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       TRIBUTO …

D
esde muito jovem aprendi a dialogar 
com gente adulta, muita até de avan-
çada idade. Por exemplo, o meu pai 

gostava de conversar comigo contando as suas 
aventuras e transmitindo ensinamentos. Era 
muito bom. Hoje vou lembrar alguém que nas-
cido em Janeiro de 1903, tinha gosto em con-
tar histórias da sua vida em prol dos outros. 
Trata-se de um entre os melhores Bombeiros 
da sua época, o Sr. António da Rocha Garcez. 
Poucos o conheciam por este nome, mas sim 
por Sr. Bombeiro António do Souto. Primeiro, 
pelas suas virtudes de pontualidade, dedica-
ção, saber, aplicação e entrega ao serviço para 
que se disponibilizou, chegando a ter um gran-
de número de familiares integrado nos Bom-
beiros da Vila de Paredes, nos quais se distin-
guiam filhos e netos. Segundo, porque viveu na 
Quinta do Souto e por isso se tornou conheci-
do, mesmo depois de ser funcionário da Shell, e 
até à sua partida em 9 de Maio de 1977. Ho-
mem de ação e prontidão, teve durante déca-

das a sua bicicleta junto da porta de 
casa e a farda pendurada na porta, 
para ser rápido ao toque da sirene do 
Quartel dos Bombeiros. Diariamen-
te, com a sua equipa, deixava a carro-
ça pronta a arrancar e “desviava” sa-
quinhos de milho na quinta do Souto 
para dar aos cavalos antes e depois 
do trabalho de Bombeiro. Enquanto 
chefe de equipa era implacável nas 
ordens de orientação sobre o trabalho a de-
senvolver. Dizia-me ele que não havia grande 
formação, nem promoções, havia sim dedica-
ção pela causa, razão porque era normal ver-se 
Bombeiros a correr descalços, provenientes 
de quaisquer cantos da Vila e arredores, para 
tentarem ser os primeiros a atrelar os cavalos. 
Alistado em 1926, chegou ao Quadro de honra 
em 1977, como Bombeiro de 1ª Classe e com a 
Medalha de Ouro da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses. Falou-me do grande incêndio da ser-
ração de Paredes e da perda de dois filhos gé-

meos ao nascimento pelo descon-
trolo nervoso e susto da sua mulher 
grávida, quando viu o marido, 
exausto, mudar três vezes de roupa 
encharcada e saber do rebenta-
mento da caldeira. Falava-me na 
“raiva” interior que sentia contra os 
incendiários, mas também sentia 
pena de muitos lavradores que per-
diam rudo porque tinham deixado a 

pouca roupa de trabalho a secar à noite junto 
das lareiras mal apagadas. O sr António do 
Souto sentia orgulho daquilo que fez enquanto 
Bombeiro e da amizade criada entre gente 
boa, mesmo na adversidade. Quis ser trans-
portado, na hora da despedida, no carro tradi-
cional da Corporação, coberto com a bandeira 
que honrou e ter perto dele os filhos e netos 
que tanto amou. Homem de paz e estimado 
deixou-nos com saudade, mas levou a certeza 
de que os seus dariam continuidade ao que 
sempre defendeu e lutou. Obrigado.

António da Rocha Garcez – “António do Souto”

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

O abacate ou pera abacate, 
como também é conhecido, tra-
ta-se de um fruto.  Apresenta 
uma forma semelhante a uma pe-
ra e possui uma polpa macia com 
um grande caroço.

As variedades mais conheci-
das são a de casca verde, que po-
de ser lisa ou rugosa, e a de casca 
castanha escura, mais rugosa. É 
de fácil preparação e pode ser 
consumido de forma isolada, em 
saladas, como molho, ou até co-
mo ingrediente de sobremesas.

Além de ser um alimento da 
moda, este fruto é muito mais do 
que isso, e fornece inúmeros be-
nefícios para a saúde. Desempe-
nha um importante papel na re-
dução do risco de doenças car-
diovasculares por contribuir para 
o controlo dos níveis de coleste-
rol, melhora a função intestinal, 
possui uma ação anti-inflamató-
ria e antioxidante. Possui um ele-
vado teor de potássio, vitaminas 
A e E, e também vitaminas B e C, 
sendo ainda uma boa fonte ali-
mentar de ácido fólico (importan-
t e ,  s o b r e t u d o  n a  d i e t a  d a s 
grávidas).

Destaca-se por ser um dos fru-
tos com maior conteúdo calórico, 
pelo qual o seu consumo deve ser 
moderado. No entanto, e apesar 
de ser considerado um alimento 
rico em calorias e gorduras, estas 
são de boa qualidade (gorduras 
monoinsaturadas), como o óme-
ga 3, que melhora os níveis de co-
lesterol. O elevado teor de gor-
dura e fibra, aumenta a sensação 
de saciedade, diminuindo assim o 
apetite.

Abacate,  
o alimento  
da modaS

e o futebol é um fenómeno na-
cional a que nenhum de nós 
consegue (ou quer) ser total-

mente alheio, a verdade é que a maioria 
não o vive de forma tão intensa que não 
consiga estar atento a um sem número de 
coisas que ocorrem à sua volta mesmo 
quando o futebol acontece.

Mas na 3ª feira, 15 de maio, mesmo os 
que nada ligam ao futebol tiveram de 
olhar abismados para o que de forma ab-
solutamente avassaladora nos entrou 
pela cada dentro com imagens inimaginá-
veis para uma sociedade dita como culta 
e civilizada como a nossa.

Cerca de 50 guerreiros, ululantes, em 
horda, de cara tapada, e tapando a vergo-
nha que deviam ter, entraram pela acade-
mia do Sporting dentro com o objetivo de, 
pelo menos, intimidar, se calhar, mesmo, 
agredir a própria equipa de futebol.

E este sinal evidente de estupidez, 
mais incompreensível se torna quando 
tal acontece a escassos 5 dias da final da 

taça de Portugal em que o Sporting é o 
favorito.

Tudo isto se tornaria “compreensível”, 
no agitado mar de guerrilha que agita o 
futebol português, se fosse uma opera-
ção camuflada dos “no name boys” ou dos 
“super  dragões”, que disfarçando-se de 
verde fossem sabotar a preparação dos 
“inimigos”.

Mas não, foram os próprios sportin-
guistas que se resolveram auto-flagelar e 
auto-destruir, com o único objetivo possí-
vel de instalar o caos.

Muitos comentadores compararam 
este grupo a uma Guarda Pretoriana que, 
como se sabe, era o exército de mão dos 
Imperadores Romanos, destinados a sa-
tisfazer os caprichos dos imperadores, 
mas também useiros e veseiros em depor 
e impor imperadores ao sabor dos seus 
apetites circunstanciais.

Má comparação. A guarda Pretoriana, 
mesmo quando destruía, tinha um desíg-
nio, uma alternativa àquilo que des-
truíam. Pior ou melhor, sempre uma 
alternativa.

Estes, não.
Nem foi, na verdade, o Poder que eles 

assaltaram. O que ainda mais cobarde 
torna o seu acto.

Na verdade, o Poder é representado 
Por Bruno de Carvalho e este não foi be-
liscado, nem posto em causa.

Manteve-se em postura imperial, 
alheando-se das coisas menores de que 
não cuida o pretor, a postura daqueles 
imperadores que preservam o seu poder 
mandando assassinar (ou permitindo que 
tal acontecesse por inércia) todos os con-
correntes, e até dependentes, mesmo 
que amigos, familiares … mesmo que fun-
damentais ao próprio.

Ontem o que mais me chocou foram 
precisamente as declarações de Bruno 
Carvalho (até porque acompanhadas de 
um olhar fugidio que sempre esconde al-
go) que justificou  atitude daqueles que 
forma mais Brunistas que Bruno culpabi-
lizando a “inércia” ou o “quotidiano da so-
ciedade atual da qual faz parte o crime”.

Ou seja, a culpa dos outros que não a 
do próprio.

Numa atitude tipicamente imperial, 
afirmou-nos que tudo aquilo foi chato.

Para mim não seria chatice, se a inér-
cia do Imperador Bruno de Carvalho, per-
mitisse que, tal como no Império romano, 
a sua guarda pretoriana se chateasse e o 
d e r r u b a s s e ,  c o m o  t a n t a s  ve z e s 
aconteceu.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

A inércia pretoriana
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O risco de queda vai aumentado à medida que a 
idade avança. Nos idosos, a maioria dos acidentes 
está relacionada com quedas, sendo estas responsá-
veis por muitas das mortes acidentais neste grupo 
etário. 

As quedas podem trazer consequências desagra-
dáveis para o idoso, como fraturas, traumatismos 
cranianos e lesões musculares, que diminuem a sua 
qualidade de vida, com limitação nas suas atividades 
diárias, mas também com efeitos psicológicos, le-
vando a diminuição da autoestima, medo, vergonha 
e isolamento.

Também os cuidadores são afetados com as que-
das nos idosos, levando, não raras vezes, a altera-
ções da dinâmica familiar, desgaste físico e emocio-
nal e a sobrecarga económica.

Muitos dos fatores que deixam os idosos espe-
cialmente vulneráveis a quedas estão relacionados 
com o seu próprio estado global de saúde, nomeada-
mente, alterações da visão e audição, do equilíbrio e 
da força muscular, doenças osteoarticulares (os-
teoporose, artroses), com consequentes alterações 
na marcha, o uso de determinados medicamentos 
(sobretudo calmantes e medicamentos para dor-
mir), ansiedade, depressão e alterações cognitivas e 
demência. O uso de calçado e roupa inadequados 
também aumentam o risco de queda. Assim, deve-se 
evitar o uso de chinelos e usar, preferencialmente, 
calçado preso ao pé, com solas antiderrapantes. As 
calças e roupões não devem ser demasiado compri-
dos para evitar tropeçar. É também importante veri-
ficar o estado dos auxiliares de marcha (bengala, 
andarilho, cadeira de rodas) e se estes são correta-
mente utilizados. 

A falta de condições de segurança dos espaços 
frequentados pelos idosos, essencialmente a casa e 
o jardim, também aumenta muito a probabilidade de 
queda. Neste sentido, deve-se dar preferência a pi-
sos antiderrapantes, manter o espaço de circulação 
livre de objetos e móveis, manter uma boa ilumina-
ção em toda a casa, com interruptores de fácil alcan-
ce, colocar corrimão bilateral nas escadas, usar ta-
petes antiderrapantes, colocar barras de apoio na 
casa de banho, usar um alteador de sanita, as cadei-
ras devem ter apoio para os braços e uma altura que 
permita ao idoso estar sentado com os pés no chão e 
com os joelhos a 90º, a cama também não deve ser 
demasiado alta nem baixa, o jardim e quintal devem 
estar livres de folhas e flores húmidas no chão. Em 
suma, o ambiente deve estar adaptado às necessida-
des do idoso, não esquecendo que a segurança é 
mais importante que a estética.

O exercício físico é uma excelente forma de dimi-
nuir o risco de queda, melhorando a capacidade de 
reação, a flexibilidade, a força e o equilíbrio e dimi-
nuindo a perda da massa óssea. A sua prática deve 
ser adaptada à condição de saúde do idoso, e pode 
mesmo ser realizado sentado ou apoiado. 

São várias as estratégias de prevenção que po-
dem ser adotadas de modo a prevenir as quedas e as 
suas consequências. É crucial criar garantir as condi-
ções de segurança do ambiente onde os idosos estão 
inseridos e adotar estilos de vida saudáveis.

Prevenir para não cair! U
m incêndio des-
t r u i u  a  f á b r i c a 
Ambitus, unidade 

alojada no edifício da ADC – 
M ó v e i s  e  E s t o f o s ,  e m 
Vandoma.

O alerta foi dado às 7.00 
horas, no dia 7 de maio. O in-
cêndio começou na zona de 
acabamentos, onde abundam 
produtos altamente inflamá-
veis (tintas e vernizes), que fi-
cou totalmente destruída. 
Para o local foram acionados 
60 bombeiros de cinco corpo-

rações –  Baltar, Penafiel, Ce-
te, Lordelo e Rebordosa – 
apoiados por 22 viaturas. O 
fogo às 10 horas já estava em 
fase de rescaldo.

