setores da classe 
politica. 

Ninguém lhe conferiu esse poder.
Vivemos um circulo vicioso, pois não 

existe interesse em abrir-se um debate 
mais profundo sobre o papel da comuni-
cação social.

A força da comunicação social não 
está apenas em construir a realidade, 
mas também em ocultá-la. Quem tem 
poder para difundir noticias, tem poder 

para manter segredos e difundir silên-
cios. Podemos concluir que uma parte 
do que de importante ocorre no mundo, 
ocorre em segredo e em silencio, fora do 
alcance dos cidadãos. Cada português 
recebe uma grande 'carga de informa-
ção', porém cabe a nós perceber que a 
comunicação social não é onipotente. 
Devemos exercer de forma pacifica e 
legitima o nosso poder, lutando pela de-
mocratização dos meios de comunica-
ção, pois com isso certamente a mobili-
zação popular e as iniciativas de mudan-
ças serão muito mais fáceis e rápida.

Queira a comunicação social, investi-
gar e denunciar, mas nunca condenar e 
aplicar a pena.

Paredes sem o Mal,    com a Caramunha
onde Joaquim Alves Correia foi 
considerado como um democrata 
e um defensor dos direitos huma-
nos, tendo sido reconhecido co-
mo um defensor da liberdade 
religiosa,

do direito ao trabalho, ao salá-
rio justo, à propriedade privada, à 
sindicalização e à participação 
ativa na vida política e cultural 

Julgo que poucos conhecem e 
muito se poderia dizer sobre a es-
crita deste ilustre homem que foi 
conhecido internacionalmente 
num período que se situa entre o 
pós-Primeira Guerra Mundial e o 
início das autonomias dos povos 
colonizados, em que a politica 
portuguesa deu particular aten-
ção ao trabalho da Igreja Católica 
como elemento da estruturação 
colonial portuguesa (de um Por-
tugal muito maior).

Neste tempo em que a liberda-
de das revistas e dos livros se fazia 
assemelhar á ditadura dos dias de 
hoje da informação publicada nos 
meios digitais como o Facebook e 
o Twitter, o Padre Alves Correia 
defendia que o papel do Estado e 
da Igreja deveria ser de um inte-

grador social e um promotor da 
educação pelo trabalho e que se 
deveria combater a “falta de 
obreiros” em alusão clara a um es-
pírito desinteressado, desmate-
rialista e democrata que os gesto-
res de bem publico devem ter.

No concelho de Paredes as 
marcas físicas da sua passagem 
não vão muito além da toponímia 
de Ruas, contudo o seu legado po-
lítico de inconformidade perante 
a gestão publica em proveito pró-
prio e de valorização do humanis-
mo e da liberdade individual em 
democracia estão bem patentes 
nesta sociedade que é muito de 
direita.

Vem aí o 25 de Abril da Liber-
dade! Com certeza para voltar a 
Alves Correia.

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.

Trabalhar a Cidadania

O 
Município de Pare-
des é, hoje, um ter-
r i t ó r i o  e u r o p e u 

aberto a estreitar relações 
com outras cidades, povos e 
culturas. 

Com uma população jo-
vem, Paredes reserva-se 
um futuro próspero, onde a 
Cidadania assume um papel 
fundamental.

O Município de Paredes 
orgulha-se por l iderar o 
projeto vocacionado para a 
Europa dos cidadãos – o EU 
CAN – European Counter 
and Alternatives Narrati-
ves Network, integrado no 
programa "Europa para os 
cidadãos" - "participação 
democrática e participação 
cívica". 

Não temos dúvidas de 
que no final deste projeto 
sairão conclusões úteis e 
boas práticas de cidadania.

Tudo faremos para a pro-
moção da participação cívi-
ca e do envolvimento demo-
crático para a conexão de 
cidades. 

O que se impõe agora é 
trabalhar para desenvolver, 
no âmbito do EU CAN, a in-
tegração da diversidade 
cultural, particularmente, 
no que se refere à popula-
ção migrante.

Com este projeto, inicia-
do em janeiro e que se prevê 
terminar em dezembro de 
2019, pretende-se envol-
ver municípios e organiza-
ções locais, associações de 
direitos humanos, peritos e 
ONG’s, com o objetivo de 
promover a cidadania euro-
peia e melhorar as condi-
ções para uma participação 
cívica e democrática a nível 
da União Europeia, de modo 
a promover a história e os 
valores comuns da Europa.

Acolhemos há poucos 
dias, 40 representantes de 
11 países europeus, no âm-

bito do projeto EU CAN, fi-
nanciado e integrado no 
programa "Europa para os 
cidadãos" - "participação 
democrática e participação 
cívica".

