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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

Os suplementos alimentares 
presentes no mercado, cada vez 
em maior número, representam 
um assunto ainda pouco consen-
sual. Tratam-se de fontes concen-
tradas de nutrientes ou compos-
tos bioativos, disponibilizados sob 
a forma de cápsulas, comprimidos, 
pós ou xaropes e, em Portugal, são 
produtos de venda livre. 

Os motivos que levam à pro-
cura da suplementação são múlti-
plos, no entanto, relacionam-se 
essencialmente com a necessida-
de de suprir carências alimenta-
res, perda de peso, aumento da 
massa muscular e melhoria do 
desempenho desportivo.

Em situações de desequilí-
brios nutricionais, os suplemen-
tos surgem como uma opção para 
complementar o regime alimen-
tar. Complementam, mas não 
substituem uma alimentação 
saudável e equilibrada! 

Os suplementos alimentares 
não são inócuos, podendo repre-
sentar riscos para a saúde se fo-
r e m  u t i l i z a d o s  d e  f o r m a 
indiscriminada. 

É importante ter em conside-
ração que os suplementos ali-
mentares não são regulados co-
mo os medicamentos, visto que 
não é exigido que os suplementos 
passem pelos criteriosos contro-
los pelos quais passam os medica-
mentos. A reação às diversas 
substâncias é diferente de pes-
soa para pessoa e muitos suple-
mentos contêm complexas mis-
turas de substâncias cujo efeito 
de interação é inteiramente 
desconhecido.

Seja qual for o motivo, é funda-
mental que consulte um profis-
sional de saúde antes de iniciar 
qualquer suplementação, de mo-
do a averiguar se existe uma ne-
cessidade real de o fazer, qual o 
suplemento mais adequado e as 
doses necessárias.

Suplementação

       TRIBUTO …

Ao longo do tempo tenho feito uma apre-
ciação sobre os contestatários políticos. Assim 
posso fazer a distinção entre os que procla-
mam ideias e os reivindicadores oportunistas 
que muitas vezes se justificam como estando a 
falar em representação de outros. Os primei-
ros, fora das democracias, normalmente vão 
parar à prisão. Os segundos aproveitam o di-
reito de expressão que lhes é concedido pela 
democracia para obterem visibilidade e poder. 
Hoje recordo o Solicitador António Augusto 
dos Santos Grácio, um transmontano apaixo-
nado, que nasceu a 25 de Abril de 1919, na fre-
guesia de Sanfins do Douro, concelho de Alijó e 
que viveu em Paredes. No tempo da ditadura 
lutou intensamente, através da palavra, contra 
a guerra do ultramar, contra a opressão e con-
tra os que exploravam lavradores e operários. 
Participou, abertamente e sem medo da pri-
são, na campanha de Humberto Delgado em 
1958, proclamando que a liberdade estava a 
chegar para acabar com os opressores e dar a 
vitória ao povo. Com as suas convicções demo-

cráticas causou, em vários momen-
tos, engulhos aos políticos locais, 
sobretudo com os seus públicos e 
devastadores discursos sobre a si-
tuação do desemprego, da miséria e 
da falta da liberdade. Recordo com 
agrado, a sua intensa luta verbal pú-
blica, contra o despedimento “ver-
gonhoso” dos funcionários da Câ-
mara Municipal de Paredes, com 
muitos anos de serviço mas que não tinham 
concluído a antiga Instrução Primária. Era o 
regime da época e a insensibilidade de quem 
exercia o poder. O Sr. Grácio participou na Co-
missão Instaladora do Hospital de Paredes, da 
Irmandade da Misericórdia e que tinha sido 
nacionalizado pelo Governo, defendendo to-
dos os empregados que estiveram sujeitos a 
perseguição no tempo da luta política. Foi Me-
sário daquela instituição, colaborando na sua 
reorganização administrativa e funcional. Po-
lítico convicto mas não doutrinado pelos pode-
res partidários, era admirado e estimado por 

todos os cidadãos que com ele lida-
ram, e a quem ele deu tudo, ao co-
nheceram o lado da entrega ao ser-
viço aos outros e o consideravam 
pai da democracia. Também foi res-
peitado, pelos adversários ao verifi-
carem a sua profunda verticalidade 
de carácter. Foi esquecido pelo po-
der local, da terra que escolheu para 
viver e a quem tanto deu, ao não ser 

incluído no rol de tantas homenagens concedi-
das. Creio na justiça certa, em tempo certo. 
Parece-me ser oportuno fazê-lo agora. Quem 
tem o poder e competência democrática irá 
lembrá-lo em cerimónia pública, junto da famí-
lia e dos amigos. Obrigado Santos Grácio, pela 
sua contribuição para a chegada da democra-
cia, da liberdade e da mudança, que reclamava, 
desde 1958, quando muitos de Abril se escon-
diam. Tive o prazer de estar a seu lado, há 60 
anos, na Praça Carlos Alberto, no Porto, quan-
do a Legião Portuguesa nos fustigava as 
costas.

António Augusto Santos Grácio-Solicitador

POR: GASTÃO MOREIRA

A 
questão da sexualidade é 
uma questão muito inte-
ressante porque mexe 

com o que há de melhor e com o que 
há de pior no Ser Humano.

O Sexo é Omnipresente: Todos o 
temos e/ou queremos ter.

E é Omniausente: Ninguém fala 
dele e, se o fazemos, ou é com vergo-
nha ou com recurso a clichés: Eles os-
tentando um poder e vigor que não 
têm; Elas invocando uma pudicidade 
ficcional.

Mas eu até concordo que não se 
fale disso; Nem eu o vou fazer neste 
editorial que não é, evidentemente, 
lugar próprio de confessar façanhas 
ou desfaçanhas sexuais.

A reflexão de hoje vai para as refe-
rências públicas à própria sexualida-
de o que nos leva à pergunta do Títu-
lo: Quais as simetrias (conceito que 

pressupõe opostas qualidades) que 
tocando-se, se completam? E Quais 
as assimetrias extremas e por isso 
anormais? E Quais as igualdades que, 
ainda assim, se encaixam como se fos-
sem simétricas?

 As respostas também elas são 
perguntas:

- É normal que haja mais Homens a 
unir-se a Mulheres, do que Homens a 
Homens ou Mulheres a Mulheres?

- Quer isto dizer que quem não é 
normal, é necessariamente anormal?

- Ser anormal é mau?
- É normal que quem responda 

afirmativamente à primeira pergunta 
seja diabolizado por ser politicamen-
te incorreto?

Por mim faço uma declaração de 
interesse: Acho tão anormal um ho-
mem estar com um homem ou uma 
mulher com uma mulher, como uma 
nova estar com um velho.

Ou, já agora, como um novo estar 
com uma nova se entre eles só houver 
sexo e não houver Amor.

Isso, Amor, admito que hoje estou 
um pouco lírico.

Porque a verdade é que para os 

relacionamentos não serem só sexo, e 
por isso puramente animais, indepen-
dentemente dos seus sujeitos e das 
múltiplas combinações possíveis en-
tre eles, o que os torna “normais” é o 
Amor que possa entre eles surgir.

Amor, fruto de coincidências, pa-
ralelismos, curiosidades, interesses 
comuns, intimidades, cumplicidades, 
partilhas e, sobretudo, interesse 
recíproco.

Isto tudo para dizer o quê?
Que desconfio dos que vêm falar 

da sua sexualidade em público.
Nomeadamente quando são polí-

ticos e estes vêm apresentar como 
cartão de visita as suas tendências 
s ex u a i s ,  n o m e a d a m e n t e  a  s u a 
homossexualidade.

E porque me põe desconfiado? Se-
rá que essa caraterística da qual se 
vangloriam é factor de diferenciação 
nas decisões que tomam?

S e  n ã o  é ,  e n t ã o  p a r a  q u e  a 
divulgam?

O que é que a mim me interessa 
com quem eles fazem sexo?

A mim interessar-me-ia saber com 
quem fazem Amor.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Qual é a  simetria normal que se toca e completa?
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U
m incêndio des-
truiu a cobertura 
de uma casa, ao 

final da noite de domingo, 
em Gandra, no concelho de 
Paredes. Uma família ficou 
desalojada. O alerta foi dado 
já cerca das 22 horas.

O incêndio deflagrou nu-
ma residência localizada na 
rua Gandra de Moreira, atin-
gindo a cobertura da casa e 
chegou rapidamente ao teto 
falso. O combate revelou-se 
difícil obrigando à retirada 
das telhas do edifício para 
que os bombeiros pudessem 
atacar as chamas que se con-

centraram no isolamento do 
telhado. 

O fogo foi combatido, du-
rante quase três horas, por 

35 operacionais dos Bom-
beiros Voluntários de Baltar 
e de Rebordosa.

Um dos bombeiros, afeto 

à corporação de Rebordosa, 
sofreu ferimentos ligeiros, 
tendo sido levado pelos 
Bombeiros de Baltar ao hos-
pital de Penafiel onde foi as-
sistido. O incêndio foi dado 
como extinto pelas 00.30 
horas de segunda-feira.

A casa que havia sido rea-
bilitada recentemente ficou 
sem condições de habitabili-
dade. Além da perda da es-
trutura do telhado, a água 
usada no combate ao incên-
dio inundou a habitação pro-
v o c a n d o  e s t r a g o s 
avultados. 

 Os moradores, um casal 
e o filho menor, foram realo-
jados nas imediações em ca-
sa de familiares.

Incêndio em habitação de Gandra 
SINISTRO. Casa tinha sido reabilitada recentemente. Um bombeiro sofreu ferimentos no 
combate às chamas. Casal com um filho menor realojado em casa de familiares. 

Paulo Pinheiro
c/ António Orlando  | texto

Um restaurante e um café 
de Recarei, em Paredes, fo-
ram assaltados durante a 

madrugada do dia 16 de fe-
vereiro. Os ladrões levaram 
duas máquinas de tabaco, um 

computador, telemóveis, 
mais de 20 garrafas de vinho 
e de outras bebidas alcoóli-

cas, quatro quilos de café e 
uma máquina de venda de 
chocolates.

Francisco George, o novo 
presidente da Cruz Verme-
lha Portuguesa, visitou no 
dia 7 de fevereiro, a Delega-
ção da Sobreira, iniciativa 
que esteve integrada no pé-
riplo que o ex-director-geral 
da Saúde está a fazer às vá-
rias delegações da institui-
ção distribuídas pelo país.

Na ocasião o presidente 
da Cruz Vermelha Portu-

guesa elencou os projetos 
que a instituição-mãe está a 
promover a nível social.

A sessão de esclareci-
mento além da presença do 
presidente da Cruz Verme-
lha Portuguesa contou com 
a presença do Executivo 
Municipal, ex-dirigentes da 
Cruz Vermelha da Sobreira, 
voluntários e elementos da 
comunidade local.