Na preparação do ataque 
às chamas um bombeiro de 
Rebordosa ficou ferido na re-
gião lombar. Foi levado para a 
urgência do Hospital Padre 
Américo.

A Ambitus, empresa espe-
cializada em polimento de 
móveis, dá emprego a cerca 
de 30 operários.

Incêndio destruiu fábrica 
de móveis em Vandoma

Um homem de 47 anos 
morreu, no dia 4 de maio, na 
sequência de um acidente 
com o empilhador que con-
duzia, na rua do Paço, em Bi-
tarães, Paredes.

O sinistro ocorreu cerca 
das 15 horas, quando o em-
preiteiro, José Firmino Oli-
veira Bessa conduzia o empi-

lhador a caminho de uma 
obra. O empilhador tombou, 
provocando ferimentos fa-
tais à vítima. 

Segundo relatos colhidos 
no local, o empilhador virou-
-se na sequência de uma tra-
vagem para permitir o cruza-
mento com um veículo auto-
m ó v e l .  O  a c i d e n t e  f o i 

registado pelas autoridades. 
A vítima deixa a compa-

nheira grávida de seis meses 
e cinco filhos e sendo que 
uma tinha casamento marca-
do para o dia seguinte.   

No local, estiveram os 
bombeiros de Paredes, GNR 
e Delegado do Ministério 
Público. 

Três homens encapuzados e 
armados assaltaram, na passa-
da quarta-feira, dia 16 de maio, 
um posto de combustível e um 
supermercado, em Duas Igrejas 
e Rebordosa, respetivamente.

Nas bombas de gasolina 
Prio, os encapuzados aponta-
ram uma arma à cabeça do fun-
cionário, agredindo-o de segui-
da por se recusar a abrir o cofre 
alegando que não tinha a chave 
da caixa forte. Sem consegui-
rem os seus intentos os assal-
tantes limitaram-se a levar o di-
nheiro da caixa registadora. 

Dali os indivíduos terão se-

guido para Rebordosa onde fi-
zeram nova investida desta vez 
num supermercado. Porém, 
desta vez, a sorte dos larápios 
ainda foi mais madrasta: os fun-

cionários, ao aperceberem-se 
da entrada dos encapuzados, 
fecharam a caixa registadora e 
esconderam-se. Sem meios pa-
ra acederem ao dinheiro, os la-
drões fugiram de mãos a 
abanar. 

Acidente com empilhador  
mata empreiteiro de Paredes

Encapuzados armados assaltam 
bomba de gasolina e supermercado

ARIANA SILVA

Médica Interna de Medicina Geral e Familiar
USF Terras de Souza

António Orlando | texto

José Firmino Oliveira Bessa



5Sexta-feira 18 de Maio de 2018  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

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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O 
Parque das Ser-
ras do Porto pro-
moveu, no dia 3 

de maio, a jornada “Patrimó-
nio e Intermunicipalidade- 
projetos de iniciativa local 
realizados ao nível intermu-
nicipal”, com intuito da parti-
lha de conhecimentos entre 
as várias equipas técnicas 
municipais e consultores que 
acompanham a criação e ges-
tão das paisagens protegidas 
dos concelhos de Gondomar, 
Paredes e Valongo. O progra-
ma também incluiu uma visi-
ta a Alvre ao Centro de Inter-
pretação do Parque da Se-
nhora do Salto. 

Esta sessão, a segunda da 
fase "Uma Ação Comum", vai 
abordar a Festa do Parque 
das Serras do Porto.

Nesta jornada “Patrimó-
nio e Intermunicipalidade  
contou com o testemunho de 
dois projetos de sucesso de 
conservação e valorização 
do património, implementa-
dos também ao nível inter-
municipal: Aldeias do Xisto e 
Rota do Românico.

 “Estamos numa caminha-
da fantástica com vista a 
criar uma autêntica infraes-
trutura verde, tipo pulmão 
metropolitano, investimento 
em primeiro lugar no conhe-
cimento do território e na 
partilha de conhecimentos 
com outras experiências em 

Portugal, e por isso estamos 
a construir um Plano de Ges-
tão para o futuro com o de-
senvolvimento de todas as 
comunidades ligadas a estas 
terras”, disse no final da ses-
são José Manuel Ribeiro, 
Presidente do Conselho Exe-
cutivo da Associação de Mu-
nicípios Parque das Serras do 
Porto.

O Município de Paredes 
esteve representado pelo 
seu presidente Alexandre 
Almeida e pela vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles. 
Para esta sexta-feira, está 
agendado um debate partici-
pativo, às 20.45h, no Centro 
Escolar de Recarei, sobre o 
futuro do Parque das Serras 
do Porto.

Parque das Serras 
do Porto debate 
“Património e 
Intermunicipalidade”
António Orlando | texto
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A 
Equipa de BTT-
-Desporto Escolar 
do Agrupamento 

de Escolas de Paredes deu-se, 
formalmente, a conhecer, no 
dia 11 de maio, na Casa da Cul-
tura, durante a cerimónia de 
apresentação da 4ª Prova do 
circuito Regional BTT/XCO – 
Desporto Escolar. 

“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”, dis-
se Mário Pinto, professor 
responsável pelo projeto 
Ciclismo na Escola BTT. 

Refira-se que Agrupa-
mento de Escolas de Pare-
des é o único, no país, que 

possui equipas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico e mete, 
pela primeira vez, os pés 
nos pedais da organização 
de uma prova do circuito 
Regional BTT/XCO – Des-
porto Escolar. A competi-
ção realiza-se no dia 2 de 
junho, no Parque da Cidade 
d e  Pa r e d e s .  A  P ra ç a  d a 
Constituição é o ponto de 
partida e de chegada dos jo-
vens ciclistas.

Na cerimónia de apre-
sentação da Prova que con-
tou com a presença, nomea-
damente, do vereador do 
Desporto, Paulo Silva, foi 
feita projeção do filme pro-
mocional da competição.  

Os alunos do Ensino Arti-
culado, do Conservatório de 
Música e Conservatório de 
Dança do Vale de Sousa abri-
lhantaram o evento com 
atuações no início e no fim da 

cerimónia, perante o subdi-
retor do Agrupamento de 
Escolas de Paredes, os presi-
dentes das Juntas de Fregue-
sia de Paredes e Louredo, Rui 
Machado, Coordenador do 

circuito regional de BTT/
XCO Desporto Escolar, Pe-
dro Meneses, Coordenador 
Local do Desporto Escolar 
Tâmega, Sandra Marques 
responsável pela gestão da 

Ação Social escolar da Re-
gião Norte, em representa-
ção da DGESTE Norte, equi-
pa de ciclismo da Cruz Ver-
melha de Vilela, parceiros e 
patrocinadores do projeto, 

Associação de Pais da Escola 
Básica de Bitarães,  encarre-
gados  de educação dos alu-
nos envolvidos no projeto, 
etc. A sessão terminou com 
um Porto d´Honra.

Escola BTT de Paredes 
apresentou equipa
CICLISMO. Projeto é parte integrante do 
currículo escolar. O primeiro desafio está 
marcado para a 4ª Prova do circuito 
Regional BTT/XCO – Desporto Escolar. 
Paredes junta 400 alunos em competição 
velocipédica. 

António Orlando | texto

PLANTEL DA EQUIPA

 Turma Nome Escalão

Escola 
Básica 

de Bitarães

 4º A Beatriz Sampaio INF A
 4º A Bruna Dias INF A
 4º A Mariana Silva INF A
 4º A Diogo Sousa INF A
 4º A Gonçalo Melo  INF A
 4º A Nuno Sousa INF A
 4º A António Barbosa INF A
 4º A Leonardo Miranda INF A
 4º B Ana Ribeiro INF A
 4º B Diogo Magalhães INF A
 4º B Gonçalo Almeida INF A
 4º B João Morais INF A
 4º B Rodrigo Machado INF A
 4º B Miguel Barbosa INF A
 4ºB Cristiano Silva INF A
 4º C Luana Ribeiro INF A
 4º C João Alves INF A
 4º C Alexandre Ribeiro INF A

 6º D David Santos INF B
 7º B Rafael Neto INF B

Escola Básica  
de Paredes
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A 
Câmara de Pare-
des prepara-se 
para comunicar 

às autoridades judiciárias 
um conjunto de irregulari-
dades que diz ter detetado 
nos centros escolares. 

As construções que fo-
ram inauguradas com pom-
pa e circunstância por figu-
ras nacionais e internacio-
nais da política a convite de 
Celso Ferreira, o então pre-
sidente de câmara, estão, 
afinal, cheias de defeitos.

No Centro Escolar de Pa-
redes a cobertura do edifício 
já tem aberturas suscetíveis 
de provocar infiltrações. Os 
sistemas de aquecimento, 
ventilação e ar condiciona-
do, foram pagos, mas não 
chegaram a ser ligados. 

No Centro Escolar de Bi-
tarães, um dos últimos a fi-
car concluído, o sistema de 
aquecimento também esta-
va desligado. Os equipa-
mentos foram comprados, 
mas nunca foram postos a 
funcionar. 

Numa outra escola esta-
vam previstos pavimentos 
em madeira e foi colocado 
um piso em vinílico (imita-
ção de madeira). 

Na maioria das escolas, o 
caderno de encargos não in-
dica o tipo de caixilharia e 
vidro a instalar deixando aos 
empreiteiros o livre arbítrio 

de colocarem o material que 
entendessem. 

Alexandre Almeida diz 
não saber se houve mão cri-
minosa no processo de cons-
trução das 15 escolas de Pa-
redes, mas pretende que o 
Ministério Público as anali-
se. “Houve falta de rigor e de 
cumprimento dos cadernos 
de encargos e o MP terá de 

pronunciar-se.  A minha 
preocupação tem sido a de 
detetar as irregularidades 
que ainda vamos a tempo de 
corrigir e em que se pode 
acionar a garantia”, explica. 

Contatado sobre este as-
sunto, o ex-presidente da 
câmara, Celso Ferreira, não 
comentou as acusações. 
“Que faça o favor de reme-

ter o caso para o MP, que 
quem tiver de responder so-
bre questões técnicas fá-lo-
-á. Politicamente, cabe aos 
atuais vereadores do PSD 
falar” afirmou ao JN. 

Refira-se, os Centros Es-
colares têm-se revelado 
uma pedra no sapato da 
gestão autárquica em Pare-
des. Por causa das suspeitas 

de fraude detetadas pelo 
Organismo Europeu de Lu-
ta Antifraude (OLAF), a Câ-
mara está impedida de ace-
der a fundos comunitários 
até ao montante de 6 mi-
lhões de euros. Para resol-
ver o problema o atual exe-
cutivo intentou uma provi-
d ê n c i a  c a u t e l a r 
aguardando que o expe-

diente tenha deferimento. 
A investigação do OLAF le-
vou já o Ministério Publico 
português a abrir um pro-
cesso crime atendendo a 
que o relatório, revelado 
pelo Progresso de Paredes, 
refere suspeitas de falsifi-
cação e de corrupção, acu-
sações que foram negadas 
por Celso Ferreira.

Alegadas irregularidades nos Centros 
Escolares participadas ao Ministério Público
JUSTIÇA. Na maioria das escolas, o caderno de encargos não indica o tipo de caixilharia e vidro a instalar deixando aos empreiteiros 
o livre arbítrio de colocarem o material que entendessem.

António Orlando | texto
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AUTARQUIA

A
s obras de recu-
peração dos edi-
fícios das EB2,3 

e Secundárias de Rebordo-
sa e Lordelo vão ter um cus-
to global de 3,6 milhões de 
e u r o s .  S ã o  1 7 0 0  e u r o s 
acrescidos de IVA por cada 
escola. 

As empreitadas, que re-
sultam de um acordo de co-
laboração da Câmara de 
Paredes com o Ministério 
de Educação, irão permitir a 
remoção das coberturas de 
amianto, substituição das 
caixilharias e piso dos pavi-
l h õ e s  e n t r e  o u t r a s 
benfeitorias. 

Para pagar as obras, a 
Câmara anunciou que vai 
apresentar um projeto de 
candidatura para “aprovei-
tar” os cerca de 2 milhões 
de euros de fundos comuni-
tários que “há dois anos es-
tavam à disposição do Mu-
nicípio” de Paredes mas que 

a t é  a g o r a  n ã o  f o r a m 
usados. 

