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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

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

Vermelhas, doces e suculentas, 
as cerejas fazem as delícias de mui-
tos nesta altura. Este fruto é rico em 
antioxidantes, pouco calórico e es-
conde muitos outros benefícios. As 
cerejas são bastante nutritivas, ri-
cas em vitamina A, compostos fenó-
licos e flavonoides (ação antioxi-
dante). São também ricas em fibra, 
com efeito benéfico na regulariza-
ção do trânsito intestinal, na redu-
ção da absorção do colesterol e na 
melhoria do controlo da glicemia.

Podem ser consumidas na for-
ma de compotas, tartes ou ao natu-
ral, sendo esta última, a melhor for-
ma para as consumir, isto porque 
desta forma não são alvo de adição 
de açúcar.

As cerejas devem ser colhidas o 
mais maduras possível, uma vez que 
após a sua colheita não amadure-
cem e, portanto, não ficam mais do-
ces com o passar do tempo ao invés 
do que acontece com outros frutos. 
As que apresentam melhor qualida-
de são as de maiores dimensões e 
mais polposas, cuja pele esteja lim-
pa, firme, brilhante, sem golpes e 
manchas. Os seus talos devem en-
contrar-se verdes, bem presos ao 
fruto, sem marcas nem bolor no 
ponto de união entre os dois.

Relativamente ao modo de con-
servação, estas devem ser mantidas 
em local fresco. Podem ser acondi-
cionadas no frigorífico, sem lavar 
nem tapar (até 2 semanas). Devem 
ser lavadas apenas imediatamente 
antes do seu consumo, colocando-
-as debaixo de água corrente, de 
modo a remover todos os vestígios 
de produtos químicos.

Uma porção de cerejas equivale 
a cerca de 10 pares, e representa a 
quantidade média que se deve con-
sumir. Contudo, como diz o ditado 
popular “as conversas são como as 
cerejas”, ou seja, uma puxa sempre 
pela outra, e isso é o preocupante 
relativamente a este fruto. Mode-
ração é a palavra-chave.

Cerejas:  
as preferidas 
da época 

       TRIBUTO …

O 
que hoje é verdade, amanhã pode já 
não ser. Assumi perante mim, que 
só escreveria sobre Paredenses de 

referência do passado, alguns dos quais, infe-
lizmente, quase no esquecimento. Não vou 
cumprir, porque não posso. Tenho que pres-
tar tributo a alguém do passado recente, não 
esquecido, porque a sua partida de entre os 
vivos no passado dia 10 me deixou muito in-
comodado. Trata-se do Sr. Luciano de Sousa 
Pacheco, natural de Bitarães e nascido em 
29-04-1939. Ex-Sócio Gerente da Pastelaria 
Primavera, foi uma pessoa de bom coração a 
quem gostaria, egoisticamente, de tratar por 
meu amigo, só que ele era amigo de todos. 
Mas quero pedir-lhe desculpa, em espírito, 
porque não pude despedir-me dele pessoal-
mente, nem contribuir para transmitir aos 
amicíssimos familiares as condolências de 
toda a minha família. Como escreveu o Dire-
tor do Jornal 0 Progresso de Paredes, ”… que 

as nossas notícias cheguem aos 
lugares para onde vão os homens 
bons…”. claro que assim sendo, o 
Sr. Luciano me vai desculpar, co-
mo o faria em outras circunstân-
cias, dada a sua integridade moral 
e pessoal como tratava todos os 
assuntos da sua vida familiar, pro-
fissional e nas relações com os 
outros. Como dizia o meu sogro, seu amigo 
era uma doçura de pessoa, de trato delicado 
e excelente chefe de família, pois bastavam 
as suas poucas palavras, em baixo tom, para 
educar. Isso está refletido na belíssima famí-
lia que deixou atrás, de quem na hora muito 
difícil se despediu. Ainda jovem mas já casa-
do, teve de emigrar para o estrangeiro, onde 
permaneceu por uns tempos, mas as sauda-
des instaladas no seio da esposa (que passou 
a ter uma aparência muito triste), filhos e em 
si próprio, obrigaram-no a regressar à terra 

que o viu nascer. Tinha razão e 
lutou por uma via melhor, na Pas-
telaria Primavera que o tornou 
conhecido como o Sr. Luciano da 
Pastelaria. Sim, foi mesmo um 
lutador durante a vida e também 
durante o prolongado tempo de 
grave doença, com a lucidez per-
feita, não muito normal em casos 

semelhantes. Dito por quem o conhecia, no-
meadamente os Escuteiros mais antigos de 
Paredes, a quem durante muitos anos ofere-
ceu o bolo para a Festa das Promessas, o Sr. 
Luciano era mesmo um bom homem. Digno 
do maior respeito enquanto vivo, agora pres-
tamos-lhe tributo na partida porque nos dei-
xou saudades, mas ficará sempre no nosso 
pensamento. Como acreditamos que a vida é 
eterna, por isso as emoções que nos deixou 
ficam para sempre no coração de todos nós. 
Descanse em paz.

Luciano de Sousa Pacheco

POR: GASTÃO MOREIRA

P
ois é, em tempos que se diz que 
a religiosidade diminui, vemo-
-nos agora, Portugueses sofre-

dores e tementes, todos consubstancia-
dos num só corpo e alma, unidos pela Fé ou 
pelo menos pela Crença, aflitos, a virar as 
nossas preces para Deus, para Alá, para 
todos os Deuses do Olimpo, sei lá, para to-
das as divindades que lá estiverem, se esti-
verem, e mesmo que não estejam, para 
pedir que por nós intercedam nos domí-
nios da bola, para sermos Campeões.

Isso fazemos, aflitos porque troveja, 
mas, ao mesmo tempo, mostramos a nossa 
fraca memória, ao puxar, quase com so-
branceria, pelos galões de sermos cam-
peões Europeus. Então já se esqueceram 
como foi há dois anos atrás? 

Metade da nossa alegria veio da impro-
babilidade daquilo ter acontecido e a ou-
tra metade da irrepetibilidade do feito.

Antes da vitória final andamos sempre 
com o Credo na Boca.

O que já não é mau, porque só reza o 

credo, quem, por mais mal que diga do(s) 
Santos, ainda assim tem Fé suficiente para 
o esmolar. Não esquecendo que o mais po-
pular dos Santos Portugueses, que cha-
mamos de António, ao nascer tinha o no-
me de Fernando.

E que Credo rezar?
O propósito de um credo é agir como 

um critério de crença correta ou ortodo-
xia. Os credos do cristianismo foram ela-
borados em momentos de conflito sobre a 
doutrina: a aceitação ou rejeição de um 
credo serviu para distinguir os crentes e 
negadores de uma doutrina específica ou 
um conjunto de doutrinas. Por essa razão, 
u m  c r e d o  f o i  c h a m a d o  e m  g r e g o 
σύμβολον (symbolon), que significava a 
metade de um objeto quebrado para que, 
colocada junto com a outra metade, verifi-
casse a identidade do portador. A palavra 
grega passou para symbolum em latim 
("símbolo" em português). 

No atual contexto, provavelmente, o 
melhor é a primeira versão do Credo de 
Niceia do ano 325 (d.c.), pelo qual, e contra 
o qual, creiam, mesmo que assente num 
dogma, houve muito menos unanimidade 
que quanto ao desempenho da nossa se-
lecção no Mundial da Rússia

O Credo de Niceia foi adotado em face 

do arianismo. Ário, um presbítero da Igre-
ja de Alexandria, natural da Líbia, havia 
declarado que, embora o Filho fosse divi-
no, ele era um ser criado no tempo e, por-
tanto, não co-essencial com o Pai. Isto fez 
com que Jesus fosse considerado inferior 
ao Pai. O Credo de Niceia explicitamente 
reafirma a divindade co-essencial do Fi-
lho, aplicando-lhe o termo "consubstan-
cial". A versão original termina com as pa-
lavras "(Cremos) no Espírito Santo" e com 
um anátema contra os arianos. 

Rezemos, pois:
Pouco importa, pouco importa,
Se jogamos bem ou mal,
CREMOS em trazer a taça,
Para o nosso Portugal!
E para os heréticos que não acreditem 

na nossa selecção, terminemos como o 
referido Credo de Niceia, com as necessá-
rias adaptações:

E quem quer que diga que houve um 
tempo em que “Ronaldo” não existia, ou 
que antes que fosse gerado não existia, ou 
que ele foi criado daquilo que existia, ou 
que ele não é de uma substância ou essên-
cia diferente, ou que ele é uma criatura, ou 
que é sujeito à mudança ou transforma-
ção, todos os que falem assim, são anate-
matizados pela “Nação Portuguesa”.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

De credo na boca
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A 
Entidade Regula-
d o r a  d a  S a ú d e 
(ERS), que abriu 

um inquérito ao caso, Sara 
Moreira, 19 anos, a jovem de 
Recarei, Paredes que morreu 
com um tumor na cabeça que 
ninguém no Hospital de Pena-
fiel diagnosticou não conse-
gue responder se há funda-
mentação nas decisões médi-
cas tomadas ao longo dos três 
anos que Sara foi vista nas ur-
gências. Para isso precisa das 
conclusões da Ordem dos Mé-
dicos sobre este caso, pelas 
quais espera há dois anos. O 
processo disciplinar instaura-
do em julho de 2016 encontra-
-se em fase de instrução. 

Em 28 de junho de 2016 o 
ministro da Saúde anunciava 
que tinha pedido à Inspeção-
-geral das Atividades em Saú-
de uma investigação ao caso.

É à Ordem dos Médicos 
que cabe “aferir da existência 
ou não de fundamentação clí-
nica para as decisões adopta-
das pelo Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS), no 
qual se integra o hospital de 
Penafiel, refere a ERS numa 
deliberação datada de feverei-
ro, mas só divulgada na quar-
ta-feira dia 20 de junho. O teor 
do documento revelado pelo 
jornal Público dá conta de que 
a Ordem demorou mais de um 
ano a responder ao regulador 

que o seu inquérito a este caso 
não estava concluído.

A ERS decidiu então emitir 
este primeiro documento e 
esperar pelas conclusões da 
Ordem.

Os pais de Sara defende-
ram junto do tribunal adminis-
trativo que o diagnóstico da 
neoplasia ficou comprometi-
do por nunca ter sido feita uma 
tomografia axial computoriza-
da (TAC) ou uma ressonância 
magnética.

O CHTS, onde foi assistida 
Sara Moreira, concluiu que cli-
nicamente “nunca houve evi-
dências” de que a jovem de 19 
anos, que morreu após uma 
dezena de visitas à urgência, 
tinha um tumor cerebral. Enti-
dade Reguladora da Saúde diz 
que poderiam ter feito mais, 
m a s  a p e n a s  e m i t i u 
orientações.

Tanto o processo de in-
quérito da Ordem dos Médi-
cos como da ERS surgiram 
depois do JN ter revelado a 
história, três anos após a 
morte de Sara, numa altura 
em que os pais recorriam à 
justiça para reclamar uma in-
demnização por negligência 
médica ao centro hospitalar. 
As averiguações multiplica-
ram-se. Entre elas, a da Ad-
ministração Regional de Saú-
de do Norte à actuação dos 
cuidados de saúde primários 

não encontrou "quaisquer 
comportamentos passíveis 
de tutela disciplinar".

