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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

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

Tudo depende do tipo de chocolate e especifi-
camente da quantidade de cacau presente na sua 
composição. 

A origem do cacau remonta a 1.500 A.C. O seu 
nome científico é Theobroma cacau, o termo 
“theobroma”, de origem grega, significa alimento 
dos deuses. O cacau cru, substância da qual se pro-
duz o chocolate, é naturalmente amargo (isento 
de lactose, glúten e açúcar), quando confecionado 
adiciona-se açúcar e outros ingredientes tal como 
leite e frutos secos. A manteiga de cacau é um pro-
duto do processamento dos grãos de cacau (gor-
dura natural do mesmo) e é a única que deve ser 
utilizada para se fazer chocolate. Existem vários 
tipos de chocolates, mas serão abordamos apenas 
os três principais. Para ser considerado chocolate, 
deverá conter no mínimo 25% de cacau, contendo 
o chocolate negro um mínimo de 55% e, sendo o 
ideal que seja superior a 70%, com ingredientes 
como a pasta de cacau, açúcar e manteiga de ca-
cau. O chocolate de leite é uma mistura dos ingre-
dientes anteriores com leite. Deste modo, apre-
senta um valor calórico semelhante, mas à custa 
de mais açúcar e de menos cacau (perda de pro-
priedades benéficas do cacau e acréscimo dos ma-
lefícios do açúcar). O chocolate branco não é bem 
chocolate, uma vez que não possui cacau. É apenas 
uma conjugação da manteiga de cacau (gordura), 
com açúcar e leite em pó. Assim, o valor calórico é 
semelhante aos restantes, mas com muito menos 
benefícios nutricionais, já que é isento de cacau, 
onde se encontram propriedades benéficas à 
saúde.

O cacau, rico em flavonóides, vitaminas e mine-
rais, estimula a libertação de endorfinas, nomea-
damente de serotonina, que ajuda a relaxar e a di-
minuir o stress, melhora o humor e combate a 
depressão.

O consumo moderado de chocolate pode ser 
benéfico no controlo da ansiedade e aumento a 
sensação de bem-estar, evitando a compulsão por 
doces. Contudo, no momento da escolha, deve-se 
privilegiar o chocolate negro com um nível eleva-
do de cacau (superior a 70%), ou cacau simples.

Mas afinal será o 
chocolate prejudicial  
ou benéfico para a saúde? 
Qual a melhor opção?

       TRIBUTO …

Orgulho de si próprio não é muito 
bem aceite, mas orgulho nos seus tem 
muito valor. Hoje pretendo recordar 
uma das mais salientes mulheres da Ci-
dade de Paredes, como pessoa e como 
profissional. Trata-se da Sr.ª Dr.ª Marie-
ta Monteiro S. Campos Ruão, farma-
cêutica e proprietária da extinta Far-
mácia Ruão. Licenciou-se em Farmácia 
(agora chamam “Ciências Farmacêuti-
cas”) no ano de 1938, a primeira mulher 
com curso Superior em Paredes, uma 
raridade num tempo em que muito 
poucas mulheres chegavam à Universi-
dade. Mulher de elevado caráter e de-
votada à sua profissão, tal como seu pai, 
um conceituado médico, tornou-se es-
timada por todos. Sempre disponível 
para o atendimento, muitas vezes pro-
curavam a sua farmácia pessoas em 
aflição e sem possibilidade de recorrer 
a um médico. Como farmacêutica, a Dr.ª 
Marieta fazia mais do que vender medi-

camentos, pois ela era uma 
importante fonte de informa-
ção e aconselhamento em 
saúde, num tempo em que os 
serviços de Saúde no país não 
tinham a extensão e abran-
gência que hoje encontra-
mos. Dizia-me, porque éra-
mos amigos, que tinha que 
fazer de farmacêutica, de 
médica e de padre, mas a missão que a 
incomodava era a do último, porque ti-
nha que ficar calada quando lhe pediam 
ajuda a causas descuidadas. A Dr.ª Ma-
rieta tratava os seus funcionários como 
uma sua família, e sabia que tinha um 
pequeno grupo de empregados que 
gostava de a ver feliz. Quanto à família 
verdadeira, era uma mãe muito atenta, 
profundamente orgulhosa das aventu-
ras dos filhos e do marido, ligados ao 
automobilismo. Foi professora no Co-
légio Antero de Quental, atividade que 

desempenhou com todo o 
empenho e prazer. Também 
foi sócia do União S. C. de Pa-
redes, em cujas bancadas se 
distinguia como uma das mais 
apaixonadas pelo Clube. Ti-
nha alguma tristeza por não 
ter tido coragem de colocar o 
seu nome na sua Farmácia – 
“Farmácia Marieta”. Não o fez 

por respeito ao marido. Mais tarde veio 
a ser seguida nos passos da sua profis-
são pela filha e pela neta, mas as sauda-
des que a Dr.ª Marieta nos deixou, não 
se apagam com a sua partida em 2004. 
Senhora de princípios éticos e de fé, 
sempre viveu discretamente, mas não 
deixou de se tornar inesquecível para 
todos os que com ela tiveram o privilé-
gio de conviver. Há quem se entrega ao 
bem comum de forma espontânea, e 
nisso a Dr.ª Marieta foi rainha com a sua 
bondade e saber.

Dr.ª Marieta Monteiro S C Ruão – Farmacêutica

POR: GASTÃO MOREIRA

S
egundo o dicionário as 
expectativas são as 
esperanças fundadas 

em supostos direitos, em pro-
messas ou em probabilidades.

Todos nós temos expecati-
vas, em nós próprios, nos nos-
sos filhos, naqueles ou naque-
las a quem queremos bem de-
mais, naqueles que nos devem 
algo ou naqueles que apenas 
nos prometeram que vamos ter 
um futuro melhor.

Depois há as expectativas 
bem fundadas e as dos ingé-
nuos. Mas não é de política que 
vamos falar hoje, por isso dei-

xaremos estas últimas de lado. 
Assim, é do futuro que se 

trata quando pensamos em ex-
pectativas, sempre pensando 
que será um remédio para o 
presente que não é maravilho-
so comparado com aquele que 
é, logicamente, promissor.

É também de expectativas, 
desta vez frustradas, quando 
falamos em desilusões. A ex-
pectativa, no fundo, para os 
pessimistas, é apenas o inevitá-
vel preâmbulo das desilusões.

Daí ser bom o Carnaval: 
Época de folia, do folguedo, do 
presente que se vive pelo que 
ele é, sem pensar no amanhã 
que está para vir e onde chega-
rão as desilusões das expactati-
vas de hoje.

Este ano em particular isto 
tem significado porque o ama-

nhã do Carnaval deste ano, que 
é a quarta feira de cinzas que, 
curiosidades do calendário, ca-
lha no mesmo dia do dia dos 
namorados.

Já pensaram nisso? Talvez 
não, mas pensaram nisso, cer-
tamente, todos os lugares ro-
mânticos que se preparavam 
para receber todos os pares 
românticos que tinham a ex-
pectativa de comemorar esse 
dia.

O meu conselho para todos 
esses é que comemorem o car-
naval, na expectativa que o dia 
seguinte, o dos namorados, é 
dia de jejum e abstinência, ou 
s e j a ,  t e rã o  d e  e s q u e c e r  a 
carne!

Desiludidos? Não fiquem, é o 
que acontece sempre  a quem 
tem demasiadas expectativas…

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

As expectativas
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Foi durante a segunda Guerra Mundial que nasceu uma máquina que 
ia/iria revolucionar toda a história , o computador. Nas primeiras décadas 
do século XX, nasceria um dispositivo pessoal que melhoraria a comuni-
cação entre as pessoas, mesmo em locais longínquos e sem ter que estar 
ligado a um fio, o telemóvel. Desde os seus inícios, estas máquinas foram 
tendo um crescimento e um desenvolvimento exponencial, tornando-se 
cada vez mais avançadas e personalizadas. Hoje em dia, qualquer cidadão 
tem na sua casa, escola ou trabalho um computador ou um telemóvel, o 
que leva a que o seu uso seja cada vez mais constante e comum. Sem dú-
vida que foram as invenções do século e que vieram facilitar toda a vida 
humana, contudo, também, trouxeram com elas um maior sedentarismo 
por parte da população que as usa e outros problemas adjacentes à sua 
utilização. Com o passar do tempo, tem-se constatado que as gerações 
mais novas são as mais impulsionadas ao uso destas tecnologias. Este fac-
to, está diretamente relacionado com o incremento da prevalência dos 
problemas visuais nos jovens e, consequentemente, com o aumento do 
uso constante de óculos de descanso para ajudar a diminuir os sintomas 
que estes vêm a sentir, como cefaleias (dores de cabeça), astenopia (can-
saço visual), olho seco, entre outros. Uma das grandes preocupações dos 
fabricantes de lentes oftálmicas e de contacto é diminuir estes sintomas 
e dar um maior conforto ao cliente quando este as está a usar, principal-
mente, sendo ele usuário destes dispositivos durante muitas horas. Cada 
vez mais o mercado se preocupa em diminuir as emissões de luz azul dos 
ecrãs, colocando capas protetoras. Então, nas lentes, acontece exata-
mente o mesmo fenómeno. Neste momento, podemos encontrar uma 
capa protetora, ou seja, um filtro na superfície da lente oftálmica com uns 
ligeiros reflexos azuis que protege os seus usuários das emissões irradia-
das por estes dispositivos. Este filtro tem vários nomes, dependendo do 
fabricante da lente, sendo um complemento do, já  conhecido, anti-refle-
xo. Vários estudos apresentam resultados que mostram que os dispositi-
vos eletrónicos podem levar a alterações do normal funcionamento do 
sistema acomodativo, uma vez que são usados a distâncias curtas. Neste 
sentido e de forma a diminuir este esforço dos olhos aquando o uso des-
tes instrumentos, existem atualmente no mercado lentes oftálmicas e de 
contacto que, pela sua geometria, têm uma ligeira adição, ou seja, um 
acréscimo de potência positiva, que leva assim à atenuação do esforço 
visual do usuário. Numa era em que somos cada vez mais dependentes 
destes dispositivos eletrónicos, o uso de óculos e de lentes de contacto 
torna-se quase inevitável. Idealmente, caso sinta qualquer sintoma ou 
alteração visual, deve saber aconselhar-se bem junto dos seus profissio-
nais óticos sobre as soluções adequadas para si.   

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

Soluções visuais para a Era Digital

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

PUB

O 
PSD questionou o 
M i n i s t é r i o  d a 
Educação sobre 

um plano de requalificação e 
investimento nas escolas, in-
terrogando o Governo especi-
ficamente acerca de escola 
secundária de Rebordosa, em 
Paredes, da escola Alexandre 
Herculano, no Porto e da Mi-
guel Torga, em Bragança.

Numa pergunta dirigida à 
tutela de Tiago Brandão Ro-
drigues, o PSD questiona o 
Ministério da Educação se 
“tem algum plano de investi-

mentos para as escolas que, 
não estando prevista a sua in-
tervenção pela Parque Escolar 
nem por acordo com um muni-
cípio, necessitem de requalifi-
cação? Se sim, quais são as es-
colas que vão ser intervencio-
nadas? Que valores tem o 
Ministério da Educação pre-
vistos?" questionaram os 
social-democratas.

Sobre a escola de Rebordo-
sa em específico os social-de-
mocratas questionam as dili-
gências do Ministério face à 
"falta de condições da escola 
EB 2,3 e Secundária."

O PSD faz perceber que a 
falta de obras nas escolas tem 

que ver com a alegada redução 
do investimento público. A 
EB2,3 e Secundária de Rebor-
dosa nunca foi alvo, ao longo 
de mais de 30 anos de existên-
cia, de qualquer requalifica-
ção. Por esse motivo, apresen-
ta hoje problemas graves ao 
nível da climatização, infiltra-
ções e cobertura. Também es-
tá sobrelotada e nem o facto 
de ser a única Unidade de Ensi-
no Estruturado para o Apoio à 
Inclusão de Alunos com per-
turbações do Espetro do Au-
tismo lhe traz vantagens. Aliás, 
as salas dos alunos autistas só 
foram mobiladas com o apoio 
de empresas locais.

PSD questiona Governo sobre 
obras nas escolas de Rebordosa
INTERPRELAÇÃO. A pergunta foi feita por deputados dos social-
-democratas. Em causa a EB2,3 e Secundária 

António Orlando | texto

O CDS-PP enviou ao Go-
verno um requerimento a 
questionar o ministro da Edu-
cação sobre quando vai pro-
ceder ao pagamento das bol-
sas dos alunos dos cursos de 
Educação e Formação de 
Adultos (EFA) da Escola EB 
2,3 de Cristelo, Paredes, em 
atraso desde setembro do 
ano passado.

No requerimento, que se-
guiu para o Ministério da Edu-
cação, o Grupo Parlamentar 
do CDS-PP explica “um grupo 
de formandos EFA da EB 2,3 
de Cristelo - em que mais de 
90% dependem do Rendi-
mento Social de Inserção 
(RSI) -, ainda não recebeu, até 

à data, qualquer valor da bol-
sa, subsídio de alimentação e 
subsídio de transporte, ape-
sar de ter iniciado o curso em 
setembro de 2017”.