“Os dois milhões de eu-
ros” de fundos comunitá-
rios, na prática não chega-
rão a Paredes por o apoio 
financeiro da União Euro-
peia a Paredes estar conge-
lado por causa do processo 
OLAF. “O dinheiro será aba-
tido aos seis milhões de eu-
ros que estão retidos e a 
câmara irá endividar-se pa-
ra pagar a obra”, explicou o 
Presidente de Câmara, Ale-
xandre Almeida, na reunião 
do Executivo Municipal rea-
lizada no dia 3 de maio.

Recorde-se que o ante-
rior Executivo Municipal do 
PSD, l iderado por Celso 
Ferreira, tinha rescindido o 
contrato de delegação de 
competências que recebera 
do Ministério da Educação 
ao não aceitar o fardo de ter 
que reparar as escolas de 
Rebordosa e Lordelo que, 
alegava, “são propriedade 
do Ministério” da Educação. 
Aliás, o argumento conti-

nua a ser válido para a atual 
vereação social-democrata, 
que ainda assim “deu a mão 
à palmatória e vamos fazer 
aquilo que o Ministério não 
fez ” justificou o vereador 
Rui Moutinho, ao votar fa-
voravelmente a proposta 
do Executivo PS, liderado 
por Alexandre Almeida.

“A única razão para a 
não-aceitação da delegação 
de competências foi basea-
da na desresponsabilização 
do Estado”, já tinha argu-
mentado a vereadora do 
PSD, Hermínia Moreira, an-
tiga responsável pelo pe-
louro da Educação. 

O contra-ataque socia-
lista não se fez esperar: 
“Nunca pensei que se ten-
tasse branquear o passado, 
mentindo. O município re-
cebia 20 mil euros por cada 
escola para aí serem inves-
tidos. Nós [Câmara] eramos 
os responsáveis pelos edifí-
cios, mas nunca fizemos na-
da. Nestas escolas não se 
fizeram obras de fundo há 

muitos anos, precisamente, 
durante o período que tí-
nhamos transferência de 
competências. Esse dinhei-
ro não era investido nas es-
colas. A Câmara não fez na-
da e a culpa é do Governo”, 
exclamou o socialista Paulo 
Silva, o atual vereador da 
Educação. 

Na defesa da honra a 
Hermínia Moreira garantiu 
que os 20 mil euros foram 
entregues aos Agrupamen-
tos de Escolas. 

Já depois de aprovado o 
acordo de colaboração com 
o Ministério de Educação 
para a realização de obras 
de requalificação nas refe-
ridas escolas, uma delega-
ção de deputados do PSD, 
acompanhada pelo presi-
dente interino do PSD, Nu-
no Serra e pelo vereador 
Rui  Moutinho,  visitou a 
EB2,3 e Secundária de Lor-
delo, e no final da visita pro-
meteu fazer pressão junto 
do Governo para resolver 
situação.

Câmara endivida-se 
para reparar escolas  
de Rebordosa e Lordelo
ENSINO. Parte do investimento será abatida nos seis milhões de euros de Fundos 
Comunitários retidos por causa do OLAF. Em dias de chuva a água escorre no interior 
dos estabelecimentos.

António Orlando | texto

      NA ORDEM DO DIA

LIVROS ESCOLARES GRATUITOS
Os jovens em idade escolar que residam no concelho 
de Paredes no próximo ano letivo vão voltar a ter os li-
vros escolares gratuitos. O pagamento será custeado 
na íntegra pela Câmara Municipal num processo em 
tudo idêntico àquele que foi praticado no presente ano 
letivo. O pagamento dos manuais escolares para o ano 
letivo 2018/19 foi aprovado por unanimidade. Ainda 
assim, a vereação do PSD quis alargar a medida às fi-
chas de exercícios, mas a proposta não foi aceite.

SANEAMENTO NA ZONA SUL DO CONCELHO 
O vereador do PSD, Rui Moutinho, mostrou-se preo-
cupado com a solução que a câmara está a negociar 
com a Be Water na renegociação do contrato de con-
cessão. “Os subsistemas de água que operam na zona 
sul do concelho não têm capacidade para fazer o sa-
neamento e, por este andar tão cedo aquela área, onde 
habito, não vai ter saneamento”, disse Rui Moutinho.  
Na resposta o presidente de câmara, disse que “como é 
óbvio os subsistemas, por si, não têm capacidade nem 
podem fazer o saneamento. Terá que ser criada uma 
entidade juntamente com a câmara que seja capaz de 
recorrer aos fundos comunitários”, explicou Alexandre 
Almeida. 

ROTUNDAS EM GANDRA 
No período reservado ao público, um munícipe insur-
giu-se contra o abandono das rotundas na cidade de 
Gandra. “A erva é tal que estou a pensar em mudar de 
profissão, para pastor”, disse em tom irónico. 
Na resposta o presidente de câmara admitiu o proble-
ma face ao número elevado de espaços ajardinados 
que existem espalhados pelo concelho. “A Câmara está 
a estudar soluções alternativas” de arranjos destes es-
paços sem que seja necessário um acompanhamento 
aturado dos jardineiros municipais. 

QUIOSQUE VAI VENDER FLORES
O abandono a que foi votado o Quiosque do Largo Nu-
no Álvares pode ter os dias contados.  A Câmara de 
Paredes quer que aquele espaço sirva como posto de 
venda de flores. “Será uma forma de dar uma imagem 
mais agradável ao espaço”, explicou, o autarca, Alexan-
dre Almeida, na reunião de câmara pública, realizada 
no dia 3 de maio.  Os comerciantes do setor da floricul-
tura, segundo o autarca, estão a ser contatados pelos 
serviços municipais para que apresentem propostas 
de ocupação daquele espaço. O concurso para o alu-
guer do Quiosque foi aprovado por unanimidade. O 
preço base de aluguer é de 100 euros por mês.
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FINANÇAS / MODALIDADES

A Associação Desporti-
va de Paredes participou 
com sete atletas no Cam-
peonato Nacional de Figu-
ras Obrigatórias de Patina-
gem Artística que decorreu 
em Sines nos dias 4, 5 e 6 de 
maio tendo conquistado 
três medalhas de ouro, duas 
de prata e duas de bronze 

totalizando sete medalhas.  
Em infantis masculinos, 
Martim Sousa sagrou-se 
campeão nacional, enquan-
to Aires Baião conquistou 
uma medalha de bronze. 
Também em iniciados mas-
culinos Afonso Costa subiu 
a o  p ó d i o  n a  t e r c e i r a 
posição.

Alexandra Silva, em cade-
tes femininos, foi vice-cam-
peã nacional, e Rita Silva 
conseguiu o mesmo feito em 
juvenis femininos. Na mes-
ma categoria, Cristiana Oli-
veira foi campeã nacional. Já 
Maria João Quelhas con-
quistou a medalha de ouro 
em seniores femininos.

O Grande Prémio de 
Atletismo Cidade de Rebor-
dosa foi ganho pelo atleta 
paredense Bruno Jesus que 
pertence aos quadros do 
Maia Atlético Clube en-
quanto que na prova femi-
n i n a  M a r i s a  B a r r o s  d o 
Sport Clube Salgueiros foi a 
vencedora. A prova decor-
reu no dia 6 de maio.

A prova que foi organiza-
da pelo Grupo Desportivo da 
Portela tinha a meta instala-
da no Parque do Rio Ferreira 
por onde passaram cerca de 
800 participantes nas varia-
das provas incluindo a cami-
nhada solidária do Dia da 
Mãe num percurso de 6 km.

O Autarca Alexandre Al-
meida e os seus vereadores 
Elias Barros e Paulo Silva 
procederam à entrega de 
prémios nesta competição 
onde participaram atletas 

federados e não federados 
de todas as idades. O evento 
teve o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Junta de 
Freguesia de Rebordosa e de 
diversas empresas locais.

O Trail da Raposa foi, no 
dia 14 de maio, apresenta-
do na Casa da Cultura de 
Paredes.  A prova está agen-
dada para o dia 27 de maio 
com a concentração dos 
atletas prevista para o Par-
que José Guilherme. Esta 
prova de trail de 43 km e de 
19 km conta com o apoio do 
Município.

Associação Desportiva  
de Paredes conquista  
títulos nacionais

Atleta paredense vence  
o 11º Grande Prémio  
de Atletismo de Rebordosa

Trail Raposa  apresentou-se 

Paulo Pinheiro | texto

O 
Governo apro-
vou em Conse-
l h o  d e  M i n i s -

tros um pacote de sete di-
p l o m a s  r e a t i v o s  à 
habitação. Em causa, está a 
tributação dos arrenda-
mentos, bem como diversas 
a l t e r a ç õ e s  à  L e i  d a s 
Rendas.

Ao nível fiscal o governo 
pretende uma forte redução 
da taxa liberatória de IRS, 
atualmente de 28%. Contu-
do, essa redução depende da 
duração e do tipo de contra-
to. Assim, para contratos de 
com duração mínima de 10 
anos será aplicada uma taxa 

de 14%. Para os contratos 
com duração mínima de 20 
anos será aplicada uma taxa 
intermédia de 10%. Será apli-
cada isenção total de IRS nos 
contratos celebrados no âm-
bito do programa Renda 
Acessível com duração míni-
ma de três anos. 

O  P r o g r a m a  R e n d a 
Acessível consiste num sis-
tema de preços de renda 
tabelados, ficando o senho-
rio obrigado a praticar um 
preço inferior em 20% à 
média do mercado da zona, 
como exemplo uma deter-
minada zona tem rendas no 
valor de 500 euros o senho-
rio só poderá cobrar 400 
euros, contudo o senhorio 
beneficiará de uma isenção 

total de IRS, bem como a re-
dução no mínimo de 50% no 
IMI podendo chegar aos 
100% se a assembleia muni-
cipal assim o decidir.

Para este programa o se-
nhorio tem que se inscrever 
numa plataforma online e 
terá que escolher um de três 
candidatos propostos pela 
plataforma.

O Conselho de Ministros 
aprovou também diversas 
alterações à lei das rendas 
tais como: a eliminação do 
despejo por obras ou a re-
n ov a ç ã o  a u t o m á t i c a  d e 
contratos para inquilinos 
com mais de 65 anos ou de-
ficientes que tenham per-
manecido no imóvel há pelo 
menos 25 anos.

Aprovada  
Redução do IRS  
dos arrendamentos
LEI DAS RENDAS. Programa Renda Acessível dá a possibilidade de 
escolher de entre 3 inquilinos. IRS de 14%, 10% ou até 0%.

António Orlando | texto
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FUTEBOL

N o  j o g o  q u e  d i t o u  o 
campeão da Divisão de Eli-
te Pro Nacional, disputado 
no dia 5 de maio, o Aliados 
de Lordelo perdeu com o 
Leça por 2/1. O jogo serviu 
“apenas” para atribuição 

do troféu já que o direito 
de subida ao Campeonato 
de Portugal só é alcançado 
através do playoff cuja a 
segunda jornada é disputa-
da no domingo dia 19 de 
maio.

O USC Baltar está de re-
gresso à 1ª Divisão da Asso-
ciação Futebol do Porto. A 
subida foi carimbada com 
uma goleada de 5 bolas a ze-
ro sobre o Sp. Cruz na 32ª 
jornada realizada à entrada 
para este mês de maio. 

Depois do pesadelo da 
época transata os adeptos 
do Baltar voltam a sorrir com 
a caminha triunfal da sua 
equipa que só encontrou no 
Milheirós um rival à altura, 
perdendo para esta forma-
ção o 1º lugar do campeona-

to. A prova, uma autêntica 
maratona de 34 jornadas, 
chega ao fim este fim de se-
mana. Quanto às restantes 
equipas do concelho de Pa-
redes, realce para a boa épo-
ca da Equipa “B” do Aliados 
de Lordelo que já tem o 3º 

lugar da geral garantido 
aconteça o que acontecer na 
derradeira jornada.  Aliança 
de Gandra “B”, Sobreirense e 
Nun´Alvares “B” estão clas-
sificados a meio da tabela. 
Menos bem está o Vandoma 
15º da geral. 

O União de Baltar tem 
estado em grande desta-
que no futebol distrital e 

culminou a época com a 
subida à primeira divisão 
distrital. 

