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EDITORIAL/OPINIÃO

C
ada um de nós nasce com um 
artista cá dentro, um poeta, um 
escultor, um aventureiro, um 

cientista, um pintor, um arqueólogo, um 
astronauta, um cantor, um marinheiro.

E o sonho e a distância e o tempo e a 
saudade deram-nos vida, amor, proble-
mas, mentiras e verdades.

E damos por nós mesmos descobrindo 
que agora, se calhar, já é um pouco tarde.

E nas memórias velhas e secretas da 
menina mora sempre aquele sonho que 
podia ser bailarina, atriz, modelo, princesa, 
muito rica.

Mas os anos correram num assombro 
e a vida foi injusta em qualquer jeito, para a 
chama indelével que ainda arde.

E os filhos? Os filhos são bonitos, mas 
agora é que para certas coisas, já é tarde.

E nos papéis antigos que rasgamos há 
sempre meia dúzia que ainda guardamos. 
Os planos de conquista do pólo norte que 
fizemos com 7 anos, escondidos no sótão, 
numa tarde e que 

estiveram perdidos tantos anos e ago-
ra se calhar, maldita sorte, não é que por 
desnorte, acaso ou esquecimento alguém 
já descobriu o pólo norte e pronto, agora já 
é tarde.

Há sempre nas gavetas escritores se-
cretos, cientistas e doutores, desenhos e 
projectos construtores, feitos em meni-
nos de tudo o que sonhamos fazer quando 
fosse a nossa vez.

Cientistas em busca de Plutão, arqueó-
logos no Egipto, viajantes sempre sem 
destino, futebolistas de sucesso.

Mas o curso da vida foi traidor e foi co-
barde, e o ciclo do tempo completou-se e 
agora já é tarde. Agora é tarde.

Emprego, casa, filhos muito queridos, 
algum sonhar um pouco com os amigos, às 
vezes sair, beber uns copos para esquecer 
ou para lembrar e fazer ainda, é claro, um 
certo alarde, talvez para esconder ou aba-
far como é já tão demasiado e tão impiedo-
samente tarde.

Ah Mas não pode ser assim … Nunca é 
tarde para sonhar!

Nunca é tarde para amanhã partirmos 
todos para Istambul, para Vladivostok, 
Alaska, Oslo, Dakar, vamos à selva, a Timor 
abraçar aquela gente; ir às montras de 
Amesterdão que eu, afinal, também não 

quero ser diferente. E chegando a Tóquio, 
companheiros, são horas de jantar, é que 
ainda temos de voltar por Bombaim, pas-
sando por Macau e Calcutá, que eu encon-
tro Portugal em todo o lado. E mesmo fu-
gindo nunca saio de mim. 

E se esse marinheiro, galã, aventureiro, 
se esse já não há; Pois que nos saibamos 
cumprir com coerência, nos limites decen-
tes da demência e nos limites dementes da 
decência.

Que nos cumpramos ao menos agora 
até ao fim, no que fazemos, na diferença do 
que formos e fizermos e perguntando, 
criando rebeldias, conferindo aquilo que 
acreditamos e o que ainda formos capazes 
de sonhar.

E, amigos, se aquilo que nos dão todos 
os dias não for coisa que se cheire ou nos 
deslumbre,

que pelo menos, nunca abdiquemos de 
pensar com direito à  ironia, ao sonho, ao 
ser diferente.

E será talvez uma forma inteligente de, 
afinal, nunca ser tarde demais para viver, 
nunca ser tarde demais para perceber, 
nunca ser tarde demais para exigir e nunca 
ser tarde demais para ACORDAR!

Créditos: Pedro Barroso

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Agora nunca é tarde - Pedro Barroso
HILÁRIA MACHADO

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

O 
queijo quark, também 
conhecido sob a desig-
nação de queijo fresco 

batido, representa um produto 
com elevada qualidade nutricio-
nal. É uma excelente fonte de cál-
cio, o que contribui para a manu-
tenção da saúde óssea. Apresen-
ta um reduzido teor de gordura e 
é rico em proteína de alto valor 
biológico, necessária à formação 
e manutenção de massa muscu-
lar. É saciante devido ao seu teor 
proteico, o que o torna uma boa 
opção para lanches intermédios e 
até para consumir antes de dei-
tar. Pode ser utlizado para barrar 
no pão, por exemplo, ou como 
acompanhamento de diferentes 
alimentos como fruta, flocos de 
aveia, entre outros. 

Receita de gelatina 
com queijo quark

Ingredientes:
• 1 pacote de gelatina
 0% adição de açúcar
• 100 de queijo quark

Modo de preparação:
Fazer a gelatina de acordo 

com as instruções, mas utilizando 
só água quente. Em vez de água 
fria, adicionar o queijo. Adicionar 
100g de queijo quark e misturar 
muito bem. Colocar em taças e 
levar ao frio. A consistência fica 
igual a um pudim.

Queijo quark

       TRIBUTO …

H
á quem acredite no destino. Outros 
afirmam que o destino é traçado por 
cada ser humano. Eu costumo seguir o 

que os mais velhos, cheios do saber da escola 
da vida, nos dizem. O Tributo desta semana é 
dirigido a uma grande figura típica de Paredes, 
Sr. Luís Camilo da Rocha Coelho, mais conheci-
do por “sr. Luís do Café”. Muito novo e em tem-
pos muitos difíceis, pois nasceu numa família 
de 10 irmãos, começou a trabalhar como aju-
dante de pedreiro na construção dos Paços do 
Concelho de Paredes, atividade que exerceu 
contra a sua vontade até aos 16 anos. Logo que 
pôde foi para aprendiz n’O Nosso Café, duran-
te 2 anos, mas continuou sempre na procura de 
melhor futuro, até que lhe apareceu uma boa 
oferta de trabalho numa fábrica de borracha, 
no Porto. Como foi sempre um rapaz fisica-
mente frágil, e aquele trabalho não lhe servia 
como duradoiro, resolveu regressar à sua Vila 

de Paredes. Foi aqui que se populari-
zou como empregado do Café Arco-
-Íris, onde granjeou elevada estima e 
muitos amigos ao longo de quatro 
décadas. O Sr. Luís era uma pessoa 
afável, muito atento à vontade dos 
clientes e a palavra “não” nunca exis-
tiu na sua boca. Deu um contributo 
imenso para as pessoas se sentirem 
acolhidas e para que o “seu café” fos-
se frequentado por todos os estratos sociais e 
por gente de várias gerações. Desde o futebol 
à política, vários grupos se formavam para tro-
carem as suas ideias, sem alteração da voz e 
sem que alguma vez fossem advertidos pelo Sr. 
Luís, tal o respeito que ele merecia. As crianças 
eram o seu mundo, e no seu trabalho tinha 
sempre um rebuçado e um miminho para lhes 
dar à entrada do café ou quando delicadamen-
te lhes estendia a mão na despedida. Com os 

adultos, sabia que cada cliente era 
um amigo e que todos o estimavam. 
Dizia que amava muito a sua esposa 
e uma tão querida filha, que enten-
deu ser o que de melhor Deus lhe 
deu. Dizia também que o seu desti-
no era ser empregado de café e que 
nem depois de morto o arrancavam 
de Paredes. Creio que as suas pala-
vras foram bem ouvidas pelos mi-

lhares de clientes que o acompanharam no 
cortejo fúnebre, garantia da sua vontade de 
que repousaria para sempre, na terra que ama-
va e que o viu nascer. Depois da sua partida, o 
proprietário mandou encerrar o café Arco-Íris, 
deixando-nos sem aquela bela sala de convívio 
nesta Cidade. Se fosse vivo de corpo, o “sr. Luís 
do Café” faria 93 anos precisamente hoje, pois 
nasceu a 04/Maio/1925. Continua vivo na 
nossa memória de afetos.

Luís Camilo Rocha Coelho – “Luis do Café

POR: GASTÃO MOREIRA
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Strong, Jump, Capoeira, Dri-
ve school Regional SUN 7 
Zen, várias caminhadas, en-
tre muitas mais atividades 

dirigidas aos paredenses, 
vão decorrer ao longo de to-
do o mês, designadamente 
nos parques das cidades de 

P a r e d e s ,  L o r d e l o  e 
Rebordosa.

Pretende-se, desta forma, 
combater a inatividade físi-
ca, com a implementação de 
diversas ações.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), as 
doenças cardiovasculares 
são responsáveis por 30 por 
cento do total de mortes no 
mundo. E em 2010 esse gru-
po de doenças foi a primeira 
causa de morte em todos os 
países em desenvolvimento. 
Mais de 80% dos casos de 
morte por doenças cardio-
vasculares estão associadas 
a fatores de risco, como por 
exemplo, a diabetes, a obesi-
dade, a inatividade física, o 
uso do tabaco e a hiperten-
são arterial.

J
osé Cid, Mário Ma-
ta, Nuno Norte, en-
tre outros músicos, 

atuam este sábado no Pavi-
lhão Gimnodesportivo de 
Paredes num duplo concer-
to Solidário a favor do Gon-
çalo, o menino de quatro 
anos que é portador de Sín-
drome de Moebius, um dis-
túrbio neurológico extre-
mamente raro.

As entradas terão o cus-
to de 5 euros para adultos e 
3 euros para crianças, e o 
valor total da receita rever-
te a favor do Gonçalo.

Os espetáculos decor-
rem da necessidade da fa-
mília do pequeno Gonçalo 
obter 115 mil euros indis-
pensáveis para operar o fi-
lho no México. Em caso de 
sucesso, o menino de Pare-
des poderá recuperar até 
90% dos malefícios provo-
cados pela patologia que 
lhe afeta o lado esquerdo do 

rosto limitando-o em atos 
tidos como normais de falar, 
comer ou rir, entre outros.

Para angariar o dinheiro 
necessário têm sido realiza-
das várias iniciativas solidá-

rias no concelho e na região, 
desde caminhadas, provas 
de automóveis, concertos, 
torneios de futsal e leilões 
de camisolas autografadas, 
entre outros.

O concerto solidário de-
corre no sábado, entre as 
21h e as 23h, e no domingo, 
entre as 16h e as 20h. Pelo 
palco irão passar: José Cid; 
Mário Mata; Eduardo San-

tana; Colégio São José de 
Bairros; José Figueiras; Nu-
no Norte; Ricardo Carriço; 
Claudisabel; João Grande 
(Táxi); David Antunes; Nu-
no Barroso; Vozes do Tâme-

ga; Ricardo Cavalera; Fábio 
Gouveia;  Ana Rita Arez; 
Grupo Sésamo e Código 
Musical.

SÍNDROME
DE MOEBIUS 
Distúrbio neurológico 

extremamente raro. Decor-
r e  d o  d e s e nvo l v i m e n t o 
anormal dos nervos crania-
nos, a morte de várias célu-
l a s  d o  c é r e b r o  q u e  s ã o  
as dos músculos e do rosto  
e por isso possui como prin-
cipal caraterística a perda 
total ou parcial dos movi-
mentos dos músculos da fa-
ce, responsáveis pelas ex-
pressões e  motricidade 
ocular.

A patologia não possui 
cura. Existem apenas trata-
mentos onde se incluem as 
incluem as cirurgias corre-
tivas que têm como objeti-
vo proporcionar maior qua-
lidade de vida ao portador.

José Cid em concerto  
solidário a favor do Gonçalo

Maio o mês do coração vai 
ter, em Paredes, tratamento 
de choque. Numa tentativa 
de alerta à população, desig-
nadamente, para as doenças 
cardiovasculares de 5 a 27 de 
maio estão previstas várias 
ações, que contam com par-
cerias de ginásios do conce-
lho, das Juntas de Freguesia 
da Sobreira e de Aguiar de 
Sousa, Paredes Golfe Clube, 
Par Jovem Noturnos de Pa-
redes, etc.

Destaque para a Cami-
nhada do Dia da Mãe, que 
terá lugar no dia 6 de maio, 
em Rebordosa e que reverte-
rá a favor dos bombeiros vo-
luntários locais e para o Trail 
da Raposa, a 27 de maio.

Aulas de Pilates, Yoga, 
Zumba, X55, R. BumBum, 

Maio, o mês do coração   
com tratamento de choque

Fotolegenda

SEXTA-FEIRA 13
QUEIMADA GALEGA EM PAREDES

A Caminhada "medonha" de 6 km juntou cerca de 700 pare-
denses, num percurso que começou na Junta de Freguesia 
de Paredes e terminou no Monte S. Domingos. A iniciativa 
organizada pela Junta de Freguesia de Paredes contou 
também com a presença em peso do executivo socialista 
na Câmara. 
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

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

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

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

Resposta a este
Jornal 3441

Tel.: 255 781 520

PRECISA-SE
Empregado/a de Mesa
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S
ão Jorge é um San-
to venerado como 
mártir que, segun-

do a tradição, foi um soldado 
romano que veio a ser morto 
a 23 de abril do ano 303 por 
ser cristão.

Padroeiro de Inglaterra, a 
sua veneração em Portugal 
terá sido introduzida pelos 
Cruzados ingleses que aju-
daram nas guerras de recon-
quista, nomeadamente na 
tomada de Lisboa. Mais tar-
de, nos tempos de D. João I e 
do Condestável Nuno Álva-
res Pereira, e na Batalha de 
Aljubarrota, os portugueses 
gritavam “por S. Jorge” para 
se distinguirem dos caste-
lhanos e do seu grito “por 
Santiago”.