Máquinas de tabaco roubadas em restaurante e café de Paredes

Novo Presidente da Cruz Vermelha  
foi conhecer Núcleo da Sobreira 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, 
neste Cartório, em 21 de fevereiro de 2018, de fls. 34 a fls. 36 do 
livro de notas para Escrituras Diversas nº 136-A, foi lavrada uma 
escritura de Justificação Notarial, na qual foram justificantes: -----

----AGOSTINHO NETO PINHEIRO DE SOUSA, CF 147 406 
528 e mulher, MARIA ROSA MAGALHÃES, CF 190 890 592, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da 
freguesia de Beire, concelho de Paredes e ela da freguesia de Ne-
vogilde, concelho de Lousada, residentes na Rua de São Bento, nº 
116, freguesia de Louredo, concelho de Paredes, titulares, ele do 
cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de 
identificação civil 03607553 1 ZY4, válido até 01/09/2018 e ela 
do bilhete de identidade nº 5734245, emitido em 10/11/2005, 
pelos S.I.C. do Porto. ---- Que são donos e legítimos possuidores, 
com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel: ---------------

---- Prédio rústico, composto por terreno de mato e pinhal, 
com a área de duzentos e sete quadrados, sito no Lugar do Monte 
de São Luís, na freguesia e concelho de Paredes (extinta freguesia 
de Bitarães), a confrontar de norte com António Ribeirinho Soa-
res, de sul com Rua S. Luís, de nascente com Ana da Conceição 
Pereira Moreira e de poente com António Ribeiro Soares, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas 
inscrito na respetiva matriz a favor do justificante marido sob o 
artigo 8264 da freguesia de Paredes (anteriormente omisso na 
matriz rústica da extinta freguesia de Bitarães), com o valor patri-
monial de €74,52 ao qual atribuem o valor de quinhentos euros. 
-------------------------------------------------------------------------------------

---- Que não são detentores de qualquer título formal que le-
gitime o domínio do referido prédio. -------------------------------

---- Que o mesmo veio à posse deles, por volta do ano de mil 
novecentos e oitenta e um, em dia e mês que não conseguem pre-
cisar (à data já casados um com o outro, no indicado regime de 
bens), por compra verbal feita a António Moreira Teixeira e mu-
lher, Maria Carolina Freire, casados sob o regime da comunhão 
geral de bens, residentes que foram no lugar do Outeiro, na fre-
guesia de Nevogilde concelho de Lousada, ato que nunca foi for-
malizado.  -----------------------------------------------------------------
-------------- Que, não obstante isso e desde então têm usufruído 
do mesmo prédio, limpando-o, cortando o mato, avivando as es-
tremas, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pa-
gando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita direi-
to próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gen-
te, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, 
pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à 
vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de 
ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos. ---

---- Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contí-
nua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à 
aquisição do prédio por usucapião, que expressamente invocam, 
justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu in-
gresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não 
detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permi-
ta fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.-----------

A Notária
(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

PUB
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O 
M u n i c í p i o  d e 
Paredes em par-
ceria com a As-

sociação Portuguesa de 
L e u c e m i a s  e  L i n f o m a s 
(APLL) vai promover o pro-
jeto “Viver Melhor”. Trata-se 
de um programa de inter-
venção psicológica e reabili-
tação física para sobrevi-
v e n t e s  d e  d o e n ç a 
oncológica.

A intervenção psicológi-
ca e reabilitação física na 
área oncológica são ques-
tões cada vez mais atuais 
n u m a  a l t u ra  e m  q u e  o s 
doentes com leucemia, lin-
foma ou outras situações 
semelhantes, ultrapassam a 
fase aguda da doença e con-
seguem evoluir para uma si-
tuação de cronicidade.

O projeto “Viver Melhor”, 
tem início a partir do próximo 
mês de março, (arranca no dia 

6) na Aldeia Agrícola e Acade-
mia de Ballet do USCP, locali-
zados na zona do Largo da 
Feira, junto ao Posto da GNR.

A escolha do local, no dizer 
do vereador com os pelouros 
do Desporto e da Saúde, Pau-
lo Silva, teve em conta a proxi-
midade à estação da CP “para 
permitir que mais interessa-
dos, nomeadamente, de con-
celhos vizinhos possam parti-
cipar nas sessões”.  

A ideia de implementar em 
Paredes o programa de inter-
venção, segundo o vereador, 
nasce da atividade desenvol-
vida pela Associação Portu-
guesa de Leucemias e Linfo-
mas (APLL) na zona do Gran-
de Porto onde desenvolve 
idêntico programa de inter-
venção. “Como sabemos que 
há um número elevado de 
munícipes que têm participa-
do nessas sessões na zona do 
Porto achamos que era im-
portante facilitar aos nossos 
munícipes a acessibilidade a 

este tipo de terapia”, justifica 
Paulo Silva. 

A prática de exercício físi-
co, que decorrerá todas as 
terças e sexta-feiras entre as 
15.45 horas e 17 horas, será 
dirigida por uma professora 
de educação física afeta aos 
quadros da câmara,  que 
atualmente frequenta forma-
ção específica na área da rea-
bilitação física. Já as sessões 
de intervenção psicológica, 
que decorrerão às sextas-fei-
ras das 14h às 15.30 horas, 
serão ministradas por técni-
cos da Associação Portugue-
sa de Leucemias e Linfomas. 

Este programa do pelouro 
da Saúde da autarquia é gra-
tuito e pretende sensibilizar 
para a adoção de estilos de vi-
da saudáveis e a melhoria da 
qualidade de vida de doentes 
o n c o l ó g i c o s  é  a  g ra n d e 
aposta.

Inscrições através do 
email:  vivermelhor@cm-pa-
redes.pt

Associação com o apoio da Câmara ensina 
doentes oncológicos “a viver melhor”
SAÚDE. Programa de exercício físico e apoio psicológico pretende promover e melhorar a qualidade de vida e a saúde mental e físi-
ca do doente, através do apoio psicológico (sessões de grupo) e exercício físico. Aldeia Agrícola, no Largo da Feira, foi o local escolhi-
do para servir o concelho e região vizinha.

António Orlando | texto

São vários os estudos 
que demonstram que o 
exercício físico de intensi-
dade moderada, quando 
praticado de forma regular 
por doentes oncológicos, 
produz efeitos benéficos 
na saúde. O exercício pro-
move um aumento da força 
e massa muscular, melho-
rias na função cardiovascu-
lar, funciona como protetor 
ósseo, melhora a flexibili-
dade/mobilidade e o condi-
cionamento físico geral, 
que por vezes se encontra 

bastante diminuído devido 
ao tratamento a que o pa-
ciente é submetido. O exer-
cício físico atua ainda de 
forma eficaz no bem-estar 
psicológico, funcionando 
como uma terapia não far-
macológica no combate à 
depressão e ansiedade.

Adicionalmente, o exer-
cício ajuda a controlar flu-
tuações de peso, uma vez 
que o ganho de peso duran-
te e após o tratamento au-
menta o risco da recidiva do 
cancro, particularmente no 

cancro da mama, colon e 
próstata. Quanto mais rapi-
damente se iniciar o exercí-
cio melhor, pois permitirá ao 
paciente sentir mais rapida-
mente os efeitos positivos 
que este induz. Por exem-
plo, o fortalecimento dos 
músculos resulta numa sig-
nificativa diminuição na in-
cidência de linfedema (fluí-
do corporal, conhecido co-
mo linfa que se acumula nos 
tecidos moles do corpo, ha-
bitualmente num braço ou 
numa perna).

Prática de exercício físico  
pode reduzir a incidência do cancro
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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

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

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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

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

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

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda
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Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro  |  4580-104 Paredes  |  255 776 010  |  Abre às 12:00
marnabocamarisqueira@gmail .com

O melhor local para comer peixe fresco, marisco, bacalhau à zé do pipo, 
entre outras variadissimas delicias gastronómicas. (Ao domingo à Cabritinho Assado no Forno)

VISITE-NOS E COMPROVE A EXCELENTE QUALIDADE QUE TEMOS PARA LHE OFERECER

PUB

A 
Câmara de Pa-
r e d e s  a n u n -
c i o u  q u e  v a i 

transferir 120 mil euros 
em dois anos para as Jun-
tas de Freguesia. O dinhei-
ro destina-se à pavimen-
tação de ruas e transferi-
d o  n o  â m b i t o  d a 
delegação de mais compe-
tências no domínio das 
acessibilidades.

 O Executivo Municipal 
aprovou, ainda, na última 
reunião de câmara, o acor-
do de execução com as 
Juntas de Freguesia, atri-
buindo mais 10 por cento 
de dotação financeira pa-

ra executar pequenas 
obras e reparações nos 
estabelecimentos de edu-
cação pré-escolar e do pri-
meiro ciclo do ensino 
básico.

 O acordo de execução 
será adaptado à realidade 
de cada freguesia e com-
porta uma verba anual, a 
atribuir pelo Município de 
Paredes às 18 Freguesias 
de 542.940,00 de euros, 
um aumento de 10 por 
cento face a 2017, o que 
corresponde em termos 
absolutos a 51.169,19 
euros.

 As pequenas repara-

ções envolvem, nomeada-
mente nos Jardins de In-
fância e Centro Escolares, 
a substituição de telhas, 
reparações de carpintaria, 
pichelaria e substituição e 
aplicação de lâmpadas, re-
paração de redes de veda-
ção ou grades bem como 
limpeza de filtros de ar 
condicionado.

 O protocolo abrange 
ainda a reparação e con-
servação dos recreios dos 
edifícios escolares desig-
nadamente no que se re-
fere à limpeza das áreas 
envolventes e a manuten-
ção dos espaços verdes.

Câmara delega competências nas Juntas e  
atribui mais 10% da verba para obras nas escolas
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PUB

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

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

  Telef.: 255 777 626     Telem.: 918 737 255     Fax.: 255 777 669

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

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

A 
secretária de Esta-
do Adjunta e da 
Justiça, Helena Ri-

beiro, visitou, no dia 8 de feve-
reiro, o Tribunal de Paredes e 
confirmou aquilo que já se co-
mentava nos bastidores da 
política judiciária. O Departa-
mento de Investigação e Ação 
Penal (DIAP) até aqui instala-
do no Tribunal de Paredes vai 
ser transferido para o quartel 
da GNR em Penafiel.

A mexida já havia sido 
abordada em reunião de Câ-
mara de Paredes e nessa oca-
sião o autarca, Alexandre Al-
meida, respondendo a uma in-
terpelação do PSD, disse que 
estava a ser negociado a vinda 
de outras competências para o 

tribunal de Paredes. A deslo-
cação da secretária de Estado 
ao Tribunal de Paredes ocor-
reu após reunião com o execu-
tivo municipal e teve como ci-
cerone o presidente da Câma-
ra, Alexandre Almeida.

Na ocasião a governante 
terá comunicado à autarquia 
que o atual Governo tem em 
cima da mesa “uns pequenos” 
ajustes que pretende fazer ao 
mapa judiciário. Desde logo 
com a concentração em Pena-

fiel do Departamento de In-
vestigação e Ação Penal 
(DIAP), até aqui no Tribunal de 
Paredes e da Instrução Crimi-
nal que estava alocada ao Tri-
b u n a l  d o  M a r c o  d e 
Canaveses. 

No final da visita, a secre-
tária de Estado reiterou aos 
jornalistas que o Governo vai 
retirar competências a al-
guns tribunais e reforçar ou-
tros, no âmbito da reorgani-
zação judiciária que está em 
preparação.

“Já está em lei a ida do DIAP 
que está em Paredes para Pe-
nafiel, de modo a juntar os dois 
DIAP existentes, e ao mesmo 
associar a Instrução Criminal 
que está no Marco de Canave-
ses. Só não está concretizado, 
porque ainda não consegui-
mos fazer as obras no quartel 
da GNR" de Penafiel, disse a 
secretária de Estado aos 
jornalistas. 

"O intuito não é devolver 
competências que foram per-
didas, o intuito é servir me-
lhor as populações em termos 

de especialidade e especiali-
zação e isso pode passar, em 
alguns casos, por retirar va-
lências de determinados lo-
cais e colocá-las noutros", 
disse Helena Ribeiro.