Este é o resultado do 
forte investimento huma-
no, que tem criado uma on-

da de entusiasmo e suces-
so que tem guiado todos os 
envolvidos no caminho das 
vitórias desportivas e na 
afirmação social do clube 
em Baltar. 

Só falta mesmo inaugu-
rar o novo recinto despor-
tivo, para que o trabalho 
realizado por jovens ambi-
c i o s o s  s e j a  a i n d a  m a i s 
afirmativo.

Aliados  
vice-Campeão da Elite 

II Divisão AFP

União Sport Clube de Baltar subiu de divisão

JORNADA 30.º 
  06/05

FC Parada 2-1 S. Lou. Douro

Caíde Rei 1-4 AJM Lamoso

AD Várzea FC 0-3 Livração

SC Salvadorense 2-0 ADC Frazão

Raimonda 2-3 FC Lagares

ASS Nevogilde ADI UDS Roriz

Lousada B 1-1 UD Torrados

CCD Sobrosa 0-0 AD Marco 09

JORNADA 1.ª
  13/05

Leça 0-1 Aliados Lordelo

Paredes 2-0 Valadares Gaia

CLASSIFICAÇÃO
  P J

1 AD Marco 09 69 30

2 Caíde Rei 61 30

3 S. Lourenço Douro 51 30

4 Livração 51 30

5 FC Parada 49 30

6 UD Torrados 48 30

7 CCD Sobrosa 43 30

8 Lousada B 41 30

9 AJM Lamoso 38 30

10 UDS Roriz 36 29

11 FC Lagares 33 30

12 AD Várzea FC 33 30

13 SC Salvadorense 28 30

14 Raimonda 27 30

15 ADC Frazão 25 30

16 ASS Nevogilde 22 29

CLASSIFICAÇÃO
  P J

1 Paredes 3 1

2 Aliados Lordelo 3 1

3 Leça 0 1

4 Valadares Gaia 0 1

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

CAMPEÃO 
PROMOÇÃO 

AO CAMPEONATO 

PORTUGAL PRIO

Promoção - Divisão de Honra
Despromoção

JORNADA 33.ª 
  13/05

Aliados Lordelo B 1-1 USC Baltar

Sp. Cruz 0-2 Inter Milheirós

AC Gervide 2-0 ISC Sobreirense

Bougadense B 0-2 Ramaldense

GDC Ferreira 3-1 Zebreirense

M. G. Costa 3-1 SC Nun´Álvares B

Al. Gandra B 5-1 Esc. Futebol 115

Leões Seroa 3-0 Vandoma

Melres DC 2-0 Monte Córdova

JORNADA 32.ª 
  05/05
SC Nun´Álvares B 1-0 Al. de Gandra B
Escola Futebol 115 0-3 Leões Seroa

Ramaldense 1-2 Aliados Lordelo B
  06/05
ISC Sobreirense 1-1 Monte Córdova
Inter Milheirós 5-0 AC Gervide
Vandoma 1-7 GDC Ferreira
Zebreirense 2-0 Bougadense B
USC Baltar 5-0 Sp. Cruz
Melres DC 1-1 M. G. 
CostaBougadense B 2-3 Aliados Lordelo B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 86 32

2 USC Baltar 82 32

3 Aliados Lordelo B 71 32

4 Ramaldense 63 32

5 GDC Ferreira 59 32

6 AC Gervide 50 32

7 Monte Córdova 49 32

8 Melres DC 46 32

9 ISC Sobreirense 44 32

10 Sp. Cruz 44 32

11 SC Nun´Álvares B 42 32

12 Aliança de Gandra B 42 32

13 Bougadense B 40 32

14 M. G. Costa 33 32

15 Vandoma 26 32

16 Leões Seroa 20 32

17 Zebreirense 15 32

18 Escola Futebol 115 7 32

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

PROXIMOS JOGOS  34. ª JOR. 

27/05 - Inter Milheirós - Aliados Lorde-

lo B; ISC Sobreirense - Sp. Cruz; Monte 

Córdova - AC Gervide;  USC Baltar - Bou-

gadense B; Ramaldense - GDC Ferreira; 

Escola Futebol 115 - Marechal Gomes da 

Costa; Vandoma - Aliança de Gandra B; Ze-

breirense - Leões Seroa; SC Nun´Álvares 

B - Melres DC

PROXIMOS JOGOS         2. ª JOR. 
18/05

Aliados Lordelo 17:00 Paredes

Valadares Gaia 17:00 Leça

APURAMENTO CAMPEÃO

06/05

Al. Lordelo 1-2 Leça

O seu jornal

Anúncie 
aqui neste espaço

N
a ronda inaugu-
ral  do palyoff 
d e  s u b i d a  a o 

campeonato de Portugal, 
r e a l i z a d a  n o  d i a  1 2  d e 
maio, o União de Paredes 
venceu a equipa do Vala-
dares(Gaia) por 2/0 com 
golos Pedro Duarte aos 77 
minutos e Madureira nos 
d e s c o n t o s  ( 9 0 + 2 ) .  J á  o 
Aliados de Lordelo foi a Le-
ça vingar a derrota no jogo 
de apuramento de cam-

peão que tinha sido dispu-
tado oito dias antes. No ti-

ra-teimas o Aliados venceu 
com o golo solitário apon-

tado por Maurício aos 30 
minutos da primeira parte. 

Aliados e U. Paredes no mano 
a mano pela subida ao Nacional 
ELITE. USC Paredes e Aliados de Lordelo entram com o pé direito o playoff de subida 
ao campeonato de Portugal, ao vencerem Valadares e Leça, respetivamente. 

António Orlando | texto

Faustino Sousa | texto
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DESTAQUE / 48.º ANIVERSÁRIO AHBVL

A 
Associação Hu-
m a n i t á r i a  d o s 
Bombeiros Vo-

luntários de Lordelo (AHB-
VL) celebrou, no 11 de maio, 
os 48 anos da sua existência. 
A cerimónia solene do ani-
versário realizou-se no sába-
do, um dia depois. 

Miguel Ferreira, presi-
dente da AHBVL revelou ao 
Progresso de Paredes que 
estão em curso negociações 
para a aquisição de um terre-
no para a construção de raiz 
de um novo quartel, cuja edi-
ficação irá iniciar-se o mais 

Bombeiros de Lordelo vão ter novo quartel

FESTA. Associação Humanitária celebrou 48º aniversário e para já reforçou o seu par-
que automóvel com mais quatro viaturas de saúde. Crachá de ouro da Liga atribuído a 
dois veteranos da corporação lordelense.

António Orlando | texto rápido possível, “ainda este 
ano”. O projeto de ampliação 
das atuais instalações, se-
gundo o responsável, “não 
serve a corporação”.

O presidente da Câmara, 
Alexandre Almeida, presen-
te na festa de aniversário ou-
viu pedidos de ajuda para es-
te novo desafio. Pouco de-
pois, perante os presentes, o 
Autarca anuiu. Antes, Ale-
xandre Almeida, já tinha sido 
reconhecido pela prontidão 
de ajuda que deu aquando do 
recente acidente que atirou 
para a sucata uma viatura de 
transportes de doentes. 

“As quatro viaturas que 

vamos inaugurar são fruto da 
dedicação da direção e dos 
apoios d´A LORD e do Presi-
dente de Câmara”, ressalvou 
o comandante dos Bombei-
ros de Lordelo. O responsá-
vel não desperdiçou a opor-
tunidade para pedir a criação 
de uma Equipa de Interven-
ção Permanente (EIP).

Alexandre Almeida enal-
teceu e felicitou “o excelente 
trabalho” desenvolvido pela 
direção e corpo de bombeiros 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo. “Os meus para-
béns pelos investimentos nas 
novas ambulâncias e sobretu-

do pela grande aposta destes 
homens. As viaturas são im-
portantíssimas, mas são as 
pessoas que fazem a diferen-
ça em qualquer instituição. 
Espero que o corpo ativo con-
siga motivar a atual direção a 
recandidatar-se às eleições 
que se vão realizar no final do 
ano”, apelou o presidente do 
Município.

“NUNCA IREMOS
ESTAR TRÊS ANOS À 
ESPERA DAS ELEIÇÕES 
WPARA APOIARMOS 
OS BOMBEIROS”
O presidente da Câmara 

de Paredes prometeu au-

mentar “já em 2019” o subsí-
dio às corporações de bom-
beiros do concelho. No dis-
curso oficial ,  Alexandre 
Almeida, sem citar o nome do 
seu antecessor natural de 
Lordelo – Celso Ferreira – 
não perdeu a oportunidade 
de lhe lançar uma farpa: 
“nunca iremos estar três 
anos, à espera que chegue o 
ano das eleições, sem atri-
buirmos os subsídios aos 
bombeiros para depois lhes 
dar o dinheiro que tanta falta 
faz às corporações”, disse, 
perante a plateia onde ponti-

ficavam os social-democra-
tas, Nuno Serra, presidente 
de Junta e Filipe Carneiro, 
atual vereador. 

Na cerimónia solene des-
taque para a bênção de qua-
tro novas viaturas que vão 
fortalecer a capacidade de 
resposta no socorro às popu-
lações de Lordelo, Duas Igre-
jas e Vilela. A saber, duas am-
bulâncias e duas carrinhas de 
transporte de doentes não 
urgentes adquiridas pela As-
sociação Humanitária com o 
apoio da Câmara Municipal 
de Paredes. 
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DESTAQUE / 48.º ANIVERSÁRIO AHBVL

PUB

Bombeiros de Lordelo vão ter novo quartel
Destacou-se, igualmen-

te, a entrega de 50 medalhas 
de assiduidade de cinco, 10, 
15 e 25 anos a outros tantos 
bombeiros da corporação. 
Dois voluntários do quadro 
de honra, António Coelho e 
António Manso, “pela cora-
gem, dedicação e serviços 
prestados à comunidade a 
salvar vidas” receberam a 
mais alta distinção que um 
bombeiro pode receber: o 
crachá de ouro da Liga Por-
tuguesa dos Bombeiros. 

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo, fundada a 
11 de maio de 1970, tem co-
mo raio de ação as fregue-
sias de Lordelo,  Vilela e 
Duas Igrejas, num total de 
20 mil pessoas. O corpo ati-
vo é composto por 82 ele-
mentos bombeiros. A escola 
de estagiários tem 15 ele-
mentos que estão a frequen-
tar um curso de 250 horas e 
que, finda a parte teórica, 
vão passar por um estágio 
de meio ano e posterior-
mente ingressar no corpo 
ativo.  As escolinhas são 
atualmente frequentadas 
por 41 crianças/jovens com 
idades entre os 6 e os 17 
anos, o que levou o Autarca 
de Paredes a concluir que “o 
futuro desta corporação es-
tá assegurado”.  

O parque automóvel dos 
B.V. Lordelo é constituído 
por 23 viaturas (quatro veí-
culos de emergência, seis 
viaturas de transportes de 
doentes não urgentes, nove 
viaturas de combate a incên-
dios, dois veículos de co-
mando, um autocarro e dois 
veículos de museu).

A realização de um Pas-
seio Todo Terreno (TT), no 
dia 5 de maio, foi um das 
múltiplas iniciativas que foi 
organizada para celebrar os 
48 anos da Associação Hu-

manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo ao 
mesmo tempo que eram an-
gariados fundos para aquisi-
ção de equipamentos para 
os Voluntários.

Além do passeio a inicia-
tiva que reuniu jipes, motos 
e quad’s contou igualmente 
com um espetáculo de TT, 
n u m a  M e g a  P i s t a  d e 
Obstáculos.

Prova de TT angariou fundos para os BV Lordelo
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Karl Marx 
esteve em Penafiel

S
im , Karl Marx esteve 
em Penafiel. A notícia 
p o d e  s u r p r e e n d e r 

quem ande na vida distraído 
ou não conheça sequer o fi-
lósofo. Se se fizesse um in-
quérito de rua, certamente 
ouviríamos:  Karl Marx? Não 
conheço… não sou de cá… 
não ligo a futebóis… E contu-
do, eu reafirmo, Karl Marx 
esteve sábado dia 5 de maio 
em Penafiel ,  acreditem. 
Mais propriamente no Par-
que de Exposições da AGRI-
VAL. Ah, não sabia…

E esteve acompanhado 
com centenas de amigos. Ai 
sim?… Sim, vieram celebrar o 
seu aniversário, até o camara-
da Jerónimo de Sousa veio 
expressamente de Lisboa. 
Grande homem deve ser o Sr. 
Karl…Marques, um senhor 
bem idoso ao que parece. 
Quantos anos fez? Duzentos 
anos contados desde o nasci-
mento. Alto aí… aqui há reina-
ção. Ninguém faz 200 anos, e 
muito menos comemorados 
com tanta gente.