S. Jorge é o Patrono mun-

dial dos escuteiros. É um 
símbolo da luta entre o bem 
e o mal que existe em todos 
nós, e da procura da supera-

ção pessoal e do desenvolvi-
mento do caráter. 

No passado sábado, o pri-
meiro depois do dia 23 de 

abril, a Região do Porto (que 
corresponde à diocese do 
Porto) do Corpo Nacional de 
Escutas (CNE), realizou o 
encontro anual de S. Jorge 

no Parque da Cidade em Pa-
redes. Este é sempre um dia 
de festa para o Escutismo 
em todo o mundo, e o encon-
tro em Paredes não faltou à 
regra: muita alegria, conví-
vio e jogos pedagógicos em 
torno da mística de S. Jorge. 
A atividade começou na sex-
ta-feira à noite com a chega-
da de cerca de 200 Cami-
nheiros (18-22 anos) à Sede 
do Agrupamento 519 – Pa-
redes, mas no sábado junta-
ram-se os Lobitos (6-10 
anos), os Exploradores (10-
14 anos) e os Pioneiros (14-
18 anos) com os seus Diri-
gentes. Participaram mais 
de 5000 escuteiros, cerca de 
metade dos escuteiros da 
Região do Porto do CNE, 
que invadiram com alegria a 
cidade de Paredes.

Marcaram presença nes-
te evento o Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, o 
Bispo do Porto, D. Manuel 
Linda, e o Chefe Regional do 
P o r t o  d o  C N E ,  H u g o 
Carvalho.

Esta atividade foi apro-
veitada para oferecer ao no-
vo Bispo do Porto o lenço de 
Dirigente do CNE, no decur-
so da missa campal.

A organização esteve a 
cargo da Junta Regional do 
Porto, com o apoio funda-
mental da Câmara Munici-
pal  de Paredes,  tendo o 
Agrupamento de Paredes, 
sob a coordenação do Chefe 
de Agrupamento, Costa Pin-
to, assegurado apoio logísti-
co na alimentação da equipa 
organizadora.

Paredes foi capital do escutismo com  
a bênção do Bispo do Porto
CELEBRAÇÃO. Parque da Cidade de Paredes acolheu, no dia 28 de abril, mais de 5 mil escuteiros, oriundos dos 125 agrupamen-
tos da Diocese do Porto. O megaencontro que foi presidido pelo novo Bispo do Porto, D. Manuel Linda, celebrou São Jorge, o pa-
trono mundial do escutismo.

Bispo do Porto pede aos jovens que 
falem de Deus nas redes sociais

Durante a celebração que 
decorreu no Parque da Cidade 
de Paredes, o Bispo do Porto, 
D. Manuel Linda, convocou os 
jovens a usar as plataformas 
digitais para falarem de Deus e 
da sua Palavra. O Bispo quer 
que os jovens escuteiros falem 
de Deus nas redes sociais. 

"Vós usais tantos progra-
mas das redes sociais. Nessas 
redes que vós usais introduzi 
também os temas de Deus", 
defendeu o bispo, que mos-
trou estar a par das novas ten-
dências no que toca a redes 
sociais: “agora parece que es-
tais a migrar do Facebook para 
outras redes, porque os vos-
sos pais também já têm Face-
book, e vós quereis outras 
coisas”.

No início da eucaristia, D. 
Manuel Linda declarou a sua 
alegria em poder presidir à 
celebração e afirmou que 
“mau seria que a nossa Igreja 
não soubesse estar com os 
jovens”.

Depois o responsável 
máximo pela Igreja no distri-

to, desafiou os jovens a en-
veredarem pela vida ecle-
siástica. “Alguns entre vós 
podem ser bons padres. 
Pensai nisto e pode ser que, 
dentro de alguns anos, al-
guém diga que sentiu voca-
ção sacerdotal em Paredes”, 
disse D. Manuel Linda.
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O 
Rotary Club de 
Paredes inaugu-
rou, no Parque 

da Cidade de Paredes,  o 
“Bosquete do Parque”, uma 
plantação de cerca de 100 
carvalhos das qualidades al-
varinho e negral.

A iniciativa que decorreu 
no âmbito da última Visita 
Oficial do Governador do 
ano rotário 2017-18, Soares 
Carneiro,  contou com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Paredes, que cedeu o es-
paço e se comprometeu a fa-
zer a manutenção do peque-
no bosque. Refira-se que os 
carvalhos foram oferecidos 
pelo projeto plantar 100 mil 
árvores na Área Metropoli-
tana do Porto, planeado e 
coordenado por várias orga-
nizações e cidadãos, com o 
objetivo de criar e manter 
florestas urbanas nativas da 
região, que precisa de enri-
quecer a sua biodiversidade, 
melhorar a qualidade do ar, 
proteger os seus solos e con-
tribuir para uma melhor qua-
lidade de vida das pessoas.

Segundo a vereadora pre-
sente nesta ação, em repre-
sentação do Município, Bea-
triz Meireles, a “autarquia 
estará sempre disponível 
para fazer parcerias com o 
Rotary e para envolver todas 
as coletividades, associações 
e pessoas singulares. Esta ini-
ciativa revela-se importante 

para dotar o Parque da Cida-
de de Paredes de mais árvo-
res e embelezar este espaço 
verde, contribuindo para a 
qualidade de vida dos muní-
cipes”, sublinha a vereadora.

Para além da plantação 
das 100 árvores no parque 
da cidade, o clube realizou 
uma refeição frugal, onde an-
gariou 600 euros que servi-
rão para vacinar 3450 crian-
ças contra a poliomielite; a 
homenagem ao profissional 
e diversas palestras. Anga-
riaram 1500 euros para o 
Projeto dos Cônjuges e ade-
riram ao projeto Milhões de 
Cêntimos. O Rotary têm ain-
da um clube rotaract, uma 
Universidade Sénior com 50 
alunos e 16 professores vo-
luntários e patrocinaram se-
te bolsas de estudo.

A Visita do Governador 
terminou com um jantar co-
memorativo em que estive-
ram presentes elementos de 
27 clubes do Distrito. No seu 

discurso final, e destacando o 
facto de ser a última Visita 
Oficial, Soares Carneiro real-

çou a importância das VOG’s 
e de conhecer os clubes em 
particular, e também as visi-

tas que fez a 170 empresas 
onde conseguiu estabelecer 
diversos contatos.

Por fim, o Governador 
lembrou os projetos que o 
Distrito 1970 conseguiu fa-

Pequeno bosque de carvalhos 
cresce no Parque da Cidade de Paredes
ALTRUÍSMO. Plantação levada a cabo pelo movimento rotário. Iniciativa decorreu no âmbito da última Visita Oficial do 
Governador Distrital do ano rotário 2017-18.

António Orlando | texto

zer durante o ano como a 
plantação de mais de 89 mil 
árvores e a angariação de di-
nheiro que servirá para imu-
nizar 27 mil crianças contra a 
poliomielite.

PUB

PUB
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O 
Shakedown de Baltar 
inserido no Rally de 
Portugal está agen-

dado para o próximo dia 17 de 
maio. Nessa ocasião, a partir das 
7.30 horas os pilotos serão desa-
fiados a fazer uma espécie de 
aquecimento, extracompetição, 
no traçado de 4.60 quilómetros.

Os amantes do rally podem 
ver em Baltar os bólides em com-
petição num total de 20 provas 
especiais de classificação (PEC).

Na região o Rally de Portugal 
tem PE em Lousada, Amarante e 
aqui ao lado no Porto. No Euro-
circuito de Lousada, no dia 17, 
dois carros em simultâneo farão 
sucessivamente os 3.36 quilóme-
t r o s  d e  c l a s s i f i c a t i v a  e m 
contrarrelógio.  

No dia seguinte, sexta-feira, o 
Rally de Portugal regressa à cida-
de do Porto para o Street Stage 
que, em 2017, se disputou em 
Braga. 

A “novidade” Street Stage foi 
introduzida no Rally de Portugal 
em 2016, precisamente na cidade 
invicta, sendo que, na altura, os 
pilotos aceleraram na Avenida 
dos Aliados e na Avenida da Pon-
te. Agora a autarquia e o organi-
zador do premiado rally levam a 
prova até à zona dos Clérigos, 
num traçado que permitirá ainda 
mais zonas de público e melhor 
mobilidade da cidade", sublinha a 
autarquia portuense. No sábado, 
dia 19, será a última oportunida-
de para os amantes do rally ve-
rem os bólides a evoluírem na re-
gião. Será em Amarante numa 
dupla classificativa, a mais longa 
do rally.  A Power Stage, segunda 

passagem por Fafe, no domingo 
dia 20, fecha o rally português no 

mundial de 2018. Agora é só con-
tar os dias que faltam: 110.

Máquinas do Rally de 
Portugal dia 17 em Paredes

MARICRUZ MAGALHÃES

Interna de Medicina Geral e Familiar 

A
s vantagens do aleitamento materno são múltiplas e 
largamente reconhecidas, quer a curto, quer a longo 
prazo, sendo a sua prática exclusiva a melhor manei-

ra de alimentar as crianças até os 6 meses de vida, desde que 
aumentem de peso de maneira adequada e tenham um bom 
desenvolvimento psicomotor. 
O aleitamento materno tem vantagens para o bebé preve-
nindo infeções gastrointestinais, respiratórias e urinárias, 
confere proteção sobre alergias, nomeadamente para as 
proteínas do leite de vaca e facilita a adaptação a outros ali-
mentos. A longo prazo, está demonstrado que diminui o ris-
co de diabetes e linfomas. 
No entanto, as vantagens do aleitamento materno não são 
exclusivamente para o bebé, a mãe também beneficia desta 
prática, pois o aleitamento materno facilita a regressão do 
útero para a sua forma e tamanho normal, assim como dimi-
nui o risco de cancro da mama, para além do prazer único de 
amamentar.  Se praticado em regime livre, sem intervalos 
noturnos, sem suplementos de outro leite, nem complemen-
tado com qualquer outro tipo de comida pode perfeitamen-
te proteger a mãe de uma nova gravidez. 
A decisão de amamentar é uma decisão pessoal, não pode-
mos nem devemos culpabilizar uma mãe que não quer ou 
não pode amamentar, providenciando nestes casos os con-
selhos adequados à prática de uma alimentação com leites 
artificiais. Temos, no entanto, a obrigação de informar e 
aconselhar todas as futuras mães quanto à prática do aleita-
mento materno. É importante pôr a tónica não só no dever, 
mas no direito e prazer de amamentar, não apenas pelas 
vantagens para o bebé, mas como já referido, pelas vanta-
gens que também existem para a mãe. Alguns estudos suge-
rem que mães que escolhem amamentar por razões ligadas 
às vantagens do aleitamento materno para as mães ama-
mentam durante mais tempo, com maior prazer e experi-
mentam menos crises lácteas, que consistem no sentimento 
de terem menos leite, crises estas que podem ser reias ou 
não. 
Todas as dúvidas e esclarecimentos pode discuti-los com o 
seu Médico de Família nas consultas de planeamento fami-
liar, saúde materna ou saúde infantil. 
Para mais informações sobre a prática do aleitamento ma-
terno consulte o manual de aleitamento materno do Comité 
Português para a UNICEF.

O Prazer de Amamentar António Orlando | texto

QUINTA 17 DE MAIO
Shakedown (Paredes) – 4.60 km – 7:30

PE1 – SSS Lousada – 3.36 km – 18:10

SEXTA 18 DE MAIO
PE2 – Viana do Castelo 1 – 26.73 km – 9:15

PE3 – Caminha 1 – 18.11 km – 10:12

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

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

PE6 – Caminha 2 – 18.11 km – 16:22

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

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

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

SÁBADO 19 DE MAIO
PE10 – Vieira do Minho 1 – 17.38 km – 9:06

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

PE12 – Amarante 1 – 37.60 km – 11:03

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

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

PE15 – Amarante 2 – 37.60 km – 17:05

DOMINGO 20 DE MAIO
PE16 – Montim 1 – 8.64 km – 8:52

PE17 – Fafe 1 – 11.18 km – 9:25

PE18 – Luílhas – 11.89 km – 9:53

PE19 – Montim 2 – 8.64 km – 10:52

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

O 
Agrupamento 
d e  E s c o l a s  d e 
Paredes vai or-

ganizar a 4ª Prova do Circui-
t o  R e g i o n a l  B T T/ XC O  – 
Desporto Escolar, evento 
que decorrerá no dia 2 de 
junho, no Parque da Cidade 
de Paredes,  tendo como 
ponto de partida e de chega-
da a zona envolvente à Pra-
ça da Constituição.

A prova insere-se no Pro-
jeto Ciclismo na Escola BTT 
que o Agrupamento de Es-
colas de Paredes está a de-
senvolver com o objetivo, 
não só de criar e proporcio-
nar aos nossos alunos expe-
riências e vivências que 
contribuam para um cresci-
mento pleno e sadio, como 
t a m b é m ,  p a r a  d a r  u m a 
maior visibilidade ao ciclis-
mo, na vertente do BTT, tor-
nando-o parte integrante 
do currículo escolar.    