Segundo a secretária de 
Estado Adjunta e da Justiça 
a reorganização do mapa 
dos tribunais comuns pode 
também "dividir competên-
cias que estão centradas em 
determinados pontos e pô-
-las a funcionar em mais que 
um ponto".

A governante deu ainda 
nota que o Ministério da Justi-
ça já terminou "um segundo 
estudo de reavaliação da reor-
ganização judiciária nos tribu-
nais comuns", estando a ser 
preparado "um conjunto de 
a j u s t a m e n t o s  a o  m a p a 
judiciário".

DIAP muda-se de Paredes para Penafiel
REFORMA. Ministério da Justiça procede, a partir de abril, "a um conjunto de ajustamentos ao mapa judiciário". Há tribunais que 
perdem competências para as “doar” a outros. Mexidas atingem Tribunal de Paredes. 

António Orlando | texto
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AMBIENTE

A 
Escola Secundá-
ria de Paredes, 
em colaboração 

com o Centro Interdiscipli-
nar de Investigação Mari-
nha e Ambiental (CIIMAR), 
encontram-se a trabalhar 
no projeto ERASMUS +, de-
nominado Marine Litter 
Awareness Though Lear-
ning By Doing Together.

O projeto terá uma dura-
ção de 24 meses e tem como 
principal preocupação a de-
fesa dos recursos hídricos e 
sensibilizar para a poluição 
provocada pelo plástico.

Em 2050 poderá haver 
mais plástico que peixe nos 
oceanos. Atualmente 80% da 
poluição marinha é causada 
pela libertação de resíduos 
plásticos.

O projeto Erasmus tem 
como principal objetivo, de-
signadamente, aumentar as 
ligações de integração entre 
os centros educacionais e as 
redes de associações civis 
locais para as competências 

interculturais, sobre ciências 
marinhas e a divulgação par-
ticipativa da comunidade.

Recorde-se que tem co-
mo país coordenador a Espa-
nha, envolvendo a Asocia-
ción Ambiente Europeu 
(AAE) de Múrcia, que traba-
lha com o tema da poluição 
marinha desde 2010.

De Portugal, faz parte a 
Escola Secundária de Pare-

des. De Itália participa uma 
escola de Alghero que é uma 
cidade no noroeste da Sarde-
nha, a segunda maior ilha 
italiana.

De Chipre, integra o pro-
jeto uma escola secundária 
de Paphos, que se localiza 
numa cidade costeira no Su-
doeste,  cuja história re-
m o n t a  a o  p e r í o d o 
neolítico.

O vereador do pelouro da 
Educação do Município de 
Paredes, Paulo Silva, recebeu 
no dia 14 de fevereiro, no Sa-
lão Nobre dos Paços do Con-
celho, um grupo de professo-
res relacionado com este 
projeto, constituído por re-
presentantes de Itália, Espa-
nha, Chipre e professores da 
E s c o l a  S e c u n d á r i a  d e 
Paredes.

“Espero que a escola se 
envolva mais neste tipo de 
projetos e que os grupos 
que o integram visitem o 
concelho de Paredes mais 
vezes.  Temos iniciativas 
próprias na rede Erasmus e 
outras por via do projeto 
EPPIS [Associação Empre-
sários pela Inclusão], que 
visa combater o abandono e 
insucesso escolar, e às quais 

pretendemos dar continui-
dade. A mobilidade de pes-
soas de países diferentes, 
que pensam nas mesmas 
respostas a problemas co-
muns é a grande aposta”, 
disse o autarca na cerimó-
nia de boas-vindas. 

Juan Diego Giraldo res-
ponsável pelo convite à Esco-
la Secundária de Paredes e 
pela Associação de Ambien-
te Europeu enalteceu a hos-
pitalidade e a forma como 
foram recebidos, bem como 
as ações, que também são 
desenvolvidos noutros paí-
ses, como Itália, Espanha e 
Chipre. Diz que é um sonho 
concretizado. “Há muitos 
anos que o instituto europeu 
l u t a v a  p e l o  p r o g r a m a 
Erasmus”.

O coordenador do proje-
to Erasmus na Escola Secun-
dária de Paredes, José Alber-
to Pereira, agradeceu a opor-
tunidade e os momentos 
partilhados. “A câmara com-
preende bem os apoios e as 
necessidades que precisa-
mos para esta iniciativa”, 
destacou.

Paredes em destaque no projeto Erasmus 
+ em defesa dos recursos hídricos
EDUCAÇÃO. Asociación Ambiente Europeu de Múrcia, Espanha, que trabalha com o tema da poluição marinha desde 2010, coordena o projeto.

António Orlando | texto

Uma das consequências 
do maleficio do plástico é que 
a sua reduzida taxa de degra-
dação e gestão incorreta dos 
resíduos promoveu a disper-
são pelo ambiente, onde se 
fragmenta em pequenos pe-
d a ç o s  -  m i c r o p l á s t i c o s 
(<5mm), que se vão acumu-
lando principalmente em 
meios marinhos.

“Para além da poluição 
visual, podemos ver associa-
dos outros impactes: para a 
saúde (dado que poderão 
incorporar a cadeia alimen-
tar), económicos (causam 
danos em equipamentos de 

pesca ou aquacultura, com 
repercussões no turismo e 
na limpeza de praias) e eco-
lógicos (são confundidos por 
alimento e ingeridos por tar-
tarugas, peixes ou aves)”, ex-
plica fonte da DECO, Asso-
c i a ç ã o  d e  D e f e s a  d o 
Consumidor.

Como a recolha e trata-
mento do lixo é precária e 
muitas vezes desconsidera-
da pelos consumidores, mui-
tos dos plásticos acabam por 
ser atirados para o chão. 
Com as chuvas,  eles são 
transportados para os cursos 
de água através dos esgotos 

e vão parar aos oceanos. 
Muitos desses plásticos 
abandonados no chão po-
dem até acumular água e ser-
vir para a grande prolifera-
ção de mosquitos que cau-
sam doenças como o da 
dengue, etc.

Um relatório da organiza-
ção não-governamental Sur-
frider refere que sob a forma 
de garrafas, sacos ou tampas, 
os plásticos são "os principais 
predadores dos oceanos". 

Com a ajuda de centenas 
de voluntários, a Surfrider 
levou a cabo em 2015 o pri-
meiro 'censo' de resíduos 

que poluem as praias, a orla 
costeira e os fundos mari-
nhos e concluiu que “todos 
os dias, oito milhões de to-
neladas de lixo acabam no 
oceano”. 

Por cá, um estudo realiza-
do pela Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa em 11 
praias do litoral continental 
português (2010/2014) 
mostra uma predominância 
de materiais de plástico em 
97% das amostras recolhi-
das, dos quais 27% são frag-
mentos de plástico e resí-
duos de sacos.

Plástico, um grave problema para a humanidade

O que é o 
Programa 
Erasmus+?
O Erasmus+ é o programa da 
UE nos domínios da educa-
ção, formação, juventude e 
desporto para o período de 
2014-2020. Estes setores 
podem dar uma contribuição 
importante para ajudar a en-
frentar as mudanças socioe-
conómicas, os principais de-
safios que a Europa terá de 
enfrentar até ao final da dé-
cada e apoiar a execução da 
Agenda Política Europeia 
para o crescimento, o empre-
go, a justiça social e a 
inclusão.
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JORNADA 19ºJOR. 
  17/02

Lousada B 2-0 AD Várzea FC      

18/02

CCD Sobrosa 4-0 SC Salvadorense

ASS Nevogilde 2-2 Raimonda

AD Marco 09 1-1 FC Parada

UDS Roriz 0-1 Caíde Rei

FC Lagares 1-1 AJM Lamoso

UD Torrados 0-0 Livração

ADC Frazão 2-1 S. Lourenço Douro

JORNADA 19ºJOR. 
  17/02

Monte Córdova 3-1 Sp. Cruz

Ramaldense 2-1 A. Gandra B

  18/02

Esc. Futebol 115 1-2 SC Nun´Álvares B

Vandoma 1-3 Melres DC

Zebreirense 2-3 M. G. Costa

ISC Sobreirense 5-0 Bougadense B

Inter Milheirós 4-1 GDC Ferreira

USC Baltar 8-0 Leões Seroa

AC Gervide 0-1 Aliados Lordelo B

JORNADA 21ºJOR. 
  18/02

Aliados Lordelo 2-1 SC Nun´Álvares

Rebordosa AC 0-1 Vila Meã

FC Vilarinho 1-3 Barrosas

Folgosa da Maia 1-1 Ermesinde 1936

CD Sobrado 0-2 Tirsense

Baião 0-2 Lixa

S. Pedro da Cova 1-0	 Penafiel	B

Paços Ferreira B 1-0 Paredes

JORNADA 21ºJOR. 

  18/02

Cinfães 3-1 Gondomar

FC Felgueiras 1932 1-1 Sousense

Cesarense 1-1 Freamunde

Canelas 2010 0-0 SC Salgueiros

Sp. Espinho 1-2 Amarante FC

Aliança de Gandra 0-2 FC Pedras Rubras

SC Coimbrões 0-0 AD Sanjoanense

Camacha 2-1 Trofense

JORNADA 19ºJOR. 
  03/02

AJM Lamoso 1-0 ADC Frazão

Lousada B 1-1 ASS Nevogilde

  04/02

Raimonda 1-3 CCD Sobrosa

SC Salvadorense 0-2 AD Marco 09

FC Parada 0-2 UDS Roriz

Livração 3-0 FC Lagares

Caíde Rei 1-3 UD Torrados

AD Várzea FC 1-2 S. Lourenço Douro

JORNADA 18ºJOR. 
  10/02

Sp. Cruz 2-5 AC Gervide

GDC Ferreira 0-0 USC Baltar

SC Nun´Álvares B 3-0 Monte Córdova
  13/02

Melres DC 6-1 Esc. Futebol 115

M. G. Costa 2-1 Vandoma

Bougadense B 0-0 Inter Milheirós

Leões Seroa 3-3 Ramaldense

A.  Gandra B 3-1 Zebreirense

Aliados Lordelo B 3-2 ISC Sobreirense

JORNADA 20ºJOR. 

  04/02

SC Nun´Álvares 0-3 Rebordosa AC

Vila Meã 2-2 FC Vilarinho

Barrosas 3-1 Paços Ferreira B

Ermesinde 1936 0-1 Aliados Lordelo

Tirsense 3-1 Folgosa da Maia

Lixa 2-0 S. Pedro da Cova

Penafiel	B	 0-1 CD Sobrado

Paredes 1-0 Baião

JORNADA 20ºJOR. 
  10/02

Trofense 2-0 Cesarense

  11/02

Sousense 0-4 Camacha

Freamunde 0-1 Aliança de Gandra

Gondomar 2-3 FC Felgueiras 1932

SC Salgueiros 3-0 Cinfães

AD Sanjoanense 1-1 Sp. Espinho

Amarante FC 5-0 Canelas 2010

FC Pedras Rubras 2-0 SC Coimbrões

PROXIMOS JOGOS  21ª JOR. 

25/02

FC Parada - CCD Sobrosa; SC Salvador-

ense - ASS Nevogilde; Raimonda -  Lousada 

B; Caíde Rei - AD Marco 09; Livração - UDS 

Roriz; S. Lourenço Douro - FC Lagares;  

AJM Lamoso - UD Torrados;  AD Várzea 

FC - ADC Frazão

PROXIMOS JOGOS  19 ª JOR. 