Então vou contar uma his-
tória. Karl Marx, de família ju-
dia rica, nasceu na Alemanha 
Prussiana em Trier. Morreu 
apátrida e pobre aos 64 anos 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

em Londres, onde está sepul-
tado no cemitério de Highga-
te. Depois do Direito, da His-
tória e da Filosofia, objecto de 
permanente análise, a sua 
área de intervenção durante 
muito tempo foi o jornalismo. 
As suas ideias, resultantes de 
muito estudo e de uma pro-
funda abnegação para os mais 
pobres, tornaram-no indese-
jado e proscrito em muitos 
países. Desaguou por fim em 
Londres no Soho onde viveu 
desempregado, e miseravel-
mente com Jenny, a mulher, e 
os seus filhos, 3 dos quais 
morreram de tuberculose. 

Karl Marx identificou as 
injustiças, as desigualdades 
sociais, os mecanismos da 
criação das mais-valias, as 
contradições entre o carácter 
social da produção e a apro-
priação privada do produto e 
com o seu amigo e protector 
Friedrich Engels escreveu o 
Manifesto do Partido Comu-
nista. Olá! Então o homem é 
comunista? Pois é. “Proletá-
rios de todos os países, uni-
-vos!” Quem nunca ouviu esta 
proclamação? Ou  "Os filóso-
fos se limitaram a interpretar 
o mundo de diversas manei-
ras; mas o que importa é 
transformá-lo", outra frase. 
Sim o homem era perigoso… E 
escreveu muito, como se o 
tempo para a  morte lhe 
faltasse. 

E calma amigo! Em Pena-
fiel não esteve o verdadeiro 

cristianoribeiro@gmail.com

Karl Marx, o barbudo, em car-
ne e osso. Pode ter estado po-
rém uma assombração. Rio-
-me. Estiveram sim as suas 
ideias, o seu legado histórico, 
o seu método de análise da 
sociedade. Em Penafiel este-
ve também o André Levy, um 
actor que personifica admira-
velmente o grande teórico 
numa peça de teatro intitula-
da Marx na Baixa, primeira 
adaptação para português da 
peça de Howard Zinn. 

Este Karl Marx (o da peça) 
vem defender a sua honra, 
procurando estimular a nossa 
insubmissão. Este Karl Marx 
cientificamente profético re-
nasce de uma morte anuncia-
da, do esquecimento, e apare-
ce actual, incrivelmente ac-
tual. Falando dos problemas 
actuais, cento e quarenta 
anos após a sua morte. Lem-
bra-se da duração da jornada 
de trabalho, então e agora? 
Do trabalho precário, então e 
agora? 

O enorme pensador teve 
agora direito a inauguração 
de estátua na sua cidade na-
tal. Irónico. A estátua foi paga 
pelo Estado Chinês. Dupla-
mente irónico. Esteve pre-
sente até o presidente da Co-
missão Europeia, o Juncker. 
Escandalosamente irónico. 
Que me diz? Que pena não ter 
podido ter estado presente… 
e ter podido dizer: Venha lá 
um grande abraço, senhor 
Marx! E apareça sempre.

A
s eleições autárquicas de 
2017 deixaram marcas no 
PSD. 

Ao nível nacional Pedro Passos 
Coelho promoveu a transição para 
Rui Rio depois de uma derrota as-
sumida com marcas do passado 
recente da austeridade que permi-
tiu ao País sair da banca rota…mas 
q u e  o s  p o r t u g u e s e s  n ã o 
perdoaram.

Em Paredes o PSD caiu redon-
do. A impensável maioria absoluta 
do PS acabou por ser “o monstro” 
que não cabia à altura na cabeça de 
ninguém, nem dos líderes da Ca-
mara Municipal, nem da Comissão 
Política Concelhia ou da Distrital e 
nem mesmo da Juventude Social 
Democrata. Esse monstro ficou a 
pairar no ar como se ninguém ti-
vesse responsabilidade, e pior, os 
arautos da estratégia política do 
PSD colocaram um lençol sobre as 
cabeças e, desde 2013, deixaram 
levar o partido para o abismo e não 

corrigiram a trajetória apesar de 
todos os avisos que foram chegan-
do. Por isso essas eleições foram 
tão somente como uma moeda no 
caminho anunciado do PacMan.

Depois, veio a Democracia do 
ato eleitoral, onde se esperava que 
tudo ficasse em pratos limpos! 

Deveria, mas talvez demore 
porque há sempre um ‘verdadeiro 
olhar’ que não quer ver o trabalho 
partidário local que é o de fazer 
acordar o executivo municipal do 
deslumbramento que está a ser a 
governação, com a contratação de 
assessores (que já vai em 6 na pre-
sidência) ou as perseguições polí-
ticas aos presidentes de junta do 
PSD (como recentemente em Lor-
delo). Refiro-me a um olhar que 
mantém como prioridade esperar 
por 2019 só porque alguém tem 
pretensões de seguir a vida políti-
ca ‘tout court’ para ser deputado 
nas próximas eleições legislativas. 
Assim, não importa como vai o 
PSD trabalhar com as pessoas e 
com os seus militantes; o melhor, é 
deixar arder sem se ver!

Desde há muito tempo e após 
muitas discussões sobre política a 
experiência foi-me ensinando que 
a marca do PSD, que o distinguia 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

PSD Paredes arde sem se  ver

mariocamilomota@gmail.com

A 
Câmara de Paredes assinou 14 
contratos de investimentos com 
várias empresas do concelho e 

outras que se vão deslocalizar do Porto e 
Paços de Ferreira para Paredes.

É de louvar e apoiar esta iniciativa. No 
entanto forçoso será que a mesma não se 
apresente como uma medida avulsa, sem 

Desenvolver e incentivar
estratégia e continuidade. O desenvolvi-
mento local deve ser entendido como um 
processo de diversificação e de enriqueci-
mento das atividades económicas e so-
ciais sobre um território a partir da afeta-
ção e da articulação dos seus recursos e 
das suas energias. 

Será o resultado dos esforços da sua 
população e deverá ter como pressuposto 
a existência de um projeto de desenvolvi-
mento, integrando as suas componentes 
económicas, sociais e culturais. 

Para dispormos de um conceito de de-
senvolvimento sustentável há que inte-
grar os aspetos da valorização e respeito 
pelo ambiente, bem como da análise intra 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

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

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

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

arquitetónico.

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

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

sexo.

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

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

PSD Paredes arde sem se  ver
dos outros partidos políticos por-
tugueses é ser o mais português de 
todos os partidos, representando 
o maior denominador comum en-
tre os portugueses dos vários es-
tratos sociais, regiões, profissões 
e níveis culturais. Também, daqui-
lo que vou conhecendo do conce-
lho de Paredes, cada vez mais me 
convenço que esta ideologia cabe 
como uma luva num concelho com 
realidades tantas vezes diferen-
tes, de Sobrosa até Aguiar de Sou-
sa. Paredes é Social Democrata. 
Este partido é indispensável a Pa-
redes, podia estar de fora, até se 
podia queimar (como queimou) 
circunstancialmente e ser chutado 
para fora do executivo, mas jamais 
afastá-lo realmente do poder — da 
autarquia, das juntas, das escolas, 
das empresas ou das associações 
– da sociedade paredense.

O combate aos monstros do 
passado é uma luta fácil pois a 
identidade do concelho é hoje em 
dia a marca deixada pelo trabalho 
autárquico de mais de 20 anos de 
social democracia e desenvolvi-
mento social e económico. Um su-
cesso que encontra oposição em 
algumas pessoas. Pessoas que fa-
zem do PSD um feudo (ao mante-

rem-se durante anos a saltitar em 
órgãos políticos sem que nada 
contribuam para o desenvolvi-
mento do Partido ou do Concelho) 
e instrumentalizam o partido para 
procurar a manutenção em luga-
res e privilégios próprios (exemplo 
disso são as recentes “queimadas 
de militantes” que mostram a von-
tade de excluir para reinar – zero 
na intenção de unir). Aqui devo re-
cordar o Dr. Alberto Pereira Leite 
que tantas vezes repetiu que “As 
pessoas devem servir o Partido 
para este servir o Povo e não ser-
vir-se dele”.

Estou certo que a hora é de con-
tas não só dos números escondi-
dos do ano de 2017, mas sobretu-
do de reconhecer que os seguidis-
t a s  d o s  ú l t i m o s  e x e c u t i v o s , 
aqueles que demonstraram pouco 
carácter a querer corrigir a estra-
tégia, aqueles que não tiveram vi-
são politica ( e a juventude tinha de 
a ter) ou preferiram ostracizar 
companheiros por oportunismo 
devem agora assumir que deixa-
ram o PSD nas cinzas. 

Paredes vai precisar de uma 
fénix renascida, mas com um PSD 
de militantes sérios e com verda-
deira alternativa.

Desenvolver e incentivar
e intergerações das diversas componen-
tes que integram o projeto de desenvolvi-
mento participado. 

O desenvolvimento é um processo di-
nâmico e complexo, que pressupõe for-
mas heterogéneas de o promover e 
avaliar. 

A governação nas autarquias locais de-
ve preconizar um desenvolvimento com a 
maior participação (ativa) possível dos 
agentes locais no seu próprio processo de 
desenvolvimento. 

Neste sentido, os municípios, pela sua 
proximidade às populações (eles próprios 
são integrados por pessoas do «local») e 
do conhecimento que têm dos recursos 

locais, são dos principais agentes de de-
senvolvimento local, e o seu papel é fun-
damental, na medida em que a pequena 
escala – a dimensão local – é a privilegiada 
para desenvolver estratégias adequadas 
de desenvolvimento. 

Assim, a intervenção municipal no de-
senvolvimento local tem maior importân-
cia. O problema que se coloca é o de estudar 
as «condições» locais dos municípios para 
essa intervenção, as políticas definidas e as 
ações encetadas, verificando se assumem 
um papel «passivo» e «dependente do exte-
rior», ou se pelo contrário, ainda que «de-
pendentes do exterior», assumem um papel 
ativo no desenvolvimento local.

Parabéns às bombeiras 
e bombeiros paredenses!

O 
fim do mês de Abril 
e o início de mês de 
Maio ficaram mar-

cados pelo aniversário de 
duas das nossas corporações 
de Bombeiros, o meus Para-
béns à Associação Humani-
tária dos Bombeiros de Cête 
e à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo pelos seus Ani-
versários e pelos nobres ser-
v i ç o s  p r e s t a d o s  à 
comunidade.

Na minha opinião, as cor-
porações de bombeiros são 
fundamentais para o nosso 
concelho, e devem ser cada 
vez mais apoiadas, não só pe-
lo socorro que prestam à po-
pulação, no transporte de 
doentes, na proteção de ca-
sas e fábricas e no combate e 
prevenção aos incêndios, 
mas também porque são o 
garante da nossa segurança. 
Sabemos que podemos con-
tar sempre com os bombei-
ros e isso tranquiliza-nos de 
certa maneira.

Presto aqui o meu reco-
nhecimento público a todos 
as bombeiras e bombeiros 
que arriscam a vida para sal-
var os outros.

No passado sábado, dia de 
festa para os bombeiros de 
Lordelo, corporação com-
posta por cerca de 81 bom-
beiros, fiquei satisfeito por 
ver que os bombeiros de Lor-
delo apostam na formação e 
contam nas suas escolinhas 
com 41 jovens dos 6 aos 17 
anos para assegurarem o fu-
turo da instituição.

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo abrangem um 
universo populacional de 
mais de 20 mil pessoas das 
freguesias de Lordelo, Vilela 
e Duas Igrejas.

Acredito que a nossa re-

tribuição pelo empenho, co-
ragem e dedicação dos bom-
beiros fica aquém daquilo 
que nos proporcionam. Cer-
tamente haverá sempre 
apoio para os bombeiros por 
parte da população, das em-
presas, das instituições, das 
câmaras e do Governo.