Refira-se que o Agrupa-
mento de Escolas é o único, 
no país, que possui equipas 
do 1º Ciclo do Ensino Básico 

a competir nesta prova.  
“O nosso concelho tem, 

ao longo da sua história, 
uma tradição vincada no ci-
clismo nacional ao mais alto 
nível. Contudo, não temos 
apenas a pretensão de criar 
campeões, mas, essencial-
mente, bons cidadãos. O 
desporto, e o ciclismo em 

particular, apresenta-se-
-nos como uma forma ótima 
de cativar os jovens e moti-
vá-los para um crescimento 
pleno enquanto futuros ci-
dadãos ativos e críticos”, ex-
plica Mário Pinto, professor 
responsável pelo projeto 
Ciclismo na Escola BTT. 

O encontro em Paredes 

contará com a presença de 
24 escolas,  aproximada-
mente 400 alunos/atletas 
distribuídos pelos seguintes 
escalões: Adaptado A FEM/ 
M A S C ,  I n f a n t i s  A  F E M /
M A S C ,  I n f a n t i s  B  F E M / 
M A S C ,  I n i c i a d o s  F E M / 
MASC, Juvenis FEM/MASC 
e Juniores FEM/ MASC.

Parque da Cidade de Paredes 
acolhe 4ª Prova do Circuito 
Regional de BTT/XCO 
DESPORTO ESCOLAR. Prova contará com a presença de 24 escolas. Ao todo serão 
400 alunos/atletas de ambos os sexos na disputa do troféu distrital. 

Mário Barbosa, piloto 
de Paredes e Joaquim San-
tos de Penafiel, tiveram nas 
eletrónicas dos seus carros 
uma verdadeira "dor de ca-
beça", no Rallycross de 
Montalegre, a prova portu-
guesa do Mundial. Os pro-
blemas no Citröen DS3 de 
Mário Barbosa, impediram 
que o piloto paredense 
concluísse qualquer prova. 
Ainda assim, o piloto de 
Castelões de Cepeda, con-
seguiu ganhar a manga da 
qualificação 3. Santos só 
conseguiu completar uma 
qualificação.

A prova, a segunda do 
Mundial, disputou-se num 
dia perfeitamente inverno-

so, em que até o sol brilhou 
por entre a chuva e a neve. 
Pena foi, que nem um único 
raio do Astro Rei brilhasse 
para a delegação Portu-
guesa, que depois de vários 
azares nas corridas de qua-
lificação de sábado, não 
conseguiu um lugar em ne-
n h u m a  d a s  f i n a i s 
disputadas.

A prova foi ganha por 
Johan Kristoffersson. Na 
final com neve o sueco, 
campeão do Mundo em tí-
tulo, não deu hipótese ao 
francês Sebastien Loeb. 
Com esta vitória, em Mon-
talegre, Kristoffersson re-
forçou a liderança do Mun-
dial Rallycross.

O Trail da Raposa vai co-
locar à prova a resistência 
dos participantes, no dia 
27 de maio, em três provas 
de carácter competitivo: 
Ultra Trail (43 km), Trail (19 
km) e Mini-Trail (12 km). 
Este evento inclui ainda 
uma caminhada de 12 km. 

O Trail da Raposa segue, 
assim, para uma nova edi-
ção, com provas a contar 
para o calendário da Fede-
ração Portuguesa de Mon-
tanhismo e Escalada com a 
emoção de sempre. Todos 
os anos, a prova organizada 
pela ParJovem – Associa-
ção Juvenil do Concelho de 
Paredes / Nocturnos de 
Paredes, tem trazido a Pa-

redes uma enorme mancha 
de participantes que usu-
fruem das excelentes con-
dições naturais do conce-
lho para a prática do trail 
running. As inscrições já 
decorrem e terminam a 20 
de maio.

Paredense azarado  
na portuguesa do 
Mundial de Rallycross

A Raposa está 
de volta a Paredes 

Pólo de Paredes derrotado na final da taça de Portugal
O Fluvial Portuense con-

quistou a taça de Portugal pela 
primeira vez conseguindo 
quebrar a hegemonia do Pare-
des nesta competição pondo 
termo a uma série de três tro-
féus consecutivos.

A final four da Taça de Por-
tugal realizou-se, no passado 
fim de semana, em Braga.

Nas meias finais, o Polo 
Aquático de Paredes eliminou 
o Sporting. 

Francisco Lima, treinador 
da equipa Paredense, falou da 
final difícil tendo em conta a 

qualidade competitiva do Flu-
vial. “Entramos na final para 

vencer como é normal quando 
se chega a este nível. Fizemos 

uma boa entrada no jogo como 
demonstra o primeiro parcial, 
mas acabamos por hipotecar a 
partida no segundo tempo. 
Ainda assim, penso que foi um 
bom jogo. Os meus jogadores 
estão de parabéns pela entre-
ga. Parabéns está também o 
Fluvial pela vitória”, disse. 

No capítulo feminino as pa-
redenses conseguiram chegar 
às meias finais, mas acabaram 
por ser eliminadas pelo Sport 
Lisboa e Benfica que acabou 
por vencer o troféu no qual 
eram favoritas.
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SOCIEDADE

O 
compromisso foi 
assumido pelo Se-
cretário de Esta-

do da Proteção Civil, Artur 
Neves, que no dia 29 de abril, 
em Recarei, presidiu à inaugu-
ração da Unidade Destacada 
(Posto Avançado) dos Bom-
beiros de Cête que irá reforçar 
a cobertura do socorro à zona 
sul do concelho de Paredes. 

“Eu, junto do Secretário de 
Estado da Saúde e o Governo 
no seu todo não deixará de do-
tar estes equipamentos com 
os veículos de transporte ime-
diato”, disse Artur Neves em 
resposta ao repto que lhe ti-
nha sido feito pelo comandan-
te dos Bombeiros de Cête, 
Noel Ferreira, para a criação 
de um Posto de Emergência 
Médica Posto (uma ambulân-
cia equipada pelo INEM). A 
necessidade do equipamento 
explica-se com números: em 
2017 os bombeiros de Cête 
tiveram 1100 ativações de 
emergência, número que em 
2018 se perspetiva superior 
às 1400. Atualmente já são 
mais de 300 os pedidos de am-
bulância recebidos em Cête 
desde que começou o ano. 

Quanto á Unidade Destaca-
da dos Bombeiros de Cête 
(UDBC), a estrutura resulta de 
um investimento de 100 mil eu-
ros feito pela Câmara de Pare-
des. O edifício, que à data da 
inauguração ainda se encontra-
va por mobilar, foi construído 
num terreno cedido pela Junta 
de Freguesia Local e cujo con-
trato de cedência prevê a atri-
buição desta estrutura à Asso-
ciação Humanitária de Cête 
por um período de 25 anos. Pe-
la sua “especificidade”, no dizer 
de Noel Ferreira, a UDBC “terá 
sete bombeiros em permanên-
cia por cada 24 horas”. 

O equipamento “de vital 
importância para o sul do con-
celho” segundo, Alexandre Al-
meida, presidente da Câmara 

de Paredes, vai servir as fre-
guesias de Aguiar de Sousa, 
Cête, Recarei, Sobreira e Para-
da do Todeia.

O autarca lembrou que na 
zona sul do município existe 
uma Área Protegida que per-
tence à Rede Natura 2000 e 
uma Zona de Intervenção Flo-
restal, abrangendo os Bom-
beiros de Cete as Serras de 
Pias, do Castiçal, de Santa Iria 
e de Santo António.  A área de 
atuação própria dos Bombei-
ros Voluntários de Cete en-
contra-se limitada pelos muni-
cípios de Gondomar, Penafiel 
e Valongo, com uma mancha 
florestal contígua de grande 

dimensão, com cerca de 
18.000 hectares e abrange as 
freguesias de Aguiar de Sousa, 
Cete, Parada de Todeia, Reca-
rei, Sobreira, com uma área de 
53,44 km2 e uma população 
residente, segundo os Censos 
em 2011, de 15.523 pessoas.

A cerimónia de inaugura-
ção contou, também, com as 
presenças de representantes 
da Federação e Liga dos Bom-
beiros e dos autarcas das fre-
guesias do sul do concelho. 

PAREDES
IRÁ TER DUAS IEP 
O secretário de Estado 

enalteceu a criação da Uni-

dade Destacada dos Bom-
beiros de Cête e defendeu a 
necessidade destes equipa-
mentos serem replicados 
noutros pontos do país de 
forma a estarem mais próxi-
mos das comunidades e a 
prestarem um melhor socor-
ro enquadrando-os “na es-
tratégia que o Governo está a 
desenvolver para a Proteção 
Civil”.

O governante recordou 
que o sistema de Proteção Ci-
vil em Portugal tem o seu pilar 
fundamental nos bombeiros, 
defendendo, igualmente, uma 
maior profissionalização, ten-
do o Governo optado por criar 

79 Equipas de Intervenção 
Permanente (EIP) que podem 
chegar às 120 até ao final do 
ano, numa tentativa de refor-
çar o ataque aos incêndios e 
prestar um melhor serviço. 

O concelho de Paredes irá 
ter duas IEP”, já tinha revelado 
antes, Alexandre Almeida. 

As novas EIP são constituí-
das por cinco elementos que 
estão em permanência nos 
quartéis de bombeiros para 
ocorrer a qualquer situação de 
urgência e emergência regis-
tada no concelho. As EIP deve-
rão articular-se com os grupos 
de intervenção, proteção e 
socorro da GNR e com a força 
especial de bombeiros da Au-
toridade Nacional de Prote-
ção Civil. 

Bombeiros Cête com Unidade Destacada 
em Recarei e promessa de Posto INEM
António Orlando | texto

Retrato -  
Uma família mais 
próxima

Deolinda e Rosa Rodri-
gues, mãe e filha, respe-
tivamente, foram duas 
das habitantes de Reca-
rei que, na manhã do 
passado domingo, desa-
fiaram o frio e a chuva 
para assistirem à inau-
guração da Unidade 
Destacada dos Bombei-
ros. “Este Posto era mui-
to preciso. Esta zona é 
muito grande e monta-
nhosa. Para chegar ao 
lugar de Baião os bom-
beiros levam quase 45 
minutos. Agora a partir 
daqui é metade do cami-
nho”, explica Rosa. A 
mãe Deolinda, ou não 
fosse a progenitora de 
dois filhos bombeiros e 
sogra de uma bombeira  
também em Cête, em-
bora concorde com a fi-
lha, olha para a abertura 
das novas instalações 
dos bombeiros com ou-
tros olhos. “É melhor pa-
ra os ajudar se for preci-
so. Fazer-lhes um lan-
c h i n h o .  O  q u e  e l e s 
precisarem. Sempre es-
tão mais perto de casa”, 
atira.

Presidente  
da direção da 
Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros de Cete

Paulo Pinto 

“A inauguração desta 
unidade é uma respon-
sabilidade acrescida. Os 
Bombeiros de Cete dis-
põem de homens e mu-
lheres devidamente 
preparados, mas care-
cem de recursos mate-
riais, dispondo de um 
p a r q u e  a u t o m ó v e l 
envelhecido.”

Deolinda e Rosa, mãe e filha, 
familiares de bombeiros
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POLÍTICA

A 
classe política de Pare-
des assinalou o 25 de 
abril com uma sessão 

solene evocativa dos 44 anos da 
Revolução dos Cravos, que decor-
reu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.

Na cerimónia solene que con-
tou com a presença dos membros 
da Assembleia Municipal e Execu-
tivos das Juntas de Freguesia, o 
presidente da Câmara, Alexandre 
Almeida apelou a uma reflexão 
dos dirigentes e autarcas dos di-
versos partidos. 

“Há um excesso de retórica e de 
demagogia. Quem foi poder es-

quece tudo o que não fez e logo 
passa a acusar os adversários de 
não fazer. Esquece o que fez mal e 
logo só vê o negativo nos outros”, 
atirou o autarca de Paredes. 

Porque entende que esta ques-
tão deveria merecer a reflexão de 
todos, o Autarca de Paredes, lem-
brou que “há um tempo de traba-
lho em que todos os partidos de-
veriam cooperar pelo bem co-
m u m .  D e v i a m  a p r e s e n t a r 
propostas, sugestões e críticas, 
sempre em busca do melhor para 
o concelho. Os problemas e as ex-
petativas dos paredenses, fora 
dos períodos eleitorais, deveriam 
unir os partidos na busca de solu-
ções, mas “infelizmente não é isso 
que acontece”, acrescentou.

Na abertura da sessão solene, o 
presidente da Assembleia Munici-
pal, José Baptista Pereira, lamen-
tou o facto de ser “tendência co-
memorar o 25 de abril cada vez 
mais como uma obrigação”. Nesta 
efeméride o líder da Assembleia 
Municipal evocou o histórico polí-
tico socialista e poeta Manuel 
Alegre.

O dia da Liberdade em Paredes 
ficou, ainda, marcado por uma  
largada de pombos e a atuação  
d a  B a n d a  M u s i c a l  d e  V i l e l a .  
A população ignorou a iniciativa 
levando a classe política, dias  
depois, na Assembleia Municipal, 
a admitir que é necessário rega-
n h a r  a  p o l u ç ã o  p a ra  a  c a u s a  
de Abril.