Segundo um dos forman-
dos do curso B3 (equivalência 
9.º ano de escolaridade), a 
maioria dos frequentadores 
do EFA da Escola EB 2,3 de 
Cristelo “estão a gastar o pou-
co dinheiro que recebem do 
RSI em transportes para se 
deslocarem para o curso”.

Depois de inúmeras tenta-
tivas de obterem resposta 
junto de várias instituições, 
como a Secretária-geral da 
Educação, a Direção Regional 
de Educação Norte, o POCH 

– Programa Operacional Ca-
pital Humano, o Mistério do 
Planeamento e Infraestrutu-
ras e gabinete do senhor mi-
nistro da Educação, os for-
mandos dizem “não ter obti-
d o  q u a l q u e r  r e s p o s t a”, 
relatam os centristas.

Este caso na EB 2,3 de 
Cristelo, segundo o CDS-PP, 
“é mais um caso, a juntar a tan-
tos outros, de atrasos signifi-
cativos que se estão a registar 
nas transferências de verbas 
para o pagamento destas bol-
sas, em claro prejuízo para os 
alunos, que o CDS tem vindo a 
alertar e que em nada ajudam 
n a  q u a l i f i c a ç ã o  d o s 
portugueses”.

Alunos EFA de Cristelo 
estão há cinco meses sem bolsas   
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O
u está tudo como 
dantes ou a Mu-
dança foi para 

pior e a Verdade transfor-
mou-se em mentira”, foi desta 
forma que o CDS-Paredes 
sintetizou os primeiros 100 
dias da gestão socialista na 
Câmara de Paredes.  

Em conferência de im-
prensa realizada no dia 6 de 
janeiro, os centristas acusa-
ram Alexandre Almeida de ter 
faltado ao compromisso de 
fazer uma auditoria às contas 
da Câmara. “ Como explica 
Alexandre Almeida o incum-
primento da promessa eleito-
ral de fazer uma auditoria a 
todas as contas da autarquia 
para poder explicar a situação 
financeira da autarquia? O 
presidente da câmara não 
considera pertinente infor-
mar os munícipes da situação 
r e a l  d a s  f i n a n ç a s  d a 
autarquia?”

Relativamente ao IMI, o lí-

der centrista de Paredes, José 
Miguel Garcez lembrou que 
Alexandre Almeida e o PS 
prometeram baixar o IMI, pa-
ra 0,3, em Janeiro de 2018. 
“Não baixou. Manteve-se ao 
nível das taxas mais altas (0,4) 
e acima da maior parte os mu-
nicípios da região”. Para o CD-
S-PP o incumprimento da 
promessa eleitoral de baixar 
o IMI “prova que o atual presi-
dente da câmara fez e é uma 
de duas coisas ou ambas: Ale-
xandre Almeida, mentiu por 
não saber se podia cumprir 
ou, sabendo, prometeu o que 
não podia cumprir”.

Os centristas de Paredes 
manifestaram-se também 
preocupados com a recente 
deliberação da câmara mu-
nicipal que alargou por um 
ano o período de discussão 
das alterações ao PDM (Pla-
no Diretor Municipal). “Com 
que fins? – perguntou José 
Miguel Garcez, líder da con-

celhia do CDS.  O centrista 
acusou ainda o atual presi-
dente da Câmara de nada ter 
feito sobre o imbróglio ins-
talado na doação dos terre-
nos da antiga escola de Bal-
tar à Misericórdia de Pare-
des.  “Que fez Alexandre 
Almeida para corrigir o erro 
de Celso Ferreira? Nada”, 
concluiu. 

O CDS-PP 
Paredes faz  
balanço de 
100 dias do PS 
na autarquia

A realização de uma Audi-
toria às contas da Câmara de 
Paredes está nas mãos do 
Secretário de Estado das Au-
tarquias Locais. A explicação 
foi avançada ao Progresso de 

Paredes, por Alexandre Al-
meida. O Autarca disse que 
em janeiro esteve reunido 
em Lisboa, com Carlos Mi-
guel onde lhe terá dito que 
pretende que a tutela desen-

cadeie os mecanismos da Ins-
peção Geral de Finanças para 
que faça uma auditoria às 
contas de 2017, o último ano 
d o  m a n d a t o  d e  C e l s o 
Ferreira. 

Auditoria 

“
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

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

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

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    
TELM.: 917 457 007

EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

CAVALINHO (AGENTE AUTORIZDO)

LOLLIPOPS
LIU-JO

VALENTINO
SAMSONITE

RUFEL
ROCCO-BARROCO

MIGUEL VIEIRA
CALÇADO MLV
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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

PUB

A 
Casa da Cultura 
César Oliveira, 
em Oliveira do 

Hospital, no sábado, 27 de 
janeiro, foi palco para um 
espetáculo de dança pelas 
bailarinas do Conservató-
rio de Dança do Vale do 
Sousa, de Paredes.

O espetáculo teve cariz 
solidário, com um bilhete no 

valor mínimo de dois euros 
cuja receita reverteu para a 
conta solidária de apoio às 
vítimas dos incêndios, geri-
da pelo Município de Olivei-
ra do Hospital. 

O sarau resultou da von-
tade manifestada, após a 
tragédia dos incêndios de 
outubro, da parte do Con-
servatório de Dança do Va-
le do Sousa que se disponi-
bilizou para dar um espetá-
c u l o  e m  O l i v e i r a  d o 

Hospital em colaboração 
c o m  o  M u n i c í p i o  d e 
Paredes. 

A funcionar desde 2005, 
o Conservatório de Dança 
do Vale do Sousa conta com 
uma casa cheia de bailari-
n o s  e  p r o c u ra  e s t a r  e m 
atualização constante face 
às necessidades dos alunos 
e das exigências do mundo 
da dança, e tem estendido 
as suas atividades a outros 
lugares e a outros públicos. 

Tem participado em es-
petáculos conjuntos e ou-
tras atividades, apostando 
também nos espetáculos da 
própria academia, como “O 
Quebra-Nozes”, “O Feiticei-
ro de OZ”, “Contrastes”, “Co-
ppélia”, “Cinderella XXI”. 
Ballet clássico, sapateado, 
hip-hop, danças clássicas, 
contemporâneo, jazz, entre 
outras modalidades são al-
gumas das ofertas desta 
academia.

Conservatório de Dança do Vale do Sousa 
dançou para vítimas dos incêndios 
SOLIDARIEDADE. Após a tragédia dos incêndios de outubro, Conservatório de Paredes disponibilizou-se para dar espetáculo em 
Oliveira do Hospital. A funcionar desde 2005, o Conservatório conta com uma casa cheia de bailarinos.

António Orlando | texto
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U
ma manifestação 
silenciosa de Ad-
vogados, Solicita-

dores e Agentes de Execução 
percorreu no dia 25 de janeiro 

as ruas de Lisboa entre o Largo 
de São Domingos, junto à sede 
da Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores e o 
Ministério da Justiça na rua do 
Ouro, ao Terreiro do Paço. En-
tre os manifestantes estava 
uma delegação, diga-se, em 

peso, da Ordem dos Advoga-
dos de Paredes. 

A manifestação levou para 
a rua advogados, solicitadores 
e agentes de execução, numa 
atitude incomum nestas clas-
ses profissionais, para “recla-
mar um sistema contributivo 

Advogados de Paredes em  
peso na manifestação de Lisboa
PROTESTO. Em causa as regras da Caixa de Previdência que obri-
ga advogados e solicitadores a pagarem por mês 240 euros, no 
mínimo, para terem uma reforma no futuro.

António Orlando | texto

Os oficiais de justiça fize-
ram uma greve de três dias 
que afetou o funcionamento 
dos tribunais nos dias 31 de 
janeiro, 1 e 2 de fevereiro. Em 
Paredes a greve arrancou 
com uma paralisação na casa 
dos 95%. Em resultado da pa-
ralisação várias diligências 
foram adiadas. 

Em causa está o desconge-
lamento de carreiras e a alte-
ração da posição remunera-

tória, já que não há progres-
sões há mais de oito anos.

A reforma do sistema judi-
ciário, em 2014, trouxe indig-
nação à classe já que houve 
redução dos lugares de chefia 
para oficiais de justiça, numa 
altura em que também muitos 
se reformaram e não foram 
substituídos.

Isso obriga os profissio-
nais a muitas vezes fazer ho-
ras extras, sem qualquer re-

muneração. Nas contas do 
Sindicato dos Oficiais de Jus-
tiça nestas horas extra não 
pagas, em cada sete anos, os 
oficiais de justiça “oferecem 
um ano de serviço” gratuito 
ao Estado.

Estes profissionais que-
rem também beneficiar de 
aposentação aos 60 anos, for-
mação contínua e abertura de 
concursos para ingresso de 
oficiais de justiça.

Greve dos oficiais de justiça com  
elevada adesão no tribunal de Paredes

mais justo e protestar contra o 
silêncio de todos os interve-
nientes. Se é certo que os ór-
gãos da Caixa de Previdência 
dos Advogados e Solicitadores 
já prepararam algumas medi-
das tendentes a atenuar os 
efeitos do atual Regulamento, 
não é menos certo que tais me-
didas estão muito aquém do 
desejado”, alegam.

E fazem a crítica direta tam-
bém ao Ministério da Justiça: 
“este ainda não deu seguimen-
to às mesmas, o que teve como 
consequência a manutenção 
dos aumentos da taxa contri-
butiva. Uma das questões que 
leva a esta contestação pren-
deu-se, precisamente, com a 

manutenção dos aumentos 
previstos no atual regulamen-
to, os quais acrescem aos au-
mentos normais decorrentes 
da indexação ao salário míni-
mo nacional, e que tornam a 
prestação contributiva ainda 
mais incomportável para mui-
tos destes profissionais”.

CONSELHO GERAL 
DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS ASSISTE
COM ATENÇÃO
O Conselho Geral da Or-

dem dos Advogados emitiu 
comunicado oficial onde refe-
re assistir com atenção e preo-
cupação aos recentes aumen-
tos das contribuições, bem co-

mo à “compreensível reação 
de colegas”. Porém, remete 
para o Ministério da Justiça a 
responsabilidade quanto à de-
mora nas alterações propostas 
ao Regulamento afirmando 
expressamente que “o atraso 
no processo legislativo neces-
sário à implementação daque-
las medidas (a que a Ordem 
dos Advogados e a Caixa de 
Previdência dos Advogados e 
Solicitadores são completa-
mente alheias), entregues à 
senhora Ministra da Justiça já 
no início do passado mês de 
dezembro, tem impedido que 
essas alterações entrem em 
vigor, com prejuízo para todos 
nós, advogados.
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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.

A 
família do ex-covei-
ro de Lordelo, Da-
niel Silva, acusa a 

Junta de Freguesia de estar a 
reter cerca de 40 mil euros rela-
tivos à indemnização decretada 
pelo Tribunal do Trabalho de 
Penafiel. 

O dinheiro foi atribuído à 
Junta pela Câmara para que es-
ta pagasse o que devia, mas até 
agora os registos indicam que 
foram pagos pouco mais de 20 
mil euros.  

A Junta de Freguesia foi con-
denada a pagar uma indemniza-
ção de 60 mil euros mais as cus-

tas do processo (5 mil euros) por 
incumprimento das regras de 
segurança no acidente de traba-
lho ocorrido em 2014 que viti-
mou mortalmente Daniel Silva, 
que à data da tragédia tinha 47 
anos. Como o Executivo da Jun-
ta de Lordelo liderado por Nuno 
Serra não tinha dinheiro para 
cumprir com a sentença judicial, 
o presidente da Junta pediu aju-
da à Câmara Municipal. A Au-
tarquia em reunião ordinária de 
5 de junho de 2017 deliberou 
aceder favoravelmente ao pedi-
do de Junta e ratificou um des-
pacho do então presidente da 
Câmara, Celso Ferreira, datado 
de 23 de maio de 2017, que au-
torizava “o pagamento de 65 mil 

euros à Junta de Lordelo para 
apoio num processo jurídico 
conforme solicitado”. 

O dinheiro, tal como consta 
do despacho, terá sido transferi-

do da Câmara para a Junta em 
seis tranches mensais de 10 mil 
euros, entre maio e outubro de 
2017 cujo destino seria a família 
enlutada. Os cinco mil euros pa-

ra pagamentos das custas judi-
c i a i s  f o r a m  d o a d o s  e m 
novembro. 

Três meses depois da ultima 
tranche de 10 mil euros ter dado 
entrada na Junta, a família de 
Daniel Silva alega que só rece-
beu pouco mais de 20 mil euros. 
Até agora só recebemos 17.500 
euros de retroativos da pensão 
que a minha mãe ficou sem rece-
ber, que nada tem que ver com a 
indemnização. Da indemniza-
ção só recebemos 10 mil euros 
em janeiro deste ano quando 
começamos a mexer com o as-
sunto na câmara e o presidente 
da Junta soube e depositou os 
10 mil euros”, denuncia Ana Da-
niela, filha do falecido coveiro. 