17/02 - Monte Córdova - Sp. Cruz; 18/02 

- Vandoma - Melres DC;  Escola Futebol 

115 - SC Nun´Álvares B; Zebreirense - 

Marechal Gomes da Costa; Ramaldense 

- Aliança de Gandra B;  ISC Sobreirense 

- Bougadense B; Inter Milheirós - GDC 

Ferreira; Baltar - Leões Seroa; AC Gervide 

- Aliados Lordelo B

PROXIMOS JOGOS  22 ª JOR. 

25/02

Vila Meã - Aliados Lordelo;  Barrosas - Re-

bordosa AC; FC Vilarinho - Paços Ferreira 

B;  SC Nun´Álvares - Folgosa da Maia; 

Ermesinde	1936	-	CD	Sobrado;	Penafiel	

B - Baião; Tirsense - S. Pedro da Cova; Lixa 

- Paredes

PROXIMOS JOGOS  22 ª JOR. 

25/02
Trofense - FC Felgueiras 1932; 

Freamunde - Camacha; Cesarense 

- Aliança de Gandra; Sousense - Cin-

fães; Gondomar - Canelas 2010; Am-

arante FC - SC Coimbrões; SC Salgue-

iros - Sp. Espinho; AD Sanjoanense - FC 

Pedras Rubras

PROXIMOS JOGOS  22ª JOR. 

04/03

ASS Nevogilde - FC Parada; Lousada B - SC 

Salvadorense; Raimonda - AD Várzea FC;  

CCD Sobrosa - Caíde Rei; AD Marco 09 - 

Livração; UD Torrados - S. Lourenço Dou-

ro; UDS Roriz - AJM Lamoso; FC Lagares 

- ADC Frazão

PROXIMOS JOGOS  20 ª JOR. 
24/02 - GDC Ferreira - ISC Sobreirense; 
SC Nun´Álvares B - Vandoma; Escola Fu-
tebol 115 - Monte Córdova; Bougadense 
B - AC Gervide; Aliados Lordelo B - Sp. Cruz 
25/02 - Aliança de Gandra B - USC Baltar; 
Marechal Gomes da Costa - Ramaldense; 
Melres DC - Zebreirense; Leões Seroa - 
Inter Milheirós

PROXIMOS JOGOS  23 ª JOR. 

04/03

Folgosa da Maia - Vila Meã;  Aliados 

Lordelo -  Barrosas; Rebordosa AC - 

FC Vilarinho; CD Sobrado - SC Nun´Ál-

vares;  S. Pedro da Cova - Ermesinde 

1936;	Paredes	-	Penafiel	B;	Baião	-	Tir-

sense; Paços Ferreira B - Lixa

PROXIMOS JOGOS  23 ª JOR. 
04/03
Canelas 2010 - Sousense; Cinfães - 
Trofense; FC Felgueiras 1932 - Frea-
munde; Sp. Espinho - Gondomar; SC 
Coimbrões - SC Salgueiros; Aliança de 
Gandra - AD Sanjoanense;  FC Pedras 
Rubras - Amarante FC; Camacha - Ce-
sarense

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 49 20

2 Livração 40 20

3 Caíde Rei 36 20

4 FC Parada 34 20

5 UD Torrados 33 20

6 CCD Sobrosa 33 20

7 AJM Lamoso 31 20

8 S. Lourenço Douro 30 20

9 UDS Roriz 29 20

10 Lousada B 27 20

11 ADC Frazão 23 20

12 AD Várzea FC 22 20

13 FC Lagares 18 20

14 ASS Nevogilde 14 20

15 Raimonda 13 20

16 SC Salvadorense 9 20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 50 19

2 USC Baltar 47 19

3 Ramaldense 41 19

4 GDC Ferreira 36 19

5 Melres DC 34 19

6 Aliados Lordelo B 34 19

7 AC Gervide 33 19

8 Aliança de Gandra B 32 19

9 Monte Córdova 26 19

10 M. G. Costa 25 19

11 Sp. Cruz 25 19

12 Bougadense B 23 19

13 SC Nun´Álvares B 21 19

14 ISC Sobreirense 20 19

15 Vandoma 17 19

16 Zebreirense 10 19

17 Leões Seroa 9 19

18 Escola Futebol 115 3 19

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 52 21

2 Rebordosa AC 43 21

3 Paredes 41 21

4 Tirsense 40 21

5 Barrosas 38 21

6 Vila Meã 35 21

7 Paços Ferreira B 32 21

8 CD Sobrado 30 21

9 Lixa 28 21

10 FC Vilarinho 24 21

11 S. Pedro da Cova 24 21

12 Ermesinde 1936 23 21

13 SC Nun´Álvares 21 21

14 Baião 13 21

15	 Penafiel	B	 13 21

16 Folgosa da Maia 12 21

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Cinfães 40 21

2 FC Felgueiras 1932 38 21

3 Sp. Espinho 38 21

4 Gondomar 35 21

5 Amarante FC 35 21

6 Cesarense 32 21

7 SC Coimbrões 31 21

8 FC Pedras Rubras 30 21

9 Camacha 28 21

10 AD Sanjoanense 26 21

11 Trofense 26 21

12 Canelas 2010 24 21

13 Freamunde 23 21

14 SC Salgueiros 19 21

15 Aliança de Gandra 18 21

16 Sousense 15 21

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

ALIADOS FC LORDELO ...........2

SC NUN´ÁLVARES  ....................1

Local – Estádio Cidade 
de Lordelo

Arbitro – Bruno Nogueira

Aliados de Lordelo: Nico, Hugo 
Silva, Vítor Mendes, Diogo Pre-
to (Diogo Brandão, 74) e Pinto; 
Preto, Fonseca, (Hugo Costa, 
85) e Carlão; Pedrinho (Rui Al-
ves, 85), Paulo Monteiro e Mau-
rício (Gilmar, 74). 
Treinador: Pedro Barroso

Nun´Álvares: Postiga; Rui Fer-
nando (João Pinto, 65), Miranda, 
Teixeira e André Fernandes (An-
dré Rocha, 65), Paiva (Vasco, 
84), Pinto (Ramiro, 65) e Tozé, 
Guedes, Apolónio e Tiago (Rui-
zinho, 45).
Treinador: José António

Golos: Vítor Mendes (41), Dio-
go Preto (62) e Guedes (72, gp).

O derby concelhio Aliados 
– Nun´Álvares deu a 17ª vitó-
ria em 21 jogos à equipa da 
casa, orienta por Pedro 
Barroso. 

Quem viu o jogo diz que o 
Aliados de Lordelo sem fazer 
uma exibição de encher o olho 
v e n c e u  c o m  j u s t i ç a .  O 
Nun´Álvares que anda a fazer 
o tirocínio na Divisão da Elite, 
sob a batuta do técnico José 
António, ainda reduziu de 
grande penalidade a desvan-
tagem que o marcador acusa-
va. Desse modo promoveu-se 
interesse acrescido para os 
últimos 15 minutos do jogo 
sem que, no entanto, a vitória 
dos azuis e brancos de Lorde-
lo tivesse estado em perigo. 

Com este resultado e mer-
cê de novas escorregadelas 
de Rebordosa que perdeu em 
casa com o Lixa por 1/0 e do 
USC Paredes que perdeu em 
Paços de Ferreira com a equi-
pa B dos pacenses, o Aliados 
de Lordelo é cada vez mais um 
líder destacadíssimo.  O Re-
bordosa, segundo classifica-
do, tem menos 9 pontos e o 
USC Paredes, terceiro da ge-
ral, menos 11 pontos que o 
Aliados de Lordelo. 

Nas restantes divisões do 
futebol da AFP, na 1ª Divisão, 
Série 2, o FC Parada, 4º da ge-
ral, foi ao Marco de Canave-
ses impor um empate a uma 
bola ao líder, a AD Marco09. 
Na II Divisão, Série 1, o USC 
Baltar, 2º da tabela classifica-
tiva, obteve, na última jorna-

Aliados soma e segue

da, uma goleada das anti-
gas ao cilindrar os Leões de 
Seroa por 8/0. E porque os 
últimos são os primeiros, a 
contar do fundo, no Cam-
peonato de Portugal vida 
difícil para o Aliança de 
Gandra. A mudança de 
treinador, saída de Mário 
Rocha para dar lugar a Jor-
ge Regadas, só se fez sentir 
há 15 dias em Freamunde 
com uma inesperada vito-
ria da equipa paredense. 
Porém, oito dias depois, o 
Aliança de Gandra voltou a 
perder em casa…confira ao 
lado os resultados, as clas-
sificações e os jogos das 
próximas jornadas.
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MODALIDADES DESPORTIVAS

A equipa do Águas San-
tas recebeu das mãos do 
vereador do desporto da 
Câmara de Paredes, o tro-
féu da final-four regional de 
andebol de iniciados mas-
culinos da I divisão. A com-
petição decorreu a 17 e 18 
de fevereiro, no pavilhão 

Rota dos Móveis, em Lorde-
lo.  O coletivo da Associação 
Atlética de Águas Santas 
ganhou ao Grupo Desporti-
vo Colégio dos Carvalhos 
(25-22).

A final-four foi disputa-
da entre as equipas da As-
sociação Atlética de Águas 

Santas, do Futebol Clube de 
Infesta, do Grupo Desporti-
vo Colégio Internato dos 
Carvalhos e o Clube de An-
debol da Póvoa do Varzim. 

A organização esteve a 
cargo da Associação de An-
debol do Porto com apoio 
do Município de Paredes. 

Águas Santas sagrou-se  
campeão regional no pavilhão 
Rota dos Moveis

C
o m e ç o u  m a l  o 
Campeonato Na-
cional de Rally´s 

para a família Barros.  O Ford 
Fiesta R5 da dupla Elias Bar-
ros/Paulo Silva aterrou mal 
no segundo salto de Lameiri-
nha, obrigando ao abandono 
do Rally Serras de Fafe dispu-
t a d o  n o  p a s s a d o  f i m  d e 
semana.

O carro de Elias Barros 
fez um voo picado, no famoso 
salto de Fafe aterrando com 
a dianteira o que acabaria 
por provocar danos irrepará-
veis ao Ford do vereador e 
piloto de Paredes. 

O outro paredense que 
alinhou em Fafe foi João Bar-
ros, também em Ford Fiesta 
R5. O inicio do rally foi peno-
so, como o próprio piloto re-
conheceu, depois foi melho-
rando de classificativa para 
classificativa terminando a 
prova no sétimo lugar a 2.22 
minutos do vencedor, Ricar-
do Moura com António Cos-
ta (Ford Fiesta R5).

“Andei abaixo das minhas 
possibilidades. Não há des-
culpas, há que assumir. Sei 
que tenho condições e quali-
dade para fazer melhor. Já 
não faço rally´s desde agosto. 
Estou a ganhar ritmo, em 
crescendo. O rally devia co-

meçar amanhã [segunda-fei-
ra]. O plano é fazer algumas 
provas para divertir-me. Não 
vou lutar pelo campeonato. A 
equipa e o carro estão bons e 
não me faltam condições. 
Falta é um piloto melhor pre-
parado”, disse com grande 
humildade João Barros aos 
jornalistas no final da prova 

de Fafe.  O rally foi ganho pe-
la dupla Ricardo Moura e An-
tónio Costa (Ford Fiesta R5). 
Miguel Barbosa e Hugo Ma-
galhães (Skoda Fábia R5) fo-
ram segundos, numa das 
mais renhidas provas de 
sempre, dos ralis nacionais. 
Aliás só após ter sido dispu-
tada a última prova de classi-

ficação, que por ironia termi-
nou empatada em tempos, 
foi possível saber que Moura 
e Costa ganharam a prova 
i n a u g u r a l  d o s  r a l l y s 
nacionais. 

