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VIDA. Menino com cancro no sangue ne-
cessita de dador de medula óssea com-
patível. Pais pedem à comunidade para 
se inscrever no banco de dadores. A 1 de 
fevereiro decorre uma recolha na Cruz 
Vermelha de Vilela. PÁG. 7

Denúncia feita em reunião do Executivo Municipal pelo Vereador com o Pelouro do Desporto. DESTAQUE
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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

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

Uma alimentação saudável começa no super-

mercado. Se antigamente os alimentos provi-

nham, essencialmente da terra, hoje a história é 

bem diferente. Existe uma extensa variedade de 

produtos industrializados, que se fazem acompa-

nhar de rotulagem e que necessitam de alguma 

atenção. É nos rótulos que reside toda a informa-

ção sobre o produto, e se sabendo interpretar es-

sa informação, consegue-se fazer escolhas mais 

saudáveis. Analisar o alimento apenas pela tabela 

nutricional não é suficiente para perceber se o ali-

mento é saudável ou não, até porque esta não in-

forma sobre os aditivos. No que diz respeito às 

calorias, deve-se ter em atenção que o que real-

mente importa é a sua fonte e não a quantidade. 

Relativamente à gordura, mais uma vez, o que im-

porta não é tanto a quantidade, mas sim a fonte de 

gordura (a gordura total deve ser inferior a 

3g/100g, sendo que a gordura saturada deve ser 

inferior a 1.5g/100g). Atenção! Muitas vezes, ali-

mentos que se dizem com baixo teor de gordura, 

são alimentos ricos em açúcar. Para evitar alimen-

tos excessivamente açucarados, deve-se fazer a 

comparação entre os valores dos hidratos de car-

bono totais com os “dos quais açúcares”, ou seja, 

do total de hidratos de carbono o que é açúcar 

(deve ser inferior a 5g/100g). Relativamente ao 

sal, este deve respeitar um valor inferior a 

0.3g/100g de alimento). No que respeita à lista de 

ingredientes, esta representa a parte mais impor-

tante do rótulo, pois através dela consegue-se 

perceber quais os alimentos e aditivos utilizados 

no produto. Encontra-se por ordem decrescente, 

isto é, do ingrediente em maior quantidade para o 

ingrediente em menor quantidade. Os aditivos 

alimentares são identificados por um código (letra 

E, seguida de 3 algarismos) ou por extenso (nomes 

invulgares, geralmente desconhecidos).

Sinónimos de açúcar: açúcar invertido, mel, 

sacarose, maltose, dextrose, lactose, frutose, gli-

cose ou glucose, xarope de glicose, xarope de mi-

lho, entre outros. 

Sinónimos de gordura: manteiga, manteiga de 

cacau, margarina, gordura vegetal, gordura vege-

tal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, 

óleo de palma, óleo de coco, ácidos gordos, entre 

outros.

Rotulagem alimentar: 
sabe o que está a ingerir?

       TRIBUTO …

Na década de sessenta do século XX, registou-se uma expansão da indústria da confeção para consumo interno 
e para exportação, o que levou a um reforço do emprego feminino na região. A maioria das mulheres não passava 
para além da escola primária e muitas delas nem isso. A ambição por uma vida melhor instalou-se muito rapidamen-
te na aprendizagem da costura. Depois vinha a necessidade de comprar a ferramenta do seu trabalho, a máquina 
de costura, e se possível da marca que a publicidade metia nas nossas casas. Com a procura da afamada marca 
Singer, o Sr. José Augusto Pinto Ferreira, mediador de Seguros em Louredo, abriu, na Vila de Paredes, uma casa 
comercial onde vendia as máquinas Singer. Rapidamente se tornou conhecido como o “sr. Ferreira da Singer”. Deu-
-se a corrida às máquinas de costura tal como ao moderníssimo aquecedor a gás. As encomendas ultrapassavam o 
seu stock, e era ver o Sr. Ferreira com a sua nova carrinha a deslocar-se junto dos seus fornecedores para poder 
satisfazer o seu comércio. Recordou-me o seu filho mais velho que a venda de aquecedores atingiu tão larga escala 
que o fornecedor concedeu, no início dos anos setenta, um prémio significativo de desconto nas vendas do mês de 

Natal. E, assim, foi incumbido pelo pai de entregar esse valor a cada cliente que nesse mês tinha comprado o seu aquecedor. Ninguém 
queria acreditar! Isto provocou alguma inveja no mercado tradicional da Vila (hoje Cidade) e fez ele conhecido em todo o Concelho. Facil-
mente atingiu reconhecimento e consideração como figura pública, pela dedicação ao seu comércio e pelo respeito pelos clientes, princi-
palmente pelos pobres, facilitando-lhes compras a prestações sem juros. Foi Vereador da Câmara Municipal de Paredes, prestando ser-
viço público de grande mérito, como no caso na renovação dos Cemitérios. Como Mesário da Misericórdia de Paredes contribuiu, com a 
sua visão renovadora, para melhorar os serviços e o Jardim de Infância. Pessoa afável, de cortesia invulgar mas muito disciplinado nos seus 
atos, dotado do sentido de responsabilidade, tomava a iniciativa de suspender seus negócios com os serviços públicos a que estava ligado. 
Pela sua integridade moral e humana, granjeou a estima de quem com ele lidou e sente saudades desde a sua partida para o descanso 
eterno. Merece reconhecimento público, para que seu nome permaneça na memória dos vivos.

José Augusto Ferreira (Ferreira da Singer)

POR: GASTÃO MOREIRA

Gordo, Olhos azuis, cara barbada,
Bem de pernas, mas meão na altura
De perfil é que se nota grã largura
Cabelo só nos lados, em cima nada.

Está pois na barriga o meu tormento,
Que me desgosta tanta gordura,
Da boca me queixo pela fartura,
De gula sofro, ao não ter tento.

EDITORIAL

Queima Gorduras

S
e somos feitos à imagem e 
semelhança de Deus , não 
imaginamos Deus com 

uma figura anafada, dolente e sem 
energia.

Pelo contrário, imaginamos um 
Ser Poderoso e cheio de vitalidade, 
com uma presença agradável e 
distinta.

E, então, se não falarmos do 
nosso Deus, mas dos outros Deu-
ses, principalmente os da Mitologia 
Grega, são, na sua maioria seres 
elegantes,  belos (e ,  então as 
Deusas!).

Preenchem todo o nosso imagi-
nário, como preencheram o de Ca-
mões nos Lusíadas e, sobretudo, no 
episódio das ninfas consoladoras 

dos marinheiros portugueses que 
descobriram o caminho marítimo 
para a India.

Eu,por mim, confesso que por 
experiência pessoal, me resignei, 
até agora, ao que não me agrada: a 
um perfil rotundo em que a barriga 
me impede os olhos de ver os pés, 
como descrevo no soneto.

Mas tal resignação não é um fa-
do ou destino incontornável quan-
do há tantos instrumentos que nos 
podem ajudar a MUDAR A VIDA, 
tornando-a mais saudável, ajudan-
do, igualmente, a reforçar a nossa 
auto-estima ao permitir que no es-
pelho encontremos uma imagem 
que mais nos agradando a nós pró-
prios, também, certamente, mais 
agradará aos outros.

Foi esse desafio que me lancei 
neste ano de 2018 indo à procura 
de quem, uma vez que o não conse-
guia sozinho, me ajudasse a alcan-
çar essa meta de me tornar fisica-

mente mais satisfeito, de modo a 
sentir-me bem no corpo em que 
vivo.

Mens sana in corpore sano, sig-
nifica na velha sabedoria Latina, 
que a ajuda não pode ser apenas fí-
sica, devendo a evolução ser com-
pleta por haver um acompanha-
mento psicológico que não me per-
mitisse desistir.

Foi este Olimpo ou mesmo Ilha 
dos Amores que quando navegava 
na internet vislumbrei na 4ª edição 
da ROPE–QUEIMA GORDURAS 
para daqui a 10 semanas, caros lei-
tores, estar prometida a conclusão 
da prova sobre se, afinal, poderei 
iniciar o soneto, como Bocage, que 
ao contrário de mim, o iniciou com a 
palavra “magro” e não com a de 
“gordo”, como eu fiz.

A curiosidade é muita, caro lei-
tor, e eu espero dispensar uns bons 
quilos para a satisfazer.

E quando na comida vejo mil qualidades
Para as moças, claro, não tenho tempo
Se na Távola me junto aos meus confrades

Não sendo Bocage, que esse tinha algum talento,
Repito aqui algumas das suas verdades
por me achar demasiado corpulento.

Por
VASCO
RIBEIRO

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI 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.

R
ui Rio esmagou Pe-
dro Santana Lopes 
nas eleições dire-

tas para a eleição do Presiden-
te do PSD realizadas na con-
celhia paredense. O antigo 
autarca do Porto obteve, em 
Paredes, 79,8% dos votos ex-
pressos contra os 19% de 
Santana. 

Nestas eleições, realiza-
das no dia 13 de janeiro, dos 
690 eleitores da concelhia de 
P a r e d e s  v o t a r a m  3 3 1 
eleitores.

Na região, os concelhos de 
Paços de Ferreira, Paredes, 
Penafiel e Valongo seguiram a 
tendência nacional e deram a 
vitória a Rui Rio. Em Lousada, 
Santana Lopes foi o mais 
votado.

Nas contas nacionais des-
ta eleição, Rui Rio foi eleito 
Presidente do PSD, com 
54,37% dos votos sucedendo 
a Pedro Passo Coelho. Santa-
na arrecadou 45% dos votos. 

Ao todo votaram mais de 60% 
dos 70.692 militantes com ca-
pacidade de voto.

Em simultâneo realiza-
ram-se as eleições para os de-
legados ao XXXVII Congresso 
Nacional do PSD a realizar 
nos próximos dias 16, 17 e 18 
de fevereiro em Lisboa. Neste 
particular, em Paredes, apre-
sentaram-se a sufrágio duas 
listas. 

A lista A liderada pelo pre-
sidente da mesa do PSD/Pa-
redes, Inácio Costa e a lista B 

encabeçada por Nuno Mar-
tins. Também aqui houve um 
resultado claro, 68,6% para a 
Lista A e 25,1% para a lista B, 
os outros 6,3% foram votos 
nulos ou brancos. 

Em função deste resulta-
do, aplicado o Método de 
Hondt, foram eleitos delega-
dos efetivos do PSD/Paredes 
ao congresso, Inácio Costa, 
Filipe Carneiro, João Santos, 
Nuno Serra e Manuel Gomes, 
todos da Lista A e Nuno Mar-
tins da Lista B.

Rui Rio vence Santana Lopes  
também em Paredes
ELEIÇÕES. Antigo presidente da Câmara do Porto é o sucessor de 
Pedro Passos Coelho. A substituição efetiva da liderança no parti-
do decorrer no congresso a realizaram em meados de fevereiro. 

Eleito em lista única, o 
novo presidente da conce-
lhia do PS, disse estar “hon-
rado” por suceder a uma 
equipa vitoriosa. “Esta elei-
ção foi a prova que é possí-
vel criar uma equipa que 
representa as várias sensi-
bilidades do partido”, disse 
o novo líder dos socialistas 
de Paredes.

Define como principal 
prioridade a defesa política 
do atual Presidente de Câ-
mara e da sua equipa e des-
de já começar a planificar a 
estratégia do projeto autár-
quico para 2021, sem es-
quecer as eleições legislati-
vas e europeias. A nível in-
terno, disse pretender dar 
visibilidade à atividade polí-
tica autárquica dos atuais 

presidentes de junta e dos 
potenciais candidatos às 
juntas de freguesia nas elei-
ções de 2021. “O PS tem 
obrigação de dar alternati-
vas credíveis nas freguesias 
onde ainda não é poder” 
porque para o agora líder 
dos socialistas de Paredes, 
“o PS é o único partido em 
Paredes que teve a capaci-
dade de se renovar, apre-

sentando aos paredenses 
novas lideranças”, garante. 

Como “outros” objetivos 
do mandato, José Carlos 
Barbosa, aponta o “cresci-
mento do número de mili-
tantes e o reforço da parti-
cipação ativa” e promete 
“reclamar políticas que se 
destinem a promover a des-
centralização politica e 
administrativa.” 

José Macedo, atleta pa-
raolímpico do Sporting Clu-
be de Braga venceu, em Pare-
des, a primeira volta do Cam-
peonato Nacional de Boccia 
2018, zona Norte, na catego-
ria de individuais classe BC3. 
A competição que decorreu 
o Pavilhão Rota dos Moveis, 
em Lordelo, foi organizada 
pela Paralisia Cerebral – As-
sociação Nacional de Des-
porto (PCAND) em colabora-
ção com a Câmara Municipal 
de Paredes.

A competição que con-
tou com mais de 40 atletas 
de 11 clubes, foi dominada 
pela formação do SP. Braga. 
Mário Peixoto e José Gon-
çalves, ambos do clube bra-
carense, obtiveram o se-
g u n d o  o  t e r c e i r o  l u g a r, 
respetivamente.