Junta de Lordelo acusada de reter  
dinheiro que deve a família enlutada 
POLÉMICA. Câmara deu em cinco meses o dinheiro à Junta para pagar indemnização. Junta diz que paga em 20 
prestações a concluir em novembro de 2018. Contas da junta já estiveram penhoradas.

António Orlando | texto

“Se quiser sair a porta está 
aberta”, foi desta forma que 
Alexandre Almeida, Presiden-
te da Câmara de Paredes, pôs 
termo a uma troca de galhar-
detes com o vereador do PSD, 
Rui Moutinho, na reunião pú-
blica realizada no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.  

O social democrata havia 
acusado os socialistas de des-
pesismo pela contratação de 
duas secretárias para o apoio 
à vereação. 

A troca de "mimos" subiu 
de tom e a classificação de 
mentiroso entrou na liça das 
palavras. O vereador do PSD 
pediu a palavra, mas o presi-
dente não lha deu.  A resposta 
dos socialistas foi dura lem-
brando que despesismo foi 
aquilo que herdou. “Ainda na 
semana passada fui surpreen-
dido por uma pessoa a dizer 
que lhe foram adjudicados em 
setembro 75 mil euros para 
pensar o Art On Chairs 2018, 

só para pensar… e o procedi-
mento foi feito e está assina-
do. E gastou-se 19 mil euros 
numa caminhada solidária 
para ajudar os bombeiros on-
de se juntaram 700 euros, isso 
é que são exemplos de despe-
sismo”, frisou. Sobre as con-
tratações, Alexandre Almei-
da explicou que o seu Execu-
t i v o  a b d i c o u  d o s  t r ê s 
diretores de departamento 
que existiam e que podia ter 
contratado um diretor finan-
ceiro, mas optou por não o 
fazer, tendo a ajuda do chefe 
de gabinete nessa área. “No 
meu gabinete de apoio meti 
duas pessoas que ajudam a 

fiscalizar as obras, algo que 
não acontecia no passado. 
Como dizia o senhor verea-
dor Manuel Fernando, não se 
pode meter tudo no mesmo 
saco, mas o Ministério Públi-
co é que vai ver quem vai tirar 
do saco para responsabilizar. 
Infelizmente os paredenses 
gastaram milhões com cen-
tros escolares que neste mo-
mento têm caixilharias po-
dres. E quando se pega nos 
cadernos de encargos está lá 
uma coisa e na realidade está 
outra. Há caixas elétricas 
que não têm lá dentro fios, 
alguma coisa não está bem”, 
criticou.

Reuniões de Câmara quezilentas 
António Orlando | texto

A jovem diz não entender o 
porquê da junta estar “a reter o 
dinheiro que não é seu, mas 
que já o recebeu da Câmara, ao 
ponto de já terem sido penho-
radas as contas”, acrescenta.

Contatado pelo Progresso 
de Paredes, Nuno Serra garan-
tiu que o pagamento da inde-
minização está a ser feito da 
forma estabelecida num acor-
do celebrado entre os advoga-
dos das duas partes. 

A família por sua vez con-
trapõe que não há acordo ne-
nhum porque a Junta faltou às 
quatro reuniões marcadas pa-
ra o assinar.

A advogada da Junta de 
Freguesia reafirmou aquilo 
que já tinha dito ao JN:“foi 
apresentada uma proposta à 
parte contrária, de pagamento 
em 20 prestações a concluir 
em novembro que foi aceite em 
31 de maio”. 

Acidente fatídico  ocorreu no cemitério de 
Lordelo vitimando Daniel Silva
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JORNADA 19ºJOR. 
  03/02

AJM Lamoso 1-0 ADC Frazão

Lousada B 1-1 ASS Nevogilde  

04/02

Raimonda 1-3 CCD Sobrosa

SC Salvadorense 0-2 AD Marco 09

FC Parada 0-2 UDS Roriz

Livração 3-0 FC Lagares

Caíde Rei 1-3 UD Torrados

AD Várzea FC 1-2 S. Lourenço Douro

JORNADA 17ºJOR. 
  03/02

GDC Ferreira 3-1 Ramaldense

Bougadense B 1-4 Baltar

Al. Lordelo B 0-1 Inter Milheirós

Al. Gandra B 4-2 Vandoma

M. G. Costa 3-2 Escola Futebol 115

  04/02

Leões Seroa 15:00 Zebreirense

Sp. Cruz 1-1 ISC Sobreirense

AC Gervide 3-1 Monte Córdova

Melres DC 4-0 SC Nun´Álvares B

JORNADA 20ºJOR. 
  04/02

SC Nun´Álvares 0-3 Rebordosa AC

Vila Meã 2-2 FC Vilarinho

Barrosas 3-1 Paços Ferreira B

Ermesinde 1936 0-1 Aliados Lordelo

Tirsense 3-1 Folgosa da Maia

Lixa 2-0 S. Pedro da Cova

Penafiel B 0-1 CD Sobrado

Paredes 1-0 Baião

JORNADA 19ºJOR. 

  04/02

FC Felgueiras 1932 1-0 SC Salgueiros

Cesarense 0-0 Sousense

Freamunde 0-1 Trofense

Cinfães 1-0 Amarante FC

Canelas 2010 2-0 AD Sanjoanense

Al. Gandra 0-2 SC Coimbrões

Sp. Espinho 2-1 FC Pedras Rubras

Camacha 1-2 Gondomar

JORNADA 18ºJOR. 
  27/01

UD Torrados 0-1 FC Parada

  28/01

CCD Sobrosa 1-3 Lousada B

ASS Nevogilde 1-1 AD Várzea FC

AD Marco 09 5-1 Raimonda

UDS Roriz 2-1 SC Salvadorense

ADC Frazão 0-1 Livração

FC Lagares 1-1 Caíde Rei

S. Lourenço Douro 0-2 AJM Lamoso

JORNADA 16ºJOR. 
  27/01

SC Nun´Álvares B 0-2 M. G. Costa

Escola Futebol 115 1-3 Al. Gandra B

Ramaldense 3-1 Bougadense B

Monte Córdova 2-4 Melres DC
  28/01

ISC Sobreirense 0-0 AC Gervide

Zebreirense 0-3 GDC Ferreira

Baltar 1-1 Aliados Lordelo B

Inter Milheirós 3-0 Sp. Cruz

Vandoma 1-1 Leões

JORNADA 19ºJOR. 
  28/01

Aliados Lordelo 1-2 Tirsense

FC Vilarinho 2-2 SC Nun´Álvares

Barrosas 1-0 Vila Meã

Folgosa da Maia 1-2 Penafiel B

CD Sobrado 1-1 Lixa

S. Pedro da Cova 0-1 Paredes

 11/02

Rebordosa AC vs Ermesinde 1936

Paços Ferreira B vs Baião

JORNADA 18ºJOR. 
  27/01

SC Salgueiros 0-1 Camacha

  28/01

Sousense 0-1 Freamunde

Trofense 1-0 Al. Gandra

Gondomar 1-0 Cesarense

Amarante FC 3-1 FC Felgueiras 1932

FC Pedras Rubras 3-1 Canelas 2010

AD Sanjoanense 2-1 Cinfães

SC Coimbrões 1-0 Sp. Espinho

PROXIMOS JOGOS  20ª JOR. 

17/02 Lousada B - AD Várzea FC; 18/02 

CCD Sobrosa - SC Salvadorense;  ASS 

Nevogilde - Raimonda; AD Marco 09 - FC 

Parada; UDS Roriz - Caíde Rei; FC Lagares 

-  AJM Lamoso; UD Torrados - Livração; 

ADC Frazão - S. Lourenço Douro

PROXIMOS JOGOS  18 ª JOR. 

10/02 - Sp. Cruz - AC Gervide; GDC Fer-

reira - Baltar;  SC Nun´Álvares B - Monte 

Córdova;  13/02 - Melres DC - Escola 

Futebol 115;  Marechal Gomes da Costa - 

Vandoma; Bougadense B - Inter Milheirós;  

Leões Seroa - Ramaldense; Aliança de Gan-

dra B - Zebreirense; Aliados Lordelo B- ISC 

Sobreirense

PROXIMOS JOGOS  21ª JOR. 

18/02

Aliados Lordelo - SC Nun´Álvares;  Rebor-

dosa AC - Vila Meã; FC Vilarinho - Barro-

sas;  Folgosa da Maia - Ermesinde 1936; 

CD Sobrado - Tirsense; Baião - Lixa; S. 

Pedro da Cova - Penafiel B; Paços Ferreira 

B - Paredes

PROXIMOS JOGOS  20 ª JOR. 

10/02 - Trofense - Cesarense 11/02 

- Sousense - Camacha; Freamunde- 

Aliança de Gandra; Gondomar - FC 

Felgueiras 1932; SC Salgueiros - Cin-

fães; AD Sanjoanense - Sp. Espinho; 

Amarante FC - Canelas 2010;  FC Pe-

dras Rubras - SC Coimbrões

PROXIMOS JOGOS  21ª JOR. 

25/02

FC Parada - CCD Sobrosa; SC Salvador-

ense - ASS Nevogilde; Raimonda -  Lousada 

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

Roriz; S. Lourenço Douro - FC Lagares;  

AJM Lamoso - UD Torrados;  AD Várzea 

FC - ADC Frazão

PROXIMOS JOGOS  19 ª JOR. 
17/02 - Monte Córdova - Sp. Cruz; 18/02 
- Vandoma - Melres DC;  Escola Futebol 
115 - SC Nun´Álvares B; Zebreirense - 
Marechal Gomes da Costa; Ramaldense 
- Aliança de Gandra B;  ISC Sobreirense 
- Bougadense B; Inter Milheirós - GDC 
Ferreira; Baltar - Leões Seroa; AC Gervide 
- Aliados Lordelo B

PROXIMOS JOGOS  22 ª JOR. 

25/02

Vila Meã - Aliados Lordelo;  Barrosas - Re-

bordosa AC; FC Vilarinho - Paços Ferreira 

B;  SC Nun´Álvares - Folgosa da Maia; 

Ermesinde 1936 - CD Sobrado; Penafiel 

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

- Paredes

PROXIMOS JOGOS  21 ª JOR. 
18/02
Cinfães - Gondomar; FC Felgueiras 
1932 - Sousense; Cesarense - Frea-
munde; Canelas 2010 - SC Salgueiros; 
Sp. Espinho - Amarante FC; Aliança de 
Gandra - FC Pedras Rubras;  SC Coim-
brões - AD Sanjoanense; 
Camacha - Trofense

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 48 19

2 Livração 39 19

3 FC Parada 33 19

4 Caíde Rei 33 19

5 UD Torrados 32 19

6 CCD Sobrosa 30 19

7 AJM Lamoso 30 19

8 S. Lourenço Douro 30 19

9 UDS Roriz 29 19

10 Lousada B 24 19

11 AD Várzea FC 22 19

12 ADC Frazão 20 19

13 FC Lagares 17 19

14 ASS Nevogilde 13 19

15 Raimonda 12 19

16 SC Salvadorense 9 19

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 46 17

2 Baltar 43 17

3 Ramaldense 37 17

4 GDC Ferreira 35 17

5 AC Gervide 30 17

6 Melres DC 28 17

7 Aliados Lordelo B 28 17

8 Aliança de Gandra B 27 17

9 Sp. Cruz 25 17

10 Monte Córdova 23 17

11 Bougadense B 22 17

12 M. G. Costa 19 17

13 ISC Sobreirense 17 17

14 Vandoma 17 17

15 SC Nun´Álvares B 15 17

16 Zebreirense 9 16

17 Leões Seroa 8 16

18 Escola Futebol 115 3 17

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 49 20

2 Paredes 41 20

3 Rebordosa AC 40 19

4 Tirsense 37 20

5 Barrosas 35 20

6 Vila Meã 32 20

7 CD Sobrado 30 20

8 Paços Ferreira B 26 19

9 Lixa 25 20

10 FC Vilarinho 24 20

11 Ermesinde 1936 22 19

12 S. Pedro da Cova 21 20

13 SC Nun´Álvares 21 20

14 Baião 13 19

15 Penafiel B 13 20

16 Folgosa da Maia 11 20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Sp. Espinho 37 19

2 Cinfães 37 19

3 Gondomar 35 19

4 FC Felgueiras 1932 34 19

5 Cesarense 31 19

6 SC Coimbrões 30 19

7 Amarante FC 29 19

8 AD Sanjoanense 24 19

9 FC Pedras Rubras 24 19

10 Canelas 2010 23 19

11 Trofense 23 19

12 Camacha 22 19

13 Freamunde 19 18

14 SC Salgueiros 15 18

15 Aliança de Gandra 15 19

16 Sousense 14 19

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

ERMESINDE  ..............................O

ALIADOS DE LORDELO ...........1

Local – Estádio dos Sonhos

Arbitro – João Pereira 

Ermesinde 1936 – Pedro Mar-

tins; João Lindo, Paparradas, 

Chico e Espincho (André, 60); 

Pimpão (Igor, 76),Fajó e Leo 

(Coentrão, 60); Fábio Ribeiro 

(Loureiro, 76), Herdeiro e Quim.