Estado da democracia em Paredes 
analisado no aniversário do 25 de Abril

António Orlando | texto

ROSTOS DOS DISCURSOS DE ABRIL

Rui Silva, PS
“É indiscutível que Portugal é hoje um país livre e, do 
ponto de vista das liberdades, uma democracia sem 
mácula. Sabemos que a liberdade é um direito, mas 
esse direito teve que ser conquistado e após conquis-
tado, tem que ser preservado e defendido, esta é a 
realidade evolutiva das liberdades que exige a todos 
os cidadãos um permanente empenhamento, e como 

dizia Almeida Garrett, “o maior inimigo da liberdade é o indiferentis-
mo!”, por isso saudar o 25 de Abril é sobretudo saber corresponder às 
exigências democráticas e patrióticas do nosso povo.”

Ricardo Santos, PSD
“A internet, através das redes sociais, permite ao 
mais anónimo cidadão o exercício da democracia e da 
liberdade. Qualquer pessoa (ou qualquer utilizador 
mais ou menos incógnito) pode contribuir para a de-
sinformação através de mentiras, provocar ódios 
através de calúnias e criar verdadeiros embustes 
através de falsidades. Neste novo cenário que nos é 

apresentado, surge talvez o maior desafio para a nossa geração. Esta 
ameaça à democracia e ao exercício da liberdade permite ganhar des-
truindo o opositor ao invés de uma luta real e concreta sobre as ideias e 
propostas que o país e o concelho precisam. Por aqui, pelo nosso conce-
lho, por Paredes, todos sabemos ao que me refiro.”

Cristiano Ribeiro, CDU
“Como aceitar, ao recordar Abril, que haja tantos go-
vernantes ou ex-governantes envolvidos em proces-
sos judiciais de gravidade nunca vista, tanta corrup-
ção e impunidade, que leva até um ex-primeiro minis-
tro a afirmar ufano que a vaidade é que move os 
políticos. Como aceitar, ao recordar Abril, que o cida-
dão seja colocado, quando no desemprego, na velhi-

ce, na doença, ou na deficiência, em situação de fragilidade ou vulnera-
bilidade, porque o Estado não faz os investimentos necessários nas 
áreas sociais, respondendo apenas a uma estrita lógica de “equilíbrio 
orçamental”, exigida por interesses estrangeiros?”

Jorge Ribeiro da Silva, CDS       
De então para cá, e a ritmo cada vez mais acelerado, a 
distância entre eleitores e eleitos está cada vez mais 
longa, e o fosso que está a ser cavado em que os pri-
meiros não se revêm nos segundos, e a abstenção 
enquanto eufemismo para desinteresse, cresce, é a 
primeira bala de prata certeira no coração da demo-

cracia. (...) Hoje celebra-se o aniversário número 44 sobre o 25 de Abril 
de 1974. Verifica-se uma capicua, e como capicua que é, é indiferente 
que se olhe para este problema da direita para a esquerda ou da esquer-
da para a direita, a responsabilidade é de todos.

25 DE ABRIL.  “Quem foi poder esquece tudo o que não fez e logo passa a acu-
sar os adversários de não fazer”, denunciou o presidente de Câmara. Uma lar-
gada de pombos e a atuação da Banda Musical de Vilela fizeram parte do pro-
grama ignorado pela população.
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DESTAQUE/ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A 
Câmara de Pare-
des está em nego-
ciações com a em-

presa Be Water – Aguas de 
Paredes, a concessionária de 
água e saneamento, no senti-
do anexar ao contrato de 
concessão salvaguardas a 
contento dos consumidores 
e que têm emperrado a ex-
pansão da rede de sanea-
mento. A promessa foi feita 
em campanha eleitoral e a 
Oposição já está a cobrar as 
expetativas eleitorais cridas 
pelos socialistas.  

Uma das medidas que está 
a ser renegociada tem a ver 

com a manutenção dos Subsis-
temas de Água na zona sul do 
concelho cuja atividade tem 
sido o argumento usado pela 
BE Water para não fazer o sa-
neamento naquela área geo-
gráfica de Paredes. 

“Atendendo a que passa-
do todo este tempo a BE Wa-
ter não ter chegado a avan-
çar nem com a água nem com 
o saneamento à zona sul do 
concelho por existem os sub-
sistemas de água, é entendi-
mento que a empresa abdi-
que do fornecimento de água 
- de Gandra para baixo - nos 
locais onde existem os sub-
sistemas”, revelou o presi-
dente de Câmara, Alexandre 
Almeida, depois de ter sido 

interpelado na Assembleia 
Municipal (AM) sobre o pon-
to de situação das negocia-
ções encetadas em janeiro 
com a Be Water. A rede de 
saneamento nessa área será 
desenvolvida pela Câmara 
com os Subsistemas de Água.   

Outra das questões que 
está em cima da mesa das ne-
gociações tem que ver com o 
custo dos ramais. Segundo a 
BE Water existem ramais co-
locados em diversas ruas do 
concelho mas aos habitantes 
não fazem a ligação dos esgo-
tos à rede. Ou seja, argumen-
ta a concessionária, “foi feito 
um avultado investimento e 
não há retorno”. Refira-se 
que a população alega que 

não faz a ligação por causa do 
elevado preço das ligações. 
O custo ascende aos mil eu-
ros por dois metros de ramal 
fora do domínio privado. 

O custo da água e sanea-
mento é outro ponto que es-
tá a ser negociado. É que o 
concelho de Paredes “não 
pode cobrar o m3 de água a 
um preço médio superior ao 
cobrado na Área Metropoli-
tana do Porto” da qual o Mu-
nicípio é membro. Por cá, 
atualmente esse valor é 
superior.

Também na mesa das ne-
gociações está a proposta da 
Câmara em fazer baixar a ta-
rifa da água e saneamento 
para as Instituições Particu-

lares de Solidariedade Social 
(IPSS), correspondendo a 
uma promessa eleitoral dos 
socialistas. As IPSS queixam-
-se que mensalmente pagam 
uma fatura altíssima pelos 
gastos elevados de água a 
que estão sujeitas devido às 
suas atividades. 

Segundo Alexandre Al-
meida, como contrapartida 
às propostas da Câmara a BE 
Water quer que, nas estradas 
e ruas onde exista sanea-
mento, pelo menos 50% dos 
moradores tenha ligação 
normalizada à rede pública. 
“Esse compromisso vou as-
sumi-lo, de resto um compro-
misso já assumido pelo ante-
rior executivo mas que nunca 

cumpriu. Mas juntos, eu com 
a ajuda dos presidentes de 
Junta, seremos capazes de 
fazer ver às pessoas que se 
elas querem saneamento nu-
ma determinada rua têm de 
fazer a ligação”, explica.   

TERRENOS 
URBANIZÁVEIS, 
MAS QUE ESTÃO 
SEM EDIFICAÇÕES, 
PODEM PERDER 
CLASSIFICAÇÃO 
NO PDM.
Uma outra questão rela-

cionada com as infraestrutu-
ras básicas que está a está a 
preocupar a Câmara, no dizer 
de Alexandre Almeida, está 
relacionada com a nova legis-
lação dos Planos Diretores 
Municipais (PDM) de 3ª Ge-
ração: os terrenos que atual-
mente estão em zonas de 
construção mas que não es-
tejam infraestruturados com 
água e saneamento deixam 
de ser urbanizáveis. 

Estando o PDM de Pare-
des em fase de revisão, o pre-
sidente de Câmara diz que já 
fez uma exposição à Comis-
são de Coordenação e De-
senvolvimento Regional 
(CCDR) do Norte “para lhes 
chamar a atenção da particu-
laridade que Paredes tem a 
este nível. Porque ao longo 
de anos nunca foi resolvido o 
problema do saneamento na 
zona sul do concelho e corre-
mos o risco que muitos dos 
terrenos que dão para cons-
truir percam essa classifica-
ção no PDM por não terem 
infraestruturas de água e sa-
neamento”, adverte. 

Resolvido este proble-
ma, a Câmara em parceria 
c o m  o s  S u b s i s t e m a s  d e 
Água da zona sul do conce-
lho “avançará com candida-
turas para fazer com o sa-
neamento”, conclui.

Be Water abdica da concessão de água  
na zona sul do concelho 
RENEGOCIAÇÃO. Be Water - Águas de Paredes deixará de ter competências na zona sul do concelho e em contrapartida vai 
fazer o saneamento nas freguesias do norte do concelho que estavam a descoberto da concessão, como é o caso de Beire. 
Terrenos urbanizáveis, mas que estão sem edificações, podem perder classificação no PDM 

António Orlando | texto
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A
cha que ainda tem 
c o n d i ç õ e s  p a r a 
exercer o seu cargo 

de Presidente de Junta?” A 
pergunta foi formulada por 
Rui Silva, líder da bancada do 
Partido Socialista, a Nuno Ser-
ra, no período Antes da Ordem 
do Dia da reunião da Assem-
bleia Municipal (AM) de Pare-
des realizada, no dia 28, no Sa-
lão Nobre da Câmara.

Nuno Serra foi assim en-
costado às cordas por, até ao 
momento segundo o PS, não 
ter explicado onde pára o di-
nheiro que a Câmara de Pare-
des transferiu para aquela 
Junta cujo destino final seria 
para liquidar a indemnização 
de 60 mil euros à família do ex-
-coveiro que faleceu vítima de 
um acidente de trabalho ao 
s e r v i ç o  d a  a u t a r q u i a 
lordelense.  

Na defesa da honra, Nuno 
Serra, esclareceu que a Junta 

de Lordelo “assumiu sempre 
de forma responsável a deci-
são do Tribunal tendo propos-
to um acordo que permitisse 
cumprir com todas as suas 
obrigações, o que aliás, preva-
lece até ao momento”, disse. 

Serra garantiu à AM que os 
complementos de pensão “es-
tão todos liquidados desde 
maio de 2014 até à data” e que 
a Junta “pretendeu com o 
acordo proposto assegurar o 
pagamento da indemnização 

de forma faseada. A Junta de 
Freguesia de Lordelo já efe-
tuou pagamentos em valor su-
perior ao subsídio atribuído 
pela Câmara Municipal, que 
agradecemos, mas claramente 
insuficiente a todas as despe-

sas do processo” referiu. Por 
isso, acrescentou, “são total-
mente falsas e ignóbeis as no-
tícias de que a Junta não esteja 
a cumprir os seus compromis-
sos. Não queiram ganhar na 
secretaria aquilo que não con-
seguiram nas urnas.” 

Depois desta declaração, 
Nuno Serra, mas também o ve-
reador, Filipe Carneiro, aban-
donaram a reunião da AM, 
presume-se, em protesto. 

Deste modo os dois políti-
cos do PSD de Rebordosa já 
não ouviram o presidente de 
Câmara a afirmar que as ex-
plicações de Nuno Serra “são 
insatisfatórias”.  Alexandre 
Almeida considerou que “há 
um facto insofismável: a Câ-
mara em 2017 transferiu pa-
ra a Junta de Lordelo um va-
lor de 65 mil euros para que 
esta entregasse esse dinhei-
ro à família enlutada e o que é 
certo é que não o fez. Depois, 

o mais grave é que quando 
vemos as contas da Junta, no 
final do ano, tinham apenas 7 
mil euros no banco. Ou seja, 
para onde foi esse dinheiro? 
Pode ser que na próxima As-
sembleia seria de novo per-
guntar, e até apresentar do-
cumentos, se realmente já 
recebeu esses 60 mil euros e 
se os já entregou. Se não o 
fez, que o faça”, concluiu Ale-
xandre Almeida.

Recorde-se que a Junta de 
Lordelo foi condenada em Tri-
bunal ao pagamento de uma 
indemnização de 60 mil euros, 
mas até agora a família enluta-
da diz ter recebido pouco mais 
de 20 mil euros mais as custas 
do processo (5 mil euros) por 
incumprimento das regras de 
segurança no acidente de tra-
balho ocorrido em 2014 que 
vitimou mortalmente Daniel 
Silva que à data da tragédia ti-
nha 47 anos.

PS perguntou ao presidente  
de Junta de Lordelo se acha que  
tem condições para continuar no cargo 

A Assembleia Municipal de 
Paredes aprovou a contas da 
Câmara relativas ao exercício 
de 2017 com os votos favorá-
veis de PS, PSD e CDU. O CDS 
absteve-se. 

À luz dos documentos 
aprovados por unanimidade 
em reunião de Câmara e agora 

sufragados por maioria na AM, 
o passivo da Câmara em 31 de 
dezembro último era de 103 
milhões de euros e a dívida de 
50,6 milhões euros. O passivo 
aumentou 1 milhão de euros e 
dívida de curto prazo aumen-
tou 7,4 milhões de euros. 

A execução orçamental fi-
cou-se pelos 70,44%, abaixo 
dos 85% que corresponde à 
taxa mínima de execução or-

çamental recomendada pelo 
Tribunal de Contas e pela Di-
reção Geral das Autarquias 
Locais (DGAL).