Na 2.ª divisão, Daniel Oli-
veira, do Movimento Apoio 
de Pais e Amigos ao Diminuí-
do Intelectual da Póvoa de 
Varzim, foi o primeiro, Ra-
quel Teixeira, do Centro de 

Treino de Boccia do Municí-
pio de Oliveira de Azeméis, 
obteve o segundo lugar e Ali-

ce Moreira, atleta do Futebol 
Clube do Porto quedou-se 
pelo terceiro.

José Carlos Barbosa eleito Presidente do PS/Paredes

Boccia de Paredes dominado pelo Sp. Braga 

 
Resultados da 1.ª Divisão:
José Macedo – Sporting Clube de Braga
Mário Peixoto – Sporting Clube de Braga
José Gonçalves – Sporting Clube de Braga

Resultados da 2.ª Divisão:
Daniel Oliveira – Movimento Apoio de Pais e Amigos ao Dimi-
nuído intelectual – Póvoa Varzim
Raquel Teixeira – Centro Treino Boccia Município de Oliveira 
de Azeméis
Alice Moreira – Futebol Clube do Porto
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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

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

U
m incêndio urba-
no destruiu no 
dia 17 de janeiro, 

uma habitação na Rua da 
Corujeira, em Lordelo. O ve-
lho casebre era habitado 
por um homem de 45 anos, 
com défice cognitivo.

O alerta de incêndio foi 
dado cerca das 14.30 horas. 
O sinistro foi combatido pe-
los Bombeiros Voluntários 
de Lordelo com apoio das 
corporações de Freamunde 
e de Rebordosa.

"Tratou-se de um incên-
dio numa habitação que es-

tava localizada no meio do 
casario, o que dificultou as 
operações e que obrigou a 
q u e  f o s s e m  a c i o n a d o s 
meios suplementares para 
impedir que as chamas se 
propagassem às habitações 
contíguas”, explicou fonte 

dos bombeiros. As chamas 
terão começado no rés-do-
-chão da casa, mas rapida-
mente chegaram ao primei-
ro andar e destruíram mó-
veis, eletrodomésticos e 
restantes bens existentes 
nas diferentes divisões.

Segundo relatos da po-
pulação, o morador teria 
saído de casa para almoçar e 
no regresso, ao abrir a por-
ta, deparou-se com fogo in-
controlável no interior da 
habitação. Quando os bom-
beiros chegaram já pouco 
ou nada havia a fazer. 

As causas do incêndio 
são desconhecidas.

Com a casa inabitável o 
homem, por insistência da 
psicóloga da Ação Social da 
Câmara e em parceria com a 
Junta de Freguesia, foi rea-
lojado temporariamente na 
Associação para o Desen-
volvimento Integral de Lor-
delo (ADIL).

Incêndio rouba habitação a reformado por invalidez
SINISTRO. O casebre ficou definitivamente sem condições de habitabilidade.  
Vítima foi realojada na Associação para o Desenvolvimento Integral de Lordelo. Uma mulher de 89 anos foi 

atropelada, no dia 19 de janei-
ro, na Estrada Nacional (EN) 
15, em Mouriz. A vítima, Mar-
garida Alice Sousa Ferreira, foi 
encontrada inconsciente pe-
los Bombeiros Voluntários de 
Paredes, cerca das 08 horas. A 
idosa não resistiu aos graves 
ferimentos e acabou por mor-
rer pouco tempo depois de ter 
chegado à urgência do Centro 
Hospitalar do Tâmega e 
Sousa. 

Assistida no local, pelos 
bombeiros e pela equipa da 
Viatura Médica de Emergên-
cia e Reanimação, a vítima, 
“em estado grave, ainda foi 
transportada para o hospital 
com o apoio dos elementos do 
INEM”, explicou ao Progresso 

de Paredes, Bruno Bessa, Ad-
junto do Comando dos B.V. 
Paredes. Pelo que foi possível 
apurar, a idosa circulava a pé 
na EN15 no sentido Mouriz-
-Paredes, junto ao entronca-
mento com o acesso à Quinta 
dos Amores. No local não exis-
te passadeira para peões. 

O condutor do veículo, que 
pediu socorro para a vítima, foi 
identificado pela GNR.

Mulher de Cristelo morre 
vítima de atropelamento 

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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
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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

G
u i l h e r m e  f a z 
quatro anos no 
próximo mês de 

Março e precisa de um da-
dor de medula compatível 
para o ajudar a debelar o 
grave problema de saúde 
que padece desde julho de 
2016. Um diagnóstico rea-
lizado no Hospital de S. 
João detetou-lhe uma leu-
cemia linfoblástica aguda 
(de células tipo T) “em es-
tado crítico”. Até então, o 
pequeno Gui era um meni-
no como os outros.

Atualmente Gui está a 
fazer quimioterapia para 
limpar as células cancerí-
genas de modo a que possa 
ser sujeito a um transplan-
te de medula. O caminho é 
duro, “um dia de cada vez”. 

O pai, Mário Monteiro 
explica que o filho tinha 
apenas dois anos de idade 
quando começaram a sur-
gir alguns sintomas que, no 
início, não deram para que 
percebesse a verdadeira 
gravidade em que estava o 
filhote. “Começou com fe-
bres, depois começou a fa-
zer ruídos a respirar e pen-
sou-se que era apenas uma 
constipação. Depois a bar-
riga começou a inchar e um 
electrocardiograma mos-
trou que tinha o coração 
dilatado. Também tinha 
nódoas negras que apare-
ciam do nada. Até que sur-
giram outras duas nódoas. 
Aí não tivemos dúvidas e 
avançamos para a pedia-
tria do Hospital  de São 
João, no Porto”, explica o 
progenitor. 

Foi então que surgiu o 
diagnóstico definitivo: leu-
cemia linfoblástica aguda 
(de células tipo T) “em es-

tado crítico”, um cancro do 
sangue. 

De lá para cá, seguiram-
-se tratamentos com re-
curso à quimioterapia. As 
análises até passaram a 
negativas mas, desgraça-
damente, o Gui teve uma 
recaída. “Está a realizar 
quatro novos ciclos de qui-
mioterapia,  ainda mais 
agressiva, e tem que fazer 
um transplante de medula 
ó s s e a”,  a d i a n t a  M á r i o 
Monteiro.

As análises que têm si-
do feitas na sequência de 
cada sessão de quimiote-
rapia têm revelado resul-
tados positivos. Porém co-
mo o tratamento é muito 
violento a resistência físi-
ca do pequeno Gui já teve 
melhores dias. “Temos que 
ter em casa um ambiente 

esterilizado, andamos de 
máscara, e o que nos corta 
o coração é ter de manter 
fora de casa o irmão do 
Guilherme, com poucos 
meses de idade porque as 
defesas do Gui estão muito 
baixas”, confessa amargu-
rado, Mário Monteiro. O 
mano do Gui vive os pri-
meiros meses de vida em 
casa dos avós.  

Os pais já fizeram testes 
e aguardam os resultados 
com a esperança de que 
haja compatibi l idade e 
possam salvar o filho. Ao 
mesmo tempo lançaram o 
apelo para que mais pes-
soas se inscrevam como 
dadores de medula. É in-
tenção dos pais realizar 
uma recolha em Paredes. 
Até lá os interessados po-
dem, por exemplo, inscre-

ver-se no banco de dado-
res de medula óssea numa 
recolha que no dia 1 de fe-
vereiro vai decorrer entre 
as 15h e as 19.30h, nas ins-
talações da Cruz Vermelha 
de Vilela.

Gui, o nosso menino  
guerreiro, precisa de ajuda
VIDA. Menino com cancro no sangue necessita de dador de medula óssea com-
patível. Pais pedem à comunidade para se inscrever no banco de dadores. A 1 de 
fevereiro decorre uma recolha na Cruz Vermelha de Vilela.

António Orlando | texto

APELO  
no facebook
“Gui, continua à espera que 
apareça um Ser Humano 
que lhe faça uma doação. 

Para isso é preciso que todos 
os que puderem se inscre-
vam como dadores de me-
dula. Dê enquanto o pode 
fazer, hoje é o Gui, amanhã 
poderá ser um de nós. 

Por favor partilhem está 
mensagem. Os pais do Gui, 
Marisa Mota e Mário 
Monteiro, agradecem, e o 
Gui......vai ficar-lhe eterna-
mente grato.”



8 Sexta-feira 26 de Janeiro de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

PUB

A 
Câmara Munici-
pal  de Paredes 
concluiu o paga-

mento às famílias da compar-
t i c i p a ç ã o  d o s  m a n u a i s 
escolares. 

Os últimos pagamentos 
foram feitos no dia 22 de ja-
neiro. Ao todo a Câmara de 
Paredes devolveu aos pais e 

encarregados de educação 
um total de 271.473,19 eu-
ros, correspondendo a 2696 
processos válidos que deram 
entrada dos serviços da au-
tarquia até 30 de novembro 
de 2017.

Em nota enviada às reda-
ção redações a autarquia ex-
plica que até 29 de dezem-
b r o ,  o  r e e m b o l s o  f o i  d e 
178.072,83 euros referentes 
a 1761 pedidos dos encarre-

gados de educação. Em rela-
ção ao mês de novembro fo-
ram liquidados 1196 pedidos 
no montante de 122.146,85 
euros.

O Presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, congratula-se com o 
cumprimento deste compro-
misso, sendo que “esta é a 
primeira medida que honra a 
palavra dada aos paredenses 
durante a campanha eleito-

ral. O Executivo está a fazer 
uma aposta inequívoca na 
educação em prol do desen-
volvimento e do futuro do 
concelho de Paredes", subli-
nha o autarca.

Alexandre Almeida decla-
ra, ainda, que “foi possível 
cumprir logo em novembro 
com o pagamento da com-
participação dos manuais 
escolares aos encarregados 
de educação”, acrescentou.

Município de Paredes já  
pagou os manuais escolares às famílias
APOIO. Segundo a autarquia foram recebidos 2.691 pedidos que ultrapassam os 271 mil euros de reembolso.

O Serviço Municipal da 
Proteção Civil da Câmara de 
Paredes solucionou 185 ca-
sos de ninhos de vespa asiáti-
ca entre outubro e dezembro 
do ano passado.

No balanço da atividade, a 
Proteção Civil da autarquia 
indica que recebeu, ao longo 
do último ano, 399 comunica-
ções de localização de ninhos 
de vespas asiáticas no conce-
lho de Paredes.

Recorde-se que “a Câma-
ra de Paredes dispõe de equi-
pa própria, composta por 
quatro elementos com for-
mação especializada, para 
fazer face a esta praga, que 
tem alastrado um pouco por 
todo o país”, sublinha o verea-
dor do Pelouro da Proteção 
Civil, Elias Barros.

Em Portugal a capacidade 

de reprodução da vespa asiá-
tica tem sido “impressionan-
te”, afirma Elias Barros, “o que 
levou o Governo a reequacio-
nar o programa de combate à 
vespa asiática com base nu-
ma comissão de acompanha-
mento para avaliar a estraté-
gia para fazer face a esta es-
pécie invasora. No município 
de Paredes o combate a esta 
p r a g a  t e m  s i d o  u m a 
prioridade”.

Segundo o Serviço da Pro-
teção Civil da autarquia pare-
dense, “o extermínio dos ni-
nhos de vespa asiática é efe-
tuado à noite, mas torna-se 
necessária a verificação do 
local sinalizado durante o dia 
para preparar a forma de 
atuação, que envolve, de res-
to, a equipa a tempo inteiro. 
As técnicas utilizadas são o 

uso de fogo e, na ausência 
dessa possibilidade, a utiliza-
ção de inseticidas”.

Em alguns casos, se hou-
ver necessidade de precaver 
a ocorrência de incêndios ou 
de utilizar autoescadas é soli-
citada, para o efeito, a colabo-
ração dos bombeiros. Note-
-se que cerca de 10 por cento 
dos 399 contactos referem-
-se a outras espécies, avista-
mentos e diversas situações 
de vespeiros inacessíveis.

A presença em Portugal 
da vespa velutina foi reporta-
da pela primeira vez em 
2011. Trata-se de uma espé-
cie asiática com uma área de 
distribuição natural pelas re-
giões tropicais e subtropicais 
do Norte da Índia ao leste da 
China, Indochina e arquipéla-
go da Indonésia.

O Banco Local do Volunta-
riado da Câmara Municipal de 
Paredes está a recrutar voluntá-
rios para o projeto “Nos Trilhos 
de Inclusão - Conhecer para 
intervir”. 

O projeto, que transita da 
anterior gestão autárquica, tem 
como missão fazer um retrato 
da população com deficiência e 
incapacidade residente no con-
celho, assim como das necessi-
dades dos seus cuidadores. Vi-
sa, igualmente, impulsionar a 
prática do voluntariado, incutin-
do aos voluntários uma verda-
deira cultura de cidadania ativa 
e solidária.

Com este desafio de cariz 
social, pretende-se que estes 
voluntários recolham informa-
ção, sinalizem e identifiquem no 
terreno as pessoas com defi-
ciência e incapacidade existen-

tes, num trabalho concertado 
com as Juntas de Freguesia, pá-
rocos e demais instituições do 
concelho.