SABER MAIS
Sara Moreira, 19 anos, de 

Recarei, Paredes, deu entrada 
11 vezes no serviço de urgên-
cia do Hospital Padre Américo 

e que "em todas as ocasiões os 
médicos apresentaram o mes-
mo diagnóstico: estado de an-
siedade". Sara acabou por 
morrer, dois dias depois da úl-
tima passagem pelo hospital. 
A autópsia revelou um tumor 
com 1,670 quilogramas aloja-
do na cabeça.

Inquéritos à morte da jovem de Recarei 
estão há dois por concluir

O corpo de uma mulher 
em avançado estado de de-
composição foi encontrado 
no dia 24 de junho, por um 
popular num riacho, no fun-
do de uma vala conhecida 
por Presa do Lobo, em Cris-
telo, Paredes. 

Tudo indica de que se tra-
te do cadáver de Deolinda 
‘Páscoa’, de cerca de 70 anos, 
que estava desaparecida 

desde o dia 12 de junho. A 
mulher foi vista pela última 
vez a levantar uma reforma, 
sozinha, no centro de Pare-
des. "Ela mal conseguia an-
dar e nunca foi avistada na 
zona. Sozinha não iria lá pa-
rar. Alguém a matou e aban-
donou-a", referiu um dos po-
pulares no local. 

A Polícia Judiciária está a 
investigar o caso.

D. “Páscoa” apareceu morta 
num riacho em Cristelo

A GNR de Penafiel identificou no dia 22 de 
junho uma mulher de 58 anos, empregada de 
limpeza, suspeita de furto de jóias numa resi-
dência de Paredes. A mulher de 58 anos tinha 
consigo "uma gargantilha, uma pulseira e dois 
anéis, no valor aproximado de 5 mil euros". Há 
suspeitas de ter furtado mais artigos de ouro 
que vendia a uma loja em Paredes.

Os militares identificaram a suspeita, em-
pregada de limpeza da moradia alvo de furto”, 
explica fonte da GNR.

No âmbito da investigação, “apurou-se que, 
desde 2015, a suspeita terá furtado artigos em 
ouro, no valor de 20 mil euros, que posterior-
mente vendia numa loja de compra e venda de 
ouro, em Paredes”, acrescenta a fonte.

As peças foram recuperadas e entregues à 
legítima proprietária, refere a GNR.

GNR apanha 
empregada que  
"limpou" jóias à patroa

FO
TO

: D
R
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O 
município de Pa-
redes anuncia 
que vai reforçar, 

“em breve”, a manutenção e 
limpeza dos 2020 contento-
res de recolha dos resíduos 
sólidos urbanos indiferen-
ciados que se encontram es-
palhados pelas 18 Fregue-
sias do Concelho. “O intuito é 
aumentar e melhorar signifi-
cativamente os pontos de 
recolha e incutir hábitos de 
reciclagem”, avança o vice-
-presidente da Câmara de 

Paredes e vereador do Pe-
louro do Ambiente, Francis-
co Leal.

O Pelouro do Ambiente 
da autarquia de Paredes pro-
cede todos os dias à recolha e 
compactação do “lixo”, à lava-
gem e manutenção dos ca-
miões de recolha de resíduos 
sólidos urbanos indiferen-
ciados. A autarquia pretende 
“fomentar a reciclagem e di-
minuir a quantidade de resí-
duos enviados para o Eco-
centro”, destaca Francisco 
Leal.

Em estudo está também a 
melhoria da rota da recolha 

de papel e embalagens em 
dias da semana e com horá-
rios predefinidos.

A Câmara de Paredes ga-
rante que “está empenhada” 
em consciencializar os cida-
dãos para a necessidade de 
se reciclar cada vez mais e 
evitar que o lixo seja coloca-
do fora dos contentores. 
"Acreditam os e os estudos 
confirmam que através do 
sistema de recolha eficaz, os 
cidadãos estão mais receti-
vos a colaborar com as ques-
tões do ambiente, melhoran-
do a eficiência da recicla-
gem", revela Francisco leal.

António Orlando | texto

AMBIENTE. Diariamente são recolhidas 100 toneladas de 
“lixo indiferenciado” que, posteriormente, é depositado no 
Ecocentro de Cristelo, antes de seguir para o aterro de Rio 
Mau, em Penafiel.

Câmara anuncia reforço da 
limpeza dos contentores e melhoria  
da recolha dos resíduos
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

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

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

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

■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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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A 
A s s o c i a ç ã o  d e 
Hotelaria, Res-
tauração e Simila-

res de Portugal (AHRESP) 
disse que "a pouca clareza da 
lei" e "a responsabilidade que 
pode gerar para os proprie-
tários de estabelecimentos, 
nomeadamente em termos 
de higiene e segurança ali-
mentar", deverão levar a que 
muitos não adiram à permis-
são de entrada de animais de 
c o m p a n h i a  n o s  b a r e s  e 
restaurantes.

Tendo como objetivo o 
c u m p r i m e n t o  d a  l e i ,  a 
AHRESP produziu, para dis-
tribuição gratuita aos seus 
associados, um dístico espe-
cífico para os estabelecimen-
tos que optem por permitir a 
entrada e permanência de 
animais de companhia, que 
obteve já a concordância da 
Autoridade de Segurança 
A l i m e n t a r  e  E c o n ó m i c a 
(ASAE), por prever as infor-
mações exigidas, como a lo-
tação e condições de acesso, 
e que deverá ser afixado à 
entrada.

O setor da hotelaria e res-
tauração esclareceu os seus 
associados que, caso preten-
dam não permitir a entrada 
de animais (exceto cães de 
assistência), bastará manter 
o atual dístico de proibição.

Os animais de companhia 
podem, a partir de agora, 
acompanhar os donos a esta-
belecimentos comerciais de-
vidamente sinalizados e que 
podem fixar uma lotação má-
xima, de acordo com uma lei 
aprovada em fevereiro, no 
parlamento.

O texto de substituição, 
acordado na comissão de 
Economia, foi aprovado, 
por unanimidade, a partir 
de projetos do Partido Eco-
logista "Os Verdes", partido 
Pessoas-Animais-Natureza 
(PAN) e BE.

Nos termos da lei, é per-
mitida a entrada de animais 
em estabelecimentos, "em 
espaços fechados", que os 
aceitem, mas é necessário 
obedecer às regras descritas 
na legislação.

Pode ser fixada uma lota-
ção máxima de animais pelo 
restaurante, de modo a "sal-
vaguardar o seu normal 
funcionamento".

Os animais terão de estar 
presos, "com trela curta", e 
"não podem circular livre-
mente", estando vedada a sua 
presença na zona de serviços 
ou onde existam alimentos.

O dono do estabeleci-
mento pode, igualmente, fi-
xar uma área reservada para 
clientes com animais ou per-
mitir a sua presença em todo 
o espaço.

António Orlando | texto

ANA JACINTO
 AHRESP

"Este é um tema que de-
veria ter sido alvo de uma 
profunda reflexão e que 
deveria ter tido em conta 
as preocupações do 
setor. Acreditamos que, 
por estas razões, grande 
parte dos restaurantes 
não irá aderir à permis-
são. Os proprietários que 
decidirem aderir não 
podem ignorar que estão 
a assumir a responsabili-
dade da presença dos 
animais no seu 
estabelecimento".

VASCO PINTO
Empresário da  
restauração na cidade 
Paredes

“Se for um animal bem-
-comportado, que vá 
dentro de uma alcofa, 
que não chateie tercei-
ros, aí tudo bem. Agora 
há pessoas que têm ani-
mais que são malcom-
portados e esses, natu-
ralmente, não são bem-
-vindos. Tudo depende o 
comportamento do ani-
mal.  Na minha experiên-
cia de anos na restaura-
ção até hoje nunca tive 
ninguém que pedisse a 
entrada de animais. Os 
donos colocava-os do 
lado de fora da porta.”

INCLUSÃO. A lei que permite a presença de animais em restaurantes e outros estabelecimentos entrou em vigor no dia 25 de 
junho. Associação que representa o setor estima uma fraca adesão.

Os animais já podem ir ao restaurante 

PUB
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A 
Câmara de Pare-
des instalou lom-
bas limitadoras 

de velocidade junto ao par-
que da cidade para dissuadir 

a realização de corridas im-
provisadas de automóveis 
q u e  p e r t u r b a m  o s 
moradores.

Os moradores queixam-

-se do barulho excessivo dos 
automóveis até de madruga-
da, que perturba o descanso 
de quem ali reside, para além 
da falta de segurança provo-

cada pelos automóveis. Em 
reunião do executivo, o ve-
reador do PSD, Filipe Carnei-
ro, felicitou a câmara pela 
medida, mas tratou de avisar 

que já houve quem tivesse 
danificado a viatura numa 
das lombas que não estava 
sinalizada sugerindo que o 
condutor em causa iria apre-
sentar a fatura à câmara. 

“Esse condutor é seu fa-
miliar”, questionou Alexan-
dre Almeida, cuja resposta 
do social-democrata foi ne-
gativa. O Presidente de Câ-
mara fez notar que as felici-
tações do social-democrata 
tinham segundas intenções. 
“A autarquia tem serviços ju-
rídicos a quem compete tra-
tar este tipo de questões, 
além do mais as obras esta-
vam sinalizadas”, concluiu o 
presidente da câmara. 

JUNTAS DE REBORDOSA 

E LORDELO ASSUMEM 

LIMPEZA DAS RUAS E DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS

O Município de Paredes 
aprovou na reunião do exe-
cutivo a delegação de mais 
competências nas juntas de 
Freguesia de Rebordosa e 

Lordelo para a limpeza de 
vias e espaços públicos.

 O acordo de execução 
prevê atribuir uma verba 
anual de 36 mil euros para 
cada Junta de Freguesia.

 “Com esta transferência 
de competências e verbas 
para efetuarem a limpeza das 
ruas e dos espaços públicos, 
as juntas de Freguesia vão 
conseguir fazer mais traba-
lhos de proximidade”, refere 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-
dre Almeida. 

A medida foi aprovada 
por unanimidade na reunião 
do executivo municipal reali-
zada esta segunda-feira, 18 
de junho. Idêntico protocolo 
esteve previsto para a Gan-
dra mas a junta não chegou a 
acordo com a câmara.

APROVADOS SUBSÍDIOS

AOS BOMBEIROS

A atribuição de subsídios, 
no valor de 128.500 euros, às 
cinco corporações de bombei-
ros existentes no concelho e às 
duas delegações da Cruz Ver-
melha, foi aprovada pelo exe-
cutivo municipal. O subsídio, 
que será de 24.500 euros para 
os Bombeiros Voluntários de 
Baltar, Cête, Lordelo, Paredes 
e Rebordosa e de 3 mil euros 
para as delegações da Cruz 
Vermelha de Sobreira e Vilela. 

No dia 25 de junho, na reu-
nião que o presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, e o verea-
dor da Proteção Civil, Elias 
Barros, mantiveram com os 
presidentes e comandantes 
das corporações dos bombei-
ros do concelho, “com o propó-
sito de preparar a época de in-
cêndios”, foi entregue a pri-
meira tranche do subsídio aos 
bombeiros no valor de 12.700 
euros. “Assim que haja melho-
ria na situação financeira do 
município este subsídio será 
aumentado. No próximo ano 
será já de 30 mil euros”, reafir-
mou Almeida em reunião de 
Câmara.