Durante todo o rally, hou-
ve seis trocas de líder da pro-
va, nos onze troços disputa-
dos e a diferença final cifrou-

- s e  e m  1 , 7 0  s e g u n d o s . 
Alinharam 86 equipas, dividi-
das pela Taça de Ralis Norte 
(16 participantes), Campeo-
nato Norte de Rallys (32 par-
ticipantes) e Campeonato de 
Portugal de Rallys, Troféu 
Ibérico de Rallys e Taça da 
Europa de Rallys (38 partici-
pantes). Destaque ainda para 

o facto de terem alinhado 21 
R5´s, os automóveis mais 
competitivos do panorama 
europeu.

O Rally Serras de Fafe, foi 
marcado por uma assistência 
numerosa. Sol e um ótimo es-
petáculo fizeram parte do 
cardápio da prova inaugural 
do nacional de rally´s.

Ford de Elias Barros falhou voo em Fafe
RALLY. Elias Barros desistiu na Lameirinha.  João Barros assumiu falta de ritmo. 

António Orlando | texto
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DESTAQUE

saiu à rua e  molhou-sesaiu à rua e  molhou-se

A
s festivida-
des do Car-
n a v a l ,  e m 

Paredes, encerram, no-
meadamente, com o 
cortejo da "Queima do 
Velho", em Besteiros. Ao 
cair da noite de 13 de 
fevereiro, terça-feira de 
Carnaval, ficou enterra-
do o Entrudo, cumprin-
do-se, desta forma, as 
tradições ancestrais. 

Antes, Lordelo, Bita-
rães, Louredo, Cristelo e 
Paredes, entre outras 
localidades do conce-
lho, trasvestiram-se de 
alegria como se fosse o 
antídoto para afugentar 
o cinzento característi-
co do inverno que por cá 
contrasta com o calor 
do carnaval lá no verão 
brasileiro. 

Os corsos carnava-
lescos, uns mais que ou-
tros abrasileirados, fo-
ram traídos pela chuva 

António Orlando | texto

Carnaval ADF Mouriz

Carnaval de Besteiros Carnaval de Besteiros Carnaval de Besteiros

Carnaval de LordeloCarnaval de Lordelo

Carnaval de Lordelo

Carnaval de Lordelo

Carnaval de Lordelo

Carnaval de Louredo Carnaval de Louredo
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DESTAQUE

saiu à rua e  molhou-sesaiu à rua e  molhou-se
que caiu na zona de Pa-
redes. Quer no domingo 
gordo quer na terça-fei-
ra de carnaval. Ainda 
assim, o samba fez ro-
dopiar os corpos semi-
despidos das bailarinas 
como se fossem imunes 
à invernia. 

Na caminhada car-
navalesca entraram 
também os tradicionais 
disfarces do Entrudo 
com alguma sátira poli-
tica e social. 

Os cargos políticos, o 

futebol, mas também a 
justiça, que se joga e 
pratica na televisão, fo-
ram algumas das bica-
das que fizeram soltar 
gargalhadas a quem de-
cidiu enfrentar o mau 
tempo de guarda-chuva 
na mão. 

O arranque do car-
naval fez-se com o des-
file das crianças do 1º 
ciclo e jardim-de-infân-
cia pela Avenida da Re-
pública até ao parque 
José Guilherme.

Carnaval de Besteiros

Carnaval de Bitarães

Carnaval de Bitarães

Carnaval de Bitarães

Carnaval de Bitarães

Carnaval de Bitarães

Carnaval de Bitarães

Carnaval de Paredes Carnaval de Paredes

Carnaval de Paredes

Carnaval de Paredes
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E
m alguns jornais, assinalaram-se os 100 
dias de exercício da maioria PS nos ór-
gãos autárquicos concelhios de Pare-

des. Houve até um partido, o CDS-PP, que 
aproveitou para, em conferência de imprensa, 
sobre esse exercício se pronunciar. Obvia-
mente julgo não ser possível fazer uma avalia-
ção definitiva da gestão da nova maioria, ten-
do em conta o hiato visível entre a antiga e a 
nova equipa dirigente, as novas responsabili-
dades individuais assumidas pelos pelouros e 
os constrangimentos que resultam do confli-
to entre práticas e compromissos passados e 
as novas politicas e soluções do presente.  

100 dias de Alexandre, o Presidente, titu-
lava com algum humor um artigo de jornal. E 
elencava 20 decisões. Aproveitarei para me 
p r o n u n c i a r  s o b r e  d u a s .  A p e n a s  d u a s 
decisões. 

A primeira decisão é a mudança do local, da 
periodicidade e dos produtos á venda na Feira 
Franca. Importa sublinhar que era premente a 
necessidade sentida de modificar as condi-
ções da sua realização. A solução parece ade-
quada, não sem se admitir poder haver em 
diálogo com os interessados (produtores, co-
merciantes, consumidores) outras adapta-
ções. A resposta foi rápida, constituindo-se 
em um traço positivo no exercício do novo 
poder autárquico. 

A segunda decisão que pretendo analisar 
pretenderia “disciplinar”, por exemplo, o aces-
so dos Presidentes de Junta aos serviços e aos 
vereadores que respondem pelos pelouros. No 
plano puramente teórico, poderia ser com-
preensível mas na prática constitui um obstá-

culo ao diálogo e colaboração necessárias en-
tre agentes e responsáveis da vida pública. 
Compreendo por isso as reservas e o descon-
forto de quem (lembro-me dos Presidentes da 
Junta) necessita de resposta célere a preten-
sões ou a acontecimentos emergentes, não 
compatíveis com um acesso limitado a um dia 
por semana. São certamente os Presidentes da 
Junta de Freguesia afectos às forças politicas 
de oposição os únicos discriminados por esse 
acesso, já que será natural que os outros te-
nham mecanismos e vias regulares de comuni-
cação com o Presidente e os vereadores execu-
tivos. Estamos portanto uma decisão a carecer 
de correcção. 

O tempo, como já foi dito, é diminuto para 
se avaliar propósitos e competências. Falta 
muito para fazer. Desejo que haja brevemen-
te propostas que respondam a promessas 
efectuadas e a necessidades da população. 
Relembro, como exemplo, a reabilitação do 
espaço ocupado pelo acampamento cigano 
no centro da cidade de Paredes, as alterações 
no trânsito no centro da cidade de Paredes, a 
renegociação da concessão de água e sanea-
mento, o alargamento do Andante a todos os 
transportes públicos do Concelho de Paredes 
(como se fez recentemente em Matosinhos). 
Se tais propostas não forem adoptadas pelo 
Executivo para ser ratificadas pela Assem-
bleia Municipal estaremos perante uma grave 
inconsequência dos eleitos. 

Há um conselho que sem paternalismos 
gostaria de dar ao Executivo. Importa alienar 
para sempre as crispações doentias do passa-
do, saber ouvir mesmo quando não se concor-
da, fazer participar todos num projecto colec-
tivo de desenvolvimento. O ciclo de mudança 
que se vive impõe mudanças de atitude e de 
estratégia. Mas o município não se reduz aos 
seus eleitos, á representação eleitoral de 
maiorias. O município são os seus habitantes, 
o espaço geográfico, a sua identidade, a von-
tade de crescer e se desenvolver. Há muito 
para unir, e pouco para excluir.

OPINIÃO

100 dias
Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

PROCURA-SE SENHORA
      PARA COMPROMISSO

Senhor divorciado, 56 anos de idade, 
com boa situação financeira, casa própria, 

procura senhora para futuro compromisso. 
As interessadas devem enviar mensagem para o 

Tlm.914124469

PUB

A 
discussão política Nacional 
volta ao tema da descentra-
lização com o novo líder do 

PSD a defender um debate “profun-
do para encontrar uma forma mais 
equilibrada e profunda de gerir o 
país” invocando que Portugal é "um 
país extremamente centralizado e 
concentrado em Lisboa e um pouco 
no litoral" ao mesmo tempo que o 
Governo do ministro socialista 
Eduardo Cabrita avisa que está a 
preparar uma proposta de lei em 
que pretende instituir novos crité-
rios para a criação ou fusão de 
freguesias 

Após a polémica reorganização 
de freguesias levada a cabo em 
2012, que foi imposta pelo Gover-
no de Passos Coelho, em que o con-
celho de Paredes reduziu de 24 pa-
ra 18 freguesias, o número de fre-
g u e s i a s  e m  t o d o  o  t e r r i t ó r i o 
nacional baixou de 4259 para 

3091, devido à agregação de várias 
delas. Em muitos casos, tratou-se 
de uma fusão forçada tendo em 
conta critérios como o de um nú-
mero mínimo de eleitores. Por 
exemplo, em Lisboa, a cidade então 
governada por António Costa, pas-
sou-se de 53 para 24 freguesias. 
Agora o Governo pretende voltar a 
fazer o mesmo, mas não sabe se de-
ve apresentar uma nova lei de fi-
nanças locais com as suas cativa-
ções habituais para os mais peque-
nos ou se emite um conjunto de 
critérios que “forcem” novos casa-
mentos de freguesias.

Na minha opinião, a regionaliza-
ção, sem criação de novas estrutu-
ras da administração do Estado é a 
solução para o problema que tem 
afetado a gestão territorial do País. 
Isto, porque que a gestão concen-
trada nos organismos do Estado 
Central, em Lisboa, conduz a que os 
recursos do país (que são limitados) 
acabem por não chegar para com-
bater os problemas de desenvolvi-
mento das diferentes regiões, es-
pecialmente as que ficam mais lon-
ge do Litoral. Assim, entendo que 
se podem atribuir competências 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Descentralização -  Proxi  midade às Pessoas

mariocamilomota@gmail.com

A 
Câmara Municipal de Paredes, 
decidiu, e bem, reativar o Conse-
lho Municipal da Juventude de 

Paredes (CMJP) que reuniu na passada 
sexta-feira, 26 de janeiro.

Foi apresentado o plano de atividades 
e a sua composição.

Aplaude-se esta iniciativa do executi-
vo. Para além da sua composição e do pla-
no de atividades, relembra-se que a cria-
ção do CMJP visa promover condições 
que favoreçam a participação da popula-
ção jovem do concelho na planificação das 
atividades da autarquia, no que respeita à 
juventude. Tem como principal objetivo 

O Concelho Municipal da Ju  ventude
garantir a representação de todas as or-
ganizações de juventude, ao nível acadé-
mico, social, cultural, desportivo, partidá-
rio e recreativo, bem como, fomentar o 
envolvimento dos jovens e das associa-
ções que os representam, em todas as ati-
vidades que a eles se destinam.

Compete a este órgão, designadamen-
te, emitir parecer obrigatório, não vincu-
lativo, sobre o Orçamento municipal, no 
que respeita às dotações afetas às políti-
cas de juventude e às políticas setoriais 
inerentes, bem como, promover o debate 
e a discussão de matérias relativas à polí-
tica municipal de juventude, assegurando 
a ligação entre os jovens residentes no 
município e os titulares dos órgãos da 
autarquia.

E esta é a pedra de toque deste orga-
nismo, participação.

Os Conselhos de Juventude devem ser 
espaços de participação e diálogo da ju-
ventude com o poder público no planea-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Solicitador

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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OPINIÃO

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Paredes 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, independentemente 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.