Os voluntários devem ter 
escolaridade mínima ao nível do 
12º ano de escolaridade, residir 
no concelho e ter conhecimen-
tos ou experiência profissional 
na área social.

Aos interessados, que deve-
rão manifestar a sua pretensão 
até ao próximo dia 31 de janeiro, 
mediante ficha de inscrição dis-
ponível na página da internet do 
município, será ministrada for-
mação e assegurado seguro, 
certificado de participação e 
cartão de voluntário com bene-
fícios/descontos em determina-
das lojas do concelho. 

Beatriz Meireles, vereadora 
do Pelouro da Ação Social da 
Câmara de Paredes sublinha 

que “é de extrema importância 
valorizar a criação de redes de 
voluntariado, de modo a conse-
guirmos um registo de pessoas 
com deficiência e implementar-
mos, em tempo útil, medidas de 
a c o m p a n h a m e n t o  s o c i a l 
adequado”.

Segundo dados de 2016, em 
instituições como o Emaús, o 
Lar Residencial de Sobrosa, a 
AIJA e os agrupamentos de es-
colas havia entre 150 a 200 ca-
sos sinalizados de pessoas com 
deficiência e incapacidade. 

Adão Barbosa, Presidente 
da delegação de Paredes da As-
sociação Portuguesa de Defi-
cientes, na ocasião, admitia que 
o projeto “Nos Trilhos de Inclu-
são - Conhecer para intervir, “é 
um projeto muito importante, 
mas de difícil concretização” por 
causa do isolamento. 

Proteção Civil de Paredes  
ataca vespa asiática

Câmara recruta voluntários para 
projeto “Nos Trilhos da Inclusão”

António Orlando | texto
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Associação Comer-
cial do Porto, pro-
moveu no dia 19 de 

janeiro, no Palácio da Bolsa, um 
debate sobre o futuro das áreas 
metropolitanas de Lisboa e do 
Porto. Eduardo Cabrita, Secre-
tário de Estado da Administra-
ção e Fernando Medina, autar-
ca do PS, na Câmara de Lisboa, 
presentes no debate, desafia-
ram o novo líder do PSD, Rui 
Rio, para um acordo de descen-
tralização que possa ser fecha-
do até ao verão.

Em causa está o pacote le-
gislativo relativo à passagem de 
competências para o nível me-
tropolitano em Lisboa e Porto 
(de que são exemplo os trans-
portes), mas sobretudo para as 
autarquias, em áreas que vão da 
gestão das praias à educação, 
das áreas sociais às estradas 
que atravessam as zonas urba-
nas. Na Assembleia da Repúbli-
ca está a Lei-Quadro da descen-
tralização e há depois 23 diplo-
mas sectoriais e uma proposta 
de alteração da Lei das Finanças 
Locais a serem discutidos com a 
Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses.

“Dizer que a descentraliza-
ção depende de uma revisão 
constitucional seria mais uma 
forma de dizer: vamos deixar 
isso para mais tarde, atirou 
Eduardo Cabrita.

O Governante disse esperar 
que o primeiro semestre de 
2018 seja "histórico para a con-
cretização da descentraliza-
ção", vendo no atual contexto 
político uma "grande oportuni-
dade" para aprofundar e avan-
çar nesse processo.

O contexto politico tem a 
ver com o facto de os autarcas 
estarem em início de mandato, 
de não haver eleições agenda-
das para este ano, de haver um 
Presidente da República "forte-

mente empenhado" nesse dos-
siê, um primeiro-ministro que 
foi presidente da Câmara de 
Lisboa e agora também um no-
vo líder no PSD, Rui Rio, que 
cumpriu 12 anos como autarca 
no Porto.

Eduardo Cabrita indicou 
que "está na hora de verdadei-
ramente deixarmos as descul-
pas – haverá sempre muitas – e 
as reservas políticas à esquerda 
e à direita", insistindo que o pe-
ríodo até ao Verão "correspon-
de a uma oportunidade única e 
histórica com a qual todos de-
vem ser responsabilizados po-
sitiva ou negativamente por 
aquilo que aconteça ou não 
aconteça".

O autarca de Lisboa, Fer-
nando Medina, apelou a que 
"até ao Verão, aproveitando a 
estabilização do quadro políti-
co com a nova liderança do 
PSD" – necessária para um 
acordo abrangente no Parla-
mento e no âmbito autárquico 
–, possa ser fechado um acordo 

nas duas matérias: descentrali-
zação de competências e de re-
cursos para os municípios e 
t a m b é m  p a r a  a s  á r e a s 
metropolitanas.

Já Rui Moreira, autarca do 
Porto, diz que vê os Governos 
sucederem-se com "excelentes 
intenções," mas que "depois no 
dia-a-dia, ao fim de algum tem-
po, esse impulso inicial" dos 
Executivos nacionais acaba por 
enfraquecer.

“Quase toda a gente "enten-
de as virtudes da descentraliza-
ção, até pela experiência nos 
outros países. Todavia, quando 
são levadas para o terreno algu-
mas decisões que podiam acen-
der a luz da descentralização, vê 
de imediato [muita gente] desa-
tar aos gritos. Há um corporati-
vismo que se abastece desse 
centralismo abespinhado", 
explicou.

Um dos exemplos dados por 
Moreira foi a decisão do Gover-
no de transferir a sede do Infar-
med para o Porto.

Governo desafia PSD para acordo de  
descentralização "em benefício das câmaras"
REFORMA. Em causa está a transferência de competências dos transportes a nível metropolitano, mas sobretudo para as au-
tarquias, em áreas que vão da educação às áreas sociais até às estradas.

António Orlando | texto

“Aguardo com muita expectativa a 
descentralização. Sou um defensor que as 
autarquias estando mais perto dos pro-
blemas têm mais capacidade de os resol-
ve r  e  s ã o  m a i s  e f i c i e n t e s  n a  s u a 
resolução.

Esta aliás é a razão pela qual já aumen-

tamos em 10% as transferências para as 
Freguesias, para estas terem mais capaci-
dade financeira para poderem atribuir 
mais competências.

Esta é justamente a grande questão, os 
municípios só poderão fazer jus à descen-
tralização, só poderão admitir mais com-
petências, se lhes for atribuído um pacote 
financeiro de apoio para as realizar.

Veja-se o caso da lei da defesa da flo-
resta. O Estado quer que os municípios se 
substituam aos proprietários que não fa-
çam a limpeza das florestas. Os municí-
pios são as entidades mais próximas dos 
proprietários e são os que estariam em 
melhores condições de o fazer, mas se não 
tiverem apoio financeiro para o fazer a 
descentralização nesta matéria não 
avança.”

Alexandre Almeida 

 Presidente da Câmara Municipal de Paredes

OPINIÃO

Descentralização

Eduardo Cabrita secretário de Estado da Administração  
Interna quer descentralizar  poderes para as Autarquias
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JORNADA 17ºJOR. 
  20/01

Caíde Rei 1-0 ADC Frazão

Lousada B 0-2 AD Marco 09

  21/01

ASS Nevogilde 1-1 CCD Sobrosa

Raimonda 2-4 UDS Roriz

SC Salvadorense 0-0 UD Torrados

Livração 3-3 S. L. Douro

FC Parada 2-2 FC Lagares

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

JORNADA 15ºJOR. 
  20/01

Bougadense B 1-1 Zebreirense

Aliados Lordelo B 4-1 Ramaldense

Monte Córdova 2-1 ISC Sobreirense

GDC Ferreira 7-2 Vandoma

Leões Seroa 3-1 Escola Futebol 115

Al. Gandra B 3-3 SC Nun´Álvares B

  21/01

Sp. Cruz 0-3 Baltar

AC Gervide 1-3 Inter Milheirós

M. G. Costa 1-2 Melres DC

JORNADA 18ºJOR. 
  21/01

Ermesinde 1936 1-3 FC Vilarinho

SC Nun´Álvares 1-1 Barrosas

Vila Meã 1-0 Paços Ferreira B

Tirsense 1-0 Rebordosa AC

Penafiel B 2-4 Aliados Lordelo

Paredes 1-0 CD Sobrado

Lixa 4-1 Folgosa da Maia

Baião 2-4 S. Pedro da Cova

JORNADA 17ºJOR. 

  21/01

Cesarense 2-2 SC Salgueiros

Freamunde 0-0 Gondomar

Trofense 2-0 Sousense

FC Felgueiras 1932 2-0 AD Sanjoanense

Cinfães 4-3 FC Pedras Rubras

Aliança de Gandra 2-0 Sp. Espinho

Canelas 2010 2-3 SC Coimbrões

Camacha 3-4 Amarante FC

JORNADA 16ºJOR. 
  13/01

UD Torrados 1-2 Raimonda

  14/01

AD Marco 09 2-2 ASS Nevogilde

CCD Sobrosa 2-3 AD Várzea FC

UDS Roriz 0-1 Lousada B

FC Lagares 0-0 SC Salvadorense

S. L. Douro 3-2 Caíde Rei

ADC Frazão 1-0 FC Parada

AJM Lamoso 1-2 Livração

JORNADA 14ºJOR. 
  13/01

M. G. Costa 2-1 Monte Córdova

SC Nun´Álvares B 3-1 Leões Seroa
  14/01

Inter Milheirós 4-1 ISC Sobreirense

Baltar 4-0 AC Gervide

Zebreirense 3-2 Aliados Lordelo B

Melres DC 0-1 Al. Gandra B

Escola Futebol 115 0-4 GDC Ferreira

Vandoma 1-0 Bougadense B

Ramaldense 5-1 Sp. Cruz

JORNADA 17ºJOR. 

  14/01

FC Vilarinho 1-2 Tirsense

Barrosas 2-0 Ermesinde 1936

Vila Meã 1-1 SC Nun´Álvares

Rebordosa AC 4-2 Penafiel B

Aliados Lordelo 3-1 Lixa

CD Sobrado 2-1 Baião

Folgosa da Maia 1-0 Paredes

Paços Ferreira B 1-1 S. Pedro da Cova

JORNADA 16ºJOR. 
  20/08

Amarante FC 1-1 Cesarense

  14/01

Gondomar 3-0 Trofense

Sousense 1-0 Aliança de Gandra

AD Sanjoanense 2-0 Camacha

FC Pedras Rubras 0-3 FC Felgueiras 1932

Sp. Espinho 1-0 Canelas 2010

SC Coimbrões 4-0 Cinfães

  07/02

SC Salgueiros 21:00 Freamunde

PROXIMOS JOGOS  18ª JOR. 

28/01

AD Marco 09 - Raimonda; CCD Sobrosa 

- Lousada B;  ASS Nevogilde -  AD Várzea 

FC;  UDS Roriz - SC Salvadorense;  UD Tor-

rados - FC Parada;  ADC Frazão - Livração;  

FC Lagares - Caíde Rei;  S. Lourenço Douro 

- AJM Lamoso

PROXIMOS JOGOS  16 ª JOR. 

28/01
Baltar - Aliados Lordelo B;  Inter Milheirós 

- Sp. Cruz;  ISC Sobreirense - AC Gervide;  

Ramaldense - Bougadense B; Zebreirense 

- GDC Ferreira;  SC Nun´Álvares B - Mare-

chal Gomes da Costa;  Escola Futebol 115 

- Aliança de Gandra B;  Vandoma - Leões 

Seroa;  Monte Córdova - Melres DC

PROXIMOS JOGOS  19ª JOR. 

28/01

Rebordosa AC - Ermesinde 1936;  FC Vi-

larinho -  SC Nun´Álvares; Barrosas - Vila 

Meã;  Aliados Lordelo - Tirsense; Folgosa 

da Maia - Penafiel B;  S. Pedro da Cova 

- Paredes;  CD Sobrado - Lixa;  Paços Fer-

reira B - Baião

PROXIMOS JOGOS  18 ª JOR. 

28/01
Gondomar - Cesarense; Sousense 

- Freamunde;Trofense - Aliança de 

Gandra;  SC Salgueiros - Camacha;  

Amarante FC - FC Felgueiras 1932;  

FC Pedras Rubras - Canelas 2010;  AD 

Sanjoanense - Cinfães;   SC Coimbrões 

- Sp. Espinho

PROXIMOS JOGOS  19ª JOR. 

04/02

SC Salvadorense - AD Marco 09;  Raimon-

da - CCD Sobrosa;  Lousada B - 

ASS Nevogilde;  FC Parada - UDS Roriz;  

Caíde Rei - UD Torrados;  AJM Lamoso - 

ADC Frazão;  Livração - FC Lagares;  AD 

Várzea FC - S. Lourenço Douro

PROXIMOS JOGOS  17 ª JOR. 
04/02
Aliados Lordelo B - Inter Milheirós;  Sp. 
Cruz - ISC Sobreirense;  AC Gervide - Mon-
te Córdova;  Bougadense B - Baltar;  GDC 
Ferreira - Ramaldense;  Marechal Gomes 
da Costa - Escola Futebol 115;  Aliança de 
Gandra B - Vandoma;  Leões Seroa - Ze-
breirense;  Melres DC - SC Nun´Álvares B

PROXIMOS JOGOS  20 ª JOR. 