O Posto de Emergência 
Médica, um anseio da popu-
lação de Lordelo e do seu cor-
po de bombeiros foi concre-
tizado, muito graças ao tra-
balho e esforço desenvolvido 
pela nova direção dos Bom-
beiros Voluntários de Lorde-
lo, mas principalmente pelo 
envolvimento do presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, Alexandre Almeida, 
junto do Governo.

O Concelho de Paredes 
deve orgulhar-se dos seus 
bombeiros e a prova disso é 

que ainda no mês passado 
inauguramos a Unidade Des-
tacada dos Bombeiros Vo-
luntários de Cete, em Reca-
rei. Esta unidade vai permitir 
maior proximidade, eficácia 
e rapidez na resposta ao 
combate de incêndios flores-
tais e estão também mais 
próximos para prestar socor-
ro de pessoas e bens das fre-
guesias do sul do Concelho: 
Aguiar de Sousa, Recarei, 
Sobreira e Parada de Todeia.

A Proteção Civil em Pare-
des vive dias de mudança. O 
nosso concelho vai ter, a par-
tir de 1 de junho, duas EIP, 
Equipas de Intervenção Per-
manente nos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes e de 
Baltar.

Bem hajam todos os bom-
b e i r o s  d o  C o n c e l h o  d e 
Paredes!

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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FREGUESIAS

O parque de Lazer, que 
fica situado nas traseiras da 
Junta de Freguesia, foi cons-
truído no passado com o ob-
jetivo de criar um espaço de 
cultura física e de entreti-

mento para as crianças. 
Contudo, o vandalismo no 
local é constante e a destrui-
ção dos materiais é uma tris-
te realidade que não foi pre-
vista. Com a remodelação 

do espaço circundante da 
casa do Foral e do Largo Pe-
reira Inácio, a Junta de Fre-
guesia vai transferir os ma-
teriais do Parque de Lazer 
para Junto da Casa do Foral 

e procedeu ao fecho do atual 
recinto. Tal decisão prende-
-se com o recente vandalis-
mo em que se arrastou e vi-
rou ao contrário um atrela-
do pertencente à Junta de 

Freguesia. No espaço que foi 
fechado vai-se desenvolver 
um projeto que vai consti-
tuir uma mais valia para a 
Vila de Baltar e que oportu-
namente será apresentado.

    BALTAR

Junta de Freguesia fechou Parque de Lazer
FAUSTINO 
 SOUSA

Os Infantes e Cadetes 
dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar, vão representar o 
Concelho de Paredes no 
primeiro campeonato na-
cional denominado “ Bom-
beirinho de Ferro “, que vai 
decorrer nos dias 18,19 e 
20 de Maio  na cidade de La-

mego. André Neves, Bruna 
Gonçalves, Daniela Coelho, 
Diana Barbosa, Jorge Bar-
bosa, Sara Garcês, Soraia 
Vieira e Tiago Machado são 
os nomes dos futuros bom-
beiros que vão representar 
o Concelho de Paredes no1º 
C a m p e o n a t o  N a c i o n a l 

“Bombeirinho de Ferro – 
Lamego – 2018”.  O evento 
vai proporcionar, uma vita-
lidade das Escolas de Infan-
tes e Cadetes que existem 
em Portugal e irá contar 
com aproximadamente 300 
jovens de várias Associa-
ções de Bombeiros.

O atual presidente da Jun-
ta de Freguesia, Jorge Coelho 
é o sétimo presidente dos úl-
timos 44 anos. Após o 25 de 
Abril de 1974, a Freguesia de 

Baltar teve 7 presidentes da 
Junta de Freguesia: Agosti-
nho Moreira 1974-76; Celso 
Moreira Coelho 1976-79; 
Joaquim Pereira da Silva 

1980-85; Manuel Isaías Ro-
cha 1986-1997; António Jo-
sé da Silva Ribeiro 1998-
2009, Conceição Rosendo 
2009-2017 e Jorge Coelho 

desde 22 de outubro de 
2017. A título de curiosidade, 
o atual presidente da Junta 
de Freguesia é o primeiro lí-
der natural de Baltar dos últi-

mos 21 anos. Os homens do-
minaram sempre e a grande 
exceção é a anterior presi-
dente da Junta de Freguesia, 
Conceição Rosendo que foi a 

primeira e única mulher na 
história da localidade a gerir 
os destinos da freguesia, o 
que marcou a história recen-
te da Vila de Baltar.

B.V. Baltar vão representar Paredes 
na competição “Bombeirinho de Ferro”

Você Sabia que...

A s  p e s s o a s  c o m 
s e s s e n t a  o u  m a i s 
anos de idade e que 
estejam interessadas 
em participar no “En-
contro Entre Nós – 

Verão 2018”, deve-
rão dirigir-se à res-
p e t i v a  J u n t a  d e 
Freguesia até ao pró-
ximo dia 1 de junho, a 
fim de efetuar a sua 

inscrição. O Passeio 
que se realiza todos 
os anos, será no dia 
18 de junho e o desti-
n o  s e rá  d i v u l g a d o 
oportunamente.

Passeio de Verão

O Futebol Clube de Cris-

telo, que se estreou na épo-

ca 2017/2018 na modalida-

de de Futsal, para disputar o 

conceituado Campeonato 

Distrital do Porto de Futsal 

da Liga Inatel, não alcançou 

o objetivo pretendido, o de 

se sagrarem Campeões, 

sendo que a  equipa não 

conseguiu ir mais além do 

que o 3.º lugar na classifica-

ção geral.  Não veio mais 

uma taça para o historial do 

associativismo cristelense 

na modalidade de FUTSAL, 

à semelhança do ano ante-

rior, mas valeu certamente 

a experiência desportiva e o 

companheirismo criado en-

tre os atletas.

Por sua vez, a Associação 

Código Musical continua a 

somar vitórias, pelo menos 

sociais e culturais, desta-

cando-se em mais uma pre-

sença solidária, no evento 

“Um Sorriso pelo Gonçalo” 

que contará com a presença 

de vários artistas de reno-

me nacional, e que irá ocor-

rer nos dias 19 (a partir das 

21h) e 20 de Maio (a partir 

das 15h), no Pavilhão Gim-

nodesportivo de Paredes, 

sendo que a actuação da As-

sociação Código Musical, 

na modalidade de Hip-Hop 

e Dança Livre, ocorrerá no 

dia 20, a partir das 15h. O 

valor da entrada reverte in-

tegralmente para o peque-

no Gonçalo, que precisa de 

realizar uma cirurgia fora 

do país, sendo essa ajuda fi-

nanceira crucial para o efei-

to, por isso, contribua e não 

falte, um pouco de cada um 

de nós, fará toda a diferença 

para que o Gonçalo possa 

sorrir.

    CRISTELO

O título procurado pelo FC Cristelo 
Futsal e as Causas Sociais e Culturais da Código Musical

CARLA
NUNES

 EQUIPAS Ptos J PG PE PP F C +/- JL

 1.º Miradouro Ignez/DCA 35 14 11 2 1 41 19 22 0

 2.º AJ Fiães 32 14 10 2 2 44 21 23 0

 3.º Cristelo 21 14 6 3 5 46 41 5 0

 4.º FC Mozelos 19 14 5 4 5 29 31 -2 0

 5.ºFC Gaia/EVNG 18 14 5 3 6 36 31 5 0

 6.º Ferroviários Campanhã 14 14 4 2 8 18 30 -12 0

 7.º Portus 87 13 14 4 1 9 31 48 -17 0

 8.º Leões Agra 6 14 1 3 10 32 56 -24 0
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FREGUESIAS

O sétimo aniversário da 
reelevação à categoria de vila 
foi assinalado com uma ses-
são solene, realizada no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho 
de Sobrosa.

Após as intervenções dos 
vários representantes autár-
quicos, foram distinguidos 
com um voto de louvor da 
Junta de Freguesia os pro-
prietários que cederam terre-
nos para a requalificação do 
centro da vila, num gesto sin-
gelo, mas que se revelou mui-
to sentido.

Seguidamente, foram dis-
tinguidos dois desportistas 
naturais de Sobrosa, mas com 
percursos muito diferentes: 
H e l e n a  C u n h a  e  R a f a e l 
Sousa.

A professora Maria Hele-

na Pacheco da Cunha Dias de 
Carvalho destacou-se pela 
sua participação nos Jogos 
Olímpicos de Roma (1960) na 
modalidade de ginástica ar-
tística individual feminina, 
tendo sido a mais jovem dos 
70 elementos que naquele 
ano integraram a delegação 
olímpica nacional.

Rafael Santana Pinto Ri-
beiro Sousa, com apenas 14 
anos, é campeão nacional no 
escalão sub 15 da modalidade 
de hóquei em patins pelo Fu-

tebol Clube do Porto/Dragon 
Force. Para além de outros tí-
tulos regionais, obteve o pri-
meiro lugar no Eurockey Cup 
U-15, realizado na Catalunha, 
sendo este o torneio de maior 
relevância neste escalão etá-
rio na Europa.

A sessão finalizou com o 
descerramento da fotografia 
de André Santos na Galeria 
dos Presidentes, consagran-
do os 12 anos de mandato co-
mo presidente da Junta de 
Freguesia de Sobrosa.

    SOBROSA

Dia da Vila de Sobrosa

CRISTIANO
MARQUES

    BITARÃES

Procissão de velas em 
Honra de Nª Srª de Fátima

Como é habitual, no 
passado dia 13 de Maio, 
pelas 21 horas, reali-
zou-se a procissão de 

velas em Bitarães. Saiu 
da Igreja Paroquial em 
direção à Capela de Nª 
Srª. dos Chãos. Durante 
o percurso foi rezado o 
terço acompanhado de 
c â n t i c o s  e m  l o u v o r, 
agradecendo a Nossa 
Senhora todas as graças 
que tem concedido.  

ANTÓNIO
OLIVEIRA

Faço um pequeno 
reparo aos Senhores 
que recolhem o lixo, 
pois não têm cuidado 
com os baldes que as 
pessoas põem à porta 
para recolha do mes-
mo.  Atiram os reci-
pientes de qualquer 
maneira para a berma, 
partindo-os com algu-
ma regularidade.

A edição de 2018 de “So-
brosa em Convívio” arranca 
j á  a m a n h ã ,  a  p a r t i r  d a s 
19h30, no lugar do Facho. A 

animação está a cargo de 
Ophelia e School Dance CS.

Os próximos eventos se-
rão realizados a 16 de ju-

nho, na Aldeia Nova, e a 21 
de julho, em Bagalhe. A en-
trada é livre, basta levar far-
nel e boa disposição.

No passado dia 28 de 
abril foi para a estrada o pri-
meiro passeio de cicloturis-
mo dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa, numa 
organização conjunta do 
Associação de Cicloturismo 
do Norte, Câmara Munici-
pal de Paredes, Juntas de 
Freguesias das áreas de in-
tervenção nomeadamente 

Rebordosa, Astromil, Gan-
dra, Duas Igrejas, Vilela, e 
Associação Cultural e Re-
creativa de Rebordosa cer-
ca de uma centena de parti-
cipantes percorreram as 
várias freguesias do Conce-
lho de Paredes a pedalar 
num percurso de 50 km.Na 
chegada à meta que estava 
junto ao quartel de Bombei-

ros Voluntários de Rebor-
dosa a satisfação dos parti-
cipantes era visível, vive-
r a m - s e  m o m e n t o s  d e 
convívio e alegria durante o 
percurso após a chegada 
foram entregues brindes de 
participação e teve um re-
forço alimentar para os 
amantes do Cicloturismo e 
Utilizadores de Bicicleta.

Dois assaltantes fo-
ram condenados pelo 
roubo de um cofre na ca-
sa paroquial em Beire. O 
roubo ocorreu a 30 de 
janeiro de 2015. Um dia 
antes a mesma dupla ti-
nha assaltado a Igreja de 
S. João Evangelista, em 
Vila Cova de Carros e 
roubaram os candela-

bros, um leitor de DVD e 
50 euros de esmolas. 

 Em Beire, o cofre 
guardava cordões de ou-
ro e uma custódia em 
prata dourada. Os arti-
gos, avaliados em 23 mil 
euros, foram posterior-
mente vendidos por um 
valor bastante inferior 
em Paços de Ferreira em 

lojas de compra e venda 
de ouro.