Colocadas lombas na avenida  
do parque da cidade de Paredes
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A brigada de sapadores 
florestais criada para o Tâme-
ga e Sousa envolverá três 
equipas, num total de 15 ele-
mentos, e terá sede em Baião, 
concelho com a maior man-
cha florestal do distrito do 
Porto.

De acordo com informa-
ção disponibilizada por aque-
le município, a brigada vai 

instalar-se na antiga escola 
primária de Gôve e terá como 
área de competência os 11 
municípios do território.

A criação deste meio da 
rede primária da defesa da 
floresta contra incêndios de-
corre de uma candidatura 
apresentada pela Comunida-
de Intermunicipal do Tâmega 
e Sousa, junto do Fundo Flo-

restal Permanente. Este novo 
meio "terá por função inter-
vir prioritariamente no âmbi-
to da instalação e manuten-
ção da rede primária de defe-
s a  d a  f l o r e s t a  c o n t r a 
incêndios, nas ações de con-
solidação e pós-fogo, bem 
como nas ações de estabiliza-
ção de emergência", assinala 
a autarquia de Baião.

A brigada será liderada 
por um técnico superior na 
área das ciências florestais e 
credenciado em fogo contro-
lado, acompanhado por 14 
sapadores florestais.

Os técnicos terão forma-
ção especializada ministrada 
pelo Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Floresta 
(ICNF).

SAPADORES FLORESTAIS 

REUNIRAM-SE 

EM PAREDES 

Quinze equipas de sapa-
dores florestais (13 do distri-
to do Porto e duas equipas do 
distrito de Braga) estiveram 
no dia 26 de junho reunidas 
no quartel dos Bombeiros de 
Pa r e d e s ,  n u m a  a ç ã o  d e 
formação. 

O Seminário visou dotar 
os participantes de conheci-
mentos e competências na 
área da segurança e preven-
ção de fogos florestais, res-
caldo e consolidação de in-
cêndios, entre outros módu-
l o s .  N a  o c a s i ã o  f o r a m , 
também, apresentadas as 
novas viaturas entregues aos 
sapadores florestais.

Brigada Florestal para Tâmega e Sousa sediada em Baião

O 
M i n i s t é r i o  d a 
Administração 
Interna (MAI) 

anunciou que vão ser publi-
cados avisos-convite no âm-
bito do Programa Operacio-

nal Sustentabilidade e Efi-
ciência no Uso dos Recursos 
(POSEUR) relativos a seis 
sistemas de videovigilância 
contra incêndios no valor de 
três milhões de euros.

As regiões abrangidas 
vão ser a Área Metropolita-
na do Porto, Tâmega e Sou-

sa, Alto Minho, Coimbra, Vi-
seu Dão-Lafões e Algarve.

A instalação de sistemas 
de videovigilância para a 
prevenção de incêndios flo-
restais é um investimento 
previsto no programa comu-
nitário POSEUR e é uma das 
medidas que consta do Sis-

tema Nacional de Defesa da 
Floresta contra Incêndios.

A visualização das ima-
gens captadas pelas câma-
ras para prevenir e detetar 
incêndios florestais é feita 
pelos comandos distritais da 
Guarda Nacional Republica-
na e pelos Comandos Distri-

tais de Proteção e Socorro 
(CDOS). Estes sistemas per-
mitem uma resposta mais 
rápida a ignições em espa-
ços vigiados.

A nível nacional o projeto 
conta com um apoio de 1,8 
milhões de euros. Segundo o 
MAI 32 câmaras de videovi-

António Orlando | texto

PROTEÇÃO CIVIL. Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira, serão as freguesias de intervenção prioritária, con-
forme indica despacho governamental.

Câmaras de videovigilância para  
controlar fogos florestais

gilância para prevenir e de-
tetar incêndios vão já entrar 
em funcionamento neste 
verão nas regiões do Médio 
Tejo, Beira Baixa, Lezíria do 
Tejo e Região de Leiria.

PROTEÇÃO CIVIL DE 

PAREDES IDENTIFICA E 

LIMPA ZONAS 

PRIORITÁRIAS

O Pelouro da Proteção 
Civil do Município de Pare-
des,  em parceria com as 
Juntas de Freguesia, está a 
efetuar a identificação dos 
terrenos públicos que este-
jam em incumprimento ou 
que possam ter caráter de 
prioridade relativamente 
às faixas de gestão de com-
bustível. Segundo o verea-
dor da Proteção Civil, Elias 
Barros, “pretende-se iden-
tificar zonas prioritárias, 
como por exemplo, jardins 
de infâncias e escolas, equi-
pamentos desportivos e pú-
blicos, de forma a calendari-
z a r - s e  c o m  u r g ê n c i a  a s 
ações das suas respetivas 
limpezas”.

Refira-se que Aguiar de 
Sousa, Recarei e Sobreira, 
serão as freguesias de inter-
venção prioritária, atenden-
do que, "conforme indica o 
Despacho nº 1913/2018, 
foram consideradas de pri-
meira prioridade”, sublinha o 
vereador Elias Barros.

O Serviço Municipal de 
Proteção Civil, em colabora-
ção com as juntas de Fregue-
sia, “está já a identificar, de 
forma célere, para atuar efi-
cazmente na limpeza de ter-
renos, e deste modo dar 
c u m p r i m e n t o  à  l e i  e m 
vigor”.
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D
urante a crise fi-
nanceira que re-
bentou em 2011 

e que obrigou a que o país 
fosse intervencionado pelo 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), o número de 
devedores desceu. Mas a 
recuperação da economia, 
as taxas de juro em mínimos 
históricos e a maior disposi-
ção dos bancos para em-
prestar levaram a um au-
mento no número de deve-
dores aos bancos.

Dos 62 mil novos deve-

dores, 38,5 mil situam-se na 
região Norte, segundo cál-
culos baseados nos dados 
mais recentes disponibiliza-
dos pelo Banco de Portugal, 
que têm o mês de março co-
mo referência. Dentro da 
região, o maior aumento no 
número de devedores ocor-
reu no Tâmega e Sousa, se-
guida pela Área Metropoli-
tana do Porto.

Nos últimos anos,  os 
bancos têm concedido cada 
vez mais crédito. No caso 
dos empréstimos para com-
prar casa, por exemplo, só 
nos primeiros quatro meses 
do ano totalizaram quase 

três mil milhões de euros. 
No mesmo período de 2015, 
esse indicador não chegava 
aos mil milhões de euros. O 
Banco de Portugal não dis-
ponibiliza dados do novo 
crédito por região.

Os economistas não têm 
dúvidas “quando as taxas 
de juro começarem a subir 
ou o desemprego a aumen-
tar, que está fora das previ-
sões para os próximos 12 
meses, há risco sério de 
u m a  s u b i d a  rá p i d a  n o s 
incumprimentos”.

 Há mais 62 mil em todo o 
país, totalizando 4,45 mi-
lhões de euros. O Norte é a 

região onde mais cresce o 
número de novos devedo-
res, incluindo crédito à habi-
tação e ao consumo.

SABER MAIS

A Associação de Defesa 
do Consumidor (DECO) dis-
ponibiliza na internet um si-
mulador que compara as 
condições de vários bancos 
antes de contratar um cré-
dito pessoal. O simulador 
encontra-se alojado em : ht-
tps://www.deco.proteste.
pt/dinheiro/credito-pes-
soal/simule-e-poupe/
credito-pessoal/?landin-
gpage#

António Orlando | texto

FINANÇAS. A banca abriu a torneira dos empréstimos. E há cada vez mais pessoas a 
pedir financiamento. Há mais 62 mil em todo o país, totalizando 4,45 milhões. A 
nossa região regista a maior subida.

População do Tâmega e 
Sousa e Área Metropolitana 
do Porto está a endividar-se  
a ritmo galopante

Dois homens e uma mu-
lher foram detidos por indí-
cios de burlas, agressões e 
roubos em Paredes, Celorico 
de Basto e Maia. Os três já ti-
nham antecedentes pelos 
mesmos tipos de crime.

O Núcleo de Investigação 
Criminal de Penafiel da GNR 
deteve no dia 18 "dois ho-
mens com 23 e 24 anos e uma 
mulher com 22 anos pela 
prática de crimes de burla, 
roubo e agressão, nos conce-
lhos de Paredes, Celorico de 
Basto e Maia", através de um 
esquema de criação de perfis 
falsos de mulheres em pági-
nas de encontros amorosos 
existentes na internet.

A GNR refere que "os indi-
víduos, através de perfis fal-
sos, criados em páginas de 
internet dedicadas a encon-
tros amorosos, convidavam 
homens a encontrarem-se 
com supostas mulheres, que 
aí eram publicadas".

“Aquando da chegada ao 
local do encontro, os suspei-
tos agrediam violentamente 
as vítimas, com recurso a ar-
mas brancas e paus, rouban-
do-lhes os telemóveis e di-
nheiro", acrescenta a fonte.

De acordo com a GNR, a 
investigação durava há um 
mês. Foi agora possível à cor-
poração identificar "os auto-
res dos ilícitos, tendo ainda 
r e a l i z a d o  d u a s  b u s c a s 
domiciliárias".

No seguimento das dili-
gências foi possível recupe-
rar 15 telemóveis, tendo um 
homem sido constituído ar-
g u i d o  p e l o  c r i m e  d e 
recetação".

Os detidos têm antece-
dentes criminais pela prática 
do mesmo tipo de ilícito, sen-
do que um deles se encontra-
va em liberdade condicional, 
pela prática dos crimes de 
homicídio, abuso sexual de 
menores e sequestro.

Um motociclista de 44 
anos ficou ferido com gravi-
dade na sequência de uma 
colisão entre a moto que con-
duzia e um carro, no dia 23 de 
junho, na EN15, em Mouriz, 
no concelho de Paredes.

O homem sofreu vários 

traumatismos ao nível dos 
braços e pernas e foi assisti-
do no local pelos Bombeiros 
Voluntários de Baltar e pela 
VMER do Vale do Sousa. A 
vítima foi transportada em 
estado grave para o Hospital 
Padre Américo, em Penafiel.

Com falsos encontros  
sexuais agrediam  
e roubavam homens

Motociclista em estado 
grave após colisão com 
carro em Paredes
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P
aredes já abriu as 
portas ao Torneio 
Internacional de 

Andebol - Paredes Handball 
Cup’18, durante cinco dias, 
de sexta a domingo, 27 de 
j u n h o  a  1  d e  j u l h o , 
respetivamente.

O Município de Paredes, 
em parceria com o Clube de 
Andebol do Agrupamento 
de Escolas de Baltar e com o 
apoio da Federação Portu-
guesa de Andebol e da Asso-
ciação de Andebol do Porto, 
promove este evento que 
vai trazer ao concelho cerca 
de 3500 atletas.

Este torneio internacio-
nal acolhe praticantes de 
andebol dos 9 aos 50 anos e 
destina-se a equipas federa-
das, escolas, e seleções e 
conta com a representação 
de Portugal, Espanha, Ale-
manha, Holanda e Argélia.

Em campo são espera-
das, em cinco dias de com-
petição, cerca de 200 equi-
pas, oriundas de cinco paí-
s e s .  D o  c a l e n d á r i o 
desportivo serão realizados 
mais de 600 jogos que de-
correrão em 14 pavilhões 
do concelho. Entrada é gra-
tuita para assistir aos jogos.