Descentralização -  Proxi  midade às Pessoas
que hoje se encontram no estado 
Central (Ministérios, Direções Ge-
rais) a entidades que o represen-
tem regionalmente. 

Como por exemplo: Atribuição 
de autonomia total às Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) na gestão dos fun-
dos comunitários (em particular 
Fundos de Coesão); Não permitir a 
realocação de Fundos de região pa-
ra região, a não ser que seja conside-
rada ainda mais desfavorecida, para 
que se estimule a aproximação dos 
índices de desenvolvimento preten-
didos; Atribuição de competências 
e maior autonomia de gestão das 
entidades regionais NUTS II e III, 
CCDR e Comunidades Intermunici-
pais ou; ainda, Definir planos de de-
senvolvimento regional coordena-
dos pelas CCDR com apoio de Uni-
v e r s i d a d e s  L o c a i s  p a r a  a 
Especialização Inteligente do Inves-
timento Público. Julgo que seria 
muito importante que fosse refor-
çado o papel das Juntas de Fregue-
sia e Camaras Municipais nos servi-
ços a prestar á população, uma vez 
que são a extensão do Estado mais 
próxima das pessoas.

Com a regionalização das atri-
buições e dos recursos é possível 
realizar a descentralização e, assim, 
aproximar os políticos e as institui-
ções para cumprir as necessidades 
das populações e do País. A proximi-
dade tem sido um chavão para dis-
cussão política uma vez que só o co-
nhecimento mais real das necessi-
dades levará às soluções que melhor 
contribuem para a satisfação das 
pessoas e do País. Assim, será a de-
mocracia pura a funcionar. É co-
mum, e muito legítimo, que se recla-
me que todos os políticos deviam, 
pelo menos uma vez, ser membros 
da assembleia da sua freguesia (o 
mais básico órgão representativo 
da estrutura do estado). 

E, a talho de foice, aproveito para 
estender o exemplo aos partidos, 
pois foi a proximidade à realidade 
dos Paredenses foi o que faltou ao 
PSD nas ultimas autárquicas… pena 
é que ainda se continue a propor 
pessoas “descentradas” para repre-
sentar Paredes como foi no Con-
gresso do PSD, onde alguns eleitos 
nem votaram, outros nem lá põem 
os pés e nem contribuem para pôr a 
democracia a funcionar…

O Concelho Municipal da Ju  ventude
mento e acompanhamento da execução 
das Políticas Públicas de Juventude. Os 
Conselhos de Juventude devem estar li-
gados ao Poder Executivo. É nestes espa-
ços que representantes da juventude or-
ganizada podem debater sobre os proje-
t o s  e  a s  n e c e s s i d a d e s  c o m u n s  d o 
s e g m e n t o  e  i n s e r i - l o s  n a  a g e n d a 
camarária.

A participação social é imprescindível 
para o exercício da cidadania. Afinal, o 
contato dos cidadãos com a esfera públi-
ca, em todos os seus âmbitos, aproxima-
-os de processos, ações e políticas públi-
cas que dizem respeito às suas vidas e têm 
impacto no seu dia a dia. Muitas pessoas 
sentem-se incapazes, de mãos atadas 
frente às decisões do poder público. Mas 
existe uma saída: participar.

Os conselhos municipais da juventude, 
são uma das ferramentas que possibilitam 
aos jovens uma participação ativa no pro-
cesso de criação de politicas públicas. Mas 

sucede que muitas vezes estes organis-
mos são pouco divulgados e, consequen-
temente, ficam invisíveis para boa parte 
dos jovens. A existência destes conselhos 
é uma vitória para a cidadania.

A participação popular é garantia 
constitucional nas áreas da juventude e 
educação, entre outras. 

Nestes espaços, a sociedade civil deve 
poder intervir na implementação de polí-
ticas públicas, questionar o seu funciona-
mento e propor alterações e melhorias. 
Afinal, é o jovem que sente as consequên-
cias das medidas do poder público.

Importante é a divulgação e a partici-
pação efetiva dos jovens neste conselho. 
É essencial chamar os jovens para que co-
mecem a exercer a sua cidadania e o seu 
protagonismo juvenil contribuindo com a 
formulação e efetivação das Políticas Pú-
blicas de Juventude. 

Tudo em prol de uma democracia parti-
cipativa e efetiva.

Viver melhor em Paredes
Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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FREGUESIAS

    BITARÃES

Cortejo de Carnaval  
da Escola Básica de Bitarães

No passado dia 9 de fe-
vereiro, Alunos, Professo-
res e Associação de Pais da 
Escola Básica, organiza-
ram um cortejo de carna-
val. Pais e população assis-
t i r a m  à  p a s s a g e m  d a s 
crianças, muito animadas 
e bem mascaradas. Foi um 
momento de alegria para 

todas as crianças que ves-
tiram de cor esta fregue-
sia.  Também, no dia 13, 

houve o desfile de  carna-
val nesta freguesia, apesar 
do frio que se fez sentir. 

ANTÓNIO
OLIVEIRA

Na passado dia 10 de Fe-
vereiro, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Volun-
tários de Baltar celebrou  o 
90.º aniversário, numa festa 
informal, em que estiveram 
presentes os elementos do 
corpo ativo dos bombeiros, 
bem como o comandante 
Delfim Cruz; os órgãos so-

ciais, o Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Dr, 
Alexandre Almeida, o Presi-
dente da Assembleia Munici-
pal, Dr. Batista Pereira e o 
Presidente  dos B.V. Baltar, 
José Alberto Sousa. Foi no dia 
10 de Fevereiro de 1928 que 
se criou a Associação Huma-
nitária de Bombeiros Volun-
tários de Baltar. José Cunha, 
Fernando Silva, João Silva, 
Ruy Marcelino e Bernardo 
Santos criaram os Bombeiros 
Voluntários de Baltar. São 90 
anos na defesa de pessoas e 

bens e na prestação de socor-
ro às vítimas de acidentes e 
catástrofes. O entusiasmo 
dos fundadores, o seu sentir 
humanista, instalou-se nos 
corações e na ação dos Balta-
renses e o feito deu obra e o 
sonho concretizou-se. Longe 
vão os tempos das badaladas 
no sino da Igreja e Capela de 
Baltar a alertar para o fogo, 
ou da bomba picota com uns 
escassos lanços de manguei-
ras. Hoje existem outros 
meios, melhores condições, 
mais segurança.  Desses 

primórdios os Bombeiros de 
Baltar herdaram as causas, a 
coragem e a dedicação. A cor-
poração foi durante muitos 
anos o principal polo cultural 
e social de Baltar, pois para 
além de desempenhar a fun-
ção para que foi criada, de-
sempenhou, paralelamente 
uma função cultural e recrea-
tiva muito significativa. Fo-
ram nas primeiras décadas do 
século passado e até finais 
dos anos setenta que os Bom-
beiros Voluntários Baltar 
mantiveram no seu seio um 

papel muito importante na 
divulgação do teatro popular, 
realização de bailes para a po-
pulação e sala de cinema. A 
intervenção da associação ao 
longo destes  90 anos, consti-
tui um extraordinário exem-
plo de abnegação e entrega 
ao bem comum, de centenas 
de mulheres e homens que 

passaram pelas fileiras da 
corporação durante 9 déca-
das de vida. Os Bombeiros 
Voluntários de Baltar conti-
nuam a ser uma referência do 
concelho e apresentam um 
nível de ação e desenvolvi-
mento que só está ao alcance 
das melhores corporações de 
Portugal.

    BALTAR

Bombeiros Voluntários  
de Baltar celebraram 90 anos

FAUSTINO 
 SOUSA

Raúl Mieiro é um jovem 
de Baltar, com formação na 
Escola Superior de Educação 
e que se reuniu com o Presi-
dente da Junta de Freguesia, 
Jorge Coelho, no sentido de 
desenvolver um projeto cul-
tural inovador para Baltar. 
Segundo Raúl Mieiro, o Pro-
jeto “Falar à Baltar – Do Pas-
sado ao Presente”, surge de 
um trabalho académico de-
senvolvido na Escola Supe-

rior de Educação do Instituto 
Politécnico do Porto, sendo o 
desafio pensar num projeto 
comunitário. Como tal, Bal-
tar foi desde logo a comuni-
dade escolhida para esse 
possível projeto. A Vila, loca-
lidade mais central do conce-
lho de Paredes, classificada 
por algumas pessoas como 
“O Centro do Mundo”, é rica 
em história, por vezes recor-
dada por quem  vive ou viveu 

na localidade. Este projeto é 
uma oportunidade de revi-
ver uma história, lembrando 
o passado sem esquecer o 
presente, onde todas as re-
cordações e opiniões con-
tam, do mais velho ao mais 
novo, promovendo-se assim 
momentos de participação e 
reflexão em torno de Baltar e 
da comunidade baltarense 
em diversos temas, realizan-
do-se várias tertúlias que se-

Pela primeira vez, a Junta de 
Freguesia de Baltar organizou 
uma Festa de Carnaval, em con-
junto com o  BaltarArte Acade-
mia de Dança.  O evento ocorreu 
no passado dia 10 de  Fevereiro 
no salão BaltarArte e é um 
exemplo em que quando existe 

uma atitude positiva de coope-
ração, consegue-se constituir 
um grupo de pessoas que fazem 
da alegria de viver a sua fonte da 
Juventude. O evento organiza-
do em conjunto com a J. F. Baltar 
foi um momento de encontro de 
gerações e com o ponto alto no 

desfile que elegeu o melhor 
mascarado: 1º Jorge Barbosa ; 
2ª Margarida Carola ;3ª Fátima 
Couto.          Os  20 participantes e 
todos os envolvidos, que torna-
ram este evento num sucesso 
real, abrilhantaram um evento 
que foi um verdadeiro sucesso.

No próximo dia 11 de Março, 
a Associação Clube Jazz de Bal-
tar organiza mais uma festa à 
volta da carne de porco tradicio-

nal. A música popular e as tradi-
ções culturais que sempre esti-
veram presentes à volta do papel 
do “porco” nas antigas comuni-

dades rurais, são mais uma vez 
recordadas e são um pretexto 
para mais um convívio organiza-
do pela associação baltarense.

Projeto “Falar à Baltar – Do Passado ao Presente”

Festa de Carnaval 2018

Festa do Porco 2018

rão anunciadas previamente. 
Pretende-se ainda envolver 
as pessoas de forma abran-
gente, pedindo a cada um 
que caso tenha algum regis-
to, como fotografias ou docu-
mentos que considerem re-
levantes sobre Baltar,  possa 
fornecer para enriquecer 
ainda mais estes momentos. 

A Junta de Freguesia pre-
tende  apoiar este projeto e 
conta com todos para enri-
quecer a história e a cultura 
de Baltar. 
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FREGUESIAS

Ao longo dos anos são cada 
vez menos as pessoas que na 
noite de terça-feira de Carna-
val se reúnem para a queima 
do Galheiro. É uma tradição, 
que  ninguém sabe ao certo 
como ou quando nasceu. Sa-
be-se que está ligada aos 
primórdios do Entrudo, aos ri-
tuais de purificação e à expul-
são das forças malignas do In-
verno e do início do período 
renovador da Quaresma:os 

galhos velhos das árvores e o 
silvado, colocando-se no topo 
um boneco a quem se chama 
entrudo e se lhe pega fogo.