O deputado do PSD, Mei-
reles Brandão, antigo Prove-
dor da Santa Casa da Miseri-
córdia de Paços de Ferreira, 
justificou os números do últi-
mo ano da gestão de Celso 
Ferreira com “um desenvolvi-
mento impar nos últimos 25 

Contas aprovadas por maioria  
António Orlando | texto

anos”. “Naturalmente que este 
desenvolvimento obriga a in-
vestimentos. Temos quatro 
cidades, seis vilas, cinco corpo-
rações de bombeiros, vários 
clubes de futebol que um dia 
estarão agregados à cidade 
desportiva, temos vias munici-
pais modernizadas, o Art On 
Chairs distinguido com um 
prémio europeu que a mim me 
orgulha e a indústria do mobi-
liário que tem tido uma ex-
pressão ímpar a nível nacio-

nal”, disse. João Paulo Reis, do 
PS, defendeu que a gestão la-
ranja dominou financeiramen-
te a câmara municipal pôs em 
causa a gestão e os investi-
mentos que se pretendem fa-
zer a futuro. “Assumir mais dí-
vida e contratar mais dívida foi 
o que até Outubro de 2017 a 
câmara de Paredes e o Execu-
tivo resolveram fazer. O exer-
cício de 2017 é mau, mas que o 
concelho está agora a ser go-
vernado por um presidente 

sem megalomanias e disposto 
a  g ove r n a r  e m  p r o l  d a s 
pessoas”.

Cristiano Ribeiro, da CDU, 
fez aquele que terá sido o mais 
violento ataque à gestão de 
Celso Ferreira (PSD). “Perce-
bo o enquadramento e queria 
sublinhar que não deixa de ser 
arrepiante haver obras de de-
zenas de milhões de euros que 
não têm provisão. Em política 
chama-se fraude”, disse o 
comunista.

Nuno Serra sob pressão do PS
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Relatório tardio

O 
Conselho das Finan-
ças Públicas, lidera-
do pela economista 

Teodora Cardoso, elaborou 
um relatório de Execução Or-
çamental da Administração 
Local em 2017, extensivo a 
todos os municípios portu-
gueses. Desse relatório, con-
clui-se que, em 2017 e relati-
vamente a 2016, houve glo-
balmente um maior realismo 
na gestão das autarquias, com 
reduções sensíveis dos passi-
vos não financeiros, das con-
tas a pagar e dos pagamentos 
em atraso. 

Não sou um adepto entu-
siasta das orientações de Teo-
dora Cardoso e sua equipa, 
sempre alicerçadas em uma 
visão técnica e financeira con-
servadora, á Santa Comba 
Dão, mas importa referir co-
mo justas todas as referên-
cias a uma boa gestão das 
contas públicas. Não serão 
certamente defensáveis des-
vios de ordem financeira sem-
pre penalizadores do futuro 
das nossas autarquias. 

O mesmo Conselho das Fi-
nanças Públicas, no mesmo 
relatório de Execução Orça-
mental da Administração Lo-
cal em 2017, assinala 19 con-
celhos com elevados paga-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

mentos em atraso, de valor 

superior a 1 milhão de euros, 

em 31 de dezembro de 2017. 

Entre estes sobressaem Naza-

ré, Penafiel e Aveiro no top 3 

do endividamento, com 17,2 

milhões, 11,9 milhões e 9,1 mi-

lhões de euros. Surpresa? Pe-

nafiel, talvez, já que aos outros 

já era conhecida a situação de-

ficitária, resultado de gestões 

incompetentes do passado.

O mesmo Conselho das 

Finanças Públicas, no mesmo 

relatório de Execução Orça-

mental da Administração Lo-

cal em 2017, assinala por fim 

situações individuais de agra-

vamento recente, no que diz 

respeito a pagamentos em 

atraso, de valor superior a 1 

milhão de euros. Aqui os 3 

concelhos “distinguidos” pela 

equipa de Teodora Cardoso 

são Paredes, Penafiel e Mace-

do de Cavaleiros.  Triste 

“distinção”! 

Não tendo havido nenhum 

acontecimento invulgar (ter-

ramoto, epidemia ou outro 

desastre natural) que expli-

que o desequilíbrio no balan-

ço nas despesas e nas receitas 

orçamentadas, nem se reco-

nhecendo um investimento 

estratégico de valor excep-

cional, só a falta de rigor e er-

ros de gestão o justificam. Os 

autarcas das maiorias políti-

cas destes concelhos deve-

riam ser obrigados a prestar 

esclarecimentos. O que se 

passa? 

cristianoribeiro@gmail.com

Paredes é disso exemplo. 
Traços da gestão do PSD nes-
te ano de 2017 (ano eleito-
ral!) aparecem sobejamente 
retratados nos números 
apresentados. Independen-
temente de valores propala-
dos pelo então Poder e por 
uma certa então Oposição, 
mais ou menos reais, mais ou 
menos empolados, “más he-
ranças” ou “contas infelizes”, 
números são números. Foi 
usura do exercício do Poder, 
desvario de obras, promessas 
eleitorais a esmo, clientelas 
insaciáveis, tudo são razões 
possíveis, mas sempre injusti-
ficadas e susceptíveis de cen-
sura pública. 

Alguns dirão que nas ur-
nas de voto se repõe a justi-
ça, se penaliza o erro politi-
co, se castiga o infractor. Só 
ingénuos nisso acreditam. 
Nada é mais errado. Os au-
tarcas dispõem de instru-
mentos de condicionalismo, 
publicidade e de propagan-
da que lhes permitem criar, 
se necessário, um manto de 
opacidade contrário á ver-
dade e actuando sobre a tra-
dicional indiferença de um 
eleitorado fiel. O tempo do 
exercício do mandato não 
coincide com o tempo da re-
flexão, da avaliação técnica 
ou da censura. 

A culpa morre quase sem-
pre solteira. E portanto quan-
do surgem estes relatórios já 
estão pouco mobilizadas as 
consciências e as inteligên-
cias. O que interessa é a ciclo-
via, as festas populares es-
banjadoras de recursos, o 
sorriso comprometido e com-
prometedor do autarca pe-
rante o cidadão. 

Fica para mais tarde, a pe-
nosa correcção das trajectó-
rias orçamentais, os sanea-
mentos financeiros, as con-
tracções de empréstimos a 
mais longo prazo, e com taxas 
de empréstimo mais altas, as 
renegociações, as auditorias. 

Já não sei o que é pior: polí-
ticos no exercício do Poder 
tecnicamente aventureiros 
ou técnicos perigosamente 
ambiciosos politicamente.

30º Encontro Anual
Antigos Alunos  

Escola Industrial e Comercial de Penafiel

Alunos dos anos de 1961 a 1977  
( sempre no 1º sábado/ junho)

Dia 2 de junho de 2018

Coordenadores:
Carlos Couto – 933 680 167
José Pacheco – 918 575 491

PUB

O 
município de Paredes avançou 
no Dia Internacional dos Monu-
mentos e Sítios, que está a criar 

um projeto chamado “Caminhar pelo Pa-
trimónio” que pretende agregar um con-
junto de percursos já existentes e outros a 
traçar e homologar, acrescentando-lhes 
valor com o propósito de dinamizar a cul-
tura, o ambiente, o desporto e o turismo 
nas freguesias do concelho.

Quanto ao património cultural este 

Património
não se refere apenas ao passado, mas à 
permanência de valores comuns, à salva-
guarda das diferenças e ao respeito do 
que é próprio, do que se refere aos outros 
e do que é herança comum. 

Urge entender, afinal, que o que tem 
mais valor é o que não tem preço. A com-
preensão do património cultural que nos 
permite assumir uma cidadania civilizada. 
Estamos perante símbolos do caminho de 
uma população, que se afirmou e engran-
deceu em contacto e no respeito dos 
outros.

 Não estarmos a falar só de literatura, 
arte, objetos, mas também de competên-
cias aprendidas, de histórias contadas, de 
alimentos que consumimos. De facto, pre-
cisamos de preservar e apreciar o nosso 
património, como realidade dinâmica, 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

N
o passado dia 25 de Abril 
celebrou-se o 44º aniver-
sário da revolução que 

instalou a Democracia em Portu-
gal. Felizmente, o evento foi ainda 
celebrado pela Assembleia Muni-
cipal e pelo nosso Parlamento num 
tom solene, apesar da vozearia fu-
riosa das redes sociais contra o 
derrube da ditadura em 1974. 

Aqui e acolá estas expressões 
mais furiosas que identificam de-
magogicamente o 25 de Abril com 
o PREC terceiro-mundista que se 
lhe seguiu (num período de cor-
rupção generalizada que deixou 
muitas indústrias e grandes negó-
cios familiares afundarem à custa 
de uma nova ordem democrática 
em que tudo seria de todos).

Em contrapartida, nem todas 
as celebrações deste 44º Aniver-
sário que ocorreram designada-
mente na Assembleia Municipal 

de Paredes foram celebrações da 

democracia a que o 25 de Abril 

abriu caminho (com exceção de 

alguns remoques do Partido Co-

munista Português) e que apenas 

foi consagrada no 25 de novembro 

de 1975, liderada por Mário Soa-

res, Sá Carneiro, Freitas do Amaral 

e Ramalho Eanes.

Justiça seja feita, porque liber-

dade só pode haver uma: A de 

todos!

Entrando um pouco na história, 

a ditadura de Salazar e Caetano 

era um fenómeno terceiro-mun-

dista. Compreende-se que o Esta-

do Novo entre 1926 e 1945 foi 

uma resposta ao autoritarismo da 

I República, e também versão mui-

to moderada dos autoritarismos 

revolucionários que assolaram a 

Europa continental nas décadas 

de 20 e 30 e que culminaram no 

fascismo italiano e no nazismo ale-

mão. No plano das ideias políticas, 

o regime que subsistiu entre 1945 

e até 1974 foi simplesmente o ca-

minhar para o abismo de um povo 

que não soube respeitar a autode-

terminação das colónias e a liber-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

A Liberdade e os 
Direitos aos Trabalh adores 

mariocamilomota@gmail.com
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Património
para as gerações futuras. Compreender o 
passado, cultiva-lo, permite-nos preparar 
o futuro. É tempo de não deixar o patrimó-
nio ao abandono, de estudá-lo e com-
preendê-lo designadamente através de 
uma forte aposta na educação de qualida-
de para todos. Como poderemos com-
preender um monumento ou uma obra de 
arte se não soubermos de onde vem e qual 
o seu significado?

 O conceito moderno de património cul-
tural, valoriza a memória e considera-a fator 
de cidadania, de dignidade e de democracia. 
Quanto à atenção e ao cuidado, pensamos 
que esta atitude do executivo municipal po-
de e deve ajudar a despertar a população 
para o culto e a proteção do património.

É no entanto vital a necessidade da liga-
ção entre património e qualidade de vida, 

em nome de um desenvolvimento humano. 
Assim, o despertar nas escolas para a defesa 
do património é fundamental. As políticas 
culturais têm de se centrar cada vez mais na 
atenção efetiva atribuída ao património 
cultural.

 Não podemos deixar ao abandono o que 
nos legaram as gerações que nos antecede-
ram, nem acomodar-nos à irrelevância e à 
mediocridade. É vital sensibilizar a socieda-
de e os cidadãos para a importância social e 
económica da cultura – com o objetivo de 
atingir um público tão vasto quanto possí-
vel, não numa lógica de espetáculo ou de 
superficialidade, mas ligando a aprendiza-
gem da História e o rigor no uso e na defesa 
das línguas, articulando educação e ciência, 
numa perspetiva humanista.

A bem do património cultural.

A Liberdade e os 
Direitos aos Trabalh adores 

dade de cada um. Foi por isso um 

r e g i m e  a i n d a  m a i s  c e g o  e 

terceiro-mundista.

O período revolucionário que 

se seguiu após o 25 de Abril de 

1974 até ao 25 de novembro de 

1975 Portugal dividiu-se entre an-

tifascistas em censura às políticas 

de 48 anos de ditadura e a tenta-

ção dos nativos “verdadeiramente 

revolucionários” que não conce-

biam regimes sob qualquer “impé-

rio” ou liderança (ainda hoje refle-

tida na mentalidade do PCP ou do 

Bloco de Esquerda na sua retórica 

anticapitalista e antiocidental).

Este confronto entre duas Li-

berdades de uma democracia foi 

vivido em Portugal no pós-25 de 

Abril. A vitória dos revolucionários 

relutantes a 25 de novembro de 

1975 permitiu que os revolucioná-

rios ardentes possam hoje desfilar 

com grande nervosismo nas redes 

sociais ou na Av. Da Liberdade. 

Mas, se estes últimos tivessem 

vencido, não teríamos tido a cele-

bração pluralista que felizmente 

tivemos nas sessões solenes.