O Município de Paredes 
é o primeiro parceiro do 
projeto a promover uma 
ação internacional engloba-
da na candidatura financia-
da com 150 mil euros, por 
fundos europeus, que serão 
distribuídos pelos parcei-
ros de acordo com as ativi-
d a d e s  q u e  c a d a  u m  i r á 
desenvolver.

O projeto EU CAN en-
quadra-se no âmbito das 
candidaturas ao "Programa 
Europa dos Cidadãos – Pro-
moção da participação cívi-
ca e do envolvimento demo-
crático – Medida: Conexão 
de cidades" e é a primeira 
vez que uma autarquia na-
cional l idera um projeto 
deste género. 

Basicamente, trata-se de 
uma linha de financiamento 
que a União Europeia dispo-
nibiliza às cidades para o 
intercâmbio de boas práti-
cas: 11 países, cujos repre-
sentantes se reúnem para 
trocar inovações no setor.

Após a reunião interna-
cional, que decorreu em Pa-
redes, terão lugar outros 
encontros em Valencia, 
Grécia e Bélgica. Será, ain-
da, desenvolvido um curso 
de formação, que decorrerá 
na Roménia.

Na Europa, acreditamos, 
a migração faz parte do pas-
sado, presente e provavel-
mente do futuro. 

Mas, como é sabido, com 
a globalização ampliaram-
-se as possibil idades de 
mobilidade.

Sem dúvida que os fenó-
menos migratórios benefi-
ciam as sociedades de aco-
lhimento e de origem e os 
próprios migrantes. 

Os migrantes apostam 
em novas ideias que podem 
incentivar à criatividade e à 
inovação, potenciando um 
intercâmbio social e cultu-
ral enriquecedor. 

A t u a l m e n t e ,  n u m a 
União Europeia a viver uma 
crise demográfica, com uma 
conjuntura social e econó-
mica complexa, aumento de 
pedidos de asilo e de admis-
são de refugiados e com um 
crescente fluxo de migran-
tes irregulares é fundamen-
tal a criação de estratégias 
comuns para encontrarmos 
soluções eficientes para os 
desafios que enfrentamos. 

Os Estados Membros da 
União Europeia devem re-
forçar a solidariedade e o 
compromisso entre todos, 
para garantirem a unidade 
europeia em relação à polí-
tica internacional para as 
migrações e o asilo.

O concelho de Paredes 
assume-se como um espaço 
de liberdade, solidariedade, 
segurança e justiça.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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FREGUESIAS

No passado dia 10 de 
Abril, a Assembleia de Fre-
guesia aprovou a mudança 
da toponímia de  uma parte 

da Rua de S. Miguel que ter-
mina no Colégio Casa-Mãe. 
A Rua passará a ter a desig-
nação de “ Rua Professor 
Doutor Tiago Henriques 
Coelho” em homenagem a 
um homem que nasceu em 
Baltar e era  um cirurgião pe-
diátrico em claro destaque a 
nível nacional e internacio-

nal, sendo de referir o seu 
humanismo a par da sua 
competência, que o levou a 
uma posição de destaque na 
ciência médica. O Dr. Tiago 
foi um daqueles homens que 
por onde passou deixou a 
sua marca, e homens destes 
nunca podem morrer, pois a 
sua obra tem de ser conti-

nuadamente lembrada e 
destacada. A sua memória 
terá de ser perpetuada para 
que seja um exemplo e uma 
grande referência para as 
futuras gerações. O Colégio  
Casa-Mãe é uma das refe-
rências da educação em Por-
tugal e tem claramente a 
marca do Dr. Tiago Coelho 

que era a imagem do rigor e 
da excelência em todas as 
suas atividades.  Esta home-
nagem é  também uma ho-
menagem à instituição edu-
cativa e à sua família que são 
u m  exe m p l o  p a ra  t o d o s 
aqueles que lutam todos os 
d i a s  p o r  u m  p r e s e n t e 
melhor. 

    BALTAR

Assembleia de Freguesia aprovou proposta do Executivo 
da Junta: Rua Prof. Dr. Tiago Henriques Coelho

FAUSTINO 
 SOUSA

A Vila de Baltar foi palco 
para a promoção do jogo en-
tre o F.C. Paços de Ferreira e 
o Sporting Clube de Braga, 
que decorreu no Estádio 
Mata Real. O kartódromo da 
Vila de Baltar, que vai ser o 

palco do arranque do Rally 
de Portugal, continua a ser 
uma referência do Concelho 
de Paredes e da Vila de Bal-
tar. O Kartódromo de Baltar 
foi o palco escolhido para a 
equipa mais representativa 

do Vale do Sousa promover 
o futebol que acontece no 
Concelho vizinho e que po-
tencia também o nome da 
grande Região do Vale do 
Sousa, onde todos estamos 
inseridos.