Treinador – Jorge Lopes

Aliados Lordelo – Nico, Hugo 

Silva, Preto, Vítor Mendes e Pin-

to, Paulo Monteiro, (Gilmar, 80), 

Carlão e Fonseca (Hugo Costa, 

80); Pedrinho, Maurício (Vítor 

Gomes, 80) e Diogo Brandão.

Treinador – Pedro Barroso

Ao intervalo – 0/1

Golo – Fonseca (25)

No “teatro” dos sonhos 
do Ermesinde, Fonseca ca-
beceou para o fundo da bali-
za mais três pontos para o 
Aliados de Lordelo. 

Diz quem viu o jogo, que 
o Ermesinde dominou a se-
gunda parte e construiu vá-
rias oportunidades para 
marcar, Nico e os postes, 
por duas vezes, a remates 
de Fábio Ribeiro e Paparra-
d a s ,  n e g a r a m - l h e  o 
empate. 

Nos lugares de subida 
mantém-se também o USC 
Paredes. A equipa orienta-
da por Eurico Couto venceu 
na última jornada o Baião. O 
Rebordosa, é 3º classificado 
com menos um jogo e na úl-
tima ronda reencontrou o 
Nun´Alvares, agora em Re-
carei. O RAC derrotou o 
“Nuno” por um claro 3/0. 

Mário Rocha 
já não é o treina-
dor do Aliança de 
Gandra. Os maus 
r e s u l t a d o s  d a 
equipa no cam-
peonato nacional 
de séniores, onde apenas 
somou 15 pontos em 19 
jornadas e que colocam a 
equipa no penúltimo lugar 
da tabela classificativa, te-
rão sido decisivos para o 
fim de uma ligação que du-
rava há sete anos e meio. 

Na página pessoal de fa-
cebook Mário Rocha fala 

“em fim de ciclo 
onde as alegrias 
e conquistas fo-
ram mais do que 
as tristezas e 
derrotas”. “Este 
é um momento 

doloroso e triste para mim, 
pois é o Clube da minha ter-
ra, onde nasci, cresci e resi-
do”, pode ler-se. 

Agradecendo “com um 
obrigado do tamanho do 
Aliança de Gandra”, Mário 
Rocha formula “o desejo 
dos maiores sucessos para 
o clube neste novo ciclo”.

Aliados alimenta 
“sonho” da subida

Mário Rocha 
deixa Aliança de Gandra

FO
TO

: D
R
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O Complexo Desportivo 
Cidade de Gandra está a ser 
equipado com iluminação 
artificial. O dispositivo as-
senta em quatro torres de 
20 metros com escada de 
subida à plataforma equipa-
d a  c o m  6  p r o j e t o r e s  d e 

2000w cada. A colocação 
deste equipamento, finan-
ciado pela Câmara de Pare-
des suprime uma das la-
cunas Complexo proporcio-
nando treinos com a maior 
qualidade e a realização de 
jogos à noite.

O Sporting confirmou o 
favoritismo e apurou-se para 
os oitavos-de-final da Taça 
de Portugal de futebol femi-
nino, após golear em casa o 
FC Parada por... 18-1.

Perante uma equipa do 
escalão superior (o FC Para-
da joga na II Divisão e o Spor-
ting é o campeão nacional) a 
equipa de Parada de Todeia 

fez o que pôde face ao pode-
rio das leoas. 

O jogo realizou-se no dia 
28 de janeiro, em Alcochete, 
na Academia do Sporting. 
Nas bancadas cerca de 200 
paredenses apoiaram o FC 
Parada. Presidente de Câma-
ra e Vereador do Desporto 
foram dois dos espectadores 
notados.

Iluminação artificial 
do sintético de Gandra

Meninas de Parada eliminadas 
da Taça pelas leoas 

6.º ANIVERSÁRIO  
DE FALECIMENTO

FLÁVIO JOSÉ 
DE BESSA 
FERREIRA ALVES

Querido e Saudoso Filho.

Faz seis anos que partiste.

O  S. da palavra “ Saudade” está escrito com letra 

maiúscula cada vez maior…

Um abraço enorme de todos nós, do tamanho do 

nosso amor por ti …

Descansa em Paz.

LEMBRANÇA DA FAMÍLIA

PUB

J
oão Barbosa, piloto 
natural de Rebor-
dosa, venceu uma 

das principais provas de re-
sistência dos Estados Uni-
dos, as 24 horas de Daytona, 
feito que contou, também, 
com a participação do por-
tuguês Filipe Albuquerque 
e do brasileiro Christian Fit-
tipaldi.  A notícia foi levada 
pelo presidente da Câmara 
de Paredes à reunião do 
Executivo Municipal, reali-
zada no dia 1 de fevereiro, 
ao propor um voto de louvor 
q u e  f o i  a p r o v a d o  p o r 
unanimidade.

No caso específico de 
João Barbosa foi a sua ter-
ceira vitória, repetindo o 
êxito já alcançado em 2014 
e em 2010.

Durante 24 horas, 50 
carros estiveram em prova 

numa corrida que durou o 
fim de semana inteiro de 27 
e 28 de janeiro. Estiveram 
cinco portugueses em pro-
va. Para além de Filipe Albu-
querque e João Barbosa, 
António Félix da Costa, Pe-
dro Lamy e Álvaro Parente 
t a m b é m  c o r r e r a m  e m 
Daytona.

O trio da Mustang Sam-
pling Racing (João Barbosa, 
Filipe Albuquerque e Chris-
tian Fittipaldi) bateu um no-
vo recorde ao completar 
808 voltas ao circuito, um 

registo melhor do que as 
762 que estavam registadas 
nos anais da prova.

Aos comandos do Mus-
tang Cadillac número 5, Fili-
pe Albuquerque abriu a cor-
rida no sábado e levou o 
carro ao triunfo, depois de 
João Barbosa e Christian 
Fittipaldi terem feito turnos 
intermédios na prova do 
campeonato norte-ameri-
cano de resistência.

Recorde-se que João 
Barbosa está radicado nos 
Estados Unidos.

Piloto de Rebordosa 
venceu 24 horas de Daytona
AUTOMOBILISMO. A notícia foi levada pelo presidente da Câmara de Paredes à reu-
nião do Executivo Municipal. Aprovado voto de louvor. 

António Orlando | texto

TESTEMUNHO 
DE CAMPEÃO

“Vencedores 
das Rolex 24 at 
Daytona 2018!
Queria agradecer todas as 
mensagens de apoio depois 
da vitória. Individualmente 
é difícil agradecer a cada um, 
mas acreditem que sinto o 
vosso apoio! Foi mais um ex-
celente resultado!!  Já são 3 
vitórias à geral e uma na 
classe GTS, nesta prova! 
Muito orgulhoso de todo o 
trabalho da minha equipa 
Action Express Racing na 
preparação do nosso 
Mustang Sampling Cadillac 
DPi VR. Batemos o record 
de voltas nesta prova, com 
808 voltas cumpridas, lide-
ramos mais de 500!! 
Números impressionantes 
para a melhor equipa do 
campeonato!!!"

João Barbosa
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DESTAQUE UM

O
s proprietários 
privados têm "até 
15 de março" para 

limpar as áreas envolventes às 
casas isoladas, aldeias e estra-
das e, se não o fizerem, os mu-
nicípios terão "até ao final de 
maio" para proceder a essa 
limpeza.

O secretário de Estado da 
Proteção Civil, José Artur Ne-
ves, reconheceu no debate na 
especialidade da proposta de 
Orçamento do Estado para 
2018 (OE2018) que há "imen-
so trabalho para fazer" em ma-
téria de incêndios, defenden-
do que isso passa desde logo 

por "aproximar a prevenção 
do combate" para "fazer pre-
valecer nas populações um 

sentimento e uma cultura de 
segurança que não tem havido 
até hoje".

Proprietários privados 
têm até 15 de março para limpar aldeias
FOGOS FLORESTAIS. Se os proprietários não o fizerem, municípios terão de se encarregar da tarefa "até ao final de maio", 
avisa o Secretário de Estado da Proteção Civil.

António Orlando | texto

PUB

A Câmara Municipal de 
Paredes tem em marcha uma 
campanha de sensibilização 
da população para limpar os 
terrenos, até 15 de março, co-
mo determina a legislação em 
vigor. Caso o proprietário não 
faça a devida limpeza será 
multado, refere a lei do Orça-
mento de Estado (OE) para 
2018.

Esta campanha de sensibi-
lização da autarquia, promo-
vida pelo pelouro da Proteção 
Civil, iniciou-se com uma ses-
são de esclarecimento aos 
presidentes de Junta das fre-
guesias do concelho e visou 
promover a limpeza dos ter-
renos numa faixa não inferior 
a 50 metros à volta das habi-
tações, estradas, fábricas e li-
nhas de energia. O incumpri-
mento desta medida implica 
que os proprietários terão 
que pagar os custos da limpe-
za feita pelo município, e ain-
da ficam sujeitos a multas. As 

coimas a aplicar em caso de 
incumprimento, de acordo 
com a Lei 114/2017, são au-
mentadas para o dobro. As 
multas passam para 280 eu-
ros a 10 mil euros, no caso das 
pessoas singulares,  e de 
1.600 euros a 120 mil euros, 
n o  c a s o  d a s  p e s s o a s 
coletivas.

Neste sentido, moradores 
e empresas que atuem em zo-
nas florestais têm até 15 de 
março para criar faixas de 

gestão de combustível, tal co-
mo obriga a Lei de Defesa da 
Floresta contra incêndios.

O município de Paredes, 
numa atitude preventiva, 
através de cartazes que estão 
a ser afixados por todo o con-
celho, sensibiliza os proprie-
tários para que mantenham 
os terrenos limpos, preser-
vem o seu património, previ-
nam o risco de incêndios e 
ajudem a manter o concelho 
limpo e cuidado.

Campanha de sensibilização 
envolve autarcas das freguesias

"Para isso, queremos que 
até 15 de março próximo, os 
proprietários privados te-

nham todas as áreas envolven-
tes às aldeias, às casas isoladas, 
aos parques empresariais e 
mesmo na envolvente às estra-
das os seus espaços limpos de 
vegetação facilmente consu-
mível pelo fogo, como os euca-
liptos, os pinheiros, as giestas e 
as acácias", disse o secretário 
de Estado.

José Artur Neves adiantou 
que vai ser feita "uma lista-
gem" para que "todos saibam o 
que têm de limpar" e que terá a 
preocupação de manter "as 
espécies autóctones, como 
carvalhos ou castanheiros", 
uma operação que o secretário 
de Estado admitiu que irá 
"obrigar a uma grande publici-
tação" e ao "acompanhamento 

permanente de vários agen-
tes". Os espaços devem estar 
limpos de vegetação facilmen-
te consumível pelo fogo, como 
eucaliptos, pinheiros, giestas e 
acácias

No entanto, o governante 
atribuiu também responsabili-
dades nesta matéria às autar-
quias: "Caso alguns proprietá-
rios - por desconhecimento ou 
por algum laxismo - não o fa-
çam, entrarão os municípios a 
desenvolver esse trabalho de 
modo a que, no final de maio 
próximo, tenhamos as aldeias 
seguras, os espaços verdes se-
guros, as estradas seguras, as 
matas seguras e os corredores 
d o s  g a s o d u t o s  t a m b é m 
seguros".
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DESTAQUE DOIS

O 
Executivo Muni-
cipal de Paredes 
liderado por Ale-

xandre Almeida cumpriu, no 
dia 29 de janeiro, 100 dias de 

governo na Câmara Municipal 
de Paredes. 

Depois da tomada de posse 
que decorreu no Pavilhão Mu-
nicipal, a 21 de outubro, um 

sábado, o autarca começou o 
seu primeiro dia de trabalho 
efetivo, na segunda-feira se-
guinte, a 23 de outubro, com 
uma receção aos funcionários 

das oficinas municipais, “o ros-
to do trabalho do Município 
junto da população” e, como 
tal, o Executivo “conta com o 
seu trabalho e empenho ao 

longo do mandato”, podia ler-
-se numa nota emitida pela 
assessoria do Autarca. 

Depois de 100 dias na ca-
deira mais ambicionada do 

concelho, o Progresso de Pa-
redes elaborou uma lista, alea-
tória na sua ordem, das 20 de-
cisões registadas por nós co-
mo as mais importantes. 

100 dias de Alexandre, o Presidente  

100 dias x 20 decisões 

1 - Modificação Orçamen-
tal, a vigésima primeira de 
2017, que permitiu avan-
çar com o procedimento 
burocrático para cumprir a 
promessa eleitoral de paga-
mento dos livros escolares 
aos alunos que frequentam 
o  e n s i n o  p ú b l i c o  e m 
Paredes.

2 - Mudança da Feira Fran-
ça do Parque José Guilher-
me para o Largo da Feira 
sujeitando-a a um regula-
mento específico em que 
dá exclusividade aos ven-
dedores de velharias e arte-
sanato. Os produtos fres-
cos e flores deixam de ter 
lugar. 