Esta temática da Liberdade e 

dos Direitos dos trabalhadores 

obriga-me a voltar ao único Pare-

dense condecorado com a Ordem 

da Liberdade: o ilustre Joaquim 

Alves Correia. Especialmente nes-

te ano, de 2018, em que foi reposto 

o seu busto, na encosta da Sra. do 

Salto, na terra que o viu nascer e 

onde será mais uma vez evocado, 

no 2º Seminário Paredes, Patrimó-

nio & Toponímia (a19 de Maio na 

Escola Secundária de Paredes), 

quer pela sua permanente defesa 

de melhores condições de traba-

lho (e justo salário), de saúde, de 

instrução e educação dos traba-

lhadores (tendo sido fundador de 

diversas de oficinas-escolas), quer 

pela premunição da fragilidade do 

Estado perante a autoridade im-

posta e não aproximada ao povo 

que a ditadura exercia sobre as co-

lónias.  Só 30 anos depois o país 

acordou para a Liberdade. E de 

nada adianta ter a razão fora do 

tempo…

A liberdade e os direitos dos 

trabalhadores têm de ser ouvidos 

na política e no poder local sob pe-

na de perdermos gerações.

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 Problema é ser… Bonita

N
a última reunião da 
Assembleia Munici-
pal ficamos a perce-

ber o verdadeiro problema 
de Vilela, segundo o líder da 
bancada do PSD, o problema 
é a Mariana ser bonita…, aliás 
este não é só o problema de 
Vilela, este é para o PSD o 
único problema que existe 
em Paredes, pois gastou pra-
ticamente todo o tempo que 
lhe está reservado no perío-
do antes da ordem do dia da 
Assembleia Municipal (pe-
ríodo aproveitado pelos Par-
tidos para trazer à luz do dia 
problemas e preocupações, 
de carácter urgente e perti-
nente), a discutir o problema 
da Mariana e não o de Vilela, 
nem do resto do Concelho.

Para o PSD de Paredes, 
não é grave que a Mariana, 
não cumpra com a lei…não 
isso não é grave, o facto de a 
Mariana não colocar todos 
os nomes dos eleitos das di-
ferentes listas à votação para 
constituir o executivo, tal co-
mo diz a lei, não é grave.

Grave é perseguir a Ma-
riana por ela ser bonita, como 
diz o líder de bancada do 
PSD…., não é grave ter uma 
pessoa que tendo sido eleita, 
admite ter pouco tempo para 
ser Presidente de Junta e por 
isso quer impor a sua vonta-
de, aceitando apenas que os 
nomes propostos por ela se-
jam eleitos, contrariando o 
que a lei estabelece.

O que se passa em Vilela é 
grave, é uma situação que ur-
ge resolver apenas e só a bem 
do povo de Vilela, mas que 
legalmente é fácil de resol-
ver, o estranho é alguém li-
cenciado em direito ter tan-
tas dúvidas sobre a forma de 
resolver o problema.

Mais estranho ainda é 
quando um Partido com as 
responsabilidades do PSD 
reduz tudo isto a uma ques-

tão de “coitadinha, ela é boni-
ta deixem-na trabalhar”.

Infelizmente o bem-estar 
da população de Vilela, foi 
algo ausente desta discus-
são, exceto quando na inter-
venção do Senhor Presiden-
te da Câmara, este referiu 
que independentemente do 
que vier a acontecer em rela-
ção à constituição do execu-
tivo, de uma coisas as gentes 
de Vilela, poderiam estar 
certas, as obras em Vilela vão 
continuar, não pararam, teve 
oportunidade de as enume-
rar e de referir que da sua 
parte tudo fará para que se 
cumprindo a lei, o executivo 
se constitua o mais rapida-
mente possível.

A verdade é que Vilela 
precisa urgentemente de ver 

o seu problema resolvido, a 
bem das suas gentes, e a solu-
ção está bem plasmada na lei, 
mas existe sempre quem pre-
fere o caminho mais fácil, o 
caminho da vitimização, ao 
do trabalho, sim porque tra-
balhar com quem o povo nos 
impõem (e a votação deter-
minou que o povo não queria 
maiorias) dá trabalho, tem de 
ser feito por alguém com ca-
pacidade de conciliação e de 
negociação, e isso não nasce 
com todos sem dúvida, mas é 
um desafio aliciante, bem 
mais aliciante que o desafio 
da vitimização, mas cada um 
é livre de escolher o seu ca-
minho, compete ao povo ava-
liar e não se deixar levar pela 
teria da conspiração e da 
vitimização.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/
inabilitação em que é requerido Maria do Hermínia Pinto da Costa, 
com residência em domicílio: Av. 1 de Maio, N.º 25, Mouriz, 4580-
594 PAREDES, para efeito de ser decretada a sua interdição por 
anomalia Psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr(a) Sandra Moreira

ANÚNCIO

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este
Juízo Local de Paredes - Juiz 2

Palácio da Justiça - Parque José Guilherme
4580-130 Paredes

Telef.: 255788470   Fax.: 255091629   Mail: paredes.judicial@tribunais.org.pt

Processo: 293/18.7T8PRD Interdição / Inabilitação N/Referência: 75812696
       Data: 09-02-2018

Requerente: Maria do Rosário Pinto da Costa
Requerido: Maria do Hermínia Pinto da Costa

PUB
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No passado dia 25 de 
Abril pelas 11h, foi realizada 
a reposição da estátua do Pa-
dre Joaquim Alves Correia, 
10 anos depois de ter sido 
usurpada do alto da colina da 
ermida da Sr.ª do Salto em 
Aguiar de Sousa. 

A cerimónia de recoloca-
ção da estátua, realizou-se 
no âmbito da Comemoração 
dos 505 anos do Foral de D. 
Manuel I a Aguiar de Sousa e 
foi presidida pelo Juiz Conse-
lheiro do Supremo Tribunal 
de Justiça, João Camilo. A 
homenagem promovida pela 
Associação para o Desenvol-
vimento da Freguesia de 
Aguiar de Sousa pretendeu 
glorificar, no dia 25 de abril, 
um homem que foi um luta-
dor pela Liberdade, pela au-
todeterminação dos povos e 
um iniciador dos ideais de 

Abril. O busto que tinha sido 
mandado edificar no ano de 
1978 pelo Bispo do Porto, D. 
António Ferreira Gomes ha-
via sido vandalizado e retira-
do do local há cerca de 10 
anos, “sem que tivesse sido 
encontrada a responsabili-
dade por isso, assim procu-
rou-se dignificar o local, a 
freguesia e o nome do ho-

mem que representa valores 
maiores tantas vezes evoca-
dos em palavras”, explica Ca-
milo Alves da Mota, presi-
dente da Associação para o 
Desenvolvimento da Fre-
guesia de Aguiar de Sousa 
(ADFAS).

“A ADFAS convidou as au-
toridades civis e religiosas, 
nomeadamente Câmara Mu-

nicipal, Junta de Freguesia, 
Episcopado do Porto e Paró-
quia de Aguiar de Sousa que 
não compareceram à cerimó-
nia, nem se fizeram represen-
tar. Caso para dizer que o Pa-
dre Joaquim Alves Correia 
perseguido em vida continua 
na mesma senda passados 70 
anos após a sua morte”, lamen-
tou Camilo Alves.

    AGUIAR DE SOUSA

Padre Joaquim Alves Correia “regressou” à Sr.ª do Salto

Padre Joaquim Alves Correia

Padre, filósofo e escritor, além de opositor do regime do 
Estado Novo, foi Missionário por terras de África: Nigéria, 
Angola e Guiné. Defensor dos mais pobres e abandonados 
foi um visionário que alertou para a emancipação e auto-
determinação dos povos das antigas colónias portugue-
sas, o que lhe valeu ser exilado pelo então regime de Sala-
zar em 1946 para a Pensilvânia nos Estados Unidos da 
América. Foi professor na Universidade de Pittsburgh 
faleceu no ano de 1951. Poucos anos depois estalou a 
guerra do Ultramar nas colónias portuguesas, 1959/60, 
que durou cerca de 15 anos, onde morreram milhares de 
soldados portugueses, sem glória.
Trata-se do único Paredense condecorado com a Ordem 
da Liberdade, atribuída pelo Presidente da República Ge-
neral Ramalho Eanes no dia 25 de Abril de 1980, onde 
Joaquim Alves Correia foi considerado como um demo-
crata e um defensor dos direitos humanos, tendo sido re-
conhecido como um defensor da liberdade religiosa, do 
direito ao trabalho, ao salário justo, à propriedade priva-
da, à sindicalização e à participação ativa na vida política e 
cultural 

No passado Domingo, dia 
22 Abril 2018, a Associação 
de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica 
do 2º e 3º Ciclos de Baltar, à 
semelhança dos anos ante-
riores, realizou a sua tradi-
cional caminhada, que tem 
como objetivo contribuir pa-
ra o convívio, desenvolvi-
mento educacional e bem-
-estar dos alunos, de toda a 
família e amigos, bem como 
permitir uma interacção com 
a natureza. O dinheiro da ca-
minhada vai ser utilizado na 
compra de material informá-
tico para a escola. A Junta de 
Freguesia colaborou com a 
Associação de Pais e o Presi-
dente da Junta de Freguesia, 
Jorge Coelho este presente e 

deu o seu contributo no 
apoio ao evento, aos pais en-
volvidos e à escola de Baltar. 
A escola está de parabéns 
por ter uma Associação de 

Pais que se envolve e se preo-
cupa em melhorar as condi-
ções de aprendizagem dos 
alunos de uma escola que se 
quer cada vez melhor.

    BALTAR

Caminhada da Associação  
de Pais da Escola EB23 de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo dia 5 de 
Maio, pelas 20h30, a Asso-
ciação Clube Jazz de Baltar 
realiza mais uma grande 
noite de fado. Desta vez o 
evento, que inclui jantar, 
reverte a favor das festas 
em honra da Nossa Senho-
ra das Necessidades de Bal-
tar e terá lugar nas instala-
ções da nova sede, que fica 
situada na Rua de S. Miguel 
em Baltar. Vão estar pre-
sentes os fadistas: Albino 
Faria, José Emílio, Gabriela 
Ferreira, Luciana Silva e os 
guitarristas Herculano Ja-
cob, Silvério Vieira, João 
Miranda e Paulo Teixeira.

No passado  dia 24 de 
abril de 2018, os alunos do 
3.º Ciclo do Colégio Casa 
Mãe participaram na gran-
de Competição Nacional 
de Matemática, EQUAmat, 

n a  U n i v e r s i d a d e  d e 
Aveiro. 

Os alunos  da escola de 
Baltar, conquistaram o “1.º 
lugar de equipas de 7.º ano”, 
o “2.º lugar  de equipas de 

8.º ano” e o “1.º lugar  de 
equipas de 9.º ano”.

De entre as mais de 100 
escolas participantes, o 
Colégio Casa Mãe conquis-
tou o “1.º lugar de Escolas”.

Noite de Fado

Colégio Casa Mãe venceu “ Equamat 
“ na Universidade de Aveiro
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Numa altura em que os 
resultados desportivos do 
FC Porto têm sido positivos e 
na ressaca da goleada conse-
guida conta o Setubal (5-1), a 
40ª. Delegação dos Dragões 
festejou o seu 20º aniversá-
rio. O ponto mais simbólico 

dos festejos foi a habitual ce-
rimónia pública do hastear 
da bandeira. Foi uma festa 
humilde onde se juntaram 
alguns associados e elemen-
tos do corpo directivo. A ge-
rência do bar confecionou 
um jantar para cerca de 30 

pessoas e foi servido nas ins-
talações dos Dragões de 
Rebordosa.

Na ocasião o Presidente 
da Delegação garantiu conti-
nuidade do trabalho que tem 
feito. “Vamos continuar a fa-
zer um trabalho honesto em 

prol dos portistas de Rebor-
dosa”, disse.  

Festa continuou pela noi-
te dentro com um o slogan de 
momento. “Eu  quero o Porto 
campeão. No final cantaram-
-se os parabéns à Delegação 
do FC Porto.

A Misericórdia de Paredes em parceria com a 
Casa do Povo de Bitarães vão organizar no próximo 
dia 18 de Maio um Sarau do Humor no auditório da 
fundação A Celer em Rebordosa, pelas 14.30h. 
Neste evento, as instituições do concelho de Pare-
des são convidadas a apresentar um sketch humo-
rístico de aproximadamente 5 minutos. O objetivo 
desta atividade é colocar todos a rir, proporcionan-
do assim um dia e uma experiencia diferente.

A Casa do FC Porto Dragões de Rebordosa  
celebrou o 20.º aniversário no dia 24 de Abril

Levanta-te e ri

Vai realizar-se nos dias 
12 e 13 de Maio de 2018, na 
freguesia de Cristelo, a tra-
dicional e anual Festa em 
Honra de Nossa Senhora de 
Fátima, organizada pela Co-
missão de Festas eleita no 
ano passado, e que organi-
zará a mesma pelo período 
de dois anos.

Os principais dias da fes-
tividade são o 12 e 13, sen-
do que no dia 12, sábado à 
noite, se realizará a eucarís-

tia, e no final a procissão de 
velas que terá início na Igre-
ja Paroquial da Freguesia e 
s e g u i rá  a t é  a o  l u g a r  d o 
Calvário. 

No domingo, dia 13, será 
o dia próprio da festa, reali-
zando-se a eucarística de 
manhã, e da parte da tarde 
ocorrerá a recitação do ter-
ço, seguida da procissão em 
Honra de Nossa Senhora, 
que seguirá o mesmo per-
curso realizado na procissão 
das velas, com diversos figu-
rantes e andores.