04/02

SC Nun´Álvares - Rebordosa AC;  Vila Meã 

- FC Vilarinho;  Barrosas -  Paços Ferreira 

B; Ermesinde 1936 - Aliados Lordelo;  Tir-

sense - Folgosa da Maia; Lixa - S. Pedro da 

Cova;  Penafiel B - CD Sobrado;  Paredes 

- Baião

PROXIMOS JOGOS  19 ª JOR. 
04/02
FC Felgueiras 1932 - SC Salgueiros;  
Cesarense - Sousense;  Freamunde 
-  Trofense;  Cinfães - Amarante FC; 
Canelas 2010 - AD Sanjoanense;  
Aliança de Gandra - SC Coimbrões;  
Sp. Espinho - FC Pedras Rubras;  Cam-
acha - Gondomar

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 42 17

2 Livração 33 17

3 Caíde Rei 32 17

4 FC Parada 30 17

5 UD Torrados 29 17

6 CCD Sobrosa 27 17

7 S. Lourenço Douro 27 17

8 AJM Lamoso 24 17

9 UDS Roriz 23 17

10 AD Várzea FC 21 17

11 Lousada B 20 17

12 ADC Frazão 20 17

13 FC Lagares 16 17

14 Raimonda 12 17

15 ASS Nevogilde 11 17

16 SC Salvadorense 9 17

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 40 15

2 Baltar 39 15

3 Ramaldense 34 15

4 GDC Ferreira 29 15

5 Aliados Lordelo B 27 15

6 AC Gervide 26 15

7 Sp. Cruz 24 15

8 Bougadense B 22 15

9 Melres DC 22 15

10 Aliança de Gandra B 21 15

11 Monte Córdova 20 15

12 Vandoma 16 15

13 SC Nun´Álvares B 15 15

14 ISC Sobreirense 15 14

15 M. G. Costa 13 15

16 Zebreirense 9 15

17 Leões Seroa 7 15

18 Escola Futebol 115 3 15

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 46 18

2 Rebordosa AC 37 18

3 Paredes 35 18

4 Vila Meã 31 18

5 Tirsense 31 18

6 Barrosas 29 18

7 Paços Ferreira B 26 18

8 CD Sobrado 26 18

9 FC Vilarinho 22 18

10 Ermesinde 1936 22 18

11 Lixa 21 18

12 S. Pedro da Cova 21 18

13 SC Nun´Álvares 20 18

14 Baião 13 18

15 Folgosa da Maia 11 18

16 Penafiel B 10 18

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Sp. Espinho 34 17

2 Cinfães 34 17

3 FC Felgueiras 1932 31 17

4 Cesarense 30 17

5 Gondomar 29 17

6 Amarante FC 26 17

7 SC Coimbrões 24 17

8 AD Sanjoanense 21 17

9 FC Pedras Rubras 21 17

10 Canelas 2010 20 17

11 Camacha 19 17

12 Trofense 17 17

13 Freamunde 16 16

14 SC Salgueiros 15 16

15 Aliança de Gandra 15 17

16 Sousense 13 17

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

PARADA ...................................... 2

LAGARES ..................................... 2

Local – Cidade Desportiva de 

Paredes

Arbitro – Mário Tibério 

Parada – Henrique; Nuno Ro-

drigues (Nuno Santos,70), Lo-

pes (Sérginho,80), Zé Pedro e 

Agostinho; Albano, César e Dio-

go; Joãozinho, Leonel (Mou-

ra,80) e Patela (Peru,80).

Treinador – David Barbosa

Lagares – Carlos, Rebelo, Bar-

bosa (Flec,51), Miguel (Neca, 

46) e Nuno (Martinho, 51); Má-

rio, Óscar e Vitinha; Beto, Rafa 

(Marcelo,75) e Fábio (Paulo, 46).

Treinador – Rogério Rebelo

Ao intervalo – 2/0

Golos – Leonel (16), Joãozinho 

(41) e Neca (52 e 65)

O FC Parada foi  sur-
preendido “em casa” pelo 
Lagares (Felgueiras). Nada 
o fazia prever. A ganhar por 
2/0 ao intervalo os pupilos 
de David Barbosa, foram 
surpreendidos pela boa se-
gunda parte do adversário, 
muito por culpa de Neca, 
jogador que foi lançado no 
jogo, por Rogério Rebelo. A 
mexida no xadrez da equipa 
do Lagares revolucionou o 
futebol praticado no sinté-
tico da Cidade de Paredes. 
Neca apontou, inclusivé, os 
dois golos que ditaram o re-
sultado final. 

O FC Parada ainda ten-
tou reagir ao duplo golpe 
mas não foi capaz. 

Com este empate a equi-
pa de Parada de Todeia per-
deu terreno para os rivais 
do Marco de Canaveses, a 
A.D.Marco09 e Livração na 
luta pelos lugares de subida 
à Divisão de Honra da AFP.

A secção de basquetebol 
da delegação de Paredes da 
Associação Portuguesa de 
Deficientes (APD – Paredes) 
recebeu no dia 20 de janeiro, 
12 novas cadeiras de rodas, 
numa oferta financiada por 
empresários do concelho. A 
entrega aconteceu no âmbito 
da fase final de sub-18 mascu-
linos e sub-19 femininos, pro-
va organizada pela Associa-
ção de Basquetebol do Porto 
em colaboração com a Câma-
ra de Paredes, que decorreu 
no último fim de semana no 

Pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo. Parte da receita an-
gariada com a final reverteu 
para a APD-Paredes. 

O equipamento custou 
cerca de 50 mil euros e foi 
comparticipado nomeada-
mente pelo empresário, Do-
mingos Barros. As cadeiras 
foram postas à prova num jo-
go oficial do Campeonato 
Distrital da 1ª Divisão em ca-
deira de rodas, com a equipa 
APD Paredes a vencer por 
(43 – 34) a formação GDD 
Alcoitão. 

FC Parada  
escorrega “em casa”

Basquetebol  
com novas cadeiras 
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DESPORTO

O 
concelho de Pa-
redes volta a es-
tar integrado no 

Rally de Portugal. Na prova a 
contar para o Mundial e que 
este ano se disputa entre 17 e 
20 de maio, o concelho pare-
dense volta a ser o primeiro a 
ver as máquinas em ação no 
Shakedown em Baltar a par-
tir das 7.30 horas do dia 17 de 
maio. Nessa ocasião, os pilo-
tos serão desafiados a fazer 
uma espécie de aquecimen-
to, extracompetição, no tra-
çado de 4.60 quilómetros.

Os amantes do rally po-
dem ver os bólides em com-
petição num total de 20 pro-
vas especiais de classificação 
(PEC).

Na região as PEC aconte-
cem em Lousada, Amarante e 
aqui ao lado no Porto. No Eu-
rocircuito de Lousada, no dia 
17 de maio, dois carros em si-
multâneo farão sucessiva-
mente os 3.36 quilómetros 
d e  c l a s s i f i c a t i v a  e m 
contrarrelógio.  

No dia seguinte, sexta-fei-
ra, o Rally de Portugal regres-
sa à cidade do Porto para o 
Street Stage que, em 2017, se 
disputou em Braga. 

A “novidade” Street Sta-
ge foi introduzida no Rally 
de Portugal em 2016, preci-
samente na cidade invicta, 
sendo que, na altura, os pilo-
tos aceleraram na Avenida 
dos Aliados e na Avenida da 
Ponte. Agora a autarquia e o 
organizador do premiado 
rally querem levar a prova 
até à zona dos Clérigos, num 
traçado que permitirá ainda 
mais zonas de público e me-
lhor mobilidade da cidade", 
s u b l i n h a  a  a u t a r q u i a 
portuense.

No sábado, dia 19, será a 

última oportunidade para 
os amantes do rally verem 
os bólides a evoluírem na 
região. Será em Amarante 
numa dupla classificativa, a 
mais longa do rally. 

A Power Stage, segunda 
passagem por Fafe, no Do-
mingo dia 20, fecha o rally 
português no mundial de 
2018. Agora é só contar os 
dias que faltam: 110.

RETORNO 
ECONÓMICO 

Em 2017 o Rally de Por-
tugal teve um retorno para o 
país de “137 milhões de eu-
ros”, segundo contas dita-
das aos jornalistas por Car-
los Barbosa, presidente do 
Automóvel Club de Portu-
gal (ACP), estimando que a 
edição 2018 vai ser “ainda 
maior”.

Carlos Barbosa recor-
dou que o Rally de Portugal 
é,  hoje em dia,  “o maior 
evento desportivo e o maior 
evento turístico em Portu-
gal desde o Euro 2004”, quer 
seja evento regular ou não 
regular, e que este ano de 
2018 vai voltar a realizar-se 
na zona do Norte entre 17 e 
20 de maio, porque é a “zona 
favorita, não só em termos 
de classificativas, como 
t a m b é m  e m  t e r m o s  d e 
público”.

“No ano passado [2017] 
tivemos cerca de 1,2 milhões 
de pessoas e, portanto, é uma 
loucura o rally no Norte”, clas-
sificou aquele responsável, 
referindo que em 2017, o 
Rally de Portugal originou 
“60 milhões de euros em co-
midas e dormidas em três 
dias” e deu cerca de “30 mi-
lhões em IVA ao Estado”, que 
“apenas” deu “um milhão de 
subsídio através da Comissão 
de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte.

“Se não fosse o esforço 
das câmaras, não havia Rally 
de Portugal”, lamentou Car-
los Barbosa, alertando que é 
“fundamental” o apoio do Es-
tado, “porque é um evento 
nacional”.

No ano em que o Rally de 
Portugal deu de retorno dire-
to ao país de 137 milhões de 
euros, trabalharam naquele 
evento 1200 pessoas acres-
centou Carlos Barbosa.

Paredes volta a ver primeiro 
o Rally de Portugal 2018
AUTOMOBILISMO. Na região as PEC acontecem em Lousada, Amarante e aqui 
ao lado no Porto com a Street Stage. Rally de 2017 bateu recorde de retorno 
económico, garante o ACP.

António Orlando | texto

 
Quinta 17 de Maio

Shakedown (Paredes) – 4.60 km – 7:30

PE1 – SSS Lousada – 3.36 km – 18:10

Sexta 18 de Maio

PE2 – Viana do Castelo 1 – 26.73 km – 9:15

PE3 – Caminha 1 – 18.11 km – 10:12

PE4 – Ponte de Lima 1 – 27.54 km – 10:52

PE5 – Viana do Castelo 2 – 26.73 km – 15:25

PE6 – Caminha 2 – 18.11 km – 16:22

PE7 – Ponte de Lima 2 – 27.54 km – 17:02

PE8 – Porto Street Stage 1 – 1.85 km – 19:03

PE9 – Porto Street Stage 2 – 1.85 km – 19:28

Sábado 19 de Maio

PE10 – Vieira do Minho 1 – 17.38 km – 9:06

PE11 – Cabeceiras de Basto 1 – 22.22 km – 9:44

PE12 – Amarante 1 – 37.60 km – 11:03

PE13 – Vieira do Minho 2 – 17.38 km – 15:08

PE14 – Cabeceiras de Basto 2 – 22.22 km – 15:46

PE15 – Amarante 2 – 37.60 km – 17:05

Domingo 20 de Maio

PE16 – Montim 1 – 8.64 km – 8:52

PE17 – Fafe 1 – 11.18 km – 9:25

PE18 – Luílhas – 11.89 km – 9:53

PE19 – Montim 2 – 8.64 km – 10:52

PE20 – Fafe 2 – (Power Stage) – 11.18 km  – 12:18

A equipa feminina de Polo 
Aquático de Paredes, em jogo 
realizado no dia 20 de janeiro, 
levou de vencida a formação 
do Pacense por um claro 11-6 
nos quartos-de-final da Taça 
de Portugal Feminina. Com 
este resultado, as meninas de 
Paredes juntam-se a Benfica, 
Fluvial Portuense e Algés na 
disputa pela presença na final. 

Nos quartos-de-final, além 
da vitória paredense, o Fluvial 
Portuense, atual detentor do 
troféu, bateu o Gondomar por 
13-5 e o Benfica levou a me-
lhor frente ao Lousada Séc. 
XXI por 26-6.

Nas meias-finais da Taça de 
Portugal Feminina, a 28 de 
Abril, em Braga, o Benfica terá 
pela frente o Paredes e o Flu-
vial Portuense medirá forças 
com o Algés. A final está mar-
cada para 29 de Abril, no mes-
mo local.

Refira-se que Paredes e Pa-
cense já se tinham encontrado 
para o campeonato, oito dias 
antes, na 7ª jornada do cam-
peonato nacional e, tal como 
agora, as paredenses vence-
ram, na altura por 10-3.

EQUIPA MASCULINA EMPA-

TOU EM GUIMARÃES 

O Paredes e o Vitória SC 
empataram, em Guimarães, a 

sete golos na 10ª jornada do 
Campeonato de Portugal 1ª 
Divisão Masculina. Ambas as 
equipas lutam por garantir um 
lugar no play-off e cada ponto 
conquistado poderá garantir 
uma vantagem no “empare-
lhamento” para essa fase do 
campeonato.