N o  p r ó x i m o  d i a  1 7  
de Maio, o Shakedown,  pro-
va extracompetição que  
se realizará em Baltar, mar-
ca o início do Rally de Portu-
gal 2018. O custo do bilhete 
p a ra  a  b a n c a d a  é  d e  2 0  

euros  e  para o lugar de 
peão custa metade. Os bi-
lhetes estão à venda no Bal-
cão Único da Câmara Muni-
cipal  de Paredes,  nas de 
Juntas de Freguesia,  no 
Kartódromo de Baltar, no 

Club TT Paredes Rota dos 
Móveis e na loja online do 
ACP. Nesta prova  atuarão 
o s  m e l h o r e s  p i l o t o s  d o 
mundo  e neste dia a Vila de 
Baltar vai ser o centro do 
“Rally mundial”.

No próximo Do-
mingo,  dia 22 Abril 
2018,  a Associação de 
Pais e Encarregados 
de Educação da Esco-
la Básica do 2º e 3º Ci-
clos de Baltar, à seme-
lhança dos anos ante-
riores, irá realizar a 
sua tradicional cami-
nhada, e que tem co-
mo objetivo contri-
buir para o convívio, 
desenvolvimento 
educacional e bem-

-estar dos  alunos, de 
toda a família e ami-
gos, bem como permi-
tir  uma interacção 
com a natureza.  As 
inscrições continuam 
abertas na  Garrafeira 
Videira,  My Home, 
RGA Sport, J.F.Gandra 
e membros da asso-
ciação. Ao inscreve-
rem-se na caminhada 
de dia 22 de abril habi-
litam-se a ganhar um 
seguro de acidentes 

pessoais por 1 ano ou 
uma corrida de kar-
ting, patrocinado por 
Gadanho, Mediação 
Seguros e Kartódro-
mo de Baltar.  O di-
nheiro da caminhada 
vai ser utilizado para 
compra de material 
informático para a es-
cola. A inscrição de 
cada atleta custa 3 eu-
ros e terá direito a 
uma T`shirt, água e 
fruta.

Baltar foi o palco da Luta  
entre os Castores e os Guerreiros

Rally de Portugal começa em Baltar

Caminhada da Associação de 
Pais  da Escola EB23 de Baltar

A Igreja de S. Miguel de 
Cristelo sofreu recentemen-
te obras de melhoramento, 
graças à dedicação da Comis-
são Fabriqueira em exercício 
de funções. 

As obras de melhoramen-
to incidiram na remodelação 
das portas, quer interiores, 
quer exteriores, da Igreja. Es-
tas obras foram importantes, 

já que tais portas se encontra-
vam em estado de degrada-
ção, sendo de evidenciar o 
esforço financeiro da Comis-
são para que tal fosse possível 
de concretizar.

Alvo de remodelação foi 
também o Coro da Igreja, de 
forma a tornar o espaço mais 
confortável, quer para os ele-
mentos dos Grupos Corais 
existentes na Paróquia, quer 
para os fiéis em geral, que na-
quele local participam na 
Eucaristia.

A freguesia de Cristelo 
não pode deixar de agradecer 

aos elementos da Comissão 
Fabriqueira, cuja Presidência 
está a cargo do Sr. Padre Mar-
celino Freitas, e demais ele-
mentos que a constituem, que 
dedicam o seu tempo em prol 
da Paróquia, e que contri-
buem para que a freguesia 
mantenha em bom estado de 
conservação o seu patrimó-
nio, zelando ao mesmo tempo 
p e l o  b e m - e s t a r  d o s 
paroquianos. 

E é graças a esta gestão 
cuidada, e ao espirito de cola-
boração da Comissão, que 
surgiu o convite, pelo Presi-

    CRISTELO

É disto que Cristelo precisa….

CARLA
NUNES

dente da mesma, para que os 
demais elementos permane-
cessem em exercício de fun-
ções até ao final do corrente 
ano de 2018, isto porque ha-
bitualmente o mandato ter-
mina em Janeiro. 

Assim sendo, até ao final 
do ano de 2018, a Comissão 
Fabriqueira manter-se-á em 
exercício de funções, com os 
seguintes elementos, Presi-
dente Pe. Marcelino Freitas, 
seguindo-se Fernando Car-
doso, Augusto Teixeira, João 
Ferreira, Mário Luís Silva e 
Casimiro Barros.
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A Associação “Promov” 
juntou várias pessoas, desde 
fundadores e associações da 
localidade para assinalar a 
passagem do 13.º aniversário 
da instituição. O momento 
alto do programa aconteceu 
na noite de quinta-feira, dia 6 
de Abril, com o jantar festivo 
onde foram numeradas eta-
pas da Associação, no ano de 
2005 A PROMOV Rebordo-
sa – Associação Social, Cultu-
ral, Desportiva e Recreativa 
é uma entidade sem fins lu-

crativos foi fundada. Um gru-
po de pessoas nomeadamen-
te os Presidentes da Comis-
são de Festas (2003, 2004 e 
2005) iniciaram o projeto da 
constituição de uma Associa-
ção com os objetivos de pro-
mover Rebordosa, em geral, 
e as Festas de Rebordosa, em 
particular. Mário Pacheco é o 
atual presidente desta asso-
ciação aproveitou a ocasião 
para homenagear Arnaldo 
Barbosa e José Barbosa, 
Bombeiros, a Junta de Fre-

guesia, Câmara Municipal de 
Paredes, Aceler e a ADR pela 
dedicação que têm tido para 
com a associação. 