Contudo, durante a se-
mana haverá diversas cele-
brações Marianas, estando a 
imagem de Nossa Senhora 

    CRISTELO

Festa em Honra de Nossa Senhora de Fátima

CARLA
NUNES

de Fátima na Igreja para 
adoração pelos paroquianos 
que têm grande apreço e de-
voção pela mesma.

De salientar a importân-
cia que as Comissões de Fes-
tas de Nossa Senhora de Fá-
tima têm vindo a desempe-
nhar na freguesia ao longo 
dos anos, pois para além de 
se dedicarem a organizar a 
festividade com brio, têm 
deixado o seu legado na fre-
guesia, salientando-se o con-
siderável impulso da última 
Comissão na obra de reabili-
tação do Calvário, juntamen-
te com outras entidades.

Mas, as obras que são de 
louvar, são também para ze-

lar, por aqueles que detêm 
esse poder e dever… E muito 
entristecida se sente a maio-
ria da população da fregue-
sia, pela falta de manutenção 
desse espaço! Pois, se a tradi-
cional Festa em Honra de 
Nossa Senhora de Fátima é 
anual, a manutenção do local 
não deveria ser, também, 
praticamente anual! 

Contudo, toda a popula-
ção acredita que,  com o 
aproximar da Festa, o lugar 
do Calvário irá ser devida-
mente cuidado, a fim de es-
tar em óptimas condições 
para receber a Protectora 
dos Homens e a Rainha de 
Portugal – N.S. de Fátima!

A Polícia Judiciária (PJ) foi 
chamada ao Minipreço de 
Rebordosa na sequência de 
um incêndio que no dia 27 de 
abril deflagrou junto às cai-
xas registadoras e do Caixa 
Multibanco. 

Tudo aponta para que o 

incêndio esteja relacionado 
com um assalto à caixa ATM. 
O alerta foi dado cerca das 7 
horas quando os funcioná-
rios da loja se preparavam 
para entrar ao serviço.

“Havia um foco de incên-
dio junto a uma caixa regista-
dora, próximo do multibanco 
também e rapidamente pro-
cedemos à sua extinção. Co-
mo isto foi alertado por uma 
das funcionárias que chegou 
cá para iniciar a sua atividade 

laboral, também pediu apoio 
da GNR. Não houve feridos. 
Não há vestígios de qualquer 

explosão, ainda assim os da-
nos no interior do hipermer-
cado são consideráveis”, ex-

plicou Simão Barbosa, co-
mandante dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa. 

Ao final da manhã ainda per-
maneciam no local elemen-
tos da PJ, GNR e Bombeiros. 

    REBORDOSA

Incêndio após assalto 
a multibanco em 
Hipermercado de 
Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  MAI'18

LORDELO 

AUDITÓRIO 

De 19 a 31 

Exposição Coletiva de Artes 

Plásticas| Emoções em Poema 

de Arte

 

Dia 19 | 21 h

Inauguração Exposição Coleti-

va de Artes Plásticas | Comemo-

ração do 85º Aniversário da 

Cooperativa A LORD

BIBLIOTECA
Dia 10| 10.30h

Teatro de Fantoches | Histórias 

de Encantar |Uma História de 

Dedos | Luísa Ducla Soares

Escritor do mês de abril 

Rodrigo Guedes de Carvalho

O Leituras Sugere…em abril 

Temas Infantojuvenis | Eu que-

ro, posso e consigo! – Dominar o 

Medo | Susana Amorim

De 21 a 30 

Feira do Livro 

24 | 10.30 h

Auditório da Fundação | Do Li-

vro para o Palco | Ali-Bábá e os 

quarenta ladrões | Atrapalharte 

Produções Teatrais

28 | 10.30 h

Encontro com a escritora Susa-

na Amorim

COOPERAÇÃO
Dias 9 e 16

Confeção e degustação de tarte 

de fruta 

PAREDES (cidade)

5e 6 

Pavilhão Municipal Paredes | 

Concerto Solidário a favor do 

Gonçalo

A 
F u n d a ç ã o  A 
LORD celebrou o 
Dia do Livro In-

fantil promovendo, junto da 
comunidade estudantil, um 
encontro com a escritora 
Raquel Patriarca.

No encontro estiveram 
presentes os alunos do pré-
-escolar da Escola Básica 
nº1 de Lordelo e os alunos 
do 2º ano da Escola Básica 
nº2 de Lordelo.

Na primeira sessão, a es-
critora deliciou os mais pe-

queninos com as histórias A 
Abelha Zarelha e A Barata 

Patarata e o Escaravelho 
Trolaró, escritas para a fai-
xa etária dos Pré-Leitores e 
integradas no Plano Nacio-
nal de Leitura.

Na segunda sessão, a au-
tora, que é também histo-
riadora, apresentou o seu 
livro Era Uma vez o Porto, 
título que integra, desde 
2017, as listas do Plano Na-
cional de Leitura. É um livro 
para todas as idades que 
narra a história de uma ci-
dade, desde o tempo remo-
to em que os primeiros po-

vos escolheram este espaço 
como seu, para ocupar e vi-
ver, até aos dias de hoje. De-
pois, a escritora leu um ex-
certo que conta a história 
de uma entre várias perso-
nagens históricas que vie-
ram habitar e transformar a 
cidade. 

Na hora da despedida, os 
livros apresentados viaja-
ram com as crianças para as 
bibliotecas das respetivas 
escolas, numa oferta da bi-
blioteca da Fundação A 
LORD.

Dia Internacional do Livro Infantil
António Orlando | texto

António Orlando | texto

Jornadas do Património Cultural

As Jornadas do Patrimó-
nio Cultural, enquadradas 
nas comemorações do Ano 
Europeu do Património 
Cultural, iniciam-se, esta 
sexta-feira, 4 de maio, na 
Torre dos Alcoforados, em 
Lordelo. Aquele Imóvel de 
Interesse Público, integra-
do na Rota do Românico, 
vai abrir portas para uma 
exposição de trajes tradi-
cionais, que se vai prolon-
gar até ao dia 11 de maio.

No dia 7, segunda-feira, 
pelas 15 horas, o Mosteiro 
de São Pedro de Cête, Mo-
numento Nacional também 
abrangido pela Rota do Ro-
mânico, vai receber o “En-
contros com o Património”. 
Este evento vai contar com 

a participação, entre ou-
tros, de Beatriz Meireles, 
vereadora da Cultura do 
Município de Paredes, Ma-
ria Antónia Silva, técnica 
superior de Arqueologia do 
Município de Paredes, José 
Maia Marques, docente da 
Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, e 
Rosário Correia Machado, 
d i r e t o r a  d a  R o t a  d o 
Românico.

Entre 14 e 19 de maio, a 
Casa da Cultura de Paredes 
vai ter patente uma exposi-
ção fotográfica dedicada 
ao património nacional e 
europeu, estando ainda 
prevista a realização de vi-
sitas guiadas, destinadas à 
comunidade escolar, a di-
versos elementos patrimo-
niais do concelho pareden-
se, incluindo a Igreja de São 

Cristóvão de Louredo, bem 
como a monumentos da 
Rota do Românico: Torre 
do Castelo de Aguiar de 
Sousa (Monumento de In-
teresse Público) e a Capela 
da Senhora da Piedade da 
Quintã, em Baltar.

O Município de Paredes, 
outra das entidades parcei-
ras das referidas Jornadas 
do Património Cultural, vai 
promover também, entre 5 
de maio e 23 de junho, aos 
sábados, entre as 9 e as 13 
h o ra s ,  a  i n i c i a t i v a  " Pa -
trimónio e Pintura", com 
diversos workshops de ex-
pressão plástica.

Os dois primeiros terão 
lugar no Mosteiro de Cête, 
nos dias 5 e 12 de maio, e 
serão dedicados à pintura 
em acrílico, sob orientação 
de Gracinda Ramos.

A LORD RECOMENDA:

LIVRO: CINCO ESQUINAS
AUTOR: MARIO VARGAS LLOSA, 
PRÉMIO NOBEL DA LITERATURA

SINOPSE:
À conversa, sem os maridos, e 
desatentas da hora do recolher 
obrigatório, Chabela e Marisa 
terão de pernoitar juntas. O 
que aconteceu na cama nessa 
noite passará a ser um grande e 
saboroso segredo. Chabela é 
mulher de um advogado de re-
nome; Marisa, de uma das figu-
ras cimeiras da exploração mi-
neira. O mundo perfeito em que vivem - não fora 
a constante ameaça dos guerrilheiros e seques-
tros - será fortemente abalado por um escândalo. 
Após tentativa de chantagem por parte de Rolan-
do Garro, diretor do pasquim Destapes, a partici-
pação do engenheiro Enrique Cárdenas numa 
orgia será tornada pública em todos os seus por-
menores mais sórdidos. Segue-se um assassínio 
brutal. Mas a relação de tudo isto com o poder 
político, nomeadamente com o homem que na 
verdade governa de forma corrupta e autoritária 
o país, o Doutor, braço direito do presidente, será 
trazida à luz: curiosamente pela coragem e fibra 
da redatora principal do referido tabloide que 
usa o nom de plume “La Retaquita”.
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JORNADA 30ºJOR. 
  29/04

Aliados Lordelo 3-0 Baião

Folgosa da Maia 3-3 S. Pedro da Cova

Paços Ferreira B 0-0 CD Sobrado

Rebordosa AC 2-2 Paredes

FC Vilarinho 2-3 Lixa

Vila Meã 3-3 Tirsense

Barrosas 1-0	 Penafiel	B

SC Nun´Álvares 4-1 Ermesinde 1936

JORNADA 29ºJOR. 
  22/04

Baião 0-1 Rebordosa AC

S. Pedro da Cova 0-2 Aliados Lordelo

CD Sobrado 0-0 Folgosa da Maia

Paredes 1-0 FC Vilarinho

Lixa 0-2 Barrosas

Tirsense 0-0 SC Nun´Álvares

Penafiel	B	 1-3 Vila Meã

Ermesinde 1936 0-1 Paços Ferreira B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 71 30

2 Paredes 66 30

3 Rebordosa AC 65 30

4 Barrosas 56 30

5 Tirsense 53 30

6 Vila Meã 49 30

7 Paços Ferreira B 45 30

8 Lixa 40 30

9 CD Sobrado 38 30

10 S. Pedro da Cova 31 30

11 SC Nun´Álvares 31 30

12 Ermesinde 1936 30 30

13 Baião 27 30

14 FC Vilarinho 27 30

15 Folgosa da Maia 19 30

16	 Penafiel	B	 19 30

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

O seu jornal

Anúncie 
aqui neste espaço

JORNADA 27ºJOR. 
  29/04

UD Torrados 4-0 ASS Nevogilde

FC Lagares 0-1 Lousada B

ADC Frazão 1-2 Raimonda

UDS Roriz 0-2 CCD Sobrosa

AD Marco 09 1-1 AD Várzea FC

AJM Lamoso 2-2 FC Parada

Livração 0-1 Caíde Rei

S. Lourenço Douro 3-0 SC Salvadorense

JORNADA 28ºJOR. 
  22/04

SC Salvadorense 2-1 AJM Lamoso

FC Parada 2-2 Livração

Caíde Rei 1-0 AD Várzea FC

Raimonda 1-1 S. Lourenço Douro

Lousada B 2-2 ADC Frazão

CCD Sobrosa 1-1 UD Torrados

ASS Nevogilde 1-1 FC Lagares

AD Marco 09 5-0 UDS Roriz

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 68 29

2 Caíde Rei 61 29

3 S. Lourenço Douro 51 29

4 Livração 48 29

5 UD Torrados 47 29

6 FC Parada 46 29

7 CCD Sobrosa 42 29

8 Lousada B 40 29

9 UDS Roriz 36 29

10 AJM Lamoso 35 29

11 AD Várzea FC 33 29

12 FC Lagares 30 29

13 Raimonda 27 29

14 ADC Frazão 25 29

15 SC Salvadorense 25 29

16 ASS Nevogilde 22 29

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

PROXIMOS JOGOS  30ª JOR. 

06/05

FC Parada - S. Lourenço Douro; Caíde Rei 

- AJM Lamoso; AD Várzea FC - Livração; 

SC Salvadorense - ADC Frazão; Raimon-

da - FC Lagares; ASS Nevogilde - UDS 

Roriz; Lousada B - UD Torrados; CCD 

Sobrosa - AD Marco 09

REBORDOSA .............................  2
PAREDES ....................................2

Local - Estádio de Azevido, em Re-
bordosa, Paredes

Árbitro - Gustavo Correia.

Rebordosa - André Fonseca; Mica, 
Fabu, Varela (Ricardo Teixeira,78) e 
Xandão; Frazão (Bruno Almeida, 
60), Paulo Oliveira e Sérgio Cardoso 
(Pedrosa,60); Pedro Ribeiro, Cesi-
nha e Óscar.
Treinador - Andrés Madrid.

Paredes - Dani Carvalho; To Jó, Nu-
no Nogueira (Faneca,35), Ismael 
(Dani,78) e Gustavo; Sousa (Hél-
der,46), Jorginho e Pedro Duarte 
(Ema,70); Martins (Madureira, 70), 
Alex Porto e Joel.
Treinador - Eurico Couto.