3 -Despacho de designação 
de dois vereadores, Fran-
cisco Leal e Beatriz Meire-
les, em regime de tempo in-
teiro e proposta de fixação 
em mais dois vereadores, 
Paulo Silva a tempo inteiro e 
Elias Barros a meio tempo. 

4 - Contração de emprésti-
mo de médio/longo prazo, 
para aplicação na liquida-
ção antecipada de outros 
empréstimos.  O emprésti-
mo para aliviar os encargos 
com o serviço da dívida, ou 
seja, reduzir o que se paga 
de empréstimos por ano, 
em cerca de 1 milhão e 200 

mil euros. PSD absteve-se 
na tomada de decisão.

5 – Constituição de Fundo 
de Caixa com 63.711,00 
euros para pequenas des-
pesas correntes que não 
tenham que ir a despacho 
para aprovação. 

6- Alteração de toponímia 
da rotunda de acesso ao Nó 
da A4 de Paredes, para “Ro-
tunda Jorge Malheiro”.

7 - Modificação orçamen-
tal, 22ª alteração orçamen-
tal ano 2017, para diversas 
atividades da gestão, em 
que a Câmara teve de anu-
lar várias rúbricas até perfa-
zer o montante de um mi-
lhão dois mil novecentos e 
oitenta e seis euros que têm 
a ver com os fundos comu-
nitários que o Município 
não está a receber devido 
ao relatório do OLAF. 

8 – Contratação de um em-
préstimo de curto prazo 
para o ano de 2018 até ao 
montante de 2,5 milhões 
para fazer face aos compro-
missos a que o Município se 
encontra vinculado. 

9 - Prorrogação do prazo 
para a alteração do Plano 
Diretor Municipal (PDM) 
por mais doze meses.

10 - Protocolo entre o Mu-
nicípio de Paredes e a Asso-
ciação de Empresas de Pa-
redes para fazer programa-
ção de Natal, Ano Novo e 
Reis.

11 - Protocolo de Colabo-
ração entre o Município 
de Paredes e a Junta de 
Freguesia de Rebordosa 
para loja social e abertura 
de um Balcão de Atendi-
mento Público que possi-
bilitou uma poupança ao 
município de 1.372,99 
euros. 

12- Apresentação do rela-
tório da Inspeção Geral de 
Finanças de uma inspeção 
feita às contas de 2015, que 
indicou que, já em finais 
desse ano, a Câmara Muni-
cipal não estava a cumprir 
com o que se tinha compro-
metido em matéria de re-
dução do endividamento, e 
que era condição para o 
Empréstimo do PAEL. Uma 
das medidas impostas era a 
de não reduzir a taxa de 
IMI, conforme aconteceu 
no ano passado e que impe-
de agora o PS de alterar es-
sa taxa.

13 – Apresentação do Or-
çamento para 2018 que 
batizou de “Um Orçamento 
de Má Herança”. O docu-

mento com uma dotação 
global de 62 milhões de eu-
ros aprovado sem votos 
contra pela Assembleia 
Municipal, o que aconteceu 
pela primeira vez. No Exe-
cutivo, o PSD votou contra. 
O PS só incluiu no orçamen-
to despesas no montante 
de 1, 5 milhões de euros, 
“para obras inadiáveis, por-
que este executivo herdou 
21,5 milhões de euros de 
obras já feitas e comprome-
tidas”. Destacou que “des-
ses 21 milhões de euros, 15 
milhões de euros foram de 
obras lançadas em 2017, e 
que só foram pagos cerca 
de quinhentos mil euros”. 
Quanto às propostas apre-
sentadas, Alexandre Al-
meida disse estar impedido 
de descer a taxa de IMI, por 
causa do relatório da IGF, 
mas que essa seria a inten-
ção do executivo.

14 – Aprovação da minuta 
da escritura de compra e 
venda dos prédios que inte-
gram a antiga Zona Despor-
tiva para enviar para o Tribu-
nal de Contas. O complexo 
das laranjeiras foi adjudica-
do ao Município, em hasta 
pública, em janeiro de 2017 
por 1,6 milhões euros, tendo 
sido dados 320 mil euros de 
sinal, faltando pagar 1 mi-
lhão e 280 mil euros. 

15 – Aprovação do organo-
grama da Câmara Munici-
pal com “pequenas altera-
ções” sendo as mais signifi-
cativas as que se prendem 
com a abolição dos três de-
partamentos: Departa-
mento dos Assuntos Jurídi-
cos, Administrativos e Fi-
nanceiros; Departamento 
das Atividades Económi-
cas; Departamento de De-
senvolvimento Municipal. 
Estes departamentos atra-
vés dos chefes de divisão 
passaram a reportar direta-
mente aos vereadores exis-
tindo ainda os dirigentes de 
terceiro grau. 

16 - Protocolo de acordo 
celebrado entre o Municí-
pio de Paredes e a Junta de 
Freguesia de Recarei, para 
atendimento e acompa-
nhamento social, nas insta-
lações daquela edilidade, 
dos munícipes de Recarei e 
demais freguesias do sul do 
Concelho.

17 – Com o seu voto de 
qualidade, deu parecer fa-
vorável ao processo de al-
teração da denominação 
do atual Agrupamento de 
Escolas de Vilela, para 
Agrupamento de Escolas 
de Rebordosa e Vilela, dan-
do assim cumprimento ao 

disposto no número 5, arti-
go 3º do Decreto-Lei nº 
299/207 de 22 de agosto.

18 – Disciplinou visitas aos 
serviços municipais. Os 
Presidentes de Junta têm 
um dia na semana, quarta-
-feira, para reunirem com 
quem necessitarem. Os ve-
readores da Oposição pas-
saram também a ter que 
respeitar procedimentos 
no contato com os serviços. 
Sempre que quererem in-
formações têm de fazer o 
pedido por escrito.   

19 - A Câmara Municipal 
de Paredes concluiu o pa-
gamento às famílias da 
comparticipação dos ma-
nuais escolares, no dia 22 
de janeiro do corrente 
a n o ,  n u m  t o t a l  d e 
271.473,19 euros, corres-
pondendo a 2696 proces-
sos válidos que deram en-
trada dos serviços da au-
t a r q u i a  a t é  3 0  d e 
novembro de 2017.

20 – Alexandre Almeida 
presidiu à reunião do Con-
selho Municipal da Juven-
tude de Paredes, órgão que 
não reunia desde 2014. Na 
ocasião foram eleitos os no-
vos representantes do 
órgão.
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OPINIÃO

PRECISA-SE
Funcionária com experiência.

Para o ramo contabilístico.
IRS/IRC

Habilitações: 9.º ano até ao 12.º ano
Horário: 09h00 às 12h00 / 14h00 às 18h00

Telf.: 255 777 690

PUB

O Desporto Internacional 
numa encruzilhada

O 
escândalo já foi há 
muito tornado pú-
blico. A selecção 

olímpica da Rússia apareceu 
inúmeras vezes recentemen-
te envolta em casos de frau-
de por doping, com acusa-
ções graves de deturpação 
ostensiva da verdade des-
portiva e de ocultação oficial 
de provas dessa prática 
antidesportiva. 

O Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) e algumas Fe-
derações internacionais (co-
mo a do Atletismo) avaliaram 
essas irregularidades (mani-
pulação sistematizada e cen-
tralizada de controlos anti-
doping) e suspenderam para 
além dos próprios atletas em 
causa, a participação da pró-
pria equipa nacional, como o 
atletismo no Rio. Contaram 
para o processo de investiga-
ção com o contributo de um 
delator, Rodchenkov, direc-
tor do laboratório antidopa-
gem de Moscovo até 2015 e 
residente nos EUA. E no epi-
centro da grave situação es-
tava o Ministro dos Despor-
tes, Vitali Mukto, muito pró-
ximo da liderança de Putin. 

A Rússia apareceu assim 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

publicamente exposta, des-
prestigiada, e castigada, atin-
gindo-se o máximo da conde-
nação com a proibição da 
participação como nação 
com bandeira e hino nos Jo-
gos Olímpicos e Paraolímpi-
cos de Inverno deste ano na 
Coreia do Sul, restando-lhe a 
humilhante participação 
“neutra” dos seus atletas com 
bandeira olímpica. Agora o 
Tribunal Arbitral do Despor-
to anulou a suspensão de 28 
de 43 banidos da Olimpíada 
de Sochi, mas isso não parece 
demover o COI, que perma-
nece desconfiado do sucesso 
dos atletas russos. Sabe-se 
que em outros países, indivi-
dualmente ou como nação, 
há suspeitas igualmente cla-
ras de práticas que afectam a 
seriedade da prática despor-
tiva. Mas a Rússia (mesmo 
descontando a possibilidade 
de ser vítima  de politicas de 
isolamento e de confronto) 
por desleixo ou por estraté-
g i a  e x c e d e u  a s  p i o r e s 
expectativas.  

Menos badalado, mas 
atual, está a ser o caso da prá-
tica de abusos sexuais sobre 
as jovens ginastas dos Esta-
dos Unidos da América. Fo-
ram identificados lugares e 
responsáveis pelos abusos, 
nas equipas técnicas e em 
médicos que acompanham 
os atletas. São práticas gene-
ralizadas e que certamente 

cristianoribeiro@gmail.com

contaram com a conivência e 
silêncio de muitos. Durante 
30 anos, foram identificados 
156 casos de abusos, disfar-
çados de procedimentos mé-
dicos. A Federação de Ginás-
tica já se demitiu ou foi demi-
tida e a imagem do país não 
fica nada bem no que concer-
ne á protecção de direitos de 
menores. Não sei se o Comité 
Olímpico Internacional se vai 
p r o n u n c i a r  s o b r e  o 
sucedido.

São indesculpáveis a leste 
ou a ocidente, na Rússia ou 
nos Estados Unidos da Amé-
rica, ou em outros países, as 
práticas que por nacionalis-
mo exacerbado, ou por ga-
nância ou por exercício de 
despudor, violam as mais ele-
mentares regras cívicas ou 
de bom senso. Importa que 
as grandes potências sintam 
a necessidade de atuarem 
como exemplo, como mem-
bros de referência da comu-
nidade internacional. Não 
basta olhar com desprezo, 
superioridade ou presunção 
para os que pela dimensão, 
desenvolvimento ou outra 
razão não ultrapassaram ní-
veis civilizacionais adequa-
dos. Importa que se olhe para 
a realidade com atenção e 
por vezes alguma prudência. 
O desporto, mesmo quando 
inexoravelmente adquire di-
mensão mercantil,  não é 
excepção.

J
á aqui falei do Orçamento Participati-
vo e das suas virtualidades.

Falo agora da figura do Provedor 
do Munícipe.

Têm vindo a proliferar quer nas entida-
des públicas, quer nas entidades privadas, 
a figura do Provedor.

Tratando-se de uma entidade necessa-
riamente imparcial, a Provedoria do Muní-
cipe pode e deve reforçar o elo entre a co-
munidade e a instituição, incitando às boas 
práticas, monitorizando os princípios de 
bom governo da autarquia, e, cumulativa-

O Provedor do Munícipe
mente, constituindo-se, ela própria, como 
o arauto da educação cívica.

Com esta figura a organização interna 
sai reforçada e a capacitação e definição de 
políticas do Município nas respostas aos 
problemas que atingem os cidadãos, uma 
vez que o Gabinete deve beneficiar de uma 
articulação horizontal e intersectorial com 
todos os pelouros da autarquia. 

A institucionalização desta figura 
constitui um passo significativo na apro-
ximação e no incentivo à participação 
ativa dos cidadãos na vida pública, onde 
se inclui o direito à reclamação por um 
serviço de qualidade, sendo para tal im-
prescindível a existência de um mecanis-
mo que garanta uma apreciação impar-
cial dessas reclamações, tendo em vista a 
resolução dos problemas que as origi-
nam e a apresentação de propostas de 
melhoria junto dos órgãos competentes 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Solicitador

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A 
Católica Porto Business 
School e o Jornal Público pu-
blicaram esta semana um es-

tudo comparativo de escolas do ensi-
no básico e secundário que tem como 
base a análise de resultados dos exa-
mes nacionais realizados pelos alunos 
de cada instituição e, onde podemos 
verificar, também, os resultados das 
escolas de Paredes. Estas listas de re-
sultados colocam em ‘ranking’ as esco-
las públicas e privadas e, desde logo, 
tentam comparar os resultados de 
cada realidade independentemente 
da sua diversidade, seja ela nacional, 
regional, física ou humana, algo que 
sabemos ser impossível pois nunca a 
realidade vivida por cada estudante e 
família por exemplo num determina-
do contexto local é igual à de um outro. 
Se compararmos a proximidade ou o 
acesso de um estudante da Escola Da-
niel Faria de Baltar, sabemos que é 
uma realidade muito diferente da que 
vive um aluno na Escola da Sobreira.

Os rankings são resultados mas 
não mostram as centenas de euros 
que o aluno gastou em explicações, ou 
o tempo que esteve exposto ao exces-
so de frio ou calor, quer na escola, quer 
em casa. Escondem os alunos que tive-
ram colegas indisciplinados ou profes-
sores que não os conseguiram acom-
panhar, aqueles que desistiram e não 
foram apoiados. Não mostram o aluno 
que assistiu ao pai bater na mãe e os 
irmãos que teve de cuidar, enquanto o 
seu tempo de criança se esgotou. As-
sim, é importante ressalvar que o 
ranking tem relevância mas é unica-
mente um indicador de comparação 
de uma realidade que é muito mais 
complexa do que este traduz, e que 
deve servir para reflexão e para fazer 
melhor.