“Em nome da Promov 
quero prestar-lhes esta justa 
e afetuosa homenagem que 
nasce do profundo reconhe-
cimento por parte daqueles 
que têm a oportunidade e a 
satisfação de conviver e viver 
na Cidade de Rebordosa, do 
seu talento profissional e da 
sua imensa generosidade”, 
referiu Mário Pacheco.

O  g r u p o  d e  t e a t r o 
Tru’peça apresentou “a In-
sana” de Maurício Rocha, 
no dia 7 de Abril, no Salão da 
Junta de freguesia de Re-
bordosa, com a casa cheia.

A encenação centrou-se 
na personagem Alice, apai-
xonada pela leitura, mas 
cuja paixão traz consequên-
cias trágicas, chegando ao 
ponto de ser catalogada co-
mo louca e internada num 
manicómio. Num universo 
de fantasia aproximado ao 
de “Alice” no País das Mara-
vilhas, o espetador foi leva-
do a questionar-se sobre 
que critérios existem na 
nossa sociedade para cata-
logar a “loucura” e a “nor-
malidade” e a forma como o 

ser humano trata o outro, 
apenas pensado nos seus 
objetivos pessoais. Um es-
petáculo que emociona e 
aproxima. 

A peça foi adaptada e en-
cenada por Ana Perfeito e 
contou com a interpretação 
de Adélia Pinto, Adriana 
Pinto, Ana Leal, Ana Maria 
Silva, Bárbara Barbosa, 

Cristina Silva, Faustino Al-
ves, Fernanda Rocha, Filipa 
Silva, Fernando Leal, Hilário 
Barbosa, Patrícia Pacheco.

"Foi o culminar do traba-
lho de um grupo que se de-
dica de alma e coração du-
rante muitas horas de en-
saios. É uma alegria quando 
se sente que o público tam-
bém adorou”.

PROMOV festejou 13º. aniversário

TRU’PEÇA apresentou "A Insana"

    LORDELO

Lordelo em movimento 

    MOURIZ

As nossas tradições

As últimas semanas foram 
pródigas em cultura. E, ao 
contrário do que é habitual, 
as actividades abrangeram 
diversas áreas. Para além dis-
so, outro facto importante 
foi a comunidade, que com-
pareceu a tudo em massa.  

O pontapé de saída foi da-
do pelo 2 Trail e caminhada 
BVLORDELO, organizado 
pela Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo, que juntou 
novos e velhos, obesos e ma-
gros, num passeio “por mares 
nunca dantes navegados”. 

Depois vieram os Blind 
Zero. A banda fundada em 
94, no Porto, que foi convida-
da pela MTV para realizar, 

em Milão, um “MTV Live” e 
que, aquando do lançamento 
MTV Portugal, teve honras 
de transmissão, encheu o 
palco da Fundação A Lord. 

O concerto, acústico e in-
timista, teve o propósito de 
apresentar o novo disco "Of-
ten Trees". Este espetáculo 
integra a programação cultu-
ral da Fundação A Lord pre-
vista para o mês de Abril. 

Por fim, o Aliados. O nos-

so Aliados entrou determi-
nado no último domingo e 
venceu o CD Sobrado, a con-
tar para 28ª jornada da AF 
Porto Divisão de Elite – Pro 
– Nacional Série 2. A duas 
jornadas do fim, o primeiro 
lugar é nosso. Caso continue-
mos nessa posição, ou caso 
desçamos para o segundo 
posto, pouco provável, ire-
mos disputar a subida de 
divisão.

Realizou-se no passado 
domingo, dia 8 de abril, a já 
tradicional Matança do Por-
co, organizada pela Associa-
ção para o Desenvolvimento 
de Mouriz.

O evento teve lugar na an-
tiga Escola Básica de Soutelo, 
onde decorrem as obras de 
requalificação, tendo em vis-
ta a instalação do Centro de 
Dia.

O que inicialmente come-
çou por ser genuinamente 
uma matança do porco à mo-
da antiga, tornou-se nos últi-
mos anos, por força da lei, um 
almoço dos amigos da AD 
Mouriz.