Ao intervalo - 2-1

Golos - Sérgio Cardoso (6), Paulo 
Oliveira (37), Martins (40) e Hélder 
(49).

Num dérbi presenciado 
por mais de duas mil pessoas, o 

Paredes fez a festa na casa do 
vizinho e rival para garantir a 
qualificação para o playoff de 
subida ao Campeonato de 
Portugal. 

Obrigado a vencer, o Re-
bordosa entrou no jogo a todo 
o gás e adiantou-se no marca-
dor aos seis minutos, num livre 
apontado por Sérgio Cardoso. 
Aos 37, Paulo Oliveira deu o 
melhor seguimento a um pas-
se magistral de Frazão e fez o 
2-0.  Parecia tudo encaminha-
do para o Rebordosa subir ao 
segundo lugar. Uma tendência 
que começaria a ser contraria-
da por Martins, que reduziu 
antes do descanso. Na segun-
da parte, Joel serviu o recém-
-entrado Hélder para este 
empatar, resultado que servia 
as pretensões do Paredes e 
que se manteve até ao final, 
graças a uma grande exibição 

de Dani Carvalho e a algum de-
sacerto dos avançados da 
equipa de Andrés Madrid que 
revelaram grande ansiedade.

No final a festa foi feita em 
tons de azul do União de Pare-
des. Já o azul do Rebordosa, 
pelo 3º ano consecutivo, vol-
tou a marcar passo na luta pela 
subida aos nacionais de 
futebol. 

O Aliados Lordelo e o USC 
Paredes, são assim, os dois em-
blemas da série 2, da Elite da 
Associação de Futebol do Por-
to (AFP) que vão discutir uma 
vaga na subida ao Campeona-
to de Portugal. Os outros pre-
tendentes são o Valadares e o 
Leça da série 1 da AFP. 

A segunda fase será dispu-
tada a duas voltas entre os 
quatro clubes. O primeiro 
classificado sobe ao Campeo-
nato de Portugal.

União Paredes fez a festa na casa 
do Rebordosa AC
PLAYOFF. O Aliados Lordelo e o USC Paredes, são os dois em-
blemas da série 2, da Elite da Associação de Futebol do Porto 
(AFP) que vão discutir uma vaga na subida ao Campeonato de 
Portugal. Os outros pretendentes são o Valadares e o Leça da 
série 1 da AFP. 

PUB

VISITE-NOS
DIA DA MÃE - DIA 6 DE MAIO

Serviços de Batizados e Comunhões

ESPECIALIDADE
Picanha, Lombinhos de Vitela Grelhados, 

Cabritinho Assado, Bacalhau com Broa
Rua Professor José Meireles da Cunha, nº 110

Junto à Junta de Freguesia de Baltar - PAREDES  |  Tel.: 223 19 0 629

JORNADA 30ºJOR. 
  28/04
Vandoma 3-3 Aliados Lordelo B
Zebreirense 3-4 Sp. Cruz
Ramaldense 2-1 AC Gervide
SC Nun´Álvares B 3-1 GDC Ferreira
  29/04
Inter Milheirós 1-0 Monte Córdova
Melres DC 2-2 Leões Seroa
Escola Futebol 115 1-2 Bougadense B
USC Baltar 1-0 ISC Sobreirense
M. Gomes da Costa 4-3 Aliança de Gandra

JORNADA 29ºJOR. 
  25/04

AC Gervide 3-1 Zebreirense

ISC Sobreirense 4-1 Ramaldense

Inter Milheirós 3-3 USC Baltar

Sp. Cruz 3-0 Vandoma

Aliados Lordelo B 5-0 Escola Futebol 115

Leões Seroa 2-0 M. Gomes da Costa

GDC Ferreira 1-1 Melres DC

Bougadense B 2-3 SC Nun´Álvares B

Monte Córdova 0-0 Aliança de Gandra B

PROXIMOS JOGOS  28 ª JOR. 

13/05 - USC Baltar - Sp. Cruz; Inter Mil-

heirós - AC Gervide; ISC Sobreirense 

- Monte Córdova;  Ramaldense - Aliados 

Lordelo B;  Zebreirense - Bougadense B;  

SC Nun´Álvares B - Aliança de Gandra B; 

Escola Futebol 115 - Leões Seroa; Vando-

ma - GDC Ferreira;  Melres DC - Marechal 

Gomes da Costa

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 80 30

2 USC Baltar 76 30

3 Aliados Lordelo B 65 30

4 Ramaldense 60 30

5 GDC Ferreira 53 30

6 AC Gervide 50 30

7 Melres DC 45 30

8 Monte Córdova 45 30

9 Sp. Cruz 44 30

10 ISC Sobreirense 43 30

11 SC Nun´Álvares B 39 30

12 Aliança de Gandra B 39 30

13 Bougadense B 37 30

14 M. Gomes da Costa 32 30

15 Vandoma 26 30

16 Leões Seroa 14 30

17 Zebreirense 12 30

18 Escola Futebol 115 7 30

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18
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Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

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

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

ADELINO FERNANDO 
RIBEIRO DE SOUSA 
MOREIRA
Faleceu no dia 26 de abril com 47 anos. Era na-

tural e residente em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria 
Manuela da Silva Alves.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA FERNANDA 
DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 18 de abril com 49 anos.  
Era natural e residente em Louredo, 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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA FERREIRA GOMES
Faleceu no dia 24 de abril com 83 anos.  
Era natural e residente em Duas Igrejas,  
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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DIAS NUNES
Faleceu no dia 25 de abril com 95 anos.  
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente 
em Louredo, Paredes. Era viúvo de Maria Dias 
Gomes. 

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

LOUREDO/ PAREDES

FALECEU

MARIA LUCINDA NUNES 
CARNEIRO DA ROCHA
Faleceu no dia 23 de abril com 66 anos. Era na-
tural de Lordelo-Paredes e residente na Av. Alto 
do Paço, n.º 244, Meixomil, Paços de Ferreira. 

Era casado com Joaquim Martins da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARGARIDA 
MOREIRA DIAS
Faleceu no dia 27 de abril com 85 anos. Era na-
tural de Lordelo-Paredes e residente na Rampa 
da Madeira, n.º 37, Lordelo, Paredes. Era casada 

com Francisco Ferreira de Sousa.

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

JOAQUIM FERREIRA 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 1 de maio com 90 anos. Era natu-
ral de Lordelo-Paredes e residente na Rua José 
Pedro, n.º 26, Lordelo, Paredes. Era casado com 

Laura Ferreira 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 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

CARLOS FILIPE 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 19 de abril com 38 anos. Era natural 
de Lordelo-Paredes e residente na Trav. da Costa 
Verde, n.º 98, Lordelo, Paredes. Vivia em União de 

facto com Maria do Rosário Ferreira da Mota Coelho Jorge.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANGELINA DE SOUSA REGO
Faleceu no dia 28 de abril com 87 anos. Era 
natural de Madalena-Paredes e residente na 
Rua da Povoa, n.º 232, Paredes. Era viúva de 
Agostinho Gomes.

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

PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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FALECEU

JOAQUIM ANTÓNIO 
MAGALHÃES DA MOTA
Faleceu no dia 24 de abril com 69 anos. Era 
natural de Bitarães-Paredes e residente na Rua 
Nova Monte da Passagem, n.º 55, Paredes.  Era 

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

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

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

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

FALECEU

MARIA AIDA 
DE SOUSA SAMOUCO
Faleceu no dia 23 de abril com 86 anos. Era na-
tural de Paialvo-Tomar e residente na Praça do 
Milenium, n.º 6, 1º Esq. Frt. Paredes. Era viúva 

de Manuel Samouco.

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

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

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

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

FALECEU

MANUEL MOREIRA 
DA ROCHA NEVES
Faleceu no dia 22 de abril com 80 anos. Era 
natural de Gandra-Paredes e residente na 
Rua Elias Moreira Neto, n.º 160, Paredes.  Era 

solteiro.

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

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

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

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

FALECEU

JOAQUIM  
DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 25 de abril com 81 anos. Era 
natural de Cete - Paredes e residente na Rua do 
Monte, n.º 316, Cete - Paredes.  Era casado com 

Maria Laura Ribeiro Rodrigues.

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

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B  |  4580-873

Paredes

email.: jornalprogresso@gmail.com

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta 
sentidas condolências

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

Fotolegenda

12 MILHÕES DE EUROS
EM INVESTIMENTO EMPRESARIAL

O Município de Paredes assinou, no dia 2 de maio, 14 novos 
contratos de investimento de mais de 15 milhões de euros 
que vão criar mais de 200 postos de trabalho. A captação 
deste investimento empresarial resulta de sete contratos 
de investimento a instalar nas zonas industriais de Baltar, 
Rebordosa e Lordelo. Uma das novas empresas é a Sports & 
You	do	piloto	de	ralis	Pedro	Fontes,	que	ficará	localizada	na	
Zona Industrial de Rebordosa e que terá por missão montar 
automóveis para competição desportiva.

Caminhar pelo 
Património de Paredes

Chama-se “Caminhar 
pelo Património” e é um 
projeto municipal que pre-
tende agregar um conjun-
to de percursos já existen-
tes e outros a traçar e ho-
mologar, 
acrescentando-lhes valor 
com o propósito de dina-
mizar a cultura, o ambien-
te, o desporto e o turismo 
n a s  f r e g u e s i a s  d o 
concelho.

“Ainda embrionário”, o 
projeto terá, numa primei-
ra fase, de identificar todo 
o património (por forma a 
desenhar os caminhos) 
“onde se pretende dese-

nhar, marcar, homologar e 
promover trilhos pedes-
tres no concelho. Os cami-
nhos/trilhos escolhidos 
passarão, entre outros, pe-
los monumentos que inte-
gram a Rota do Românico; 
as Casas, Quintas e Agras 
(entre as quais, as Casas 
dos Brasileiros em Pare-
des); as Serras e os Montes 
(valorizando-se as Serras 
do Porto e o Caminho da 
Mineração Romana, assim 
como Os 3 Picos de Baltar); 
Rios e Ribeiras; Vias (Ro-
manas, Reais e de Ferro); 
Personalidades (poetas e 
prosistas); e demais singu-
laridades (“Ao Encontro da 
Lontra” e “O Tremoço: do 
campo ao Copo”).

António Orlando | texto
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A 
vila da Sobreira 
arrebatou os dois 
concursos, vesti-

dos e chapéus de flores, reali-
zados no âmbito do “Primave-
ra Festival da Flor”, realizado 
no fim de semana de 21 e 22 
de maio na Casa da Cultura de 
Paredes.

O desfile de vestidos de 
flor, confecionados por cos-
tureiras/modistas e ateliers 
do concelho, bem como, pa-
ra um desfile de chapéus, 
que contou com a colabora-
ção e presença de 15 Juntas 
de Freguesia, atraíram a 
atenção de centenas de pes-
soas aos jardins do solar bra-
sileiro, berço da cultura do 
concelho.

Recorde-se que foi lança-
do o desafio às juntas de fre-
guesia para a decoração de 
chapéus de palha com moti-
vos primaveris e às modistas 
do concelho para produzirem 
v e s t i d o s  a l u s i v o s  à 
Primavera.

O Primavera Festival da 
Flor contou também com 
uma plantação de um jardim e 
do apelo à sensibilização e co-

nhecimento das camélias 
centenárias existentes na Ca-
sa da Cultura, onde o espaço 

do relvado acolheu um “Mer-
cado das flores”.

Foi promovido, igualmen-

te, um “Fórum sobre as Flo-
res”, bem como, a demonstra-
ção e elaboração de arranjos 
florais. Houve, ainda, lugar à 
degustação de chás florais.

A noite de sábado foi abri-
lhantada com o “Baile da Flor”. 
O centro de interpretação de 
Arte Pública realizou uma ex-
posição, que representou um 
tributo ao escultor Alberto 
Carneiro, autor da escultura 
de arte existente na Casa da 
Cultura, a Mandala da Paz.

Sobreira desabrochou  
arte no “Primavera 
Festival da Flor”

Vencedores do 
desfile de chapéus de Flores
1.º Sobreira ......................................................................... (45 pontos)

2.º Vilela ............................................................................... (42 pontos)

3.º Louredo ......................................................................... (38 pontos)

Vencedores do 
desfile de vestidos de flores
1.º Sobreira ......................................................................... (44 pontos)

2.º Paredes .......................................................................... (36 pontos)

3.º Cete ................................................................................. (35 pontos)

Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro
4580-104 Paredes  |  255 776 010  |  Abre às 12:00

marnabocamarisqueira@gmail .com

ABERTO NO DIA DA MÃE
DIA 6 DE MAIO

SALA PRÓPRIA PARA  
BANQUETES E COMUNHÕES,  

VISTAS PANORÂMICAS,  
AR CLIMATIZADO

Beatriz Meireles,  
vereadora com   
o pelouro   
da Cultura

 “O trabalho da cultura em 
Paredes é uma aprendi-
zagem permanente e um 
diamante que já está a ser 
lapidado. Fiquei algo sur-
preendida com a criativi-
dade dos participantes 
que ditou o sucesso de 
ambos os desfiles. A pró-
xima edição Primavera 
Festival da Flor terá ainda 
mais sucesso e contribui-
rá para dar vida à cidade 
de Paredes”.
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