Este estudo apresenta no ranking 
ao nível do Secundário o Colégio Casa 
Mãe, de Baltar e as secundárias de Pa-
redes, Vilela, Lordelo, Rebordosa e 
Daniel Faria e no ensino básico, até ao 
9º ano (conforme Tabela apresentada) 
e analisa também, para além da evolu-
ção relativamente ao ano anterior, o 
enquadramento sociocultural e o per-
curso de sucesso dos alunos que fo-
ram a exame. Olhando os indicadores 
recolhidos salta à vista o trabalho edu-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Paredes no Ranking das Escolas

mariocamilomota@gmail.com
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OPINIÃO

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de 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.

O Provedor do Munícipe
e que evitem a recorrência de reclama-
ções futuras. 

Assim, os munícipes poderão apre-
sentar junto do Provedor do Munícipe, 
queixas ou reclamações relativas a ações 
ou omissões dos órgãos e serviços 
municipais. 

O Provedor do Munícipe apreciará 
com isenção e independência as reclama-
ções, e embora sem poder decisório, po-
derá dirigir posteriormente junto dos 
órgãos e serviços municipais competen-
tes as recomendações necessárias, com o 
objetivo de facilitar, resolver ou eliminar 
as situações objetos de queixa, solucio-
nar diferendos ou corrigir as situações 
lesivas dos interesses dos cidadãos. 

O Provedor do Munícipe assumirá 
portanto, uma missão de mediador entre 
o munícipe e os diferentes órgãos e servi-
ços municipais.

É igualmente vantajoso que o trata-
mento das questões ligadas aos cidadãos 
seja trabalhado com competências endó-
genas, que revelam maior capacidade de 
execução, interligação e acompanha-
mento de projetos. 

Sendo também verdade que a Prove-
doria do Munícipe deve ter a durabilida-
de de um mandato e que se deve extin-
guir no final desse período.

Cabe desde logo ter em atenção que 
não podendo o provedor do munícipe ser 
tido como um órgão municipal – já que 
estes órgãos, nos termos da lei e em cum-
primento dos arts. 239.º e 250.º da Cons-
tituição, são a assembleia e a câmara --, 
nem podendo ser considerado um servi-
ço da autarquia – atendendo a que a figu-
ra não é enquadrável no disposto no regi-
me contido no Dec.-Lei n.º 305/2009, de 
23 de Outubro, permitimo-nos dar conta 

de que não bastará a aprovação de uma 
proposta para que esta surta os efeitos 
pretendidos da criação de um Provedor 
do Munícipe. 

Na realidade, será necessário encon-
trar o título que permita a “ligação” da fi-
gura do provedor do munícipe à autar-
quia o qual, designadamente, legitime o 
pagamento das despesas. 

Atentas as funções em causa e a inde-
pendência que lhes é conatural, estamos 
em crer que tal título poderá, eventual-
mente, consistir num contrato de presta-
ção de serviços (na modalidade que vier a 
ser tida como mais adequada) a outorgar 
entre o município e o provedor do muní-
cipe.  Fica aqui esta proposta à considera-
ção do executivo municipal de Paredes a 
bem de uma maior participação dos 
munícipes na gestão municipal e da reso-
lução por consenso de litígios.

Paredes no Ranking das Escolas
cativo do Colégio Casa Mãe, de Baltar. 
Trata-se da única instituição de ensino 
particular do concelho de Paredes e 
apesar de um resultado menos positi-
vo relativamente ao ano anterior ocu-
pa uma posição cimeira nesta avalia-
ção que à partida não deixará indife-
r e n t e  u m  p a i  c o m  r e c u r s o s 
económicos, quando escolhe uma es-
cola de Paredes para o seu filho.

Os dados das escolas da rede públi-
ca têm resultados muito diversos e 
com algumas subidas e descidas em 
relação ao ano anterior. Esta diferença 
plasmada nos números traduz uma 
diversidade de contexto e realidades 
sociais das crianças no concelho Pare-
des. Este é um dado que está subjacen-
te à comparação dos agrupamentos e 
das Escolas (para não ir mais longe), 
uma realidade que não se vê encurta-
da pela implementação do projeto da 
Carta Educativa em Paredes que já le-
va quase 15 anos e constituiu por si só 
uma profunda transformação na rede 
de edução pública do concelho. Agora, 
ficam patentes as questões da melho-
ria do apoio ás crianças e da tradução 
em resultados na qualidade do ensino 
(nestes rankings).

O investimento feito nos equipa-
mentos das Escolas, nos últimos anos, 

que levaram a uma forte derrapagem 
financeira do Município está pratica-
mente concluído e eleva agora para 
outro patamar a atenção necessária 
ao apoio social, ás aulas extra, ao de-
senvolvimento de atividades despor-
tivas e extracurriculares, ao chamado 
“colinho” que comunidade educativa 
irá certamente precisar para que a di-
nâmica não esmoreça na mudança 
que a Câmara de Paredes teve nas ulti-
mas eleições.

Agora quem tem poder de decisão 
deve no meu entender deixar de olhar 
constantemente para trás com quezí-
lias que não interessam a ninguém e 
deve olhar para a frente para apresen-
tar novas ideias que consigam melho-
rar os resultados no futuro. A hora é de 
criar condições aos alunos no sentido 
de os apoiar com novas técnicas edu-
cativas, com o reforço do estudo 
acompanhado, com a proximidade no 
apoio psicológico, com novos projetos 
integrados com a comunidade (os 
Pais, Professores, Associações, Insti-
tuições). A Escola pública de Paredes 
tem condições físicas melhores que 
muitas Escolas privadas e por isso tem 
obrigatoriamente de caminhar para 
os bons resultados no futuro. Vere-
mos se há capacidade para isso...

Internet mais Segura  
um desafio para as escolas  
e para as famílias

A
ssinalou-se esta ter-
ça-feira, 6 de feve-
reiro, o “Dia da In-

ternet Mais Segura”, uma 
data que assume muita rele-
vância para as escolas e para 
as famílias. Esta iniciativa 
Europeia que se comemora 
em Portugal ao longo do mês 
de fevereiro, envolve enti-
dades como o Consórcio 
Centro Internet Segura, do 
qual fazem parte a Fundação 
para a Ciência e a Tecnolo-
gia, I.P., a Direção-Geral da 
Educação, o Instituto Portu-
guês do Desporto e Juven-
tude, I.P., a Microsoft Portu-
gal e a Fundação PT.

É pertinente trazer à luz do 
dia este tema central dirigido 
às Comunidades Educativas, 
com especial foco nas crian-
ças e jovens. De notar que de-
ve haver partilha de respon-
sabilidade no acompanha-
mento e monitorização do 

que as crianças e jovens pos-
sam ter acesso pela internet. 
Para os especialistas “uma 
melhor internet começa 
contigo”.

Desta forma, a discussão 
está aberta para todos pode-
rem contribuir com a sua 
perspetiva nas mais diversas 
áreas de atuação na socieda-
de Portuguesa como o meio 
académico, os media e os psi-
cólogos entre outros.

Neste sentido, o município 
de Paredes, em parceria com 
a Associação Paredes pela In-
clusão Social foram realiza-
das sessões de sensibilização 

e debate com os alunos dos 5.º 
e 6.º ano de escolaridade das 
escolas  básicas e secundárias 
do concelho.

O “Dia da Internet mais 
Segura” é uma ação que reúne 
numa sessão de esclareci-
mento cerca de 400 estudan-
tes das escolas básica da So-
breira e básicas e secundárias 
de Lordelo, Rebordosa e 
Vilela.

Estas sessões têm como 
principais objetivos clarificar 
acerca de uma correta utiliza-
ção da internet por parte dos 
mais jovens e alertar para os 
perigos da mesma.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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FREGUESIAS

A Junta de Freguesia de 
Baltar e o grupo BaltarArte 
Academia de Dança vão or-
ganizar pela primeira vez 
uma Festa de Carnaval que 

irá ter lugar no salão Balta-
rArte  da Junta de Freguesia.

O evento será no próximo 
sábado, pelas 21 horas e terá 
entrada gratuita.

Para além da música, irá 
ocorrer um desfile de Carna-
val, onde serão eleitos os três 
melhores "mascarados". O 
Júri é composto por três ele-

mentos, designados pela 
Academia de Dança. A Junta 
de Freguesia entregará os 
r e s p e t i vo s  p r é m i o s  a o s 
vencedores.

Este evento visa propor-
cionar o convívio entre as vá-
rias gerações que partilham o 
gosto pela música e pela ale-
gria de viver.

    BALTAR

Festa de Carnaval 2018 no BaltarArte

FAUSTINO 
 SOUSA

Entre os dias 27 de Junho 
e 1 de Julho, a Vila de Baltar e 
outras freguesias do Municí-
pio de Paredes, irão receber 
o Paredes  Andebol Cup. Este 
projeto tem a sua génese no 
Clube de Andebol de Baltar e 
recebeu o apoio total da Câ-
mara Municipal. São 2500 

atletas, muitas dezenas de 
equipas, sendo 40 estrangei-
ras vindas da Alemanha, Sué-
cia; Espanha ; Angola entre 
outros Países. Em Baltar, o 
Pavilhão da Escola Daniel Fa-
ria e o da Escola Básica, serão 
utilizados na competição, 
com inegáveis ganhos para a 

restauração e comércio tra-
dicional. Esta festa de ande-
bol tem um potencial enorme 
e um previsível sucesso orga-
nizativo. Teremos o Clube de 
Andebol do Agrupamento de 
Escolas de Baltar a defender  
as cores da Vila de Baltar e do 
concelho de Paredes.

A Junta de Freguesia ins-
talou um coração gigante na 
Rotunda da Família, com o in-
tuito de assinalar o dia 14 de 
Fevereiro, “ Dia dos Namora-
dos”. Esta iniciativa insere-se 
na estratégia do atual execu-

tivo em estar permanente-
mente ao lado do Comércio 
Tradicional. Esta foi uma Ini-
ciativa conjunta da Junta de 
Freguesia e do Comércio Tra-
dicional de Baltar que vai ter 
continuidade no futuro, com 

eventos que terão sempre em 
conta as pessoas e os empre-
sários da Vila de Baltar. No dia 
de São Valentim, surpreenda 
a sua cara metade com pre-
sentes adquiridos no comér-
cio tradicional de Baltar.

O guardião natural de Bal-
tar, está neste momento a re-
presentar as cores do Vitória 
de Setúbal na Primeira Divisão 
do Futebol Nacional, sendo 
esta a terceira época desporti-
va consecutiva que se encon-

tra na elite do futebol nacional. 
Na última semana, Trigueira 
esteve em plano de destaque 
no play-off da Taça da Liga e 
esteve muito próximo de aju-
dar a sua equipa a ser campeã 
do torneio, confirmando ine-

quivocamente as suas enor-
mes qualidades entre os pos-
tes. O atleta natural de Baltar 
está a ser cobiçado por outros 
clubes nacionais e estrangei-
ros, e aos 30 anos encontra-se 
no apogeu da sua carreira.

A instalação dos Correios  (CTT) na Junta de 
Freguesia de Baltar deveu-se à decisão da em-
presa em extinguir  a delegação  em Baltar, à 
semelhança de outras localidades. Quando a 
Junta de Freguesia de Baltar  tomou a decisão 
de tomar conta dos CTT de Baltar, passou a ga-
rantir uma série de serviços essenciais à popu-
lação. Os CTT de Baltar precisam de ser expo-
nenciados e a Junta de Freguesia está aposta-
da em desenvolver os CTT de Baltar, tornando 
o serviços mais eficientes  para a população. Os 
serviços que o cidadão pode fazer nos CTT da 
Junta de Freguesia são os seguintes: Envio e 
levantamento de cartas registadas;

Compra de selos, envelopes, embalagens, etc;
Envio de correspondência;
Pagamento de faturas (água, luz, renda de casa, 
telefone, gás);
Receção de valores (reformas, subsídios, ren-
dimento mínimo);
Pagamento de impostos (IRS, IMI);
Pagamento de portagens;
Carregamento de telemóveis;

Envio de dinheiro por vales.
Ao utilizar os serviços dos CTT de Baltar, está a 
contribuir para o desenvolvimento da 
freguesia.

Paredes Andebol Cup em Baltar

Coração Gigante na Rotunda da Família

Baltarense Pedro Trigueira brilha em Setúbal 

CTT de Baltar ao Serviço da População

Aproxima uma das des-
tas festas mais populares 
realizada de Norte a Sul do 
país – O Carnaval!

E o nosso concelho já 
conta também com as suas 
tradições carnavalescas!

Este ano, marca-se o  
regresso da celebração  
do Carnaval em Bitarães, 
depois de um interregno,  
e  é  n e s s e  s e g u i m e n t o ,  
que a Associação de Cris-
telo –  Código Musical ,  
fará também a sua come-
moração carnavalesca, 
graças ao convite do Gru-
po de Bombos de S.Tomé 
de Bitarães,  para que a 
mesma participasse no 
desfile. 