Esta iniciativa, insere-se 
na agenda cultural da ADF 
Mouriz, e este ano, tinha um 
outro intuito: angariar ver-
bas, quer para a aquisição da 
viatura que servirá para o 
transporte dos idosos para o 
futuro Centro de Dia, quer 
para a continuação das obras 
no referido edifício da antiga 

Escola Primária.
De referir, que o futuro 

Centro de Dia, será como 
que “um voltar às origens”, 
pois muitos dos futuros uten-
tes, frequentaram esta Esco-
la, enquanto crianças.

Não há muitos anos que a 
matança do porco na nossa 
terra e região, era um aconte-
cimento muito importante 
para as famílias mais humil-
des, pois era nessa altura que 
se tirava a “barriga de misé-
rias” e se constituía a reserva 
alimentar para o resto do ano 
e para datas importantes co-
mo as festividades religio-
sas/profanas,  e  também pa-

ra poder dar resposta aos 
trabalhos mais importantes 
do campo, como as  semen-
teiras e as colheitas.

Uma parte da carne do 
porco, depois de salgada e 
fumada, era vendida para a 
realização de algum dinhei-
ro, tendo em vista a aquisição 
de outros animais ou acorrer 
a outras despesas da família.

Este almoço decorreu 
num ambiente de agradável 
convívio, sendo confeciona-
do e servido por pura amiza-
de, pelas amigas e amigos da 
Associação.

O Grupo de Concertinas 
da Saudade, animou este al-
moço, com a sua atuação, não 
faltando como de costume o 
“pezinho de dança”.

Estiveram presentes nes-
te evento, o Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal, 
o Vereador, Dr. Paulo Silva, o 
Presidente e elementos  da 
Junta e Assembleia de Fre-
guesia de Paredes.

SILVIO
SILVA

Já está à guarda dos Bom-
beiros Voluntários de Re-
bordosa a nova ambulância 
do INEM ao abrigo do proto-
colo estabelecido com a tu-
tela para renovar o Posto de 
Emergência Médica (PEM). 
A ideia é a tornar mais rápido 
e eficaz o socorro na área 
operacional dos bombeiros 

rebordosenses.  “É uma 
aposta refletida no futuro, 
tendo em conta as fortes ca-
racterísticas do motor, ino-
vação tecnológica e nova es-

trutura da célula sanitária, 
garantindo uma melhoria 
significativa na ergonomia, 
espaço e segurança”, explica 
fonte dos bombeiros.

    REBORDOSA

Posto de Emergência Médica 

PAULO 
PINHEIRO
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Silvio Silva | texto

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  ABR'18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até 30 abril
Exposição | Esculturas | Helena 
Fortunato
 
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

Dia 24  abril
Histórias de Encantar | Malaquias 
não gosta de perder | Mário 
Cordeiro 

Dia 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

PAREDES (cidade)
20 abril
Casa da Cultura de Paredes | Expo-
sição Arqueológica| Os Romanos 
em Paredes: da vida quotidiana à 
exploração do ouro

22 e 22
Casa da Cultura | Primavera Festi-
val da Flor | plantação, mercado de 
flores, forúm, degustação de chãs 
florais, baile da flor, concerto, 
exposição

Até 20 maio
Loja Interativa de Turismo |Exposi-
ção Coletiva de “Artes Plásticas” | 
Margarida Silva e António Alberto

22 abril
Pavilhão Municipal Paredes | Con-
certo a favor dos BV Cête | Banda 
da Armada

O 
dia adormeceu 
a m e n o  m a s  a 
noite acordou a 

transpirar. Porém, a chuva 
miudinha que fustigou o dia 
14 não incomodou quem 
saiu de casa e montou ar-
raial na entrada do auditório 
da Fundação A LORD.  

Quando as portas se 
abriram, os braços foram 
aves que saltaram para o ni-
nho. Por isso as cadeiras fi-
caram logo abarrotadas.   

Mas, com o passar do 
tempo, a ansiedade atacou o 
bulício que cochichava a 
carreira dos Blind Zero e das 
opiniões futebolísticas do 
Miguel Guedes, vocalista do 
grupo, teve num canal tele-
visivo. E os assobios enche-
ram o auditório.  

A banda fundada em 94, 
no Porto, que foi convidada 
pela MTV para realizar, em 
Milão, um “MTV Live” e que, 
aquando do lançamento 
MTV Portugal, transmitiu-o 
na íntegra, apareceram pou-
co depois. A estridência en-
surdecedora deu então lu-
gar aos aplausos.  

O concerto, acústico e 
intimista, mas sem perda de 
identidade para quem gosta 
da guitarra, teve o propósito 
de apresentar o novo disco, 
“Often Tress”, lançado no 
ano passado. Mas também 
reviveu o velho baú, com 
passagens por músicas 
obrigatórias. 