Com este empate o Spor-
ting voltou a aproximar-se da 
equipa paredense, ficando 
apenas à distância de 1 ponto. 
O Paredes é 3º classificado, 
posição alcançada na ronda 
anterior e que resultou da pri-
meira vitória em Lisboa, esta 
época diante do Algés, destro-
nando o Sporting.

Segue-se o confronto com 
o primeiro classificado do 
campeonato, o Clube Fluvial 
Portuense, que antecede pre-
cisamente a receção do Pare-
des à equipa de Alvalade.

Os Lumberjacks perderam, 
no dia 14 de janeiro, por 35-20 
diante do Portuscale Dragons, 
em jogo realizado na Cidade 
Desportiva de Paredes, a contar 
para a Liga Portuguesa de Fute-
bol Americano. Os Jacks peran-
te uma das equipas em melhor 
forma na liga deram boa réplica, 
mas não conseguiram discutir o 
resultado até ao final. 

Uma semana antes, a 7 de 
janeiro, os Lamberjacks tinham 
perdido, por um ponto (25-24) 
diante dos Black Knights.

O Paredes Lumberjacks se-
gue na última posição do Norte 
com zero pontos. As hipóteses 
de classificação para os playoffs 
são diminutas.  No dia 27 de ja-
neiro os Lumberjacks voltam a 
jogar em casa, recebendo o Bra-
ga Black Knights. 

O Portuscale Dragons lidera 
o Grupo Norte. 

PÓLO AQUÁTICO

Paredes apurado  
para as meias-finais  
da Taça de Portugal feminina

Paredes Lumberjacks  
ainda não ganhou  
no Futebol Americano

António Orlando | texto

Elias Barros, hoje vereador na Câmara de  
Paredes, fez rally 2017 com o navegador  Paulo Babo
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A 
Piscina Rota do 
Móveis, em Re-
carei, encerrada 

temporariamente por causa 
dos danos provocados pela 
tempestade Ana, reabre no 
final deste mês já com um 
Plano de Emergência (PE). 
Quando acontecer, será o 
primeiro edifício municipal 
equipado com tal instru-
mento de proteção civil.

 Aparentemente, não foi 
por falta de alertas das au-
toridades, designadamente, 
da Delegação de Saúde que 
não existem os PE nos edifí-
cios propriedade do Municí-
pio de Paredes. “A Delegada 
de Saúde de Paredes há 
anos que faz sucessivas re-
comendações à Câmara, pa-
ra que sejam implementa-
dos Planos de Emergência”, 
explicou Paulo Silva, Verea-
d o r  c o m  o  P e l o u r o  d o 
Desporto. 

O certo é que até à data, 
segundo o responsável, “ne-
nhum outro edifício tem 

qualquer Plano de Emer-
gência que possa ser ativa-

do caso haja necessidade”.
O alegado incumprimen-

to da implementação de 
boas práticas de segurança 
de pessoas e bens foi revela-
do por Paulo Silva na reu-
nião de câmara após o ve-
reador do PSD, Rui Mouti-
nho, ter questionado do 
porquê da Piscina de Reca-
rei permanecer fechada, 
“com prejuízo para os uten-
tes e para a comunidade es-
colar”, aduziu.

Na resposta o Vereador 
do Desporto não poupou 
nas explicações e concluiu a 
intervenção anunciando 
que a piscina reabre no final 
do mês com o primeiro Pla-
no de Emergência. “Estamos 
a  f a z e r  u m  c o n j u n t o  d e 
obras para que possamos 
t e r  o  p r i m e i r o  P l a n o  d e 
Emergência Aprovado de 
um edifício municipal. Por-
que não há nenhum. As qua-

tro piscinas municipais não 
têm nenhum Plano de Emer-
gência. Estamos a fazer este 
para Recarei e já está a ser 
iniciado o plano de emer-
gência da piscina de Lorde-
lo”, disse. 

Os PE têm como objetivo 
sistematizar a evacuação 
dos ocupantes e limitar a 
p r o p a g a ç ã o  e  a s  c o n s e -
quências, por exemplo, de 
incêndios. 

Segundo a legislação em 
vigor, os PE são constituídos 
pela definição da Organiza-
ção a adotar em caso de 
emergência, pela indicação 
das entidades internas e ex-
ternas a contactar em situa-
ção de emergência; pelo 
Plano de Atuação, contem-
plando a organização das 
operações a desencadear 
pelos Delegados e Agentes 
de Segurança em caso de 
ocorrência de uma situação 

de emergência; Pelo Plano 
de Evacuação, o qual deve 
contemplar as instruções e 
os procedimentos, a obser-
var por todos os ocupantes 
da Utilização-Tipo, relativos 
à articulação das operações 
destinadas a garantir a eva-
cuação ordenada, total ou 
parcial, dos espaços consi-
derados em risco pelo res-
ponsável de segurança. 

PAINÉIS SOLARES
NAS PISCINAS 
NÃO FUNCIONAM 
O vereador do Desporto 

diantou que está a ser feito 
um levantamento para in-
tervenções nas outras pisci-
nas municipais do concelho, 
com o objetivo de diminuir 
custos. “Na Piscina Munici-
pal de Paredes foram insta-
lados painéis solares há 
quatro anos. Metade deles 
nunca funcionaram porque 
falta um condensador, uma 
peça de mil euros! E nós es-
tamos a gastar mais de dois 
ou três mil euros em gás”, 
criticou.

Em Recarei, as piscinas 
Rota dos Móveis estão en-
cerradas desde a tempesta-
de Ana que atirou ao chão 
um painel de vidro (8x4 me-
tros) que estava preso “com 
cinco parafusos de cada lado 
com buchas de seis centíme-
tros” precisou Paulo Silva. 
“Como o vidro não era o ade-
quado para uma piscina, ao 
cair estilhaçou. Tivemos que 
esvaziar os tanques porque 
havia vidro por tudo quanto 
é lado”, acrescentou.

No bate boca estabeleci-
do com Rui Moutinho, o so-
cialista apontou ainda o de-
do “à entulheira” que estaria 
armazenada nas catacum-
bas da Piscina suscetível de 
p ô r  e m  c a u s a  a  s a ú d e 
pública.

Edifícios municipais 
sem Planos de Emergência
PROTEÇÃO CIVIL. Denúncia feita em reunião do Executivo Municipal pelo Vereador com o Pelouro do Desporto. Piscina de Recarei 
guardava entulheira susceptível de pôr em causa a saúde pública.

António Orlando | texto

PUB



13Sexta-feira 12 de Janeiro de 2018  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

PUB

A 
Câmara Munici-
pal de Paredes 
dispõe de Esco-

las de Natação nas quatro 
piscinas municipais: Lor-
delo, Paredes (Piscina Jor-
ge Malheiro), Rebordosa e 
Recarei (Piscina Rota dos 
Móveis).

Com a dinamização das 
escolas de natação, a au-
tarquia diz pretender pro-
mover um desenvolvimen-
to sustentado da natação, 

apresentando aulas/níveis 
que abrangem todas as fai-
xas etárias dos munícipes.

O principal objetivo pa-
ra as aulas é “contribuir pa-
ra um maior desenvolvi-
mento psicomotor, bem 
como uma melhor evolu-
ção da sua personalidade e 
u m  m a i o r  s u c e s s o 
escolar”.

A hierarquização por 
níveis adequados aos alu-
nos justifica este desenvol-

vimento, uma vez que são 
criadas turmas com níveis 
homogéneos, permitindo, 
assim, uma intervenção 
mais específica, conduzin-
do a uma melhor aprendi-
zagem da modalidade e fa-
cilita a adaptação ao meio 
aquático”.

“Com quatro piscinas 
municipais, os munícipes 
de Paredes só têm a ganhar 
com a prática da natação. 
Assim sendo, entendemos 

p o t e n c i a r  a  o f e r t a  
desportiva e formativa das 
escolas de natação junto 
d o s  m u n í c i p e s  p a r a  
e s t i m u l a r  a s  c r i a n ç a s ,  
jovens e adultos a frequen-
taram com regularidade  
a s  n o s s a s  p i s c i n a s  e m  
prol da saúde, bem-estar  
e  d e s p o r t o ”,  r e f e r e  
Paulo Silva, vereador do 
Pelouro do Desporto da 
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes.

 
Atualmente, 1371 crianças e 1707 adultos frequentam as aulas de natação nas quatro piscinas do concelho.

Atividades aquáticas que poderá usufruir nas Escolas de Natação:
- Aulas para Bebés e Crianças: Iniciação, 6 meses aos 3 anos
- Aulas para Bebés e Crianças: Aprendizagem, 3 aos 12 anos
- Aulas para Jovens e Adultos: Aprendizagem, a partir dos 12 anos
- Aulas para Jovens e Adultos: Aperfeiçoamento, a partir dos 14 anos
- Aulas para Jovens e Adultos: Manutenção, a partir dos 16 anos
- Aulas para Jovens e Adultos: Master, a partir dos 16 anos
- Aulas para Adultos: AquaBootCamp
- Aulas para Adultos: Hidroginástica
- Aulas para Adultos: Hidrobike
- Natação Terapêutica: Aula dirigida a pessoas com diferentes patologias que procuram na água um meio para a sua recuperação.
- Vamos à Água: aula especifica de adaptação ao meio aquático para grupos de alunos/instituições com necessidades especiais.

Escolas municipais 
de Natação frequentadas 
por 1371 crianças 
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Breve reflexão sobre saúde

C
oncordo em absolu-
to com recente tex-
to publicado pelo 

Dr. Baptista Pereira que 

questiona o mito das “falsas 

urgências”, sombra física 

que parece sobrelotar os 

hospitais. A explicação fácil 

para múltiplas razões, e evi-

dentes responsabilidades. 

De dirigentes, profissionais 

e comunidade. A pergunta 

necessária é: será que o SNS 

está na atualidade em boa 

situação, preparado para a 

normalidade e para a crise? 

Há muitos mitos propa-

lados pelas administrações 

que não passam de fragili-

dades escondidas. Relem-

bro alguns deles. 

O mito da modernidade 

informática. Acumulam-se 

as falhas informáticas. Acu-

mulam-se o atraso na dispo-

nibilidade de dados com in-

teresse essencial na activi-

dade diária. O sistema não é 

devidamente gerido (falta 

de profissionais especiali-

zados?). São horas e horas 

de disfunções. É um cansa-

ço físico e psicológico. 

O mito da objectividade 

na avaliação. Já não falo da 

avaliação de desempenho 

dos profissionais, ridícula 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

farsa. Falo de números con-

cretos, indicadores, taxas. 

Objecto de compromisso, 

instrumento de contratuali-

zação. E de manipulação. 

Um dia destes, as urgên-

cias dos hospitais sobrecar-

regaram-se e foi  o caos. 

Acumularam-se macas e 

tempos de espera. O fenó-

meno teve epicentros em 

grandes hospitais, e nisso 

também abrangeu o Vale do 

Sousa e o Baixo Tâmega. 

Soaram as trombetas.  E 

nasceram dois culpados. A 

gripe e os Cuidados Primá-

rios de Saúde. Poucos ques-

tionaram o número de mé-

dicos das equipas de escala 

de urgências. Faltou alguém 

nos dias da crise? Poucos 

questionaram a composi-

ção dessas equipas. Seriam 

Internos, dotados de menor 

experiências nas áreas de 

Medicina em maior afluxo e 

necessidade de resposta, 

ou Médicos Indiferencia-

dos, ou Médicos seniores, 

mais capacitados?

A  r e s p o s t a  o f i c i a l  a o 

caos surgiu de imediato: 

abertura de novos horários 

de consulta nos Centros de 

Saúde. Mais (demasiados) 

utentes nos hospitais impli-

cam mais utentes nos Cen-

tros de Saúde. Mas o racio-

cínio simplista falhou: nos 

Centros de Saúde não hou-

ve mais procura. Porque os 

doentes (e suas patologias) 

são outros (outras). Mais 

cristianoribeiro@gmail.com

idosos, mais incapacitados, 

mais infecções respirató-

rias, mais descompensação 

de doenças crónicas. 

O SNS que tem diminuí-

do nos serviços oficiais ca-

mas de internamento é o 

mesmo que paga agora a 

peso de ouro diárias de in-

ternamento em unidades 

de saúde privada ou de Mi-

sericórdias. O SNS que tem 

dispensado profissionais 

ex p e r i m e n t a d o s  e  t e m 

apostado em soluções pre-

cárias e insatisfatórias de 

carreiras médicas e de en-

fermagem é o mesmo que 

em desespero se socorre de 

gente nova e impreparada, 

embora muito dedicada. O 

S N S  q u e  f e c h o u  S A S U ’ s 

abre precipitadamente e a 

tempo parcial os mesmos. 

Faltam camas de cuidados 

continuados públicos, falta 

apoio social a idosos sem 

família ou sem suporte fa-

miliar adequado. 

A gripe. Sempre a gripe. 

“Gripou” o sistema informá-

tico, “gripou” o diálogo en-

tre dirigentes e funcioná-

rios, “gripou” uma estraté-

gia coerente de utilização e 

valorização dos recursos 

existente, “gripou” a con-

fiança no sistema por parte 

de utentes, “gripou” a ver-

dade sobre os picos de in-

fecção gripal. 