Manuel Encarnação, 
27 anos e João Pedro 
Barros 24, já com cadas-
tro, foram condenados a 
três anos e 10 meses de 
prisão A pena fica sus-
pensa desde que cada 
um pague 2 mil euros de 
indemnização

Recolha 
de lixo

Sobrosa em Convívio

1.º Passeio de Cicloturismo dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa

    BEIRE

Condenados por roubo na Igreja 
ficam em liberdade

Decorreu no passado 
dia 28 de abril, Campeona-
to Distrital de Manobras 
de Bombeiros em Penafiel 
no qual participaram 13 
equipas, oriundas de diver-
sos Corpos de Bombeiros  
do Distrito do Porto. Du-
rante a manhã decorreram 
os treinos oficiais. Era no-
tório um espírito de abne-

gação competitiva e de sa-
lutar confraternização 
solidária.

Às 14h00 decorreu a 
concentração das equipas 
e posterior desfile apeado, 
no Parque da Cidade de Pe-
nafiel.,  seguiu-se a apre-
sentação de cumprimentos 
às Entidades, Presidente 
da C.M. Penafiel, represen-
tante  do  CODIS do Porto, 
representantes da Federa-
ção de Bombeiros e da Liga 
de Bombeiros.

Depois das alocuções, 
iniciaram-se as provas nas 

variadas categorias. Re-
bordosa conseguiu arreca-
dar vários primeiros luga-
res: Cadetes Masculinos 
Cadetes Femininos; Equipa 
A Femininos. A Equipa A 
Masculinos obteve o 3º. 
lugar.

N o  f i m  d a s  p r ov a s  e 
após publicitação dos re-
sultados, procedeu-se à 
entrega dos troféus às 
equipas vencedoras, bem 
como medalhas e certifica-
dos de participação a todos 
os concorrentes e elemen-
tos do Júri.

    REBORDOSA

Bombeiros qualificam-se  
em 1º lugar  
nas manobras  distritais

PAULO 
PINHEIRO
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  MAI'18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
De 19 a 31 - Exposição Coletiva de Ar-
tes Plásticas| Emoções em Forma de 
Arte
 
Dia 19 | 21 h - Inauguração Exposição 
Coletiva de Artes Plásticas | Comemo-
ração do 85º Aniversário da Coopera-
tiva A LORD

BIBLIOTECA
Dia 21, 22,23 e 25| 10.30h - Histórias 
de Encantar |Uma História de Dedos | 
Luísa Ducla Soares

Escritor do mês de maio - Rodrigo 
Guedes de Carvalho

O Leituras Sugere…em maio  - Temas 
Infantojuvenis | Eu quero, posso e con-
sigo! – Dominar o Medo | Susana 
Amorim

De 21 a 30 - Feira do Livro 

Dia 24 | 10.30 h - Auditório da Funda-
ção | Do Livro para o Palco | Ali-Bábá e 
os quarenta ladrões | Atrapalharte 
Produções Teatrais

Dia 28 | 10.30 h - Encontro com a escri-
tora Susana Amorim

PAREDES (cidade)
Dias 5 e 6 - Pavilhão Municipal Pare-
des | Concerto Solidário a favor do 
Gonçalo

Dia 19 | 14.30h - Biblioteca Municipal | 
Terapia do Abraço | A Força do Reforço 
da Família pelo Poder do Abraço

Dias 16 e 23 - Casa da Cultura | 
Workshop | Património e Pintura | Ana 
Maria Fernandes 

Dias 19 e 20 - Pavilhão Municipal de 
Paredes | Concerto Solidário | Um Sor-
riso pelo Gonçalo 

20 | 15h - Parque José Guilherme | Ani-
mação Geração Colorida | Grupo de 
Dança de Cristelo

Até dia 30 - Casa da Cultura |Exposi-
ção | Artesemparedes | Grupo de Ar-
tes Visuais da Escola Secundária de 
Paredes

C
o n h e c i d o  d o 
grande público 
por ser um dos 

rostos mais credíveis da 
informação televisiva, 
Rodrigo Guedes de Car-
valho, o jornalista da SIC, 
é também um romancista 
a ter em conta. 

E m  J o g o s  d e  R a i v a 
Guedes de Carvalho es-
creve sobre o poder das 
histórias num novo mun-
do comunicacional. 

“Um homem levanta a 
voz acima da algazarra de 
conversas. E pede que 
ponham mais alto o som 
do televisor do restau-
rante. É então que todos 
reparam no que ele vê. 
Não percebem ou não 
acreditam. E na rua, no 
bairro, na cidade, no país, 
h o m e n s ,  m u l h e r e s  e 
crianças vão-se calando. 
Está por todo o lado, a 
imagem horrível e hipno-
tizante. O homem que 
pediu si lêncio leva as 
mãos à cara e pensa: co-
mo chegámos aqui? A era 
da comunicação global 
trouxe inimagináveis ma-
ravilhas. Partilhas ime-

diatas de ensinamentos, 
denúncias e solidarieda-
des. Mas permitiu tam-
bém que saísse das ca-
vernas uma realidade 
abjecta. Insultos, amea-
ças,  ironias maldosas. 
Nunca, como hoje, a se-
mente do ódio foi tão es-
palhada. É sobre este pa-
no de fundo que se conta 
a história de uma família. 
Três gerações a olhar pa-
ra um futuro embriagado 
num estado de guerra. 
Uma família que esconde, 
enquanto puder, um se-
gredo.  Jogos de Raiva 
traça duros retratos sem 
filtro sobre medos e re-
morsos, sobre o racismo, 
a depressão, a sexualida-
de, o jornalismo, a adop-
ção, a arte e a amizade. E 

o poder das histórias. É 
sobre a urgência da con-
fiança, da identidade e do 
amor. É um livro sobre 
todos nós, à deriva num 
novo mundo”, descreve a 
s i n o p s e  d e  J o g o s  d e 
Raiva.

Rodrigo Guedes de 
C a r v a l h o  n a s c e u  e m 
1963, no Porto. Recebeu 
o Prémio Especial do Júri 
do Festival Internacional 
FIGRA, em França, com 
uma Grande Reportagem 
sobre urgências hospita-
lares (1997). Estreou-se 
nos l ivros com a Casa 
Quieta (2010),  depois 
prosseguiu a escrita com 
Daqui A Nada, Mulher 
Em Branco, Canário e O 
Pianista de Hotel.

Rodrigo Guedes de Carvalho, 
com novo livro, 
é o escritor de maio n´A Lord

António Orlando | texto

LEITURAS. Jogos de Raiva é o novo livro de Rodrigo Guedes de 
Carvalho com edição prevista para o próximo dia 8. A Biblioteca 
da Fundação A LORD escolheu-o como o escritor do mês.

    A LORD RECOMENDA

LIVRO: UMA NOVA PROMESSA
AUTOR: NORA ROBERTS 

Na família Montgomery, Ryder é o ir-
mão mais difícil de decifrar e é conheci-
do pelo seu feitio antissocial,  mas 
quando deita mãos ao trabalho, nenhu-
ma mulher resiste ao seu apelo sensual. Exceto Hope 
Beaumont, a gerente que trabalha para ele no Hotel 
Boonsboro. Como ex-gerente de um hotel em Washing-
ton, Hope está habituada a excitação e glamour, mas isso 
não a impede de desfrutar dos prazeres de viver numa 
pequena cidade. Alcançou tudo o que queria - exceto na 
vida amorosa. A sua única interação com o sexo oposto 
são as constantes lutas com o exasperante dono, Ryder 
Montgomery. 
Mas ninguém consegue negar a química entre eles… que 
se incendeia ainda mais com um beijo na noite do Ano No-
vo. Quando tudo parece estar a correr bem no hotel gra-
ças à experiência de Hope, e surge no horizonte a promes-
sa de felicidade, o seu passado na cidade regressa e faz-
-lhe uma visita indesejada. Ao ver Hope tão vulnerável, 
Ryder terá de decidir entre deixar-se afetar pelo passado 
ou ceder à paixão…
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MODALIDADES

O 
União Sport Club 
de Paredes, cole-
tividade que em 

tempos foi uma das referên-
cias do Hóquei em Patins, 
acaba de anunciar a reativa-
ção da secção. Os patins do 
Paredes colocam-se em linha 
com o objetivo de devolver 
ao pavilhão municipal a dinâ-
mica de outrora. Até que o 
processo de recompra das 
laranjeiras esteja concluído e 
realizadas as prometidas 
obras de recuperação do pa-
vilhão, o USC Paredes vai 
treinar e jogar no Pavilhão da 
EB2,3 Paredes. 

A apresentação oficial da 
Secção de Hóquei em Patins 
do USC Paredes realizou-se 
no sábado dia 4 de maio, na 
Casa da Cultura. O Departa-
mento do Hóquei do União 
de Paredes terá como res-
ponsável Carlos Seabra, Vi-
ce-Presidente do clube. 

O responsável admite que 
as condições de treino não 

são as ideais, mas o clube terá 
que aguardar pela ajuda do 
executivo da Câmara Muni-
cipal de Paredes que tem em 
carteira a recuperação do 
Pavilhão Municipal. “A época 
já está a ser programada tan-
to da equipa sénior como a de 
formação. Vamos avançar 
com calma, mas com muita 
ambição, temos pessoas em-
penhadas. A atual situação 
não é a que nós queríamos e 
idealizávamos, mas para já 
teremos que jogar na escola 
EB 2,3 Paredes. Não são as 
melhores condições, mas es-
peremos que o Executivo 
Municipal nos dê condições 
melhores para a próxima 
época” disse.   

O Hóquei do USCP apre-
senta-se com o objetivo de 
formar uma equipa sénior 
que seja competitiva sem 
descurar a formação. A ideia 
é possibilitar aos jovens do 
concelho a prática da modali-
dade para que mais tarde, 
possam reforçar a equipa 
principal do USC Paredes. A 
formação será desenvolvida 

com base nos valores carac-
terísticos do clube: rigor, hu-
mildade e ambição.

Na cerimónia de apresen-
tação, o Presidente do União 
de Paredes, Pedro Silva re-
lembrou que aquando na fes-
ta de aniversário do clube, 
teve a oportunidade em 
anunciar a reativação da sec-
ção de hóquei em patins, “sa-
bia a responsabilidade do 
momento”. “Parte da história 
de Paredes corre em paralelo 
com a história do hóquei em 
patins na cidade e no conce-
lho. Estamos conscientes 
que não será nada fácil a ta-
refa a que nos propusemos, 
assim sendo, e com enorme 
força de vontade, com a aju-
da de todos, conseguiremos 
levar este projeto a bom por-
to. Todos não somos demais, 
o céu, de stick em punho, é o 
nosso limite”, concluiu.

Diogo Pereira, é o treina-
dor escolhido para liderar a 
equipa sénior. O experiente 
treinador que já conta com 
passagens pela Casa do Po-
vo da Sobreira, AD Valongo, 

Riba d’Ave e Juventude Pa-
cense, tem uma carreira só-
lida: subiu a Sobreira à 2ª 
Divisão em 2012, conse-
guindo posteriormente na 
sua passagem pelo AD Va-
longo o título de Campeão 
N a c i o n a l  S u b 2 0  e m 
2014/15. Seguiu-se o Riba 
d´Ave, equipa que levou à 1ª 
Divisão. Agora decidiu acei-
tar o desafio de comandar o 
Hóquei do USC Paredes 
que irá disputar o Campeo-
nato Nacional da 3ª Divisão. 
Na apresentação o treina-
dor disse esperar “retribuir 
com vitórias” a confiança 
que lhe foi depositada pela 
direção do USC Paredes. “É 
com agrado que aceitei este 
projeto. Tenho ambição e 
espero que este projeto te-
nha “patins” para rolar. Te-
mos que avançar com cal-
ma, mas pelo meu passado 
vitorioso espero passar es-
se espírito para a equipa, 
quero retribuir com vitórias 
e relançar o Paredes no hó-
quei”, referiu.

Néné Magalhães foi apre-

sentado como o primeiro re-
forço de peso da equipa. O 
jogador com larga experiên-
cia na 2ª divisão esteve dire-
tamente ligado a três subidas 
de divisão. Tem passagens 
pela APDG Penafiel, CP So-
breira, HC Marco, Valença 
HC, Juventude Pacense e AD 
Penafiel. Esta última a equipa 
que representou na tempo-
rada que está a chegar ao fim.  
Néné Magalhães fala “em so-
nho de criança”. “Acredito 
acima de tudo que estas pes-
soas vão voltar a pôr o Pare-
d e s  n o  m a p a  d o  H ó q u e i 
Português”.