Nesta primeira edição, 
além do Andebol Indoor e 
do Andebol Adaptado exis-
te um destaque especial pa-

ra o Andebol de Praia, es-
tando esta prova inserida no 
Circuito Europeu de Ande-
bol de Praia.

A par da competição serão 
criados momentos únicos de 
animação, diversão e conví-
vio, de forma a divulgar não 
só o torneio como a própria 
Cidade de Paredes tentando 
envolver toda a comunidade 
local nesta Festa do Andebol.

Depois da cerimónia 
abertura que decorreu Par-
que José Guilherme seguem-
-se os jogos a par de muita 
animação.

Pavilhões dos Jogos: Es-
cola Básica 2/3 de Baltar; Es-
cola Básica 2/3 de Lordelo; 
Escola Básica 2/3 de Paredes; 
Escola Secundária de Baltar; 
Pavilhão Escola Secundária 
de Paredes; Pavilhão Ernesto 
Silva – Casa do Povo da So-

breira; Pavilhão Municipal de 
Paredes; Pavilhão Gimno-
desportivo Manuel Moreira 
Neto; Pavilhão Municipal Ci-
dade de Gandra; Pavilhão 
Municipal Escolar de Criste-
lo; Pavilhão Municipal de Re-
carei; Pavilhão Municipal de 
Vandoma; Pavilhão Munici-
pal de Vilela; Pavilhão Multiu-
sos Rota dos Móveis

Andebol de praia: A par 
de toda a competição indoor 
irá decorrer no Parque da Ci-
dade de Paredes uma prova 
de andebol de praia que inse-
rida no Circuito Europeu de 
Andebol de Praia.

Animação/atividades: 
Durante a competição se-
rão criados momentos de 
diversão e lazer, destinados 
aos atletas e á comunidade 
em geral.

Fun Zone/Espaço Atle-
ta: Será colocada uma tenda 
no parque de estaciona-
mento do Pavilhão Munici-
pal de Paredes, em que se-
rão servidas refeições rápi-
das e onde decorrerão as 
festas noturnas, com atua-
ções ao vivo e dj’s.

Insufláveis, Slide, Escala-
da, Paintball: No Campo das 
Laranjeiras será criada uma 
zona de diversão com insuflá-
veis, slide, parede de escalada 
e paintball.

Mostra de Artesanato 
local: Na zona envolvente ao 
Campo das Laranjeiras irá de-
correr uma mostra de artesa-
nato com produtos locais.

Zumba Color: No Parque 
de Cidade vai decorrer uma 
aula de Zumba Color no dia 
30 de junho, às 15h00. Ativi-
dade com um custo de 3€

Escorrega de água: De 
28 de junho a 1 de julho esta-
rá montado na Rua Dr. Antó-
nio Mendes Moreira um es-
correga de água. Pulseira 
com venda antecipada com 
um custo de 5€ para os 4 dias 
e de 2€ por dia. Pulseiras ad-
quiridas no dia apresentam 
um custo de 10€ para os 4 
dias e de 3€ por dia.

Torneio Internacional  
de Andebol dá vida  
ao concelho de Paredes

Pelo segundo ano con-
secutivo, João Barros ven-
ceu o Rali Taça Joaquim 
Santos, ao volante de um 
Ford Fiesta R5.  A prova es-
tava inserida na II edição do 
Penafiel Racing Fest, que 
decorreu nesta cidade 
vizinha. 

O Penafiel Racing Fest 
voltou a levar a paixão e 
emoção do desporto moto-
rizado à cidade vizinha com 
seis provas que animaram 
este festival de desporto 
motorizado, nos dias 15, 16 
e 17 de junho.

João Barros voltou a 
vencer o Rally Taça Joa-
quim Santos, com o seu 
Ford Fiesta R5 a superiori-

zar-se, na classificação ge-
ral, ao britânico Cameron 
Davies (segundo na geral 
com um Peugeot 208 R2, e 
vencedor na categoria 
2FWD), e ao terceiro classi-
ficado Gaspar Pinto, que 
levou o seu Mitsubishi Lan-
cer Evo VI ao terceiro lugar. 

João Barros venceu ain-
da a categoria 4WD, e Mar-
co Oliveira levaria o seu 
BMW M3 ao triunfo na 
classe 2RWD.

O Rali da Taça Joaquim 
Santos, teve espaciais de 
classificação nas estradas 
de asfalto das freguesias de 
Rio de Moinhos, Boelhe e 
Luzim e Vila Cova, Guilhufe, 
Irivo, Rans e Milhundos.

João Barros vence Rali 
Taça Joaquim Santos

A direção do USC Pare-
des chegou a acordo com 
Eurico Couto para que o 
treinador se mantenha no 
comando técnico da equipa 
sénior.  O técnico que fez 
regressar o USC Paredes 
aos nacionais, anunciou a 
renovação na sua página 
pessoal de Facebook ao es-
crever que “é com muito 

orgulho que comunico que 
irei representar na próxi-
ma época de 2018/2019 o 
meu clube de coração, o 
União Sport Club de Pare-
des”. O técnico cita o poeta 
libanês, Khalil Gibran, se-
gundo o qual "todo o traba-
lho é vazio a não ser que 
haja amor”, promete “dedi-
cação, rigor, ambição muito 

amor e paixão” para a nova 
temporada. 

JOEL OLIVEIRA DEIXA 

USC BALTAR

O Baltar vai ter de contra-
tar um novo treinador para a 
nova época que se avizinha. 
O técnico Joel Oliveira que 
recolocou a equipa Baltaren-
se na I Divisão da AFP, anun-

ciou que “depois de uma re-
flexão cuidada e ponderada, 
considero que o final desta 
época é o momento adequa-
do para deixar de ser treina-
dor do União Sport Clube de 
Baltar”. 

Na hora da despedida Joel 
Oliveira diz-se “grato por ter 
podido servir este clube du-
rante estes anos”.

Eurico Couto renova com o USC Paredes
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ENSINO. Dia do Agrupamento de Escolas de Paredes marcado pela realização de uma caminhada, BTT, lançamento de livro, exposições.        Centena de alunos envolveram-se em várias atividades. Em Lordelo alunos “descobriram” novos asteroides que podem estar em rota 
de colisão com a terra.  Terminei o 9º Ano. E agora? A pergunta do momento na comunidade estudantil encontra resposta no portal que o         Ministério da Educação acaba de lançar. O portal tem ainda uma secção destinada aos empregadoresblam. António Orlando | textos

Escolas de Paredes com fim de   ano letivo repleto de iniciativas

O 
dia 13 de junho 
no Agrupamen-
to de Escolas de 

Paredes (AVEP), foi de jorna-
da em cheio de atividades, 
jogos tradicionais, caminha-
das, BTT e muito mais, nas 
quais participaram os alunos 
de todos os estabelecimen-
tos de ensino.

Uma das atividades mais 
impactantes foi a iniciativa 
“Traz um Quilo” que teve co-
mo objetivo ajudar famílias 
carenciadas do concelho. 
Dessa forma foi promovida a 
recolha de bens angariados 
para posterior doação a cer-
ca de 200 famílias carencia-
das de Paredes.

O Dia do AVEP ficou, tam-
bém, marcado pela grande 
adesão de participantes na 
caminhada designada por 
“EntreParedes” que saiu da 
EB 2,3, passou pelo Parque 

da Cidade e terminou no 
Centro Escolar de Bitarães. 
Centenas de alunos, pais e 
funcionários de vários esta-
belecimentos de ensino en-
grossaram o pelotão.

Já os Jardins de Infância 
de Estrebuela, Gondalães, 
Boavista, Monte e Carreiras 
verdes, juntaram-se no Par-
que da Cidade para comemo-
rar o Dia do AVEP. Começa-
ram com uma caminhada à 
volta do parque e, após um 
pequeno lanche, realizaram 
vários jogos tradicionais. 
Terminaram as atividades 
com a entrega de medalhas a 
todos os participantes. 

Este dia terminou em 
grande, com a apresentação 
do livro “Na Rota das Nossas 
Histórias e Tradições”, com 
textos e ilustrações da auto-
ria dos alunos, sob orienta-
ção dos respetivos professo-

res. Paralelamente entre 11 
e 15 de junho, na Escola sede 
do Agrupamento esteve pa-
tente uma exposição dos tra-
balhos desenvolvidos no âm-
bito do Projeto de Autono-
m i a  e  F l e x i b i l i d a d e 
Curricular.

Nesta mostra, estiveram 
expostos os projetos inter-
disciplinares desenvolvidos 
pelos alunos ao longo do ano, 
nos 1.º, 5.º e 7.º anos e 10.º ano 
do curso profissional.

O Agrupamento de Esco-
las de Paredes integra 11 es-
tabelecimentos de ensino, a 
saber, a Escola Básica de Pa-
redes, sede do Agrupamento 
e as Escolas Básica de Mou-
riz; Paredes N.º 2, Bitarães e 
os Jardins de Infância de Bei-
re, Talhô-Gondalães, Monte, 
Mó, Estrebuela, Carreiras 
Verdes e Paredes num total 
de 2.200 alunos.

O Agrupamento de Es-
colas de Paredes integra, 
também, o Programa TEIP 
II (Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária). 
Neste particular destaque 
para a realização da Exposi-
ção "Nós os Ciganos".  Nesta 
mostra o visitante “era con-
vidado a confrontar-se com 
os seus próprios preconcei-
tos pela surpresa que sente 
ao não identificar ou reco-
nhecer determinada figura 
pública como sendo cigana”.  
Todos sabem que o futebo-
lista Ricardo Quaresma é 
cigano, mas, e Charles Cha-
plin, o mítico Charlot (?) e o 
ator Michael Caine, ou o 
dançarino espanhol Joa-
quim Cortez e o Secretário 
de Estado das Autarquias 
Locais, Carlos Miguel? Pois 
é, são todos ciganos. 

 “Nós os ciganos”, mos-
tra-nos que “há sonhos que 
se concretizam para além 
da adversidade. Que, ainda 
que remotos, subsistem 
modelos de sucesso perten-
centes a um povo inconfor-
mado e ao mesmo tempo 

habituado a ser desencan-
tado”, explica fonte do pro-
jeto de inserção socioedu-
cativa das crianças e jovens 
de etnia cigana (ou Rom) do 
Agrupamento de Escolas de 
Paredes denominado por 
Acamp’Arte.

O projeto é implementa-
do continuamente desde 
2008 e alcança atualmente 
a maioria da jovem popula-
ção cigana local com práti-
cas e atividades educativas 
específicas que continuam 
a suscitar a curiosidade de 

instituições nacionais e in-
ternacionais. Refira-se que 
o Acamp’Arte foi reconheci-
do consecutivamente com 
o “Selo Escola Intercultural” 
pela Direção Geral da Edu-
cação e Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo 
Intercultural. “É um projeto 
que permanece orgulhosa-
mente como um desígnio 
que se autossustenta na 
criação afetiva e efetiva de 
laços de pertença à escola”, 
refere fonte deste projeto 
educativo.