 Também ao longo do dia, 
em vários lugares da fregue-
sia, ainda vemos alguns resis-
tentes que sai à rua mascara-
dos e percorrem algumas zo-
nas.  A Queima do Galheiro 
assinala, assim, o final das fes-
tividades carnavalescas e o 
início da quaresma pascal.

Foi fundado em 25 de Fe-
vereiro de 1994, funcionan-
do em estreita ligação com 
a Paróquia de Rebordosa, 
em cujas instalações esta-
vam sediados. Deveu-se em 
grande parte a sua funda-
ção ao Padre Álvaro Manuel 
Mansilha Veteriano, o páro-
co de então. O seu patrono 
é São José.

O Agrupamento tem liga-
ções a diversas associações 
congéneres, como o Corpo 
Nacional de Escutas e o Esu-
tismo Católico Português. 
Pertence ao Núcleo Este da 
Região do Porto.

1996 foi um ano impor-
tante para o Agrupamento, 
pois marcou a sua autonomia 
e a afirmação das secções. 

Nesse mesmo ano foi tam-
bém criado o Grupo de Pio-
neiros - 3ª Secção.  No passa-
do dia 18 de fevereiro, o 
Agrupamento 1030 realizou 
as suas promessas e come-
morou o seu 24º aniversário.

Fizeram a sua promessa 
três lobitos, onze explorado-
res, sete pioneiros e dois 
caminheiros.

O Arruamento denomi-
nado Rampa de Fijô tem sido 
palco de alguns acidentes 
felizmente têm sido só da-
nos materiais. O último foi 
uma ambulância dos Bom-
beiros de Rebordosa, que 
capotou. Segundo informa-
ção dos moradores da zona 
durante o mês janeiro e fe-

vereiro já é o segundo aci-
dente que acontece nas 
mesmas condições, capota-
mento e queda no socalco 
inferior.

O piso escorregadio e de-
clive da estrada terão levado 
a que alguns condutores 
percam o controlo das viatu-
ras. No caso da ambulância, 

o condutor apenas ficou as-
sustado não teve ferimen-
tos. "A ambulância regressa-
va à base, e não transporta-
va doentes", indicou fonte 
da corporação. De referir 
que a zona localiza-se na 
margem do Rio Ferreira e 
tem uma altura bastante 
elevada. 

Queima do Galheiro 
em Rebordosa ainda é tradição

24º Aniversário  
do Agrupamento 1030 Rebordosa

Rampa de Fijô zona de vários acidentes

O Sarrabulho é um prato 
típico da culinária portugue-

sa, da região do Minho, ca-
racteriza-se por ser um gui-
sado com miúdos do porco e 
cabrito com sangue. Tam-
bém são usados restos de 
pão ou farinha de milho se 
forem papas de sarrabulho.

A origem do Sarrabulho 

remonta à idade média du-
rante a crise de século XIV, 
pois devido ao grande im-
pacto da peste negra dos sé-
culos anteriores, a produção 
de alimento era muito escas-
sa, então como as pessoas 
pobres não tinham acesso a 

outros recursos, aproveita-
vam o sangue que lhes era 
oferecido por outros, sem-
pre que se matava animais, e 
a s s i m  s e  c r i a v a  o 
sarrabulho.

Esta especialidade gas-
tronómica será confeccio-

nada para os apreciadores, 
no próximo dia 24 de Feve-
reiro de 2018, pelas 20h, no 
salão paroquial de Cristelo, 
num jantar designado por 
“Jantar de Sarrabulho”, que 
está a ser organizado pela 
Comissão de Festas de S. Mi-

guel de Cristelo com vista a 
angariar fundos, para a reali-
zação da Festa do Padroeiro 
da Freguesia, que acontece 
nos finais do mês de Setem-
bro.  Fica pois o convite para 
os apreciadores, e para os 
Cristelenses em geral!

    CRISTELO

Comissão de Festas de S. Miguel de Cristelo organiza Jantar de Sarrabulho

CARLA
NUNES

Já circulam viaturas na 
Travessa de Cortegada,

De acordo com os ele-
mentos do executivo da 
Junta de Freguesia de Re-

bordosa, esta tomou a ini-
ciativa de tornar aquela ar-
téria mais viável. Sendo es-
ta travessa uma passagem 
quase pedonal embora mo-
torizadas circulassem por 
lá. Elementos do Executivo 
da Junta de Freguesia reu-
niram com o proprietário 
dos terrenos chegando a 
um acordo e foi removida 

toda a ramada e bancas. 
Apesar de não ser do co-
nhecimento de muitos Re-
bordosenses esta Travessa 
é o ponto de passagem de 
muita gente que se desloca 
da Zona da Quintã para o 
cemitério de Rebordosa Es-
ta travessa é importante 
para a circulação rodoviá-
ria, que ficou com melhores 

condições, mas pede-se aos 
trasuentes que por lá pas-
sem o façam com algum cui-
dado visto que a travessa é 
um pouco estreita e tem al-
gumas curvas acentuadas 
dificultando a manobra. A 
“longo/médio” prazo irá so-
frer alguns arranjos ao nível 
d e  p a v i m e n t o  e  o u t r a s 
infra-estruturas.

    REBORDOSA

Travessa de Cortegada

PAULO 
PINHEIRO
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DIVERSOS/PUBLICIDADE

PUB

COWORKING/SUBARRENDAMENTO
Se necessitas de combater o isolamento do trabalho em casa, interação, estimulo, foco, criatividade, 
apoio na promoção, conectividade, se estás a arrancar o teu projeto e falta-te o local, então este espaço 
vai ser ideal para ti. Vais encontrar tudo o que necessitas para impulsionar o teu negócio. Vem conhe-
cer-nos, marca já a tua visita e começa hoje mesmo a impulsionar o teu negócio.

OFERTA
• Espaço de mesa partilhada;

• Internet fibra (por cabo e wireless);
• Telefone gratuito (rede fixa);

• Mini bar;
• Acesso 24 horas;
• Muita luz natural;

• Excelente localização – Centro da Cidade Paredes (atrás tribunal);
• Consultoria empresarial gratuita para profissionais em início de atividade.

OU em alternativa;
Cedência de uma sala, com todas as valências do escritório.

Contacto: 937 593 204

PUB

O PS de Paredes repro-
vou em comunicado a “ati-
tude do PSD ao votar con-
tra a delegação de compe-
t ê n c i a s  d a s  J u n t a s  d e 
Freguesia”.

Os socialistas fazem no-
tar que “a Câmara Munici-
pal de Paredes no cumpri-
mento do seu programa 
eleitoral começou a delegar 
competências nas Juntas de 

Freguesia, uma vez que en-
tende que dada a maior pro-
ximidade da Junta para re-
solver os problemas da po-
pulação estas fazem mais 
obra com muito menos”.

Desta forma, “a Câmara 
vai transferir 120 mil euros 
em dois anos para que as 
Freguesias realizem a pavi-
mentação de diversas ruas 
em paralelos”, pode ler-se 

no documento enviado às 
redações. Os socialistas de 
Paredes concluem a crítica 
aos vereadores da oposição 
dizendo que não aceitam a 
atitude dos vereadores do 
PSD de Paredes “ao vota-
rem contra esta delegação 
de competências que é fun-
damental para se conseguir 
fazer obras com menos 
dinheiro”. 

PS de Paredes reprova  
PSD liderado  
pelo vereador Rui Moutinho 
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PUBLICIDADE

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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

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  656
224  156  262

Feliz Natal
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE PAREDES  /  FEV18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
24 fev | 21.30h | Sarau pelo Orfeão Universitário do 
Porto| Pauliteiros de Miranda | Maçadeiras | Danças e 
Cantares Etnográficos |Cante alentejano | Jograis | Fa-
do Académico | Tuna Universitária 

Até 31 março | Exposição | Esculturas | Helena 
Fortunato

17 março | 21.30h | Espetáculo de poesia, vídeo e músi-
ca | Gente animosa, com duas gatas e outros mamíferos | 
Celestiano Rosa | Henrique Manuel

BIBLIOTECA
Escritor do mês de março | António Nobre 

27 fev |10.30h | Histórias de Encantar | Onde estás, 
caracol?

O Leituras Sugere… | Temas Infantojuvenis | Castanho 
& Branco | Manuela Ribeiro

1,8,15 e 22 | 10.30h | Teatro de Fantoches | Os novos 
amigos de Jacinta, a lata que tilinta

6,13 e 20 março |10.30h | Histórias de Encantar |Quem 
dá um abraço ao Martim? | David Melling

12 março | 10h | Encontro com a escritora Manuela 
Ribeiro

COOPERAÇÃO
Dia 28 fev | Ateliê de artes manuais | Postal 3D

Dias 7,14,21 | 14.30h | Teatro, Exercícios de Relaxa-
mento, Culinária

De 26 a 29 março | 14.30h | Atividades nas férias da 
Páscoa | artes manuais, sessão de cinema, culinária

PAREDES (cidade)
24 fev | 15.30h | Biblioteca Municipal | Música com Be-
bés & Papás | Trupe de “Sons em Cena” | 5 euros

24 fev | 21.30h | Casa da Cultura | PT Paredes com Tea-
tro | Serviço de Urgência | Grupo Infantil do Teatro Gi-
rassol - Mouriz

Até 28 de fev |horário expediente | Loja Interativa de 
Turismo | Exposição | Máscaras de Carnaval| concurso 
lançado às escolas do Pré-escolar e EB1 

Até 24 março |horário expediente | Biblioteca Munici-
pal | Exposição| 1º Encontro Fotográfico em Cavidades 
Artificiais |Fotografia

A 
Fundação A Lord rea-
lizou no dia 17 de fe-
vereiro, uma visita 

cultural ao Museu Judaico, em 
Belmonte. 

O Museu Judaico de Belmon-
te, que foi há cerca de um ano 
alvo de obras de requalificação, 
dá grande protagonismo e des-
taque à Comunidade Judaica de 
Belmonte como última herdeira 
dos judeus de Sefarad, que du-
rante 500 anos manteve em se-
gredo a sua fé, a sua religião e as 
suas práticas.

O museu permitiu ainda uma 
visita, aos cerca de meia centena 
de paredenses, aos princípios 
básicos do judaísmo patentes da 
coleção de objetos.

A Comunidade Judaica de 
Belmonte é uma das mais anti-
gas comunidades judaicas do 
mundo, tendo sobrevivido à in-
quisição por manter em segredo 
a prática religiosa.

Seguindo a política de não to-
lerância dos Reis Católicos, D. 
Manuel promulgou uma lei que 
ordenava aos judeus portugue-
ses a conversão ao Cristianismo 
ou, em caso de recusa, a expul-
são imediata do país. Belmonte 
foi uma das localidades escolhi-
das por um pequeno grupo de 
judeus sefarditas que, recusan-
do-se a sair do reino, se isolou na 

povoação e secretamente man-
teve durante mais de cinco sécu-
l o s  o  c u l t o  e  o s  p r e c e i t o s 
judaicos.

Terra de Judeus e berço dos 
Cabrais, Belmonte integrava a 
linha defensiva que, antes da as-

sinatura do Tratado de Alcani-
ces em 1297, protegia o Alto 
Côa. Depois do estabelecimen-
to da mais antiga fronteira, o 
castelo de Belmonte foi perden-
do importância estratégica e a 
povoação cresceu para fora das 

muralhas. No reinado de Afonso 
V a terra foi doada a Fernão Ca-
bral, o alcaide-mor que transfor-
mou o maciço castelo numa resi-
dência senhorial. A fortificação 
que hoje subsiste é formada pe-
la torre de menagem, parte da 
antiga alcaidaria, conhecida co-
mo Paço dos Cabrais, e um mo-
derno anfiteatro ao ar livre, ple-
namente integrado no conjunto 
das muralhas.