O formato acústico per-

mitiu dar maior dimensão à 
palavra e aos acordes. Isso 
encheu o público de aromas 
que o levou a sorrir, a aplau-
dir e a pedir aos músicos pa-

ra continuar o concerto 
quando os técnicos já des-
m o n t a v a m  o s 
instrumentos.

Fora do auditório, a chu-

va miudinha era uma memó-
ria. E o passeio era um púlpi-
to para o êxtase. Mas o frio 
dispersou a anarquia. Po-
rém, houve uma migalha 

que pedia concertos de ou-
tras bandas. Este espetáculo 
integra a programação cul-
tural da Fundação A LORD 
prevista para o mês de Abril.

Blind Zero arrebenta com A Lord 
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lantação de um jar-
d i m  s e g u i d a  d e 
uma ação de sensi-

bilização e conhecimento 
das camélias centenárias 
existentes na Casa da Cultu-
ra, dirigidas nomeadamente, 
a um grupo de crianças, dão 
no sábado de manhã, inicio 
ao Primavera Festival da 
Flor. A Iniciativa é promovida 
pelo pelouro do Turismo da 
Câmara Municipal de Pare-
des estende-se por todo este 
fim-de- semana de 21 e 22 de 
abril. 

O espaço de relvado da 
Casa da Cultura acolherá um 
“Mercado das flores” com 
m a i s  d e  u m a  d e z e n a  d e 

expositores.
A tarde de sábado será 

preenchida com um “Fórum 

sobre as Flores”, que contará 
com a presença da presiden-
te da sociedade espanhola de 

camélias, Carmen Salinero 
Coral, do arquiteto Artur Mi-
cael, especialista em camé-

lias e membro da sociedade 
portuguesa de camélias, Fer-
nanda Malheiro licenciada 
em psicologia que abordará a 
terapia das flores e da Floris-
ta Lisa flores, que fará a de-
monstração e elaboração de 
um arranjo floral. Os partici-
pantes no fórum terão opor-
tunidade de participar numa 
degustação de chás florais.

A noite de sábado será 
abrilhantada com o “Baile da 
Flor”, que conta com a parce-
ria dos bares da cidade e a 
associação Hexágono.

A encenadora Renata 
Portas vai protagonizar a fi-
gura de D. Rosalina Guima-
rães e o seu envolvimento 
com as camélias da Casa da 
Cultura, na manhã de domin-
go, 22 de abril.

Na mesma altura, o cen-
tro de interpretação de Ar-
te Pública vai realizar uma 
exposição naquele local, 
que representará um tribu-
to ao escultor Alberto Car-
neiro, autor da escultura de 
arte existente na Casa da 
Cultura, a Mandala da Paz.

O início da tarde ficará 
marcado por um desfile de 
vestidos de flor, confecio-
nados por costureiras mo-
distas e ateliers do conce-
lho, bem como um desfile de 
chapéus de palha, que conta 
com a colaboração das jun-
tas de freguesias.

A Orquestra Ligeira do 
Vale do Sousa encerrará o 
“ P r i m av e ra  Fe s t i v a l  d a 
Flor”, com um concerto, pe-
las 17h.

Casa da Cultura acolhe Primavera Festival da Flor
FESTA. Plantação de jardim, realização de um mercado de flores, forúm com degustação de chãs florais, baile da flor, exposição e 
um concerto. Iniciativa do Turismo da Câmara de Paredes decorre neste sábado e domingo. 

António Orlando | texto

Coletiva de “Artes Plásticas” 
na Loja Interativa de Turismo

Jovens músicos de Paredes brilharam 
em Concurso Internacional

Margarida Silva e António 
Alberto são dois artistas do 
concelho que têm colaborar em 
vários projetos culturais no 
concelho. Agora os artistas re-
solveram juntar-se e fazer uma 
exposição conjunta onde mis-
turam as suas experiências.

"Margarida Silva - “Marfim 
Silva” tem 18 anos, estuda de-
sign gráfico na ESAD e frequen-
tou a Escola Artística Soares 
dos Reis. Apaixonada por pin-
tura e fotografia, Margarida 
Silva é grande apreciadora de 
ilustração.

António Alberto - “Bertoni” 

é pintor de artes plásticas, 58 
anos, autodidata e vencedor do 
prémio de pintura Agro 71 em 
Braga, em representação do 

distrito do Porto. A exposição 
coletiva de “Artes Plásticas”, 
está patente na Loja Interativa 
de Turismo até 4 de maio.

Paulo Costa e Tiago Maia 
alunos do Conservatório de 
Música de Paredes arrebata-
ram um primeiro e um segun-
do lugares na 13ª edição do 
Concurso Internacional de 
Instrumentos de Sopro "Ter-
ras de La Salette", o maior do 
género realizado em Portugal. 
A competição decorreu em 
Oliveira de Azeméis. 