A Agrupamento de Escolas 
de Paredes comemorou 
Dia do Agrupamento

Nós os Ciganos 

Fotolegenda

ARRANCARAM  
AS OBRAS  
DE SUBSTITUIÇÃO 
DO PISO DO  
PAVILHÃO DA  
EB 2/3 REBORDOSA
"Trata-se de uma obra muito ne-
cessária uma vez que o pavimento 
era criminoso”, disse o Presidente 
da Câmara de visita ao local, na 
companhia da autarca de fregue-
sia para testemunhar o início da 
empreitada. 
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ENSINO. Dia do Agrupamento de Escolas de Paredes marcado pela realização de uma caminhada, BTT, lançamento de livro, exposições.        Centena de alunos envolveram-se em várias atividades. Em Lordelo alunos “descobriram” novos asteroides que podem estar em rota 
de colisão com a terra.  Terminei o 9º Ano. E agora? A pergunta do momento na comunidade estudantil encontra resposta no portal que o         Ministério da Educação acaba de lançar. O portal tem ainda uma secção destinada aos empregadoresblam. António Orlando | textos

Escolas de Paredes com fim de   ano letivo repleto de iniciativas

No âmbito da disciplina 
de Física do 12 º ano, a escola 
participou este ano em duas 
campanhas internacionais 
de procura de asteróides (In-
ternational Astronomical 
Search Collaboration). 

Através de um software 
que analisa imagens do teles-
cópio Pan-STARRS, os alunos 
identificam asteroides co-
nhecidos e não conhecidos. 

A equipa constituída pe-
los alunos Eduardo Barbosa, 
José Rodrigues, Luís Martins, 
Nuno Andrade, Pedro Dias e 
Rúben Moreira descobriram 

14 novos asteroides. “A con-
firmação está sujeita a mais 
observações, mas foi uma 
campanha de sucesso”, expli-

ca fonte escolar. O Pan-S-
TARRS é um telescópio que 
fica no Hawai, com um diâ-
metro de 1,8 metros e uma 

câmara de 1,4 gigapixels.  De-
dica-se à descoberta e moni-
torização de objetos próxi-
mos que possam apresentar 
risco de colisão com a Terra, 
com especial atenção para a 
Cintura de asteroides situa-
da entre os planetas Marte e 
Júpiter.  O trabalho dos alu-
nos é observar as imagens 
recebidas e transmitir os re-
sultados à NASA que os irá 
validar ou não. A observação 
de objetos já conhecidos 
também é muito importante 
para se conhecer a rota des-
ses astros.

As turmas de 6º ano do 
Agrupamento de Escolas de 
Lordelo, participaram no con-
curso "Respeito é bom e eu 
gosto" organizado pela Asso-
ciação Paredes Pela Inclusão 
Social (APPIS).

Este concurso foi no âmbi-
t o  d a s  c a m p a n h a s  a n t i 
Bullying que decorrem nas 
e s c o l a s  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes. 

Os alunos concorreram pa-

ra o melhor slogan e melhor 
logótipo que servirão para 
acompanhar as apresenta-
ções feitas nas escolas do 
concelho. 

No dia 15 de junho, no 
CTIMM, foram entregues os 
prémios e o Agrupamento de 
Lordelo arrecadou dois: Bruna 
Passos do 6º B - Melhor logóti-
po e Tiago Fernandes do 6º C - 
Menção Honrosa (irá ser car-
taz de divulgação).

Alunos da Secundária de Lordelo 
“descobrem” novos asteroides

Respeito é 
bom e eu gosto 

Ministério da Educação 
acaba de lançar o portal da 
oferta educativa e formativa 
para ajudar nessa escolha. 
Desde o final do mês passado 
oferecem-se informações on-
line sobre os vários níveis de 
ensino. Contudo, nesta fase 
do lançamento, aposta-se, so-
bretudo, em ajudar os estu-
dantes que estão a terminar o 
ensino básico a escolher o seu 
caminho escolar a partir do 
10.º ano.  “Terminei o 9.º ano, e 
agora?”, pergunta uma janela 
em destaque no novo site, jun-
tamente com um menu rápido 
que permite a estes estudan-
tes pesquisarem as ofertas 
existentes na sua área geo-
gráfica (numa busca através 
do código postal) ou por área 
de interesses (procura por no-
me de curso ou área de inte-
resse). Se um aluno colocar, 
por exemplo “informática”, o 
portal vai mostrar-lhe todos 
os cursos da área de informá-
tica do país que existem no 
secundário.

Especialmente destinado 
para os alunos que querem 
seguir para o ensino profissio-

nal, o Ministério da Educação 
apresenta o portal como um 
“complemento” da informa-
ção sobre os cursos profissio-
nais que passou a estar dispo-
nível no portal Infoescolas, 
desde o início deste ano.

No motor de pesquisa do 
portal, encontra-se também 
referência ao ensino superior, 
mas a oferta que existe neste 
nível de estudos ainda não es-
tá disponível. O Governo ga-
rante que em breve esta pla-
taforma vai estar ligada ao 
portal do acesso ao ensino 
superior para permitir essa 
busca.

O portal tem ainda uma 
secção destinada aos empre-
gadores, onde as empresas 
podem procurar o tipo de 
oferta formativa que existe e 
a entidade formadora que a 
disponibiliza. Uma vez mais a 
procura pode ser feita por 
área de estudo, região e nível 
de ensino. Por último, a quarta 
área destina-se a pesquisar 
ofertas formativas dedicadas 
a adultos, remetendo os inte-
ressados para o site do pro-
grama Qualifica.

Terminei o 9º Ano. E agora?

Saber mais: 

https://www.ofertaformativa.gov.pt/#/home
http://infoescolas.mec.pt/
https://www.qualifica.gov.pt/#/
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A brigada dos tartufos

Q
uando a situação so-
cial se agudiza, dei-
xando de ser o palco 

da harmonia classista, quando a 
luta se torna reivindicação sé-
ria, com objectivos e interesses 
conflituantes, ei-los que sur-
gem por todo o lado. É a brigada 
dos tartufos. 

Incapazes de serem por 
momentos intectualmente 
honestos, definidos no sim ou 
no não, eles publicitam nestas 
alturas um programa de sub-
missão, de alienação e de 
diversão. 

Se são os trabalhadores da 
AutoEuropa em defesa de um 
horário de trabalho compatível 
com uma vida familiar normal, 
logo os tartufos saem a terreiro 
invocando uma situação de pri-
vilégio, ou estratégias “politico-
-sindicais” escondidas e os “su-
premos” interesses nacionais.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

Se são os pilotos ou o pes-
soal da TAP em luta pelo em-
prego e a devida qualificação 
salarial, logo os tartufos saem 
da toca proclamando a sua in-
qualificável desigualdade sala-
r i a l  c o m  o  c o m u m  d o s 
trabalhadores.

Se é a Administração Públi-
ca a mexer-se pelo emprego 
não precário ou pelo desconge-
lamento de carreiras, logo os 
tartufos se indignam pelo facto 
dos privados terem regras dife-
rentes, e não ser, públicos e pri-
vados, uma selva contratual 
comum. 

Se são os professores a exi-
gir reposição de direitos, logo 
os tartufos se atiram como cães 
esfomeados a Mário Nogueira, 
o dirigente da FENPROF e á 
pluralidade do sindicalismo do-
cente, em nome da sabedoria 
das crianças lesada em dias de 
greve, ou das excessivas férias 
escolares. 

Para os tartufos, colhe sem-
pre a ideia de que os outros, se-
jam professores, juízes, funcio-
nários da Administração cen-
tral ou local, trabalhadores 

cristianoribeiro@gmail.com

ferroviários ou outros, são 
sempre uns seres privilegiados, 
detentores de direitos inenar-
ráveis, obtidos sabe-se lá como, 
e perversamente defendidos 
como “direitos adquiridos”. 

Aplica-se-lhes então o epí-
teto de “direitos corporativos”, 
estigmatiza-se os líderes, os 
ideólogos da contestação, e 
quando não se consegue in-
fluenciar o processo, neutrali-
za-se o significado profundo e 
único: quando se luta, nem 
sempre se ganha, mas quando 
não se luta, perde-se sempre. 

Confesso que aprecio uma 
boa discussão argumentativa 
com os tartufos. Já os vi numa 
postura reaccionária ( a mais 
comum), coluna vertebral baixa 
perante o poder, a diferença, o 
destino, a tradição, o medo do 
comunismo. Mas também já os 
tenho visto numa postura radi-
cal, falsamente igualitária e so-
bretudo de desprezo perante 
quem tradicionalmente e per-
sistentemente se organiza, mo-
biliza e une esforços, sem preo-
cupação com os protagonis-
mos individuais. 

O 
mundo vive uma crise migrató-
ria de enormes proporções e 
consequências trágicas. 

Guerras, pobreza, repressão política 
e religiosa são alguns dos motivos que 
fazem milhares de pessoas saírem de 
seus países em busca de uma vida 
melhor. 

Uns arriscam a vida no mediterrâneo, 
outros no deserto, outros em muros.

A travessia clandestina é arriscada: 
centenas já morreram tentando chegar 
à Europa. Traficantes de pessoas co-
bram fortunas por individuo para reali-
zar a viagem pelo mar, em condições 
precárias. Morrem aos milhares.  Para 
fugir de guerras, pobreza, repressão po-

Os mal amados
lítica, repressão religiosa, muitos estão 
a enfrentar deslocações perigosas, fo-
me, frio, além de grandes incertezas so-
bre o futuro no novo país escolhido. 

Mas que anseiam estes seres huma-
nos? A liberdade, uma oportunidade.

Q u e  r e s p o s t a  d a r  a  e s t e s  m a l 
amados?

Não deixa de ser caricato que os Es-
tados Unidos, bastião da Liberdade, er-
ga também ela muros para evitar a en-
trada destes mal amados, no pais das 
oportunidades e da liberdade.

Aliás, o principal cartão-postal da ci-
dade de Nova York,  é  a  Estátua da 
Liberdade. 

Monumento turístico por excelência. 
Parece que a Liberdade terá que ficar só 
para turista ver.

Mas essa estátua tem mais para nos 
dizer do que aquilo que o olhar e o turis-
ta consegue discernir.

O monumento representa a deusa 
romana da liberdade: “Libertas”. Ela sus-
tenta uma tocha na mão direita (que es-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A 
Segurança é um bem essen-
cial necessário ao conforto e 
ao bem estar de uma popula-

ção. Nas suas diversas vertentes, a 
segurança pública é um dos deveres 
do Estado, um direito e responsabi-
lidade de todos e que deve ser ga-
rantida para preservar a ordem pú-
blica, individual e do património. 

Diversas são as notícias que regu-
larmente assolam o Vale do Sousa e o 
Concelho de Paredes para debater 
os temas da segurança pessoal, da 
segurança do trabalho ou da segu-
rança rodoviária, muitas vezes com 
um sensacionalismo de chocar ou 
fazer regra de situações esporádicas 
que ocorrem na nossa região, cau-
sando alarme a quem não as conhe-
ce. Obviamente que histórias recen-

tes de um cadáver encontrado num 
ribeiro, da morte de um empresário 
do sector do mobiliário com empilha-
dor no dia de uma festa familiar, ou de 
acidentes rodoviários fruto de corri-
das ilegais são profundamente en-
tristecedoras e lamentáveis, mas são 
exepções e não a regra.

Certamente que muito se pode 
fazer em termos de Segurança na 
região, mas não há dúvida que há 
qualidade de vida e bem estar para 
quem aqui reside!

Desta feita, gostaria de focar es-
pecialmente a Segurança Rodoviá-
ria, um tema muito caro dos Pare-
denses, uma vez que temos uma 
histórica tradição de concentração 
automóvel no Parque José Guilher-
me, um grande dinamismo do kartó-
dromo de Baltar em diferentes pro-
vas motorizadas e até, nos últimos 
anos, o Shakedown do Rali de Portu-
gal que tem marcado presença na 
nossa terra.