Pedro Álvares Cabral, filho 
terceiro do alcaide-mor, é o mais 
proeminente belmontense da 
História. Nomeado pelo rei D. 
Manuel capitão da segunda ar-
mada com destino à Índia, Álva-
res Cabral descobriu as terras 
do Brasil depois de 43 dias de 
viagem, tornando-se figura pri-
m e i r a  d a  e p o p e i a  d o s 
Descobrimentos.

A Lord promoveu visita cultural 
ao universo judaico de Belmonte
TURISMO CULTURAL. Comunidade Judaica de Belmonte é uma das mais antigas do mundo. 
Judeus, em segredo, resistiram aos ditames de D. Manuel.

António Orlando | texto



21Sexta-feira 23 de Fevereiro de 2018  oprogressodePAREDES

NECROLOGIA

FALECEU

BELMIRO 
MARTINS FERREIRA
Faleceu no dia 13 de fevereiro com 67 anos.  
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente na 
Rua José Teixeira do Couto, n.º 136, 3º Dto, Pa-

redes. Era casado com Camila de Jesus Vieira Durães Ferreira. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

CAROLINA MARIA 
FERREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 12 de fevereiro, com 50 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Rampa da Costa, n.º 37, 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

JORGE DA CRUZ 
SIMÕES CANTANTE
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 90 anos.  
Era natural de S. Julião da Figueira da  
Foz-Figueira da Foz e residente na Rua Estrada 

Velha, n.º 235, Recarei, Paredes. Era viúvo de Maria Beatriz 
Henrique Vieira Campos.

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
RECAREI / PAREDES

FALECEU

CARLOS FERREIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 13 de fevereiro com 80 anos. 
Era natural de Besteiros-Paredes e residente na 
Rua Capitão Laurindo de Vasconcelos, n.º 116, 

Besteiros,	Paredes.	Era	casado	com	Maria	da	Conceição	Serafim.	

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

FELISBINA  
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 15 de fevereiro com 86 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua das Flores, n.º 704, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de Joaquim Ribeiro. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO 
RIBEIRO BARBOSA
Faleceu no dia 16 de fevereiro, com 56 anos. 
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e residen-
te na Rua Central de Vila Cova, Vila Cova de 

Carros, Paredes. Era casado Maria Isabel Teixeira Garcês.

AGRADECIMENTO 
Sua	esposa,	filhos,	nora,	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 associa-
ram 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 7.º dia, será celebrada, domingo, dia 25 de fevereiro, pelas 
11:15 horas na Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, agradecen-
do, também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

CARMINDO  
CARNEIRO BARBOSA
Faleceu no dia 18 de fevereiro com 84 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 
na Rua Professora Ana do Anjo, n.º 2, Vandoma, 

Paredes.  Era casado com Rosa de Bessa. 

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

ILIDIO DA COSTA E SILVA
Faleceu no dia 13 de fevereiro, com 77 anos. 
Era natural de Astromil-Paredes e residente na 
Rua do Venâncio, n.º 8, Astromil, Paredes.  
Era casado com Albertina da Costa Martins.

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

ASTROMIL / PAREDES

FALECEU

JUSTA MOREIRA 
FERREIRA ALMEIDA
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 60 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua S. João, n.º 121, Lordelo, Paredes.  

Era casada com Alfredo da Cunha Almeida. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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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

MANUEL FERNANDO 
MAGALHÃES DO VALE
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 81 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua da Saudade, n.º 71,  Paredes. 

Era casado com Maria Isaura de Sousa e Melo. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA DA SILVA MIDÃO
Faleceu no dia 16 de fevereiro com 85 anos.  
Era natural de Bitarães-Paredes e residente na 
Rua da Vidigueira, n.º 176, Besteiros, Paredes. 
Era viúva de José Garcês. 

AGRADECIMENTO
Seus	filhos,	noras,	genros,	netos,	bisnetos	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

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

JOSÉ DAVIDE 
PINHEIRO DE ABREU
Faleceu no dia 9 de fevereiro com 67 anos. 
Era natural de Real-Amarante e residente 
na Av. Barão Lourenço Martins, n.º 77, 1 

esq., Cete, Paredes.  Era casado com Maria Adelaide Bessa 
Moreira de Abreu.

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

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

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

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
CETE / PAREDES

FALECEU

MANUEL MAGALHÃES 
MOREIRA FERREIRA
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 53 anos. 
Era natural da Madalena-Paredes e residente 
na Rua do Ribeiro, n.º 215, Madalena, Paredes. 

Era solteiro. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ROSA PEREIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 17 de fevereiro com 85 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 
Rua Aldeia Nova, n.º 229, Duas Igrejas, Paredes. 

Era viúva de Joaquim Ferreira de Brito. 

AGRADECIMENTO
Seus	filhos,	nora,	genros,	netos,	bisnetos	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

JÚLIO AUGUSTO MATEUS
Faleceu no dia 15 de fevereiro com 59 anos.  
Era natural de Picote-Miranda Douro e  
residente na Rua Fonte Sacra, n.º 23, Paredes.  
Era solteiro.

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

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

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

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO  
DE OLIVEIRA PACHECO
Faleceu no dia 19 de fevereiro com 86 anos.  
Era natural da Madalena – Paredes e residente 
na Rua S. Cosme, n.º 831, Besteiros, Paredes. 

Era casada com Américo Moreira de Sousa.
AGRADECIMENTO 
Seu	marido,	filhos,	noras,	genro,	netos,	bisnetos	e	demais	família	
vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo des-
culpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que as missas de 7.º dia, serão celebradas, sábado, dia 24 de feverei-
ro, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Besteiros e domingo, dia 
25, pelas 9 horas na Igreja Paroquial da Madalena, 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
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

RAFAEL 
FERNANDES BARROS
Faleceu no dia 19 de fevereiro com 10 meses. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua da Campa, n.º 5, 3º Esq., Lordelo, Paredes. 

AGRADECIMENTO
Seus pais, irmãos, 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

MARIA CANDIDA 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 92 anos. 
Era natural de Carvalhosa-Paços de Ferreira 
e residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 161, 

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

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

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

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES
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FALECEU

AMBRÓSIO 
RIBEIRO
Faleceu no dia 12 de fevereiro, 

com 88 anos. Era natural de Ne-

vogilde-Lousada e residente na Rua Dr. José Ma-

galhães, n.º 24, Paredes. Era casado com Maria de 

Lurdes de Jesus e Pai de Margarida Emília, Maria 

Alice, Maria de Lurdes, Maria Manuela, José Ma-

nuel, Manuel Fernando, António, Abílio Ambrósio, 

Joaquim Jorge e Adão Belmiro de Jesus Ribeiro.

AGRADECIMENTO

Sua família vem por este meio, extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 

se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 

e amizade que lhes foram endereçadas aquando 

do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º 

dia do seu ente querido Ambrósio. 

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa  (Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes  

Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

PAREDES

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B  |  4580-873

Paredes

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

A freguesia de Sobreira 
acolheu, nos dias 10 e 11, o 
“Papas na Sobreira”, um even-
to de cariz solidário cujo pra-
to principal são as papas de 
sarrabulho. Os fundos anga-
riados têm como destino o 
orçamento para a construção 
do futuro ao lar da Associa-
ção de S. Pedro, do Centro 
Social da Sobreira.

 A organização garante 
que foram servidas cerca de 2 

mil pessoas no “Papas na So-
breira 2018”.

Para além da prova da gas-
tronomia regional, o certame 

contou com uma vasta pro-
gramação cultural, teatro, 
com a exibição de uma peça 
alusiva à recriação da tradi-

cional “matança do porco”, 
dinamizada pelo Núcleo de 
Teatro do Grupo de Jovens 
Nova Esperança.

No primeiro dia, o evento 
contou com a participação do 
Rancho Folclórico de Cete e 
c o m  u m  b a i l a r i c o  d e 
Carnaval.

No segundo dia, passaram 
pelo festival o Rancho Folcló-
rico de Paço de Sousa e o Ran-
cho Folclórico de Recarei.

Sobreira deu a comer as papas

A 
Divercol - Indus-
trias Químicas, 
Lda é uma das 25 

empresas de Paredes pre-
miadas com o estatuto de 
PME Excelência 2017 pela 
Agência para a Competitivi-
dade e Inovação (IAPMEI). 

O galardão foi entregue 
no dia 20 de fevereiro, em ce-
rimónia que decorreu no Pa-
vilhão Multiusos de Gondo-
mar com a presença do minis-
tro da Economia, Manuel 
Caldeira Cabral.

O estatuto PME Excelên-
cia 2017 é atribuído a empre-
sas que se destacam pelos in-
dicadores de solidez financei-
ra e desempenho económico 
e financeiro. As 25 empresas 
de excelência do concelho de 
Paredes agora distinguidas 
fazem parte de um universo 
1.947 empresas premiadas 
pelo IPMAE. A grande maio-
ria são empresas de pequena 
dimensão, sediadas princi-
palmente nas regiões Norte e 
Centro do país, distribuídas 
basicamente pelos setores da 
Indústria, Comércio e Turis-
mo. O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, em nota re-

metida às redações felicita as 
25 empresas do Concelho de 
Paredes “pelo bom exemplo e 
pelos bons resultados que es-
tas empresas paredenses 
prestam à economia nacio-
nal”, salientou o autarca.

De referir que as empre-
sas são galardoadas pelo seu 

contributo para os resultados 
da economia, pela solidez e 
vocação exportadora. “Este é 
um reconhecimento que 
acrescenta um selo de repu-
tação e que representa, tam-
bém, mais desenvolvimento 
dos seus negócios”, sublinhou 
Alexandre Almeida.

 PME 
EXCELÊNCIA 2017
Alcino & Manuel, Lda; Be-

fenor - Construção e Enge-
nharia, Lda; BOTH WOOD, 
S.A.; Colunex Portuguesa - 
Indústria e Distribuição de 
Sistemas de Descanso, S.A; 
Divercol - Industrias Quími-
cas, Lda; Paredes - E.L.A. - Es-
tabilização de Líquidos Ali-
mentares, Lda; Evanyrouse, 
Unipessoal, Lda.; Farimóvel 
- Indústria de Mobiliário, 
Lda; Farmácia Confiança de 
Paredes, Lda; Fenabel - In-
dustria de Mobiliário, Lda; 
Guarnição, Lda; Inatuscon-
cept - Comércio e Indústria 
de Derivados de Madeira, 
Unipessoal Lda; J. Moreira 
da Silva & Filhos, SA; Joa-
quim & Marcelo Moreira - 
Comércio de Automóveis, 
Lda; Lusoracks - Unipessoal, 
Lda; M. G. Fernandes - Indús-
tria de Estofos, Lda; Manua-
ço, S.A.; Maxifardas - Vestuá-
rio para o Trabalho, Lda; 
Meilex, Lda;  Metalurgia Vi-
deira, Lda; P.R.N. - Informáti-
ca, Lda; R. C. R. - Comércio 
Internacional de Vestuário, 
Lda; S. Pintos – Engenharia e 
Construção, SA; Soeiro - 
Centro Têxtil, Lda e Translor-
delo - Transportes, Unipes-
soal, Lda.

25 empresas de Paredes  
premiadas com o  
PME Excelência 2017
António Orlando | texto
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