O aluno Paulo Costa, da 
classe de trompa do Prof. Mar-
co Maia, arrecadou o primeiro 
prémio na Categoria Juvenil 
de Trompa. Já Tiago Maia, alu-
no da classe de clarinete do 

Prof. Frederic Cardoso, con-
quistou o segundo prémio na 
Categoria Juvenil de Clarine-
te.  O Concurso Internacional 
decorreu no início deste mês 
com a participação de quase 
três centenas e meia de músi-
cos, na maioria portugueses. 
Do estrangeiro, o concurso 
registou a presença de músi-

cos da Rússia, Espanha, Itália e 
Reino Unido.

O número de vagas por ins-
trumento e por idade, uma das 
novidades da edição deste 
ano, foram totalmente preen-
chidas. De fora do concurso fi-
caram 35 candidatos.

Em 2006, no ano em que foi 
criado, o concurso de instru-
mentos de sopros registou a 
participação de 92 músicos 
nacionais, um número que 
quadruplicou em 2018.

Certame encerrou com o 
h a b i t u a l  c o n c e r t o  d e 
laureados.
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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

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA ALDINA 
DA SILVA CARNEIRO
Faleceu no dia 9 de abril com 79 anos.  
Era natural de Sobrado-Valongo e residente 
na Estrada Nacional 209, n.º 2283, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de Augusto Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

MARIA ALVES PACHECO
Faleceu no dia 9 de abril com 84 anos. Era 
natural de Louredo-Paredes e residente na Rua 
S. Cosme, n.º 172, Besteiros, Paredes. Era viúva 
de António Moreira Soares.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

MARIA CARMEN 
GUIMARÃES FERREIRA
Faleceu no dia 11 de abril com 68 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua Aldeia Nova, n.º 28, Lordelo, 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, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

CUSTÓDIO  
DO CARMO MACHADO
Faleceu no dia 13 de abril com 60 anos.  
Era natural de Reguenga-Santo Tirso e 
residente na Rua do Padrão, n.º 633, Lordelo, 

Paredes. Era casado com Maria da Conceição Moreira Ferreira 
Machado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

DÚLIO FERREIRA 
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 4 de abril com 91 anos.  
Era natural de Ramalde-Porto e residente  
na Rua Albano Jesus Amaral, n.º 1, Lordelo, 

Paredes. Era viúvo de Ana da Rocha 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 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

LUÍS GONZAGA 
DE OLIVEIRA ROCHA
Faleceu no dia 9 de abril com 65 anos. 
Era natural da Madalena-Paredes e residente 
na Rua de Além, n.º 30, Bitarães, Paredes.  

Era casado com Maria da Conceição da Silva Mendes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

ALBINO MOREIRA 
DA CUNHA
Faleceu no dia 4 de abril com 69 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 
na Av. da Telha, n.º 1441, Duas Igrejas, Paredes. 

Era casado com Maria da Conceição Nunes Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos,	noras,	genros,	netos	e	demais	família,	vêm	
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA 
BARROS DA SILVA
Faleceu no dia 16 de abril com 56 anos.
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Trav. do Regato, n.º 32, Lordelo, Paredes.

Era casado com Deolinda Gonçalves Moreira de Oliveira Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

AUGUSTO  
DE BARROS RUÃO
Faleceu no dia 14 de abril com 85 anos.Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e resi-
dente na Rua Serpa Pinto, n.º 100, Paredes. Era 

casado com Maria de Lurdes de Oliveira Nunes Barros Ruão.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que as missas de 7º dia, serão celebradas, quinta-feira, dia 19 de abril, 
pelas 17 horas na capela da Misericórdia de Paredes e sábado, dia 21 
de abril, pelas 19 horas na Igreja de Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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



22 Sexta-feira 20 de Abril de 2018  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

ANA PEREIRA 
DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 18 de abril com 77 anos. Era 
natural de Sobrosa-Paredes e residente na Trav. 
do Capelão, n.º 98, Duas Igrejas, Paredes. Era 

casada com Maximino de Sousa Ferreira Neto.
AGRADECIMENTO
	Seu	marido,	filhos,	noras,	genros,	netos	e	demais	família,	vêm	por	
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º 
dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comuni-
cam que a missa de 7º dia, será celebrada, terça -feira, dia 24 de abril, 
pelas 20:30 horas na Igreja Paroquial Duas Igrejas, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

JUALDINA DE JESUS 
COELHO GARCÊS
Faleceu no dia 18 de abril com 87 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 
residente na Rua do Monte da Passagem, n.º 24, 

Paredes. Era casada com Fernando Correia de Beça.