Não é surpresa nenhuma entre 
nós avistar os aceleras, as disputas 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Os Acidentes Não São Por   Acaso…

mariocamilomota@gmail.com
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Os mal amados
tá erguida), e na esquerda ela segura 
uma tábua com a data da Independência 
do país escrita em números romanos: 4 
de julho de 1776.

Edificada na Ellis Island que é conhe-
cida por muitos como a ilha da imigra-
ção; aqui foi concedida entrada para os 
Estados Unidos para milhões de imi-
grantes a fim de realizarem os seus so-
nhos. Afinal, os Estados Unidos eram a 
terra dos livres e lar dos valentes. O 
“American dream” (sonho americano) 
era alcançável para todos, algo impossí-
vel nos seus países de origem.

Mas a estátua da Liberdade é susten-
tada por um poderoso pedestal. E nesse 
pedestal encontra-se inscrito um pode-
r o s o s  p o e m a  d e  n ã o  m e n o s 
importância.

Da autoria de Emma Lazarus, “O No-
vo Colossso”, diz tudo o que há para di-
zer e fazer sobre os mal amados. 

Quando judeus asquenazitas, que fo-
ram expulsos em grande número da Zo-
na de Assentamento russa, começaram 

Os Acidentes Não São Por   Acaso…
de motos e as concentrações na es-
trada. Não é algo exclusivo e que não 
seja da atenção das autoridades. 
Contudo, recentemente, a Autori-
dade Nacional de Segurança Rodo-
viária, publicou os dados dos aci-
dentes registados este ano até 31 
de Maio e verificou um aumento de 
acidentes na estrada comparando 
com período homólogo. Note-se 
que, em 2017, se registaram 1.194 
acidentes com 1.580 vítimas nos 
concelhos do Vale do Sousa sendo 
que destes, a maioria diz respeito a 
colisões entre veículos, despistes e 
atropelamentos. A fatalidade está 
nas 15 pessoas que foram vítimas 
mortais e nos 35 feridos graves. No 
Vale do Sousa, do número total de 
acidentes com vítimas, Penafiel foi o 
concelho onde aconteceram mais 
despistes, colisões e atropelamen-
tos: 317, depois Paredes, com 299 
acidentes e Valongo com 317.

De um total de 15 vítimas mor-
tais nos cinco concelhos, seis dos 
casos aconteceram em Paredes. 

Quanto se considera o número de 
feridos graves (oito), Paredes é tam-
bém o concelho na pior situação.

Ora, os acidentes não acontecem 
por acaso e a segurança é também 
um dever de todos nós. Se por um 
lado os condutores devem ser os 
primeiros a respeitar a estrada, a si-
nalização, o espaço envolvente e a 
prevenir com todos os cuidados a 
ter enquanto conduzem, por outro 
lado também devem ser implemen-
tadas todas as medidas para que as 
estradas nacionais e municipais ga-
rantam a segurança.

O Concelho de Paredes é dos 
Concelhos do Distrito com mais 
km’s de auto-estradas e respectivas 
saídas, com um forte desenvolvi-
mento do território em torno de 2 
eixos rodoviários que são a EN 15 e 
a EN 319 (e 319-2) e uma rede muni-
cipal muito reticulada. Assim, ainda 
com muito pontos negros de circu-
lação, o Concelho de Paredes carece 
de medidas preventivas que evitem 
acidentes!

“O Novo Colosso”
Não como o gigante bronzeado de grega fama,
Com pernas abertas e conquistadoras a abarcar a terra
Aqui nos nossos portões banhados pelo mar e dourados pelo sol, se erguerá
Uma mulher poderosa, com uma tocha cuja chama
É o relâmpago aprisionado e seu nome
Mãe dos Exílios. 
Do farol de sua mão
Brilha um acolhedor abraço universal; Os seus suaves olhos
Comandam o porto unido por pontes que enquadram cidades gémeas.
"Mantenham antigas terras sua pompa histórica!" grita ela
Com lábios silenciosos "Dai-me os seus fatigados, os seus pobres,
As suas massas encurraladas ansiosas por respirar liberdade
O miserável refugo das suas costas apinhadas.
Mandai-me os sem abrigo, os arremessados pelas tempestades,
Pois eu ergo o meu farol junto ao portal dourado."
Emma Lazarus, 1883

a aparecer em multidões empobrecidas 
em Nova Iorque no inverno de 1882, 
Emma Lazarus interessou-se ativamen-
te em providenciar educação técnica 
para os ajudar e criar a sua autonomia.

O seu poema reflete o que sustenta a 
Liberdade:

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.

Governar à esquerda

O 
Governo apresen-
tou, na reunião de 
concertação social 

de 24 de Maio, um novo docu-
mento contendo um conjunto 
de propostas relativas às ma-
térias do combate à precarie-
dade e da dinamização da ne-
gociação colectiva. É um docu-
mento 
abrangente – prevendo alte-
rações ao Código do Trabalho 
e ao Código Contributivo da 
Segurança Social, mudanças 
no desenho de políticas acti-
vas de emprego, reforço da 
capacidade de intervenção de 
serviços públicos como a ACT 
e a DGERT

Como destaque, o alarga-
mento das matérias que, após 
a caducidade das convenções, 
revertem para a esfera do con-
trato individual de trabalho 
(como a parentalidade e a se-
gurança e saúde no trabalho) e 
mesmo o estreitamento das 
condições em que se pode 
contratar a termo, quando da 
abertura de novas empresas, 

ou estabelecimentos. A Co-
missão Europeia apresentou, 
a 23 de Maio de 2018, as Re-
comendações para Portugal 
no quadro do Programa Na-
cional de Reformas e do Se-
mestre Europeu. Regista-se 
positivamente, não apenas 
uma maior focalização das re-
comendações realizadas co-
mo, especialmente, uma abor-
dagem diferente no que con-
cerne à avaliação da situação 
nacional, o que não deixa de 
traduzir – também por esta via 
– o reconhecimento dos resul-
tados positivos que o nosso 
País vem apresentando em 
vários domínios, na sequência 
da mudança de políticas dos 
últimos anos e que, no início, 
tanto temor criou em Bruxe-
las. Desde logo, e no que con-
cerne ao mercado de trabalho, 
a Comissão Europeia, man-
tendo a sua preocupação 
quanto à necessidade de 
afrontar o problema da preca-
riedade, não apenas recua na 
forma como esse combate de-
ve ser conduzido (sendo mais 
evasiva quanto à necessidade 
de maior flexibilização dos 
despedimentos) como se refe-
re, de forma inequívoca, ao 
papel que os parceiros sociais 
devem assumir na procura de 
soluções para aquele proble-
ma. È de saudar o reconheci-
mento, expresso pela Comis-
são Europeia, de que os au-
mentos do salário mínimo nos 
anos mais recentes não tive-
ram impactos negativos no 

emprego, mesmo entre os 
trabalhadores com mais bai-
xas qualificações.

As preocupações da Co-
missão Europeia, quanto à 
anormal compressão salarial 
que tem vindo a ocorrer, e aos 
riscos que essa compressão 
provoca nos equilíbrios essen-
ciais ao mercado de trabalho, 
o que dá razão às reivindica-
ções das antigas do PS quanto 
à urgência de um aumento 
generalizado dos salários e à 
necessidade de uma negocia-
ção colectiva mais dinâmica e 
com resultados mais efecti-
vos. De registar ainda, de for-
ma muito positiva que, final-
mente, a Comissão tenha ou-
vido os parceiros sociais 
nacionais na sua exigência 
partilhada de uma aposta real 
na melhoria das competências 
profissionais dos trabalhado-
res. Espera-se que essa priori-
dade não deixe de se traduzir, 
também, no que será a afecta-
ção de fundos à área de forma-
ção de activos no futuro qua-
dro financeiro comunitário, 
como espera que a mudança 
de discurso político se venha a 
traduzir, em geral e não ape-
nas no quadro destas Reco-
mendações, numa mudança 
das políticas desejadas para 
Portugal.

De sublinhar ainda as reco-
mendações relativas à exigên-
cia do crescimento do nível de 
competências da população 
adulta particularmente ao ní-
vel da literacia digital.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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Manuel Augusto Martins 
Cruz, nasceu em Baltar há 86 
anos, onde sempre residiu . 
Foi e é uma personalidade 
com uma intervenção rele-
vante na vida da Vila da Vila 
de Baltar. Personagem inter-
ventivo e muito dedicado às 
causas sociais, teve um papel 
de destaque nas últimas dé-
cadas da Vila de Baltar. Na vi-
da Social colaborou com to-
das as organizações da fre-

guesia, bombeiros, desporto, 
eletrobaltarense, junta de 
freguesia e autarquia. Ao ní-
vel do Concelho colaborou 
com a Adega Cooperativa 
Agrícola de Paredes e chegou 
a Diretor da mesma Coopera-
tiva.  Após o 25 de Abril de 
1974, fez parte do Conselho 
Municipal de Paredes e foi 
membro da Assembleia da 
Câmara. Foi durante vários 
anos membro da Assembleia 
municipal Popular. A nível na-
cional colaborou também 
com a ANIM ( Associação Na-
cional das Indústrias de Ma-
deiras ), tendo integrado o seu 
Conselho Geral. Foi nesta 
qualidade  que foi o principal 

negociador do primeiro con-
trato colectivo de trabalho no 
Ministério em Lisboa, dos in-
dustriais de mobiliário. Em-
presário; Agricultor; Autarca; 
Bombeiro; Dirigente; Artista  

e homem de família, quis dei-
xar o testemunho da sua lon-
ga e rica vida com o lançamen-
to de um livro, que é a história 
da sua vida e da sua família e 
que também se cruza com a 

história da Vila de Baltar. Lan-
çou o seu Livro no “ Choupal 
de Baltar” , do qual é proprie-
tário e onde acontece o co-
nhecido festival de música “ 
INDIE MUSIC  FEST “ , que só 
acontece porque este balta-
rense é fundamental para que 
exista com aquelas caracte-
rísticas únicas.  A apresenta-
ção do seu livro contou com a 
presença de todas as altas in-
dividualidades do Concelho ( 
Presidente da Câmara; Presi-
dente da Assembleia Munici-
pal, Presidente da Junta de 
Freguesia e outras individua-
lidades de relevo). Estiveram 
presentes dezenas de amigos 
e este aproveitou para fazer 

uma homenagem aos amigos 
que já partiram, fazendo uma 
referência individual a cada 
um dos que partiram e rela-
tando a sua vida com aqueles  
que o marcaram e ajudaram 
no seu percurso de vida. O 
Professor Armando Coelho e 
uma das suas netas colabora-
ram na realização de  um livro 
que pretende ser um teste-
munho para a sua família, pa-
ra os baltarenses,  para todos 
aqueles que com ele colabo-
raram e para as instituições 
por onde passou. Manuel 
Cruz , um nome que merece 
ser recordado e que é um 
exemplo de cidadania, inova-
ção e dedicação ao próximo.