O vice-presidente da As-
sociação de Patinagem do 
Porto (APP), Armando Ro-
drigues presente na cerimó-
nia da apresentação da equi-
pa paredense, disse, em no-
me da APP, estar “totalmente 
disponível para apoiar naqui-
lo que é possível. No aspeto 
particular é uma satisfação 
muito grande, e reconheço 
uma certa ousadia às pessoas 
que vão levar por diante um 
projeto deste”, conclui.

USC Paredes  faz renascer 
Hóquei em Patins
MODALIDADES. Histórico do hóquei em patins está de regresso ao encontro da tradição numa das modalidades mais aprecia-
das no concelho. Diogo Pereira, é o treinador. Jogos, para já, serão disputados na EB2,3 Paredes.

Pedro Ribeiro  | texto

Mini-entrevista
Carlos Seabra 
Vice-Presidente e Chefe da 
Secção de Hóquei em Patins 
do USC Paredes

Progresso de Paredes (PP) 
- O Pavilhão da Escola EB 
2,3 oferece as condições 
mínimas para o público as-
sistir aos jogos?
Carlos Seabra (CS) - As con-
dições são muito más, ago-
ra esperamos que o execu-
tivo camarário, o mais de-
pressa possível  nos dê 
condições para jogar no 
Pavilhão camarário junto às 
Laranjeiras.

PP - Quais os objetivos pa-
ra a primeira época?
CS - Não vamos prometer 
que vamos subir, não pode-
mos fazer isso, agora quan-
do nos metemos nas coisas 
é com intuito de ganhar, 
não vamos pôr sobre a 
equipa esse peso nas cos-
tas, mas vai ser para lutar 
pelos lugares cimeiros, o 
treinador que contratamos 
tem alguma experiência e 
acredita no projeto, com 
tempo vamos conseguir o 
objetivo.

PP - Espera um forte apoio 
dos paredenses aos jogos 
da equipa sénior?
CS - Sim esperamos, a res-
posta que temos tido desde 
que apresentámos o proje-
to tem sido muito positivo e 
acho que as pessoas estão 
com saudades do hóquei.
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PUBLICIDADE

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

PROMOVEMOS REBORDOSA
Mantemos a tradição, serragem da velha, iluminação de 

Natal, apoiamos a Paróquia, Junta de Freguesia e Eventos. 

Apoiamos as comissões de Festas

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

Gasóleo Aquecimento
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS DIAS
Faleceu no dia 11 de maio com 90 anos. 
Era natural de Nevogilde-Lousada e 
 residente em Beire, Paredes. Era viúva de João 

Moreira da Cunha.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA LAURINDA LEÃO 
DOS SANTOS OLIVEIRA
Faleceu no dia 2 de maio com 62 anos. 
Era natural de Boim-Lousada e residente 

 em Beire, Paredes.Era viúva de Fernando  
Jorge de Sousa Costa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MAXIMINO  
PACHECO DO COUTO
Faleceu no dia 10 de maio com 80 anos. 
Era natural de Beire-Paredes e residente  
em Gondalães, Paredes. Era casado com Deo-

linda Rosa 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 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

DELFINA DA 
SILVA CARDOSO
Faleceu no dia 5 de maio com 80 anos. Era natu-
ral e residente em Beire, 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

BEIRE / PAREDES

FALECEU

FERNANDO JOAQUIM 
FERNANDES CARNEIRO
Faleceu no dia 14 de maio com 49 anos.
Era natural de Lordelo-Paredes e residente em 
Ferreira, Paços de Ferreira.

Era casado com Maria José Ferreira Alves Carneiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

JOAQUIM BARBOSA  
DA SILVA
Faleceu no dia 14 de maio com 85 anos.
Era natural de Gondalães-Paredes e residente 
em Bitarães, Paredes.

Era viúvo de Rosa Alves da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

ALBINO RIBEIRO 
FERREIRA NETO
Faleceu no dia 7 de maio com 71 anos.  
Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era casado com Rosa Maria Carvalho da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/ PAREDES

FALECEU

AMÉLIA DIAS 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 6 de maio com 66 anos.
Era natural e residente em Beire, Paredes.

Era viúva de Joaquim Faria da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO LOPES PACHECO
Faleceu no dia 1 de maio com 82 anos. Era natu-
ral de Cristelo-Paredes e residente em Louredo, 
Paredes. Era casado com Carolina Moreira.

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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FALECEU

ARMANDO GOMES
Faleceu no dia 2 de abril com 88 anos.  
Era natural de Baltar – Paredes e residente  
na Rua Além do Rio, n.º 44, Baltar, Paredes.  
Era viúvo de Madalena Moreira da Silva. 

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ROSA DE PINHO RIBEIRO
Faleceu no dia 2 de maio com 84 anos.
Era natural e residente em Beire, Paredes.
Era viúva de Inácio de Castro Pinheiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ FIRMÍNIO 
OLIVEIRA BESSA
Faleceu no dia 4 de maio com 47 anos. 
Era natural de Louredo-Paredes e residente  
na Rua do Baixinho, n.º 55, Paredes.  

Era casado com Edith Jackeline de Oliveira Marques Bessa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
DE SOUSA LEAL
Faleceu no dia 14 de maio com 77 anos.  
Era natural de Santiago de Subarrifana-Penafiel 
e residente na Rua da Saudade, n.º 47, 1º, 

Paredes. Era casada com Francisco Oliveira do Vale.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
sábado, dia 19 de maio, pelas 19 horas na Igreja de Paredes, 
agradecendo, também desde já a todos os que participarem 
nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANA ROSA 
FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 14 de maio com 78 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua S. Saturnino, n.º 199, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de Francisco Ferreira Pinto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta 
sentidas condolências

A Associação dos Anti-
gos Alunos e Amigos da Es-
cola Secundária de Paredes 
realiza neste sábado o Se-
minário “Paredes: Patrimó-
nio e Toponímia”. O Seminá-
rio tem inicio às nove horas 
na Escola Secundária de 
Paredes. 

São convidados, nomea-
damente, Adelaide Galhar-
do, diretora da Biblioteca 
Municipal de Penafiel que 
falará do património de Pa-
redes no contexto do Vale 
do Sousa, Fernando Paiva 
Leal que lançará um olhar 
sobre o Passado, Presente 
e Futuro de Paredes e José 
Orlando Rocha, professor, 
que abordará a Gestão Au-
tárquica de Jorge Malheiro, 
o ex-presidente da Câmara 
de Paredes que liderou os 
destinos do Município en-
tre 1977 e 1993. 

O Seminário que se rea-
liza pelo segundo ano con-

secutivo, mantém como 
principal objetivo, no dizer 
da organização, “a partilha 
cultural”. A iniciativa conta 
ainda com uma Feira do Li-
vro usado.

A Casa da Cultura de 
Paredes tem patente uma 
exposição sobre “Pesos e 
Medidas” no âmbito das 
comemorações do Dia 
Mundial da Metrologia.

Nesta mostra, que está 
patente ao público até 30 
de maio, é possível obser-
var um importante espólio 
usado pelos “Aferidores 
Municipais” que estavam 
munidos com instrumen-
tos que permitiam verificar 
a exatidão dos pesos e me-
didas em uso nos diferen-

t e s  e s t a b e l e c i m e n t o s 
comerciais.

Também na exposição 
p o d e m o s  o b s e r v a r  o s 
utensílios de medição de 
volume (secos e líquidos), 
de comprimento e de mas-
sa (pesos e balanças) utili-
zados desde o Século XIII 
n o  q u o t i d i a n o  d o s 
paredenses.

Com esta iniciativa pre-
tende-se reavivar a memó-
ria quanto ao uso destes ti-
pos de utensílios para me-
dir e pesar.

Património do concelho 
em seminário na  
Secundária de Paredes

Casa da Cultura de 
Paredes acolhe exposição 
sobre “Pesos e Medidas”
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Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro
4580-104 Paredes  |  255 776 010  |  Abre às 12:00

marnabocamarisqueira@gmail .com

SALA PRÓPRIA PARA  
BANQUETES E COMUNHÕES,  

VISTAS PANORÂMICAS,  
AR CLIMATIZADO

A 
Câmara Municipal 
d e  Pa r e d e s  e m 
parceria com a jun-

ta de Baltar inaugurou, no dia 
nove de maio, a Rua Prof. Dr. 
Tiago Henriques Coelho 
(1977-2017), ilustre médico-
-cirurgião pediátrico e diretor-
-geral do Colégio Casa Mãe.

A família e a Direção do 
Colégio Casa Mãe, deste mo-
do sentiram o carinho e o re-
conhecimento da sociedade 
em relação a um vulto que se-
guramente não será esqueci-
do e que vai ficar eternizado 
na história do concelho. A Câ-
mara e a Junta de Freguesia 
tiveram um gesto simples ao 
dar o nome à rua, onde o so-
nho dos seus pais, que tam-
bém era o seu, se tornou e 
torna real a cada dia, nos su-
cessos e sorrisos dos alunos 
da instituição que criaram. 

Tiago Henriques Coelho 
foi um baltarense que se dis-
tinguiu pela sua capacidade, 
pela sua inteligência, pelo seu 
humanismo e que nunca es-
queceu a freguesia em que 
nasceu. A prova disso mesmo, 
é que vivia na sua Vila com a 
sua família e estava a desen-
volver um projeto educativo 
ímpar no Concelho, que vai ser 
integralmente cumprido pela 
sua família, nomeadamente os 
seus pais, Lídia Coelho e Antó-

nio Coelho que continuarão a 
obra de uma forma firme e res-
peitadora da memória viva do 
filho. A obra e a vida do Dr. Tia-
go tem de ser um exemplo para 
as futuras gerações e este é 
apenas um primeiro passo pa-
ra que viva para sempre na 
memória coletiva.  Esta home-
nagem significa o reconheci-
mento dos paredenses a um 
dos seus maiores vultos, não 
do passado, mas sim do pre-
sente e do futuro.

Rua Prof. Dr. 
Tiago Henriques Coelho
Faustino Sousa  | texto

O PCP trouxe a Penafiel o 
seu secretário-geral, Jeróni-
mo de Sousa, para celebrar os 
200 anos do nascimento de 
Karl Marx. A celebração foi 
feita, no dia 7 de maio, no Par-
que de Feiras e Exposições da 
cidade vizinha. Para o líder do 
PCP, “honrar o legado de Marx 
é não dar tréguas à luta contra 
a exploração capitalista, as in-
justiças e as desigualdades so-
ciais, tendo sempre presente o 
objetivo da concretização da 
s o c i e d a d e  s o c i a l i s t a  e 
comunista”.

“Sim, somos um partido de 
projeto, marxista-leninista, 
um partido que esteve e conti-
nua hoje presente nos grandes 
combates contra a exploração, 
as injustiças e as desigualda-
des no nosso país e solidário 
com as lutas dos trabalhado-
res e dos povos em todo mun-
do”, disse Jerónimo.

“Sim, o mundo mudou mui-
to, mas não mudou a natureza 
exploradora do capitalismo 

que se tornou cada vez mais 
rentista, parasitário e deca-
dente”, exclamou, no contexto 
em que recordava o caráter 
atual das ideias de Karl Marx.

Discursando perante algu-
mas centenas de militantes 
reunidos no pavilhão de expo-
sições, o dirigente exemplifi-
cou que “no sector dos produ-
tos petrolíferos, dominado 
pela GALP, em cada “oito horas 
de trabalho diário, 6,4 horas é 
trabalho não pago”.

“Na eletricidade, domina-

da pela EDP e REN, nas mes-
mas oito horas de trabalho por 
dia, ao trabalhador para pagar 
o seu salário basta-lhe traba-
lhar 44 minutos, sendo o resto 
do tempo trabalho não pago, a 
mais-valia da EDP e REN”, 
acrescentou.

Jerónimo de Sousa acen-
tuou que ao longo das últimas 
décadas, “em Portugal, dupli-
cou o flagelo da precariedade”, 
indicando haver mais de 1,2 
milhões de portugueses nesta 
situação.

Celebrados 200 anos de Karl Marx 
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