N ã o  d e i x e m  o  S N S 

morrer.

O 
voluntariado é para mim a ex-
pressão máxima da solidarie-
dade entre os homens. 

Poder-se-ia afirmar que o voluntaria-
do é o amor em toda sua essência, porque 
pessoas voluntárias são dignas da condi-
ção humana, porque cuidam de desconhe-
cidos, sem, no entanto, receber remune-
ração e muito menos se preocupam em 
conquistar fama, dinheiro ou o reconheci-
mento da sociedade. O trabalho voluntá-
rio é a mais nobre das ações praticadas 
pelos seres humanos. 

Do voluntariado
O espírito cívico, a busca pelo bem-es-

tar social é o que movem as pessoas, com 
a finalidade de fazer com que a cidadania 
se torne plena, justa e democrática para 
todos os cidadãos, principalmente aque-
les que, por motivo ou outro, por ques-
tões circunstanciais de suas vidas, se en-
contram numa realidade dura e por isso 
difícil de enfrentar sem o importante 
apoio do voluntariado.

Não devemos no entanto esquecer 
que o trabalho voluntário requer o mes-
mo grau de profissionalismo e a mesma 
d e d i c a ç ã o  d e  u m  p r o f i s s i o n a l 
remunerado. 

De contrário, não se consegue de-
senvolver ações satisfatórias no que 
concerne ao atendimento às pessoas 
necessitadas. 

Por isso existem milhares de associa-
ções, de diversas naturezas e perfis, nu-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Advogado

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
ano começa com um frene-
sim de notícias que pare-
cem inquietar até os mais 

distraídos.
Rui Rio venceu as eleições diretas 

no Partido Social Democrata (PSD) e 
logo procurou relembrar o Ideário 
Político de Sá Carneiro quando em 
maio de 1974 fundou o partido. "O 
PSD de ideais de liberdade, unidade 
interclassista, de justiça social e 
igualdade de oportunidades, este é o 
ADN, a bússola que sempre me 
orientou e é a minha meta". Nos dias 
que se seguiram fez questão de afir-
mar que conta com os “genuínos”, 
procurando unir e requisitar os me-
lhores da sua herança.

Com isto, os partidos são feitos 
de história e de património político, 
e a forma como se discutem as lide-
ranças e os programas também diz 

muito da sua maturidade democráti-
ca, pois aqui se alguma surpresa 
houve foi a vontade dos militantes 
em virar uma pagina da sua história e 
deixar o caminho em pratos limpos; 
é a democracia a funcionar!

Em Paredes foram votar 331 so-
cial-democratas, um número eleva-
do de participação que gostaria de 
realçar dada a indefinição latente do 
desaire eleitoral do passado mês de 
outubro nas eleições Autárquicas e 
da divisão instalada nos órgãos con-
celhios quanto à escolha Nacional a 
fazer. Os militantes quiseram mos-
trar que há um orgulho patente na 
matriz dos ideais do PSD e, ao mes-
mo tempo, que não deixam de acre-
ditar que é possível a mudança num 
país com um rumo de esquerda no-
vamente a caminho do abismo. Para 
isso, também contribuiu a coragem 
dos protagonistas das listas do Con-
gresso de Lisboa: Inácio Costa e Nu-
no Martins, a dar a cara pelo conce-
lho. Julgo que continua a ser uma 
demostração de que os paredenses 
são muito social-democratas e qui-
seram mostrá-lo a votar. 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Em pratos limpos…Para es   perar ou olhar em frente?

mariocamilomota@gmail.com

PROFESSOR SAMBU
965 850 599 PAREDES 

Encontra-se no nosso país um grande mestre professor de astrologia, internacionalmente 
reconhecido com 37 anos de experiência. Ajuda a resolver problemas dos  mais difíceis ou 
graves com urgência e honestidade tais  como: Amor, amarração da  mulher em 7 dias e do 
homem  em 8 dias, impotência sexual, mau olhado, depressão  negócios, justiça, inveja, 
doenças espirituais, emprego,  maus vícios, drogas e alcoolismo.
LÊ A SORTE, FAZ-TE SABER O TEU PASSADO, PRESENTE E FUTURO.
FAÇO CONSULTAS À PRESENÇA OU À DISTÂNCIA, EM PORTUGUÊS OU EM FRANÇÊS

Av. Comendador Abílio Seabra, n.º 5, Ent. 1, 4580-029  | PAREDES

PUB
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

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

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

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

arquitetónico.

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

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

sexo.

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

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Do voluntariado
ma diversidade de tipos de trabalho e 
profissões, o que proporciona aos bene-
ficiados ser atendidos por profissionais 
especializados e que sabem o que fazer 
para atender da melhor maneira possí-
vel a pessoa ou a comunidade que ne-
cessita de ajuda.

São médicos, enfermeiros, engenhei-
ros, advogados, operários, construto-
res, militares, estudantes, técnicos em 
informática, professores, jornalistas, 
assistentes sociais, donas de casa, que 
se dedicam à causa voluntária em prol 
de uma sociedade solidária, que enfren-
tam as adversidades e combatem o 
egoísmo, a violência, o desdém, a avare-
za e a irresponsabilidade social. 

São pessoas valorosas que, conscien-
tes de sua importância para a sociedade, 
tratam de dignificar as suas vidas, ao dar 
a mão aos enfermos, aos abandonados, 

aos despossuídos, aos desalojados, às 
vítimas de violência e de injustiças e ne-
cessidades de todo tipo.

Não é fácil ser voluntário. 
Exige muito amor ao próximo e res-

peito e consideração para com aqueles 
que vivem momentos de fragilidade so-
cial e financeira. 

O voluntário é um ser ímpar, diferen-
ciado, porque ele é solidário e a solida-
riedade é a conduta e a ação mais nobre 
do espírito humano. 

É quando o homem e a mulher se 
aproximam de Deus. 

Por isso, e por saber que o volunta-
riado é algo mais do que especial, eu dei-
xo á atenção da Câmara Municipal de 
Paredes a necessidade e urgência de um 
apoio efetivo a todos aqueles que desin-
teressadamente dão o seu melhor pelo 
próximo.

Em pratos limpos…Para es   perar ou olhar em frente?
Entre a realidade e algumas "ver-

dades" plantadas diariamente em 
jornais e redes sociais, o facto é que 
Pedro Passos Coelho dá o exemplo 
de como deveria ser a democracia, 
ou seja, fecha-se um ciclo político e 
as eleições (se forem livres) abrem o 
caminho a olhar em frente. Basta 
que o caminho da opinião seja real, 
com os erros do passado e as vitó-
rias atingidas para que, na hora de 
avaliar políticas, na hora de fazer 
escolhas, fique tudo em pratos 
limpos. 

Agora, o PSD Paredes não poderá 
voltar atrás porque não irá emendar 
o desastre da escolha que não soube 
fazer a preparar as eleições de 2017 
e também não precisará de esperar 
por 2019 só porque alguém tem pre-
tensões de seguir a vida política 
‘tout court’ para ser deputado nas 
próximas eleições legislativas. Não é 
uma questão pessoal, mas sim uma 
visão para o concelho, de sacrifício 
pelo partido e sobretudo de serieda-
de na oposição ao PS atual da Câma-
ra de Paredes que rapidamente se 
instalou e está a fechar a porta à de-

mocracia porque não é aceitável que 
a o presidente feche as portas aos 
presidentes de junta (na definição 
de um horário semanal de atendi-
mento) ou tenha prometido baixar o 
IMI e pagar os livros e se tenha rapi-
damente esquecido dos país e dos 
cidadãos de Paredes. Pois, outra vez, 
genuínos são precisos e que não fal-
tem à palavra dada ao povo!

A escolha entre esperar ou voltar 
a acreditar será novamente escruti-
nada e caberá ao presidente da con-
celhia tomar essa decisão de convo-
car eleições, ou não. A acontecer 
impor-se-á uma questão de bom 
senso, de união e da responsabilida-
de que recairá sobre a cabeça de 
poucos que, como Rui Rio, vão ao 
encontro da mudança a olhar para o 
futuro. Certamente, o companheiro 
Manuel Fernando Rocha (determi-
nante nas escolhas do passado) que 
por diversas vezes coordenou o par-
tido e esteve perto da sua unificação, 
também já pensou que o lugar da 
oposição é pequeno para o PSD Pa-
redes e consigo poderá trilhar o ca-
minho para a vitória.

Um Orçamento 
de Estado que apoia  
os mais carenciados

O 
Orçamento do Es-
tado para 2018 é 
um orçamento que 

prossegue o reforço das po-
líticas sociais, através de 
medidas de combate à po-
breza e de apoio à família, 
sobretudo na primeira in-
fância, prossegue as medi-
das de reforço das transfe-
rências para pensionistas e 
visa reforçar e melhorar a 
eficiência do sistema de se-
gurança social. Neste con-
texto, o OE 2018 inclui um 
conjunto de medidas, desig-
nadamente no âmbito da 
Segurança Social,  como: 
Atualização de pensões em 
2018:

 a) Atualização anual le-
galmente prevista (janeiro 
2018) com o OE2016 foram 
repostas as regras de atuali-
zação regular das pensões, 
as quais se encontravam 
suspensas. No OE2017 foi 
ainda alterado o 1º escalão 
de atualização de pensões, 
passando de pensões até 1,5 
IAS para pensões até 2 IAS. 
Assim, em 2018 são atuali-
zadas todas as pensões nos 
termos previstos nos artigos 
4.º a 7.º da Lei n.º 53- B/2006, 
de 29 de dezembro, bem co-
mo no regime de proteção 
social convergente estabe-
lecido no artigo 6.º da Lei n.º 
52/2007, de 31 de agosto. 
Em janeiro de 2018 a gene-
ralidade dos pensionistas 
terão as suas pensões atuali-
zadas, sendo que os pensio-
nistas com pensões até cer-
ca de 857 euros têm um au-
mento real  do poder de 
compra. Terão atualização 
de pensões em janeiro de 
2018 cerca de 2,8 milhões 
de pensionistas da Seguran-

ça Social e da CGA, sendo 
atualizadas 3,6 milhões de 
pensões. O impacto finan-
ceiro associado a esta atuali-
z a ç ã o  r o n d a  o s  3 5 7 
milhões.

A partir  de agosto de 
2018 haverá uma atualiza-
ção extraordinária.

Os pensionistas que não 
tiveram atualização de pen-
sões entre 2011 e 2015 e 
recebem um montante men-
sal de pensões até 1,5 IAS 
(valor previsto de 642,72€, 
independentemente do nú-
mero de pensões) terão em 
agosto de 2018 direito a 
uma atualização extraordi-
nária de mais 10 euros face 
ao valor de pensões mensal 
que tinham direito em de-
zembro de 2017.

Os pensionistas que tive-
ram atualização de pensões 
entre 2011 e 20152 rece-
bem um montante mensal 
de pensões até 1,5 IAS (valor 
previsto de 642,72€, inde-

pendentemente do número 
de pensões) terão em agosto 
de 2018 direito a uma atua-
lização extraordinária de 
mais 6 euros face ao valor de 
pensões mensal que tinham 
direito em dezembro de 
2017. Este raciocínio aplica-
-se ao valor mensal de pen-
sões que têm direito e não 
ao que recebem efetiva-
mente por estar influencia-
do pelo subsídio de Natal, o 
qual deixa de ser pago em 
duodécimos no ano de 2018 
(sendo pagos os 100% em 
dezembro de 2018 no caso 
dos pensionistas da Segu-
rança Social e em novembro 
de 2018 no caso dos pensio-
nistas da CGA). Cerca de 
1,67 milhões de pensionis-
tas beneficiarão da atualiza-
ção extraordinária. O custo 
da total da atualização será 
de 35,4 milhões de euros em 
2018, representando em 
2019 um impacto anual de 
82,7 milhões de euros.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com



16 Sexta-feira 26 de Janeiro de 2018  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

A Junta de Freguesia de 
Baltar está a construir casas 
de banho públicas no Largo 
Pereira Inácio. Esta era uma 
necessidade que se fazia 

sentir há muitos anos, face 
aos inúmeros eventos que 
se realizam no espaço. A 
Junta aproveitou os antigos 
WC da escola Feira 1, situa-

das na Casa do Foral, e apro-
veitando a mão-de-obra da 
Junta de Freguesia, está a 
dotar o local de novas con-
dições, com um novo enqua-

dramento mais amplo, sem 
muros. A ideia é lentamente 
reconstruir o amplo espaço 
do passado,  numa nova filo-
sofia em que a ideia é me-

lhorar as condições existen-
tes de forma a trazer os bal-
tarenses para o centro de 
Baltar durante todo o ano e 
não apenas no verão. 