    BALTAR

“ Neca  Cruz “ apresentou o livro 
“ A vida de um homem e as suas raízes” 

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia de 
Baltar acompanhou os balta-
renses que participaram no 
Passeio- Convívio a Miran-
dela e que foi organizado pe-
la Câmara Municipal de Pa-

redes. Foi um momento em 
que se estreitaram relações 
e onde participarm muitos 
baltarenses pela primeira 
vez. Uma das responsabilida-
des da Junta de Freguesia é a 

sua ação social e este evento 
insere-se nesse contexto, 
que é o de proporcionar mo-
mentos de felicidade a mui-
tos que têm poucas oportu-
nidades para o fazer. A Junta 

de Freguesia vai continuar a 
tentar a aproximar as pes-
soas no sentido de desenvol-
ver o espírito de comunidade 
que possa combater o flagelo 
da solidão, que é uma das 

grandes epidemias da socie-
dade atual, em que cada um 
vive para si próprio. Breve-
mente surgirão mais novida-
des sobre eventos que serão 
da responsabilidade da pró-

pria Junta de Freguesia e que 
se inserem num contexto 
que visa apenas melhorar o 
relacionamento e a coopera-
ção entre a comunidade de 
Baltar.

Convívio em Mirandela

    CÊTE

No Arquivo da Memória 
de Donzília Martins

    GANDRA

I Corrida Cidade de Gandra

E a praia travou as espe-
ranças, e as lágrimas incen-
diaram as bermas dos olhos. 
Tudo isso teve uma causa: o 
Aliados Futebol Clube de 
Lordelo, no último jogo da 
temporada, não conseguiu 
vencer o Valadares Gaia. O 
início do mini campeonato a 
quatro equipas prometeu, e 
muito, porque a vitória em 
casa do Leça, campeão da AF 
Porto Divisão de Elite, e o em-
pate em casa com o Paredes, 
que ficara atrás do Aliados na 
Pro Nacional – Série 2, deu 
alento aos sonhos. Mas os 

empates caseiros com o Leça 
e Valadares Gaia e, sobretu-
do, a derrota em Paredes di-
taram uma sentença: vencer 
o último jogo era obrigatório.

Era certo que vencê-lo 
podia não ser o suficiente. 

Mas entreabria a porta dos 
sorrisos. 

Assim não aconteceu. Infe-
lizmente. Porém, o Paredes, 
fundado em 1924, tirou ao Le-
ça as insígnias da subida. 
Aplaudo então essa boa nova. 

Foram mais de quinhen-
tos os participantes na I edi-
ção da Corrida Cidade de 
Gandra, prova organizada 

pela Junta de Freguesia de 
Gandra. Foi uma manhã es-
pecial aquela que se viveu no 
passado domingo. 

Para além da Caminhada 
e da Corrida, não faltou a boa 
disposição no final com um 
banho de espuma. 
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    PARADA DE TODEIA

Vacina animal
A Vacinação antirrábica 

e identificação eletrónica 
de canideos na freguesia de 
Parada de Todeia está agen-

dada para o dia 4 de agosto 
pelas 9.30h.

Rebordosa de 29 de Ju-
nho a 2 de Julho, está em fes-
ta com a Festas da Cidade, 
uma festividade com 33 anos 
de história.

Hoje consideradas umas 
das maiores Festas da Re-
gião, ao longo dos anos tem 
investido num cartaz cultural 
onde as várias Comissões de 
Festas tentam dinamizar o 
associativismo e promover a 
oferta cultural junto da po-
pulação Rebordosense e os 
que visitam a Cidade.

Quim Barreiros e Virgul 
atuam no dia 29; dia 30 será o 
dia em que Daniela Mercury 
dá concerto; já a Ana Moura 
atua no dia 1 de Julho. Mas ao 
longo dos quatro dias de fes-
ta está prevista igualmente a 
atuação de Djs. A programa-
ção contempla ainda música 
popular, fado, dança. Os es-
petáculos têm entrada livre.

No dia 29 de junho a festa 
iniciará com a tradicional 
Procissão de velas que sai 
das três capelas da Cidade: 
Santa Luzia, S. Tiago e S. Mar-
cos. Após a procissão de ve-
las será a abertura da 29ª 
edição do Bazar do Móvel 
nos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa. Este ano o 
certame merece honras de 
destaque nas festividades 
por a Associação Humanitá-
ria estar a celebrar os 40 
anos de existência.

No dia 30 de junho o dia 
iniciar-se-á com o tradicional 
passeio das motos antigas 
uma organização do Moto 
Clube de Rebordosa que à 
semelhança de anos anterio-
res junta centena de aficio-
nados de motards onde exi-
bem as suas relíquias. 

Também haverá o mo-
mento do auto de posse das 
nova Comissão de festas pa-
ra 2019 que decorrerá no 
auditório da A Celer. 

No dia 1 de Julho a manhã 
começa com a entrada das 

bandas de música, haverá 
uma missa solene, já na parte 
de tarde há a tradicional Pro-
cissão e celebração religiosa 
em honra de S. Miguel, pa-

droeiro Rebordosa. O quarto 
dia conta com as tradicionais 
marchas noturnas de escolas 
de samba assim como desfile 
de motards.

    REBORDOSA

Festas Honra de São Miguel

PAULO 
PINHEIRO

    LORDELO

II Lord Metal Fest 2018

No ano passado, a músi-
ca dos gritos entrou no Par-
que do Rio Ferreira para as-
sustar a natureza. Para as-
s u s t a r  q u e m  n ã o  e s t á 
habituado à arte dos acor-
des que fazem abanar o cor-

po até de manhã. Mas deu 
sorrisos às cabeças com ca-
belos até à anca e aos aman-
tes das palavras proferidas 
por homens enroupados de 
preto.

Para esses, há boas notí-
cias. E para breve; porque o 
II Lord Metal Fest 2018 vai 
c o m e ç a r  n o  d i a  3  d e 
Agosto.

Durante o festival, que 
termina no dia a seguir ao 

começo, muitas bandas pi-
sarão o palco principal. We 
Are Killing Ourselves, Se-
cond Lash, Venial Sin, Xe-
que-Mate, Simbiose, Hea-
v e n w o o d ,  s ã o  a s  m a i s 
emblemáticas. 

Trata-se de um festival 
organizado pela Tuga Gesso 
em parceria com a Junta de 
Freguesia de Lordelo e o 
Roque Bar. A entrada e o 
campismo são gratuitos. 

SILVIO
SILVA

Foi através da associa-
ção de Cristelo – Código 
Musical, que no dia 16 de 
junho de 2018, o Pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lor-
delo, Paredes se encheu 
para assistir a um espetá-
culo de Música e Dança, in-
titulado Arte em Movimen-
to III, que juntou 10 grupos 
de Dança, provenientes 
dos concelhos de Paredes, 
Paços de Ferreira, Lousada, 
Valongo e Gondomar, reu-
nindo cerca de 300 ele-
mentos participantes em 
aproximadamente três ho-
ras de brilhantes atuações. 

A par da Dança, não falta-
ram as interpretações musi-
cais de temas da atualidade 
por parte de Jéssica Noguei-
ra. A união destas duas ma-
nifestações artísticas, a 
música e a dança, a par do 
cenário de luz e som, fun-

cionaram em sintonia, ge-
rando momentos intensos 
e dignos de se louvar, que 
vieram demonstrar que a 
cultura paredense nesta 
área, está bem e recomen-
da-se, e que é através deste 
tipo de iniciativas que se 
pode divulgar o talento dos 
nossos jovens, e o nome do 
nosso concelho, em geral, e 
da freguesia de Cristelo, 
em particular.

A entidade organizado-
ra, Código Musical, deixa o 
seu agradecimento ao pú-
blico presente e a todas as 

entidades que tornaram 
possível este evento, Câ-
mara Municipal de Pare-
des, Óptica Médica Cortez 
Marques, Tomex, Ideias de 
Encastre, Lda - Cozinhas e 
Encastráveis, MJF – Maria 
José Faria, Interiores, Mó-
veis JBM – Furtinure For 
Life, Alternativa Jeans, SDI 
– Informática e Medymo-
vel. E ainda a Rasec – Som e 
Luz Profissional, e ao res-
ponsável pelo registo foto-
gráfico do evento, MaSilva 
– Fotografia, fotografia e 
vídeo digital.

    CRISTELO

MÚSICA E DANÇA 

As Artes que dão vida à  
cultura Cristelense

CARLA
NUNES
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O 
Conservatório 
de Música de Pa-
redes apresen-

tou, ao final da tarde do dia 
25 de junho, na Casa da Mú-
sica o concerto “Notas em 
Nós” que marcou o final do 
ano letivo de 2017/18.

Este ano a festa da música 
à moda de Paredes, teve uma 
especial relevância uma vez 
que a instituição festeja um 
duplo aniversário: 25º Ani-
versário do Conservatório 
de Música de Paredes bem 
como da Associação Cultural 
José Guilherme Pacheco, 
atualmente presidida por 
Agostinho Rodrigues.

O espetáculo que esgotou 
a sala Suggia dividiu-se em 
duas partes. Na primeira foi 
interpretada a obra “A Lenda 
das Três Árvores”, pelos co-
ros da pré-iniciação do 1º e 2º 
ciclo, a participação do coro 
feminino e de três solistas. 
“Tratou-se de uma história 
de Tom S. Long, posta em mú-
sica pelo compositor Allen 
Pote e que teve um arranjo 
do compositor André Rodri-
gues para um conjunto de 
cordas e um ensemble de so-
pros”, explicou Daniel Lemos, 
d i r e t o r  P e d a g ó g i c o  d o 
Conservatório.

Na segunda parte do con-
certo entrou em palco a Or-
questra de Sopros para inter-
pretar “Jubilie Fanfare” de 
Yosuke Fukuda e seguindo-
-se a interpretação da obra 
“Salvamento” já com a pre-
sença em palco dos coros do 
2º e 3º ciclo. A obra do com-
positor Português Jorge Sal-
gueiro, foi escrita por solici-
tação da PwC Portugal, no 
âmbito dos Prémios Exce-
llens Mare. “O objetivo foi 
sublinhar o mérito de todas 
as pessoas e entidades que 

contribuem para a salva-
guarda da vida humana no 
mar, assim como alertar para 
o fomento de práticas e com-
portamentos seguros sem-
pre que se interage com o 
m a r ” ,  a c r e s c e n t a  o 
responsável.

O concerto terminou com 
a interpretação do Hino do 
Conservatório com arranjos 
para Orquestra de Sopros e 
Coro a cargo do docente An-
dré Rodrigues e composição 
de ex-alunos do Conservató-
rio no âmbito da disciplina de 
a n á l i s e s  e  t é c n i c a s  d e 
composição. 

“Foi um concerto fantásti-
co, com sala cheia, no nosso 
batismo na Casa da Música 
cujo staff nos deu os para-
béns pela qualidade que 
apresentamos em palco”. O 
som foi cuidado por Nuno 
Cruz, também ele um antigo 
aluno em Paredes.

Originalmente com o no-
me de Academia de Música, o 
Conservatório de Música de 
Paredes é uma escola de en-
sino particular e cooperativo 
de música pertencente à As-
sociação Cultural José Gui-
lherme Pacheco. Abriu as 
portas ao público no ano leti-
vo de 1992/1993 com a au-
t o r i z a ç ã o  d e f i n i t i v a  d e 
lecionação. 