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, 
terça -feira, dia 24 de abril, pelas  19 horas na Igreja de Paredes, 
agradecendo, também desde já a todos os que participarem 
nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

MARIA ROSA DE JESUS
Faleceu no dia 11 de abril com 86 anos.  
Era	natural	de	Penafiel	e	residente	em	Bitarães,	
Paredes. Era viúva de José 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 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

BITARÃES/ PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FARIA DA SILVA
Faleceu no dia 17 de abril com 72 anos.  
Era natural de Gondalães - Paredes e residente 
em Beire, Paredes. Era casado com Amélia Dias 
de 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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA AMÉLIA 
MENDONÇA DIAS
Faleceu no dia 10 de abril com 80 anos. 
Era natural de Nevogilde - Lousada e residente 
em Beire, Paredes. Era casada com José Leal  

de Oliveira.

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

MARIA DA CONCEIÇÃO 
PINTO LEAL
Faleceu no dia 12 de abril com 78 anos.  
Era natural e residente em Gondalães, Paredes. 

Era viúva de António Nunes Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 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

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA HELENA 
MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 8 de abril com 67 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 
na Av. Domingos Barros, n.º 404, Vandoma, 

Paredes. Era casada com Luís Neves da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

NUNO MANUEL  
BRANCO BARROS E SILVA
Faleceu no dia 14 de abril com 50 anos.  
Era natural de Arreigada-Paços de Ferreira  
e residente na Rua da Memória, n.º 84, Frazão, 

Arreigada, Paços de Ferreira. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
FRAZÃO, ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

SERAFIM MOREIRA 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 16 de abril com 67 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 
residente na Rua da Aldeia Nova, n.º 385, Duas 

Igrejas, Paredes. Era casado com Ana Rosa da Rocha Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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FALECEU

ANTÓNIO NEVES MARTINS
Faleceu no dia 10 de abril com 74 anos. Era 
natural de Vandoma – Paredes e residente na 
Rua Figueira de Porta, n.º 255, Baltar, Paredes. 
Era casado com Maria Irene Moreira Duarte. 

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
ALVES VIEIRA
Faleceu no dia 17 de abril com 84 anos. Era na-
tural	de	Paços	de	Sousa	–	Penafiel	e	residente	
na Rua de Fontielas, n.º 31, Cete, Paredes. Era 

viúva de Joaquim Moreira Rosendo. 

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

CETE / PAREDES

FALECEU

SOFIA DE  
ALMEIDA RIBEIRO
Faleceu no dia 13 de abril com 89 anos. Era 
natural de Mouriz- Paredes e residente em, 

Paredes. Era viúva de Dionísio Ferreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e 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

PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

PUB

Oficial da Força Aérea 
comanda BV Cête

Bolo de amêndoa leva  
"metropolitano" para a Sobreira

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, presidiu à 
cerimónia de imposição de 
insígnias ao Capitão Noel 
Ferreira, que tomou, no dia 
15 de abril, posse como Co-
mandante da Corporação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Cête. O novo comandan-
te é Capitão piloto aviador 
da Força Aérea Portuguesa. 

Seguiu-se a sessão sole-

ne do 93º aniversário dos BV 
de Cête. O autarca felicitou 
as bombeiras e bombeiros 
daquela associação humani-
tária e toda a direção, dese-
jando sucesso ao novo co-
mandante dos BV de Cête.  
Aquele dia de esta ficou 
marcado também pela aqui-
sição de uma nova viatura de 
transporte de doentes e que 
teve como padrinho Pinto 
Lopes, um empresário local.

Uma receita de um bolo de 
amêndoa de autoria da avó 
Bernardina Ferreira e do jo-
vem Rafael Neves venceu o 
concurso de culinária Metro-
politano Intergeracional de-
nominado por “Sabores e Sa-
beres”.  A iniciativa que juntou 
duas gerações realizou-se, no 
dia 7 de abril na Casa da Cul-
tura de Paredes tendo por 
base a partilha de saberes e 
fomento das relações interge-
racionais. Jovens e seniores, 
em conjunto, apresentaram 
uma receita onde o saber de 
uma tradição e o sabor de um 
bom doce feito pelos avós fo-
ram postos à prova. Para além 

de Paredes, também partici-
param os municípios de Vila 
Nova de Gaia e Gondomar. 
Recorde-se que o mesmo par 
da Sobreira já tinha saído ven-
cedor na Mostra Municipal. A 
iniciativa segundo a vereado-
ra do pelouro de Ação Social 
do Município de Paredes 
“proporciona o envelheci-
mento ativo e é melhor do que 
um medicamento” e terá con-
tinuidade assegura Beatriz 
Meireles. “O município enten-
deu fazer este concurso no 
âmbito dos fins de semana 
gastronómicos como forma 
de promoção do que temos de 
melhor”, acrescentou.
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