À semelhança do que é 
habitual, esperam-se cen-
tenas de pessoas nas ruas, 
para assistirem ao desfile, 

e viverem esse dia de folia, 
sendo que por parte da as-
sociação Código Musical 
se promete sons quentes e 
ritmados para animar até 
os mais tristes.

Prevê-se que o inicio do 
desfile ocorra pelas 15h 
(na Urbanização do Sou-
to|Bitarães), seguindo o 
seu curso para  junto da 
Igreja de N. Sr.ª dos Chãos, 
onde haverá uma actuação 
em palco da Código Musi-

cal, que se fará acompa-
nhar pelos seus grupos de 
Hip-Hop!

Haverá ainda actua-
ções de outros grupos, co-
mo o Grupo de Bombos da 
Madalena,  Grupo de Hip 
Hop  “ Dancing Soul, FA”, e 
não faltarão também as 
bailarinas divertidas nos 
tradicionais carros alegó-
ricos de Carnaval.

P r o g r a m a  a  n ã o 
perder!

    CRISTELO

Associação CÓDIGO MUSICAL  
no Carnaval

CARLA
NUNES

    BITARÃES

Cortejo de Carnaval

No último número do 
jornal, noticiamos o Car-

naval em Bitarães. Lem-
bramos que o cortejo car-
navalesco tem início junto 
ao ginásio de Carregoso e 
terminará no Largo dos 
Chãos. Esperamos a pre-
s e n ç a  d e  t o d o s  p a r a 
aplaudirem este evento 

que, de novo, volta a esta 
freguesia, sendo organi-
zado pelo grupo dos Bom-
bos de Bitarães e com o 
patrocínio da Junta de 
Freguesia.

Contamos com a vossa 
presença.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

VENDE-SE
Cadeira – Elevador de escadas interior.

Bom estado – ótimo preço

Telm. 916191829

PUB
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    LORDELO

A Praça Francisco Sá Carneiro é um monte de cimento

As cidades são para as pes-
soas. Vou repetir: as cidades 

são para as pessoas. E só para 
as pessoas. Isto é uma regra, 
u m a  l e i  q u e  v e i o  d o s 
primórdios. 

Quando a máquina invadiu 
o mundo, o carro destruiu 
uma parte desta regra porque 
o comodismo, e a barriga gor-

da, não estiveram para dar 
corda aos sapatos. Isso trans-
formou a estrada num flagelo.  
Esse flagelo, nos dias de hoje, é 
uma praga. Uma praga que 
conquista território aos 
peões, destrói o ar que respi-
ramos. E cria não-lugares. Es-
ta expressão, oriunda do Marc 
Augé, serve para caracterizar 
o espaço que nem o carro nem 
o homem utilizam. Um bom 
e x e m p l o  d i s s o  s ã o  a s 
rotundas. 

Com intuito de menorizar 
este atrevimento do asfalto e 
de humanizar as cidades, sur-
gem as praças. Estes locais, 
desenhados de acordo com a 

escala do local, são essenciais 
para dar conforto, para pro-
porcionar bem-estar aos 
utentes.

Porém, a Praça Francisco 
Sá Carneiro, que fica em fren-
te ao edifício da junta de fre-
guesia, é praticamente um 
não-lugar, é praticamente um 
monte de cimento colocado 
em cima da terra, é pratica-
mente um depósito de ervas e 
de cigarros que não se ven-
dem em quiosques. 

Esta roupa não serve à 
nossa cidade, que é grandiosa 
e está habituada a gravatas. 
Esta roupa precisa de ser 
refeita.

SILVIO
SILVA

FREGUESIAS

Num acidente na passada 
sexta-feira entre dois veícu-
los ligeiros, registaram-se 
dois feridos, na cidade de Re-
bordosa, em Paredes.

O sinistro envolveu duas 

viaturas, uma delas uma am-
bulância de transporte de 
doentes não urgentes da cor-
poração, Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa tendo 
um dos ocupantes ficado en-

carcerado. Ambos os feridos, 
considerados ligeiros, foram 
transportados para o Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa, em Penafiel.

No local do sinistro, esti-

veram os Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa com 
duas viaturas e um veículo de 
desencerramento, VMER e a 
GNR de Lordelo que tomou 
conta da ocorrência.

No passado dia 2 de feve-
reiro o Miguel 7 Estacas fez um 
espetáculo de humor no pavi-
lhão dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa.

Numa organização da Co-

missão de Festas da Cidade de 
Rebordosa 2018, que conse-
guiu juntar cerca de 400 pes-
soas no pavilhão apesar da 
noite fria foi vários momentos 
sempre a rir. "Este espetáculo é 

marcado pelo regresso aos pal-
cos, depois de 18 meses de pa-
ragem. Devido a um grave aci-
dente que o humorista teve 
quando participava numa pro-
va de carrinhos de rolamentos, 

mesmo com algumas limita-
ções foi um espetáculo único e 
cheio de risadas”, temas varia-
dos, podendo o público partici-
par em momentos hilariantes 
que animaram os presentes.

A Polícia Municipal de Pa-
redes tem um projeto social 
que visa informar e aconselhar 
os idosos de forma a adotar 
medidas de segurança em casa 

e na rua. “Utilizando o modelo 
de policiamento de proximida-
de”, a PM “pretende adotar 
uma postura mais proactiva na 
segurança da população idosa, 

promovendo um patrulha-
mento mais eficaz, coeso e 
partilhado”.

Na apresentação desta 
ação de sensibilização, que te-

ve lugar na ADR, no dia 17 de 
Janeiro, estiveram presentes 
os agentes Antero Teixeira e 
Luís Almeida e a assistente so-
cial Maria João Pinho.

Acidente que envolveu uma viatura dos Bombeiros de Rebordosa

Humorista voltou a Rebordosa

Rota da proteção dos Idosos

Faleceu Bernardino Ferreira 
de Sousa, primeiro presidente 
da Junta de Freguesia de Sobro-
s a  e l e i t o  e m  d e m o c ra c i a 
(14.01.1977-26.01.1980) e 
presidente da Assembleia de 
Freguesia no mandato 2002-
2005. Nasceu em Sobrosa, lugar 
da Cavada, a 25 de Novembro 
de 1933, sendo o penúltimo dos 
sete filhos de José de Sousa 
(Combatente da Grande Guer-
ra) e Albina Ferreira.

Tendo concluído o Ensino 
Primário na Escola de Cristelo, 
passou a acompanhar o pai no 
comércio de madeiras.

Cumpriu serviço militar em 
Penafiel no GACA-3 (Grupo de 
Artilharia Contra Aeronaves), 
tendo acompanhado a transfe-
rência daquela unidade para 
Espinho. A 18 de Abril de 1958, 
concluiu um curso por corres-
pondência de Guarda-Livros e, 
três anos depois, foi trabalhar 
para uma drogaria com depen-
dência bancária sediada em Lor-
delo. Em Fevereiro de 1962, in-
gressou na indústria e comércio 
de madeiras de Silvestre Morei-
ra dos Santos, em Paços de Fer-
reira, onde desempenhou fun-
ções de chefe de secção escritó-
r i o ,  a t é  M a i o  d e  1 9 9 3 . 
Aposentou-se em finais de 
1995, passando a prestar servi-
ços de contabilidade.

Casou em 1962 com Gracin-
da Alice Leal de Andrade, natu-
ral de Vilela, de quem teve qua-
tro filhos: Maria José, José Joa-
quim, António Paulo e Maria 
Manuela Andrade de Sousa.

Foi secretário da Comissão 
Administrativa da Junta de Fre-
guesia de Sobrosa entre 1974 e 
1977, período fulcral da transi-
ção democrática.

Candidatou-se pelo PSD às 
primeiras eleições autárquicas, 
realizadas a 12 de Dezembro de 
1976, vencendo com 48% dos 
votos, tornando-se no primeiro 
presidente da Junta de Fregue-

sia de Sobrosa democratica-
mente eleito.

Do seu mandato destaca-se 
a abertura e pavimentação da 
estrada da Abelheira a Trás das 
Eiras.

Presidiu, por inerência, à Di-
recção da Obra de Assistência 
Social da Freguesia de Sobrosa 
no mesmo período.

N o  m a n d a t o  s e g u i n t e 
(1980-1983), exerceu as fun-
ções de primeiro secretário da 
Assembleia de Freguesia. Re-
gressou ao órgão deliberativo 
em 1993, sendo eleito presiden-
te a 9 de Janeiro de 2002, cargo 
em que permaneceu até 2 de 
Novembro de 2005.

Foi membro da Comissão de 
Obras da Igreja Paroquial de So-
brosa (1984-1986), da qual foi 
escriturário. Foi o portador da 
chave da igreja no dia da sua 
inauguração, a 28 de Dezembro 
de 1986.

Foi Ministro Extraordinário 
da Comunhão ao longo de duas 
décadas.

Durante mais de 30 anos, foi 
tesoureiro da Fábrica da Igreja 
Paroquial.

Foi um dos impulsionadores 
da reactivação da Confraria de 
Nossa Senhora da Conceição, 
em 2003, da qual foi tesoureiro 
até 8 de Dezembro de 2012.

Foi homenageado com a 
atribuição do seu nome a um ar-
ruamento próximo à casa onde 
nasceu.

Era o eleitor número 1 da 
freguesia de Sobrosa.

Faleceu a 15 de Janeiro de 
2018 e foi sepultado no Cemité-
rio Paroquial de Sobrosa.

    SOBROSA

Bernardino Ferreira 
de Sousa (1933-2018)

CRISTIANO
MARQUES

    PARADA DE TODEIA

Caminhada carnavalesca 
A Junta de Freguesia 

de Parada de Todeia vai or-
ganizar no próximo do-

mingo, dia 11 de Fevereiro 
de 2018, a primeira cami-
nhada carnavalesca.

A Piscina Municipal de Re-
bordosa acolheu no dia 23 de 
janeiro, o 1º Encontro de Na-
tação Desporto Escolar CL-
DE Tâmega. O evento regis-
tou a participação de mais de 

100 alunos de 8 escolas da 
região e contou com a colabo-
ração da Câmara de Paredes 
e do Curso de Apoio à Gestão 
Desportiva da Escola de Re-
bordosa. Para além da ver-

tente de competição, a ses-
são estimulou os alunos para 
a inclusão social, proporcio-
nando atividades lúdicas aos 
estudantes com necessida-
des educativas especiais.

    REBORDOSA

Alunos especiais na piscina de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

O 
Natal de 2017, 
em Paredes, foi 
iluminado pela 

T Couto Lda, Iluminações. 
Um mar de luzes decorou a 
cidade sede do concelho 
conferindo à última época 
natalícia um brilho como há 
muito não se via por cá. O 
laço que adornou os paços 
do concelho foi a imagem de 
marca do natal 2017. “Foi 
um sucesso. Tivemos imen-
sos pedidos de particulares 
para a colocação de adornos 
idênticos”, revela Miguel 
Couto, 36 anos, administra-
dor da T Couto Lda, Ilumina-
ções, empresa fundada há 
nove anos com raízes nos 
antepassados da família.  

Miguel Couto, o Nosso 
Empresário diz que a T Cou-
to Lda, Iluminações está 
aberta a trabalhar todo tipo 
de adornos, tipo o laço colo-
cado no edifício dos paços 
do concelho porém é neces-
sário que os clientes tenham 
consciência que o trabalho 
tem de ser encomendado 
com antecedência. “Na épo-
ca festiva a equipa de técni-
cos está no terreno a colo-
car e a fazer a manutenção 
do material logo torna-se 
muito difícil, se não impossí-
vel  poder corresponder 
c o m  u m  b o m  t ra b a l h o”, 
explica.

O Natal é o ponto alto de 
toda a atividade da T Couto 
Lda, Iluminações. “É nessa 
ocasião que o serviço é bem 
pago. Temos o material na 
rua em média dois meses o 
que requer, além do traba-
lho de montagem, manuten-
ção. As festas e romarias de 
verão servem, sobretudo, 
para manter a equipa em 
atividade porque estamos a 
falar, normalmente, de festi-
vidades que se esgotam 
num fim de semana”, argu-
menta, Miguel Couto. 

A T Couto Lda, Ilumina-
ções, fundada há nove anos 
com raízes nos antepassa-

dos familiares, dá trabalho a 
quatro funcionários, todos 
de Paredes, aos quais se jun-
tam os dois administrado-
res, Miguel Couto e a mãe 
Berta Barbosa, 57 anos, a 
matriarca do negócio.

Além da tradicional ilu-
minação de rua, a T Couto 
Lda, Iluminações trabalha 

igualmente em dois nichos 
do mercado que começam a 
crescer de forma sustenta-
da. Um tem que ver com a 
iluminação de lojas no natal, 
produto muito procurado 
pelos comerciantes que se 
localizam em zonas onde a 
iluminação oficial não che-
ga; o outro diz respeito aos 
casamentos. “Os casamen-
tos, regra geral, são à tarde 
ou à noite. E nos últimos três 
quatro anos temos sido re-
quisitados para fazer a ilu-
minação exterior dos espa-
ços onde decorre o copo 
d´água ou banquete” revela. 