    BALTAR

Construção Casas de Banho no Largo Pereira Inácio

FAUSTINO 
 SOUSA

Empresa “Grudéns” ofe-
receu fatos de trabalho à 
J u n t a  d e  F r e g u e s i a .                                                                                                                
Os Fatos de Trabalho  com  
protetores e sinalizadores 
são uma necessidade para 
que os trabalhadores da Jun-

ta de Freguesia possam tra-
balhar com segurança e con-
forto. A Junta de Freguesia 
contactou a empresa que se 
dedica ao comércio deste ti-
po de equipamento, que se 
disponibilizou para oferecer 

o material. A empresa fez um 
serviço público que tem de 
ser realçado e os trabalhado-
res da Junta de Freguesia 
passaram a ser mais visíveis e 
a  t r a b a l h a r  c o m  m a i s 
segurança. 

A antiga estrada real em 
B a l t a r,  q u e  p a s s av a  e m 
frente à atual Junta de Fre-
guesia, seguia em direção à 
estalagem real do Areal, pe-
lo lugar de Além do Rio e 
seguia pelo atual lugar da 
Capela das Almas. Em fren-
te à Junta de Freguesia, fica 
a Casa da “Ardósia”, que é 
uma antiga estalagem, com 
c e n t e n a s  d e  a n o s  e  q u e 
mantém a traça original. 
Quando O Rei  D.  Carlos 
o c u p o u  a  e s t a l a g e m  d o 
Areal em 1869, os seus ca-
valeiros ficaram instalados 
na Casa da Ardósia que era 
uma estalagem bastante 
procurada e conhecida. O 
local era ponto de paragem 

obrigatório dos almocreves 
que faziam o seu comércio 
com produtos que trans-
portavam em animais de 
carga e que eram essenciais 
como pontos de ligação en-

tre as várias localidades. 
Por outro lado a Feira de 
Baltar existiu durante sécu-
los até à década de 50 do 
século passado. Em frente, 
no local onde está a Junta 
de Freguesia, ficava a Feira 
do Gado, onde se vendia≠m 
e trocavam animais. A esta-
lagem era o centro nevrálgi-
co de toda esta atividade 
histórica. Durante muitos 
anos esteve abandonada, 
até que o seu proprietário a 
reconstruiu e a transfor-
mou num conhecido restau-
rante. É um edifício que ne-
cessita de uma classificação 
mais condizente com o va-
lor cultural e histórico que 
comprovadamente possui.

A Associação Clube Jazz 
de Baltar vai organizar, em 
colaboração com a Junta de 
Freguesia, mais um Festival 
de Janeiras, que decorrerá 
amanhã, sábado, dia 27 de 
janeiro, pelas 21 horas. Está 

garantida a presença da As-
sociação Para o Desenvolvi-
mento de Mouriz, do  Cen-
tro Social e Paroquial de 
Baltar, do Rancho Folclóri-
co de Vilarinho de Cima e da  
Associação Clube Jazz de 

Baltar. Este Festival é o cul-
minar de um mês de Janei-
ro, em que a Associação 
Clube Jazz cantou as Janei-
ras a favor da Festa da Nos-
sa Senhora das Necessida-
des 2018.

Muitas das ruas em Bal-
tar continuam às escuras, 
sendo de destacar a  Aveni-
da da República, no troço 
entre a Capela da Nossa Se-
nhora das Necessidades e o 

Karting de Baltar, que apre-
senta muitos pontos de es-
curidão. A Junta de Fregue-
sia tem contactado de forma 
insistente a EDP no sentido 
de dar uma resposta ao pro-

blema. Depois de muitos 
contactos, a EDP começou 
finalmente a substituir as 
lâmpadas fundidas, num 
processo que ainda vai de-
morar algum tempo.

Doações na Junta de Freguesia

Casa da Ardósia é um  
edifício de grande valor Histórico

Cantares das Janeiras no Baltar'Arte

EDP começou a intervir em Baltar

    LORDELO

O distúrbio do muro 

É certo que, quando ela-
boramos um projeto de ar-
quitetura, tudo é pensado. 
Tudo é encaixado numa 
ideia definida como se fosse 
um puzzle. Também é certo 
que, quando se trata de uma 
obra pública, os imprevistos 
acontecem e podem deter-
minar um novo desenho. 
Uma nova solução para o 
problema que a malha urba-
na contém. Mas também é 
certo que essa verdade não 
pode criar novas vicissitu-
des problemáticas.    

Tudo isto para dizer que a 
requalificação do Km 26 da 
EN 209, que enfatizou a es-
tátua do Ribeiro da Silva, 
que na década de 50 ganhou 

duas voltas a Portugal, trou-
xe  c o n s i g o  d o i s  n o d o s 
negros. 

O primeiro está na largu-
ra da estrada. Um camionis-
ta, mesmo experiente, com 
décadas de volante, tem al-
guma dificuldade em con-
tornar o camião na requalifi-
cação que a IP - Infraestru-
turas de Portugal levou a 
cabo. 

O segundo, o mais pro-
blemático, está no muro que 
estrangula o passeio e cria a 

SILVIO
SILVA

quem conduz, e vem do lado 
do Minipreço, uma sensação 
de atrofiamento.

Uma vez que, quanto ao 
primeiro nodo, pouco há a fa-
zer. Recomendo que, quanto 
ao segundo, se faça todos os 
esforços, e se use toda a diplo-
macia possível, para mudar a 
configuração do muro.  Fora 
isso, tenho que aplaudir a elo-
quência do aspeto. Tenho que 
dizer que, finalmente, Ribeiro 
da Silva tem uma Praça à sua 
medida.
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No passado dia 19 de ja-
neiro os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa realizaram 
um Simulacro de incêndio na 
Escola EB 2.3 de Rebordosa 
com um Exercício de Evacua-
ção total das instalações, no 
âmbito do seu Plano de Segu-
rança Interno.

Cerca das 14h35m, deu-se 
uma explosão na cozinha da 
escola. A explosão provocou 
um incêndio e atingiu duas ví-

timas que ficaram com parte 
do corpo queimado e varias 
escoriações 

Foi ativado, de imediato, o 
Plano de Emergência Interno 
e acionados os meios de so-
corro, nomeadamente o pedi-
do de socorro aos Bombeiros 
de Rebordosa. Os voluntários  
deslocaram-se para a escola 
com três viaturas: uma de 
combate a incêndio urbano; 
uma ambulância e um carro 

de comando. Acionado o alar-
me em toda a Escola, todos os 
alunos, educadores docentes 
e não docentes se deslocaram 
para os “pontos de encontro” 
(campos de jogos),

As vítimas foram estabili-
zadas e encaminhadas para o 
hospital. 

No final deste Simulacro 
foi realizado um “briefing” nas 
instalações da escola, que 
contou com a presença de to-

dos, que teve a finalidade de 
avaliar o simulacro e analisar 
eventuais pontos a corrigir.

Com uma nota muito posi-
tiva, o simulacro teve também 
como objetivo demonstrar 
que a “segurança escolar não 
é um exclusivo das autorida-
des, mas que deve também 
ser partilhada pelos pais, edu-
cadores e alunos”, disse fonte 
dos bombeiros.  É que desta 
vez foi a brincar…

Sob a orientação do 
maestro Francisco Carneiro, 
a Tuna de Rebordosa apre-
sentou no passado dia 21 de 
Janeiro no salão da Junta de 
Freguesia o tradicional Con-
certo de Ano Novo. 

Um concerto ao estilo da 
Tuna de Rebordosa que já 
habituou os Rebordosenses 
apresentou ao longo de qua-

se uma hora,  “grandes 
músicas”. 

Foi sem dúvida uma boa 
maneira de dar as boas vin-
das ao novo ano.

Neste concerto o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes marcou presen-
ça, assim como alguns repre-
sentantes de algumas insti-
tuições de Rebordosa.

Simulacro na escola Tuna de Rebordosa  
deu concerto de Ano Novo

O mundo do futebol não é 
composto apenas pela Primei-
ra Liga, Liga dos Campeões ou 
Liga Europa…

Na freguesia de Cristelo, 
temos um grupo de atletas, 
que se juntaram para disputar 
a LIGA DA AMIZADE.

A ideia inicial surgiu através 
de António Pacheco (mais co-
nhecido por “Tiago”), e José 

Fernando Barbosa (que todos 
conhecem por “Jaime Graça”), 
a eles juntaram-se outros atle-
tas que, noutros tempos, foram 
jogadores da equipa de futebol 
do clube da terra, o Futebol 
Clube de Cristelo, e que funda-
ram os Veteranos de Cristelo. 

Actualmente, fazem parte 
dos Veteranos de Cristelo 
cerca de 25 atletas, que têm 
em comum o facto de verem o 
futebol como um jogo que 
une as pessoas, onde a natu-
ralidade, a idade, o estatuto e 
a posição financeira são irre-
levantes, o importante é que 

se entendem e que todos fa-
lam a mesma língua, encon-
trando no desporto os mais 

nobres valores da humanida-
de. A par dessa postura de 
equipa, os Veteranos de Cris-

telo, ao disputarem a Liga 
Amizade estão ainda a con-
tribuir para levar o nome da 
freguesia a todo o país, já que 
disputam jogos de norte a sul, 
ao mesmo tempo fazem com 
que as equipas adversárias 
venham conhecer a nossa 
terra e as nossas tradições.

A equipa tem como princi-
pal objectivo a seriedade nos 
jogos, trabalhando com muito 
afinco, mas a amizade que se 
cria com as equipas adversá-
rias e o convívio, também são 
um objectivo sério que muito 
consideram!

E prezando-se o desporto 
e o convívio gerado entre as 
equipas (resultados à parte), 
no corrente ano os Veteranos 
de Cristelo já se deslocaram a 
Massamá (concelho de Sin-
tra), Roriz (concelho de Bar-
c e l o s ) ,  e  a  V i l a  N ov a  d e 
Famalicão…

A equipa continua a mis-
são de treinar afincadamen-
te, jogar bem, conviver e criar 
amizades, levando o nome da 
nossa terra a mais destinos 
espalhados pelo país, estes 
são os seus ingredientes para 
o sucesso!

    CRISTELO

Veteranos de Cristelo vêm no futebol mais do que um jogo 

CARLA
NUNES

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa, no passa-
do dia 17 de Janeiro, assina-
laram os 40 anos da Associa-
ção Humanitária com o corte 
do tradicional bolo de aniver-
sário, sessão que contou com 
a presença dos órgãos sociais 
atuais e antigos e corpo ativo. 

Informou o Presidente Abel 
Moreira, da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa, 
para assinalar a data, a cor-
poração deslocou-se a vá-
rios estabelecimentos de 
ensino da cidade, e em to-
das as escolas foi colocado 
um bolo e cantados os para-
béns com os alunos, profes-
sores.  “Foi um momento 
único que quisemos parti-
lhar com a comunidade. Foi, 
t a m b é m ,  u m a  f o r m a  d e 

mostrar à comunidade lo-
c a l ,  n o m e a d a m e n t e  à s 
crianças, o trabalho dos sol-
dados da paz”, disse.

Abel Moreira informou, 
também, que no  âmbito do 
aniversário da instituição, a 
corporação vai promover 
várias actividades ao longo 
do ano, estando agendado 
para Março um concerto 
com a Banda de Vilela e uma 
prova de BTT, entre outras 
actividades.

De referir que os Bom-

beiros Voluntários de Re-
bordosa, instituição reco-
nhecida pela comunidade 
local ,  é  a  corporação de 
bombeiros mais jovem do 
concelho, dispõe de uma 
equipa de manobras que 
tem representado o país e o 
município várias vezes no 
estrangeiro. O corpo ativo 
tem dado provas de que es-
tá preparado para enfren-
tar as várias solicitações 
com que os soldados da paz 
estão hoje confrontados.

    REBORDOSA

40º. aniversário da Associação  Humanitária  
dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

2017 foi o nosso melhor ano 
de sempre. Na Remax Eficaz em 
Paredes conseguimos superar 
todas as expectativas e regista-
mos um crescimento muito pró-
ximo dos 60% em volume de 
comissionamento face ao pe-
ríodo homólogo 2016, com 260 
transações.

Na Remax Eficaz a nossa fi-
losofia tem como base principal 
ajudar os nossos clientes a re-
solver problemas e desblo-
quear situações, adaptando-
-nos a novas circunstancias e 
aperfeiçoando o nosso serviço. 

Fazemos questão de estar 
ao lado dos nossos clientes nos 
momentos decisivos, tais como 
a venda e a compra de uma casa, 
na vida das famílias para ajudar 
no que for necessário, descom-
plicando as mesmas. E é isso que 
incutimos todos os dias a cada 
um dos nossos comerciais.

O nosso objetivo passa por 
continuarmos a crescer de for-
ma sustentada e consistente, a 
expectativa para 2018 é enor-
me. A nossa equipa está mais 
forte e madura que nunca e es-

tão na Eficaz aqueles que real-
mente acreditam que é possível 
crescer, que vêm que ainda há 
mercado e que confiam nas 
suas capacidades e força da 
Agência que representam.   

2018 será igualmente um 
ano desafiante com a abertura 
da nova Agência em Amarante.

O recrutamento de novos 
comercias torna-se um objetivo 
importante para o crescimento 
da mesma como tal continuare-
mos a recrutar pessoas e a dotá-
-las com formações contínuas e 
apoios permanentes para que 
possam atingir o mais rápido 
possível os seus objetivos.

Continuaremos a fazer 
questão de marcar presença 
em iniciativas promovidas quer 
pelo município quer pelas asso-
ciações empresariais entre ou-
tras, no sentido de criar dinâmi-
cas de crescimento e sinergias 
entre as empresas da zona onde 
operamos. 

A Remax Eficaz em Paredes 
e agora também em Amarante 
aqui representada pela nossa 
diretora Mónica Pereira vai 

continuar a defender sempre a 
nossa Máxima QUE É A SATIS-

FAÇÃO DOS NOSSOS CLIEN-
TES, o serviço cinco estrelas 

prestado aos nossos clientes é e 
será o nosso objetivo para os 

próximos anos, assente sempre 
numa adaptação continua às 
mudanças do mercado e por 
conseguinte as necessidades 
dos clientes, ajudar as pessoas a 
fazer uma escolha acertada na 
hora de vender ou comprar uma 
casa é fundamental para a vida 
das mesmas, uma decisão erra-
da pode custar um problema e 
arrastar-se por muitos anos na 
vida de muitos Casais, é aqui 
que o Consultor Imobiliário tem 
nas suas mãos a capacidade de 
direcionar todos os seus clien-
tes para que tomem as melho-
res opções na hora da compra, 
troca ou mesmo venda do seu 
imóvel.

Por estas razões no Grupo 
Eficaz o desafio continua e o ob-
jetivo desta é crescer como em-
presa que é, mas nunca esque-
cer o Capital Humano que para 
nos é simplesmente o mais im-
portante neste negocio porque 
as pessoas estão sempre em 
primeiro lugar. 

A equipa da 
Remax Paredes Eficaz

Voz do Empresário
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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  /  JAN/FEV18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Janeiro
Até 24 jan | Exposição de presépios | Acervo da colecionadora 
Rosalina Camões 
Fevereiro

1 A 28 fev | Exposição | Esculturas | Helena Fortunato

24 fev | 21.30h | Sarau pelo Orfeão Universitário do Porto| 
Pauliteiros de Miranda | Maçadeiras | Danças e Cantares Etno-
gráficos | Cante alentejano | Jograis | Fado Académico | Tuna 
Universitária 

BIBLIOTECA
Janeiro
Escritor do mês | Júlio Dinis

Dia 25 jan | Teatro de Fantoches | O dia em que os lápis desisti-
ram | Drew Daywalt

Dia 30 jan | Histórias de Encantar | O Monstro das Cores | 
Annallenas

Fevereiro 
Escritor do mês | Kazuo Ishiguro

Dias 6,20 e 27 fev | Histórias de Encantar | Onde estás, 
caracol?

O Leituras Sugere… | Temas Infantojuvenis | O gato e o escuro | 
Mia Couto 

Dia 15 fev | Do livro para o palco | Farsa de Inês Pereira | Gil Vi-
cente | Atrapalharte Produções Teatrais

COOPERAÇÃO
Janeiro
Dias 24 e 31 jan | Ateliê de culinária | Confeção e degustação 
de jesuítas 

Fevereiro
Dia 7 fev | Ateliê de teatro | Expressão dramática

Dia 14 fev | Ateliê de artes manuais | Decoração de Garrafas

Dia 21 fev| Ateliê de artes manuais | Caçador de sonhos

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

PAREDES (cidade)
 Dia 27 | Música com Bebés & Papás | música e as histórias so-
noras |  Trupe “Sons em Cena”

 A Igreja Matriz de Pare-
des foi o palco escolhido pe-
lo Conservatório de Música 
de Paredes para realizar 
este domingo um concerto 
de Música Coral. 

O evento musical contou 
com a atuação do Coro Fe-
minino e do Coro Feminino 
do 2º Ciclo do Conservató-
rio e foi dirigido pelo maes-
tro Ricardo Sousa.

Cerca de 130 pessoas as-
sistiram ao Concerto de Reis, 
pelo Orfeão e Orquestra da 
Fundação A LORD, realizado 
no dia 13 de janeiro, no Audi-
tório daquela instituição de 
Lordelo. No repertório que 

passou pelo palco sob a dire-
ção do maestro Rui Leal, fo-
ram executadas obras de Le-
roy Anderson através de A 
Christmas Festival, The Spi-
rit of Christmas de Jacob 
Haan entre outros.

Concerto de Música 
Coral na "Matriz"

Concerto de reis

A 
F u n d a ç ã o  A 
LO R D  c o l o c o u 
online a totalida-

de do catálogo da Biblioteca. 
À distância de um clique, o 
utilizador poderá fazer pes-
quisas online, conhecer as 
novidades, efetuar a reserva 
de um documento ou reno-
var um empréstimo atual.

“Sendo as Bibliotecas 
centros privilegiados de in-
formação, que deve ser aces-
sível a qualquer pessoa e em 
qualquer lugar, em 2018, ini-
ciamos uma nova etapa nesta 

missão. Assim, fazendo uso 
das novas tecnologias, pas-
samos a disponibilizar, a to-
dos os leitores interessados, 
o Catálogo Online da Biblio-
teca da Fundação A LORD”, 
explica fonte da instituição.

Através da biblioteca onli-
ne de A LORD o utilizador 
pode consultar o catálogo e 
obter informações acerca 
dos exemplares e a localiza-
ç ã o  d e  d o c u m e n t o s  n a 
biblioteca 

A consulta do catálogo é 
de acesso livre. Contudo, al-
guns serviços disponibiliza-
dos pela biblioteca são con-
dicionados e restritos ape-
n a s  a  u t i l i z a d o r e s 
registados.

Assim o utilizador para ter 
acesso a algumas funcionali-
dades deste serviço on-line 
deve estar registado. Depen-
dendo de condições de ad-
missão, o leitor pode ter 
acesso a determinados servi-
ços tais como: renovações de 
documentos, reservas, etc.
Link de acesso à biblioteca da Fun-

dação A Lord: http://falord.ddns.

net/Opac/Pages/Help/Start.aspx

Biblioteca d´A LORD está online 

António Orlando | texto

LIVROS. Biblioteca recorre à internet para estreitar laços com leitores. A partir de 
um computador ou smartphone e o internautas podem ter acesso às novidades, 
fazer reserva de um documento ou renovar um empréstimo atual.
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NECROLOGIA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ANA MOREIRA COELHO
Faleceu no dia 9 de janeiro, com 85 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Rua Albano 
Jesus Amaral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era 

casada com Manuel Martins Lopes.

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

AURORA BARBOSA DA SILVA
Faleceu no dia 19 e janeiro com 68 anos. Era natural 
de Vandoma-Paredes e residente na Rua da Aldeia, 
n.º 42, Vandoma, Paredes. Era viúva de Bernardino 

Nogueira Durães.. 

AGRADECIMENTO
Suas filhas, 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 manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

BERNARDINO 
FEIREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 15 de janeiro com 84 anos. Era natu-

ral e residente em Sobrosa, Paredes. Era casado com Gracinda 
Alice Leal de Andrade.

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

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

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

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

FIRMINIO 
MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 17 de janeiro com 86 anos. Era na-

tural de Mouriz-Paredes e residente em Bitarães, Paredes. Era 
casado com Maria Júlia Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

ANA DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 14 de janeiro com 90 anos. Era natu-
ral da Madalena-Paredes e residente em Gondalães, 

Paredes. Era viúva de Zeferino Nunes Teixeira. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE  
PACHECO NETO
Faleceu no dia 18 de janeiro com 53 anos. Era natu-

ral de Lordelo-Paredes e residente na Rua Santo Agostinho, n.º 
135, Lordelo, Paredes. Era divorciada.

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

JOSÉ FERREIRA 
(JOSÉ DA CAMPA)
Faleceu no dia 13 de janeiro com 90 anos. Era 
natural de Casais – Lousada e residente na Rua da 

Campa, n.º 365, Lordelo, Paredes.  Era viúvo de Laura Ferreira 
da Silva. 

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genro, 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  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

FRANCISCO 
JOSÉ FERREIRA MORAIS
Faleceu no dia 22 de janeiro com 62 anos. Era na-

tural de Casais-Lousada e residente na Rua da Alegria, n.º113, 
Vandoma, 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 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

FERNANDO DIAS DE SOUSA
Faleceu no dia 20 de janeiro com 66 anos. Era natu-
ral de Lordelo-Paredes e residente na Rua Albano 
Jesus Amaral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, 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 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  

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

AGOSTINHO FRANCISCO 
RODRIGUES DA SILVA FREIRE
Faleceu no dia 9 de janeiro com 87 anos. Era natural 
de Castelões de Cepeda-Paredes e residente na 

Rua das Boucetas, n.º 10, Recarei, Paredes.  Era viúvo de Maria 
Helena da Conceição Pinto Pacheco.

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

FALECEU

ARMÉNIO ALVES TELES
Faleceu no dia 14 de janeiro com 83 anos. Era natu-
ral de Frazão-Paços de Ferreira e residente na Rua 
José Dias Carneiro, n.º 12, Lordelo, Paredes.  Era 

casado com Rita Ferreira da Silva Quinhentas.

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARGARIDA 
ALICE DE SOUSA FERREIRA
Faleceu no dia 19 de janeiro com 89 anos. Era natu-
ral de Mouriz-Paredes e residente na Rua Central 

de Mouriz, n.º 767, Mouriz , Paredes. Era viúva de Joaquim de 
Sousa.

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

FALECEU
O jornal “ O Progresso de Paredes” associa-se à dor da família de Maria 

Rosaria Pinto Ferreira que faleceu com 90 anos, no passado dia 20 de janeiro.

A todos os seus familiares a redação e administração do jornal endereça 

as mais respeitosas e sinceras condolências.

FALECEU

MARIA ROSARIA  
PINTO FERREIRA
Faleceu no dia 20 de janeiro com 90 anos. Era natu-
ral de Louredo-Paredes e residente na Rua Dr. José 

Magalhães, n.º 51, Paredes. Era viúva de José Teixeira do Couto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo des-
culpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Aproveitam o 
ensejo para comunicar que será celebrada a missa de 7º. dia, dia 27 
de Janeiro, às 19h00 na Igreja de Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 
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FALECEU

BELMIRO BARBOSA DOS REIS
Faleceu no dia 12 de janeiro com 62 anos. Era natu-
ral de Santiago de Subarrifana-Penafiel e residente 
na Rua do Ribeiral, n.º 9, Santiago de Subarrifana, 

Penafiel. Era casado com Rosa Maria Teixeira.

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

A FAMÍLIA
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

SANTIAGO DE SUBARRIFANA / PENAFIEL

FALECEU

EDUARDO PINTO
Faleceu no dia 22 de janeiro com 89 anos. Era 
natural de Penafiel e residente na Trav. Monte da 
Passagem, n.º 55, Paredes.  Era casado com Maria da 

Conceição Pinto Monteiro.

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

A família
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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A 
“antecipação” do 
Carnaval 2018 
está a provocar 

alguma ansiedade em quem 
assume a realização da fes-
ta. O Corso Carnavalesco do 
Carnaval “trapalhão” de Lor-
delo, este ano realiza-se a 11 
de fevereiro. Em 2017 foi a 
26 de fevereiro. 

António Silva, presidente 
da Associação Lordelo Lazer 
(A2L), entidade que volta a 
organizar aquele que tem si-
do o maior corso carnavales-
co da região, confessa que só 
agora é que a comunidade 
local começa a perceber que, 
no percurso do tempo, o Car-
naval “é já ao virar da esqui-
na”. “É muito próximo do na-
tal. Mas aos poucos nas pes-
soas começa a despertar o 
espírito do Carnaval”, diz. 

O reinado do Carnaval de 
Lordelo 2018 ainda não foi 
atribuído, o que só deve 
acontecer nos próximos 
dias. Seguindo a lógica de al-
ternância, este ano a organi-
zação deverá “consagrar” 
uma rainha para reinar no 
Corso Carnavalesco. 

Refira-se que o desfile do 
Carnaval de Lordelo assu-
me, cada vez mais, lugar de 
mais importante destaque 
na região. Milhares de pes-
soas, ano após ano, têm con-
vergido até Lordelo para as-
sistir e participar na folia 
carnavalesca. 

Durante cerca de três ho-
ras, centenas de foliões com 
carros alegóricos exibem 
euforia, brilho, beleza, criati-
vidade, alegria, cor e ritmo 
naquela que tem sido a festa 
popular do concelho que 
mais participantes e visitan-
tes mobiliza.

Carnaval de Lordelo 
volta a sair à rua
DESFILE. Calendário colocou Entrudo a 13 de fevereiro, 
“demasiado cedo”, para aquilo que tem sido habitual. 
Preparativos decorrem em contrarrelógio. 

António Orlando | texto

PASSATEMPO

PARTICIPA

Participa e habilita-te

a ganhar um ramo de flores (valor até 40 euros)

para ofereceres à pessoa amada.

Basta enviares uma quadra sobre o Dia dos Namorados para 
"O Progresso de Paredes" "jornalprogresso@gmail.com 

até ao dia 7 de Fevereiro e aguardares pela próxima  
edição do Jornal de dia 9 de Fevereiro  

para saberes se és o vencedor.

Dia dos 
Namorados

Florista
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