Disponível para traba-
lhar “onde o cliente requisi-
tar”, a T Couto Lda, Ilumina-
ções tem o grosso de clien-
tes espalhados por toda a 
região do Tâmega e Sousa e 
na Área Metropolitana do 
Porto decorando e orna-
m e n t a n d o  f e s t a s  e 
romarias.

T Couto Lda, Iluminações que dão brilho à felicidade
EMPRESAS. Natal 2017 em Paredes é o mais recente cartão-de-visita desta empresa paredense sediada na cidade sede do concelho. 
Indústria de casamentos e batizados e os novos nichos de mercado.

António Orlando | texto

Os casamentos, regra 
geral, são à tarde ou à 
noite. E nos últimos três 
quatro anos temos sido 
requisitados para fazer 
a iluminação exterior 
dos espaços onde 
decorre o copo d´água 
ou banquete

Miguel Couto
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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

Gasóleo Aquecimento
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  FEV18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Fevereiro
Até 28 fev Exposição | Escultu-
ras | Helena Fortunato

24 fev | 21.30h | Sarau pelo Or-
feão Universitário do Porto| 
Pauliteiros de Miranda | Maça-
deiras | Danças e Cantares Et-
nográficos | Cante alentejano | 
Jograis | Fado Académico | Tu-
na Universitária 

BIBLIOTECA
Fevereiro 
Escritor do mês | Kazuo 
Ishiguro

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

O Leituras Sugere… | Temas In-
fantojuvenis | O gato e o escuro 
| Mia Couto 

Dia 15 fev | Do livro para o pal-
co | Farsa de Inês Pereira | Gil 
Vicente | Atrapalharte Produ-
ções Teatrais

COOPERAÇÃO
Fevereiro
Dia 14 fev | Ateliê de artes ma-
nuais | Decoração de Garrafas

Dia 21 fev| Ateliê de artes ma-
nuais | Caçador de sonhos

Dia 28 fev | Ateliê de artes ma-
nuais | Postal 3D

PAREDES (cidade)
 Até 24 março | horário expe-
diente | Biblioteca Municipal | 
Exposição| 1º Encontro Foto-
gráfico em Cavidades Artifi-
ciais |Fotografia

Até 28 de fev | horário expe-
diente | Loja Interativa de Turis-
mo | Exposição | Máscaras de 
Carnaval| concurso lançado às 
escolas do Pré-escolar e EB1 

A 
novidade –  Na 
Rota dos Brasi-
leiros em Pare-

des –  foi revelada por Bea-
triz Meireles, vereadora da 
Cultura da Câmara de Pa-
redes, no dia 29 de janeiro, 
na Casa da Cultura em pa-
lestra, subordinada ao te-
ma “Entre o Património e o 
Turismo”, organizada pelo 
Colégio Casa Mãe e que te-
ve como oradores Isabel 
Castro do Turismo Porto e 
Norte de Portugal e Antó-
nio Coelho, em represen-

tação da Rota do Români-
co. A Casa da Cultura de 
Paredes e a Casa da Cas-
trália, em Louredo, são dois 

exemplos de casas de bra-
sileiros existentes no con-
celho que vão integrar esta 
Rota. “Temos uma preocu-

pação constante em edu-
car para o património, di-
vulgando-o, pois só se de-
fende o que se conhece”, 
defendeu a vereadora.

Sem se deter a vereado-
ra lançou um repto à mode-
radora da palestra Alda 
Neto, professora de Histó-
ria do Colégio Casa Mãe, 
Mestre em História da Ar-
te e Doutoranda em Estu-
dos do Património, para 
que possa trabalhar em 
conjunto com a autarquia 
no projeto. “O património 
tem que ser entendido co-
mo um elemento impor-
tante para o desenvolvi-

mento integrado do conce-
lho. É uma estratégia para 
tornar a herança cultural 
menos passiva, envolven-
do e consciencializando 
todos os atores locais que 
se associem ao município, 
num trabalho de valoriza-
ção do património, gerador 
de riqueza, de desenvolvi-
mento local e crescimento 
do turismo” disse.

A  a u t a r c a  s u b l i n h o u 
que, nesta linha de pensa-
mento, pretende dar a co-
nhecer o Centro de Inter-
pretação Minas de Ouro de 
Castromil e Banjas. Para o 
efeito, “estamos a desen-
volver uma parceria com 
pessoas da freguesia, asso-
ciações culturais, de forma 
a permitir implementar 
mais visitas ao território, 
com horários de abertura 
mais alargados, assim co-
mo, associar ao património 
diferentes tipos de arte, 
como teatro, música, dan-
ça, artes plásticas, moda, 
etc.”, acrescentou.

No que ao património 
natural e paisagístico diz 
respeito, Beatriz Meireles 
destacou, ainda, o projeto 
do Parque das Serras do 
Porto desenvolvido em 
conjunto pelos municípios 
de Paredes, Gondomar e 
Valongo, com 6 mil hecta-
res de área de paisagem 
protegida regional e inte-
grada na Área Metropoli-
tana do Porto.

Câmara cria projeto “Na Rota dos Brasileiros em Paredes”
TURISMO. Rota é uma das novas formas de divulgação do património que estão em estudo. Estratégia munici-
pal revelada em palestra realizada por Colégio no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural.

António Orlando | texto
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FALECEU

ANA DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 29 de janeiro com 90 anos. Era 
natural de Mouriz-Paredes e residente na Rua 
José Augusto Cesteiro, n.º 17, Mouriz, Paredes.   
Era viúva de António Gabino de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 3 de fevereiro, com 86 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente na 
Trav. do Fraixo, n.º 143, Besteiros, Paredes. 
Era viúva de João Mário Teixeira.

AGRADECIMENTO 
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia, será celebrada, 
sábado, dia 10 de fevereiro, pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Besteiros, agradecendo, também desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.
 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

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

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

FALECEU

GERTRUDES 
FERREIRA FREIRE
Faleceu no dia 4 de fevereiro, com 81 anos. Era 
natural de Rebordosa – Paredes e residente na 
Trav. do Vale, n.º 88, Duas Igrejas, Paredes.  

Era viúva de José Nunes de Almeida. 

AGRADECIMENTO 
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que 
a missa de 7.º dia, será celebrada, sábado, dia 10 de fevereiro, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Duas Igrejas, agradecendo, 
também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

FRANCISCA MARIA BARBOSA 
GARCÊS DA COSTA REIS
Faleceu no dia 31 de janeiro com 79 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes 
e residente na Rua Nossa Srª da Batalha, n.º 

168, Vila Cova de Carros, Paredes. Era casada com Augusto da 
Costa Reis.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, 
vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibi-
lidade 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 involuntaria-
mente 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  
VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERREIRA LEAL
Faleceu no dia 29 de janeiro com 84 anos. Era 
natural de Rebordosa-Paredes e residente na 
Rua da Industria, n.º 132, Rebordosa, Paredes. 
Era casado com Maria Emília de Sousa Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho, neto, 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  
REBORDOSA / PAREDES

FALECEU

RITA DE JESUS MARQUES 
SOARES DA SILVA
Faleceu no dia 23 de janeiro, com 90 anos. Era 
natural de Astromil-Paredes e residente na Av. 
Central do Carreiro, n.º 419, Astromil, Paredes. 

Era casada com Adriano Ferreira Marques da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ISAQUE 
MOREIRA MACHADO
Faleceu no dia 29 de janeiro com 63 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rampa do Mariano, n.º 30, Lordelo, Paredes. Era 

casado com Adelaide Ferreira da Silva Dias Machado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA FERREIRA  
DE SOUSA
Faleceu no dia 27 de janeiro com 92 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
do Padrão, n.º 395, Lordelo, Paredes. Era viúva 

de Manuel Coelho. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (

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

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

FALECEU

OCTÁVIO MANUEL 
CARNEIRO DE CARVALHO
Faleceu no dia 24 de janeiro com 50 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
Antero Ferreira Leal, n.º 2007, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Vanda Lassalete Moreira Pando.

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

Aos familiares de todos os falecidos

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ REIS PINTO
Faleceu no dia 6 de fevereiro, com 87 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e resi-
dente na Rua das Cavadas, n.º 28, Paredes.  Era 
casado com Rosalina da Conceição de Oliveira 
Nunes e Pai de Ana Maria, Maria Irene, Maria 

José, Jerónimo António, José Firmino, Joaquim José, José 
Fernando e Paulo Jorge Nunes Pinto.  

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e do fu-
neral.  Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
segunda-feira, dia 12 de fevereiro, pelas 19 horas, na Igreja 
Matriz de Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participam nestes atos religiosos. 

A FAMÍLIA
 Funerária Val de Sousa  (Gerência de José Paulo Couto)

 Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

 PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE  
SOUSA FERNANDES
Faleceu no dia 29 de janeiro com 85 anos. 
Era natural de Ferreira-Paços de Ferreira e 
residente em Sobrosa, Paredes. Era viúvo de 

Celeste da Silva 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 Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes 

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

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

CARLOS MANUEL 
MENDES MOREIRA
Faleceu no dia 3 de fevereiro com 42 anos. 
Era natural de Bitarães-Paredes e residente 
em Gondalães, Paredes. Era casado com Ana 

Leonor da Silva Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 23 de janeiro com 78 anos. Era 

natural e residente em Louredo-Paredes. Era 

casado com Maria Bernardina Teixeira de Sales.

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

 LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA CLAUDINA 
CARVALHO DA COSTA
Faleceu no dia 28 de janeiro com 78 anos. Era 
natural de Louredo-Paredes e residente em 

Beire, Paredes. Era casado com José de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JUSTINA FARIA DE SOUSA
Faleceu no dia 30 de janeiro com 89 anos. Era 
natural de Louredo-Paredes e residente em 
Ferreira, Paços de Ferreira. Era casada com 
Tomás Pereira Leal.

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

 FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

JOSÉ FRANCISCO  
PACHECO DE SOUSA
Faleceu no dia 24 de janeiro com 62 anos. 
Era natural de Madalena-Paredes e residente 

em Gondalães, Paredes. Era casado com Maria da Conceição 
Constante Mendes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 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 LUCINDA 
GONÇALVES DA SILVA
Faleceu no dia 4 de fevereiro com 82 anos. Era 
natural de Nogueira-Lousada e residente em 

Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

JOAQUIM 
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 30 de janeiro com 67 anos. Era 
natural de Fonte Arcada – Penafiel e residente 
na Praceta Visconde de Oliveira Paço, n.º 102, 

R/C Esq. Valongo. Era casado com Ermelinda da Conceição 
Trigueira da Rocha. 

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313
BALTAR/PAREDES
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NECROLOGIA/PUBLICIDADE

PASSATEMPO

PARABÉNS

Prémio só é válido no dia 14 (dia de entrega)
Nova Era do Tempo ( 934 280 470)

VENCEDOR
Olha para ti, incomparável Amor,

Eterna busca de uma Quimera,

Se queres dar lhe o devido valor?

Dedicação!.. E a flor da “Nova Era”.

Jorge Santos

Dia dos 
Namorados

Florista

FALECEU

JOSÉ ARTUR 
DIAS DE ALMEIDA
Faleceu no dia 3 de fevereiro com 80 anos.  
Era natural e residente em Cristelo, Paredes. 
Era viúvo de Lisarda Ferreira dos Santos. 

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. Participam também que a missa de 7º dia será celebra-
da no dia 10 de fevereiro, pelas 20:30 horas, na Igreja Paroquial 
de Cristelo. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem neste ato religioso,

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

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

CRISTELO / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM LUÍS  
DE SOUSA TADEU
Faleceu no dia 17 de janeiro com 90 anos. Era 
natural de Irivo -Penafiel e residente na Rua de 
Fontes, n.º 556, Cete, Paredes. Era casado com 

Maria Hermínia da Silva Ribeiro.

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

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

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

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

FALECEU

MARIA MOREIRA TELES
Faleceu no dia 28 de janeiro com 84 anos. Era 
natural de Penafiel e residente na Rua 5 de ou-
tubro, n.º 30, Santiago de Subarrifana , Penafiel.  
Era viúva de Fernando Teles.

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

PEDRO EMANUEL  
ALMEIDA MOREIRA
Faleceu no dia 30 de janeiro com 19 anos. Era na-
tural de Urrô-Penafiel e residente na Rua Vitorino 
Leão Ramos, n.º 72-6º C, Paredes. Era solteiro.

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

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

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

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

AGÊNCIA FUNERÁRIA PATRÍCIA BRITO & SILVA LDA
SERVIÇOS

Funerais  //  Cremações e exumações  //  Transladações para todo o país e estrangeiro
Tratamento de toda a documentação

(Segurança social caixa geral de aposentações e outros)
Serviço permanente 24 horas
Agenciafunerariapbs@gmail.com  //  Rua do Padrão, n.º 522-r/c / 4580-493 Lordelo  //  Paredes  //  tm. 937818122

Cuidamos de cada família como se da nossa se tratasse

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Anúncie aqui neste espaço
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