Quanto ao ano letivo 
2017/2018 que agora chega 
ao fim, o diretor pedagógico 
do Conservatório diz-satis-
feito. “Foi um ano bastante 
trabalhoso. Tivemos inúme-
ras solicitações, o que é mui-
to bom. Na vertente do ensi-
no, em todos os concursos 
que participamos, os nossos 
alunos classificaram-se sem-
pre num dos três primeiros 
lugares das competições e 
agora fechamos o ano letivo, 
com chave de ouro, na Casa 
da Música. A certificação que 
nos faltava”, conclui. 

António Orlando | texto

MÚSICA. Concerto teve lugar na sala Suggia. Qualidade do espetáculo impressionou responsáveis da catedral da música sediada na 
Boavista. Instituição de Paredes vocacionada para ensino particular e cooperativo de música festeja 25º Aniversário

Conservatório de Música de Paredes apresentou, 
na Casa da Música, concerto “Notas em Nós”
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O 
Parque das Ser-
ras do Porto, que 
inclui os Municí-

pios de Paredes Gondomar e 
Valongo promove, amanhã 
sábado, 30 de junho, um con-
junto de ações, que incluem 
caminhadas, limpeza de resí-
duos, controlo de espécies 
invasoras, sensibilização, 
contacto com o património e 
as tradições, atividades des-

portivas, intervenções artís-
ticas, entre outras.

A I Edição do Encontros 
com o Parque resulta do tra-
balho desenvolvido no âmbi-
to do processo participativo 
de elaboração do plano de 
gestão, demonstrativo da 
motivação e empenho das 
pessoas envolvidas na cons-
trução do futuro do Parque.

Em Paredes destaque pa-

ra a limpeza da margem do 
Rio Sousa, exposições foto-
gráficas, workshops, coreo-
grafias temáticas, Mini-Trail 
e visitas à Casa-Pátio em 
Aguiar de Sousa.

A iniciativa encerra às 
17h, no Parque de Lazer da 
Sta. Justa, onde decorrerá a 
concentração de todos os in-
tervenientes, para um mo-
mento simbólico de celebra-

ção do Parque e da participa-
ção pública, terminando com 
um piquenique partilhado 
para convívio entre todos.

SABER MAIS:

Poderá consultar o pro-
grama detalhado no site 
www.serrasdoporto.pt e fa-
zer a sua inscrição através do 
seguinte link: https://goo.gl/
forms/CoVt66lj5B21xEuv1. 

I Edição do Encontros com o Parque

XIX ORFFLORD 
No próximo dia 30 de junho realizar-se-á o encontro de coros "XIX 
OrffLORD", pelo Orfeão de Guimarães, Orfeão Claves de Sol & Fá e 
Orfeão da Fundação A LORD, no Auditório A LORD, pelas 21h30. A 
entrada é livre e as reservas de bilhetes poderão ser efetuadas pelo 
telefone (224 447 357) ou por e-mail (geral@fundacaoalord.pt).

A LORD RECOMENDA:

LIVRO : A OUTRA METADE DE MIM
AUTOR: AFFIONITY KONAR

Pearl tem a seu cargo o 
triste, o bom, o passado. 
Stasha fica com o diverti-
do, o future, o mau. Corre 
o ano de 1944 quando as 
gémeas chegam a Aus-
chwitz com a mãe e o avô. 
N o  s e u  n o v o  m u n d o , 
Pearl e Stasha Zamorski 
refugiam-se nas suas na-
turezas idênticas, encon-
trando conforto na lin-
guagem privada e nas 
brincadeiras partilhadas da infância. As meninas 
fazem parte da população de gémeos para expe-
riências conhecida como o Zoo de Mengele e, co-
mo tal, conhecem privilégios e horrores desco-
nhecidos dos outros. Começam a mudar, a ver-se 
extirpadas das personalidades que em tempos 
partilharam, as suas identidades são alteradas pe-
lo peso da culpa e da dor. Nesse inverno, num con-
c e r t o  o r q u e s t r a d o  p o r  M e n g e l e ,  P e a r l 
desaparece. 
Stasha sofre a perda da irmã, mas agarra-se à pos-
sibilidade de que ela continue viva. Quando o cam-
po é libertado pelo Exército Vermelho, ela e o 
companheiro Feliks - um rapaz que jurou vingança 
depois da morte do seu gémeo - atravessam a Po-
lónia, um país agora destruído. Não os detêm a 
fome, os ferimentos e o caos que os rodeia, moti-
vados como estão em igual medida pelo perigo e 
pela esperança. Encontram no seu caminho al-
deões hostis, membros da resistência judaica e 
outros refugiados como eles, e continuam a sua 
viagem, incentivados, pela ideia de que Mengele 
pode ser apanhado e trazido à justiça. À medida 
que os jovens sobreviventes descobrem o que 
aconteceu ao mundo, tentam imaginar um futuro 
nele. Uma história extraordinária, contada numa 
voz que tem tanto de belo como de original, Mis-
chling é um livro que desafia todas as expectati-
vas, atravessando um dos momentos mais negros 
da história da humanidade para nos mostrar o ca-
minho para a beleza, a ética e a esperança.

A Câmara Municipal de 
Paredes e a Universidade Sé-
nior do Rotary de Paredes as-
sociaram-se numa iniciativa 
para mostrar a população, co-
mo podemos expressar os 
nossos sentimentos através 
da pintura. Os criadores da 
obra são alunos e professores 
da Universidade Sénior do 
Rotary bem como alguns alu-
nos convidados da Universi-
dade Sénior de Valongo e alu-
nos da Arte criativa da Uni-
versidade Sénior de Paredes. 
Os trabalhos estiveram ex-
postos na Casa da Cultura de 
Paredes. “Esta exposição sur-
giu como um incentivo aos 
alunos da Universidade Sé-
nior, durante o ano trabalham 
na aula de pintura e normal-
mente no fim do ano letivo, 
montamos uma exposição 
com trabalhos não só de pin-
tura, mas também de obras 
manuais de outras disciplinas 
e, portanto, isso incentiva 

muitos alunos”, explica Odília 
Rocha, professora, uma das 
artistas que expôs a sua obra 
como forma de expressão.

“Eu costumo dizer que são 
os sentimentos, em qualquer 
pintura o sentimento da oca-
sião é fundamental para a ins-
piração, são os sentimentos 
daquele dia são mais fortes 
que prevalecem quando usa-
mos o pincel para pintarmos 
algo. Mesmo que as emoções 
sejam negativas no momento 
podemos usar a pintura para 
melhorar esse sentimento.

Casa da Cultura acolheu 
“a expressão dos nossos 
sentimentos”
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C
asa cheia para o re-
conhecimento ao 
ex-presidente de 

junta de freguesia, cargo que 
ocupou “como uma gratidão à 
terra” que o viu nascer no lugar 

de Santa Luzia. A sessão solene 
de homenagem decorreu ao fi-
nal da tarde do dia 26 de junho, 
no salão polivalente da Junta 
de Freguesia de Rebordosa 
prosseguiu com um megajan-
tar no Pavilhão Gimnodespor-
tivo Manuel Moreira Neto.

Elias Barros, rebordosense 
dos quatro costados frequen-

António Orlando  
c/ Paulo Pinheiro | texto

TRIBUTO. Atual vereador na Câmara de Paredes homenageado pela Junta onde deu 
os primeiros passos como autarca. População e amigos ocorreram em massa. “Sinto-
me profundamente honrado”, exclamou Elias com uma lágrima no canto do olho. 

Elias Barros é medalha de ouro 
da Freguesia de Rebordosa

ALEXANDRE 
ALMEIDA
Presidente de Câmara  

de Paredes

“Recordo-
me, de há 
vinte anos, 
do arrojo de 
Elias Barros 
quando en-

tendeu que o caminho não 
era o mercado nacional. 
De um momento para o 
outro seguiu aquilo que 
muitos não tiveram cora-
gem. Quase que enviou 
uma carta a todos os clien-
tes informando-os que a 
Cácio ia deixar o mercado 
nacional para se concen-
trar no mercado interna-
cional. Uma coragem e de-
terminação que se lhe co-
nhecem e os resultados 
estão à vista. Elias Barros 
não é político é um autar-
ca. O homem é mesmo 
muito “cismento”. Ele lem-
bra-me todos os dias o que 
é que está pendente. Tem 
esta capacidade de não 
deixar as coisas ao acaso.”

BAPTISTA 
PEREIRA
Presidente da Assembleia 
Municipal de Paredes

“Como cida-
dão deste 
concelho, os 
meus agra-
decimentos 
sinceros ao 

nosso amigo Elias Barros, 
empresário, empreende-
dor pela sua iniciativa, per-
severança, força anímica 
que arrasta todos os ou-
tros, que às vezes indeci-
sos, hesitam em ir para a 
frente. Pela coragem em 
romper com interesses 
corporativos para criar 
uma obra coletiva para 
todos no concelho. Foi pre-
ciso coragem e ele teve-a 
no momento certo para 
que conseguíssemos a vi-
ragem de uma política du-
vidosa para uma política 
mais transparente.”

ISABEL 
BARBOSA
Presidente da Assembleia 

de Freguesia de Rebordosa

“Diz-se que o 

homem 

pensa e a 

obra nasce, 

mas a maior 

parte das vezes, no país, a 

obra é pensada, mas não é 

feita de maneira nenhuma. 

Mas durante oito anos 

nesta junta, com Elias 

Barros, a obra foi pensada, 

mas foi efetuada. Às vezes 

antes de estar no papel as 

máquinas já estavam no 

terreno a trabalhar. É este 

feitio do nosso amigo Elias 

Barros, transmitindo essa 

determinação a quem com 

ele trabalhava.”

MARIA 
BARROS
Mãe de  Elias Barros

“Estou muito 
feliz por esta 
homenagem 
ao meu filho. 
Em menino 

era muito mansinho, de-
pois começou a crescer era 
muito traquina, mas sem-
pre um bom menino. Lutei 
sempre para que ele fosse 
alguém na vida. Com muito 
trabalho, amor, os meus fi-
lhos são o orgulho da 
família.”

SALOMÉ 
SANTOS
Presidente da 
Junta de Rebordosa

“Hoje a cida-
de de 
Rebordosa, 
que assinala 
15 anos, está 
a fazer justi-

ça a um dos seus mais ilus-
tres cidadãos. Visão e em-
preendedorismo ajudando 
a economia local, a dedica-
ção e empenho na verten-
te política. Fez rejuvenes-
cer esta cidade trazendo 
com a sua determinação o 
Posto do INEM. 
Desenvolveu o projeto 
Rebordosa XXI que aca-
bou com a terra batida em 
mais de 50 ruas. Criou o 
Rebordosa Social com a 
aposta nos mais idosos, na 
educação e no apoio ao as-
sociativismo de uma forma 
nunca vista. Fez a remode-
lação do edifício da Junta, 
criou a Biblioteca ACELER 
e enfrentou interesses ins-
talados. Elias Barros é a 
definição de alguém tão 
bom naquilo que faz algo 
que hoje em dia é tão raro.”

tou a escola das Lages com as 
suas “traquinices”, fez a cate-
quese na paróquia da freguesia 
e deu “as primeiras futebola-
das” com os amigos nas ruas em 
terra batida da antiga vila. Re-
cordou “com muito carinho 
aquele momento” da subida do 
Rebordosa Atlético Clube aos 
campeonatos nacionais de fu-
tebol. “Era dirigente do RAC 
nos meus vinte anos”, disse 
orgulhoso.

Numa vida de 52 anos que o 
homenageado definiu como 
“homem mais de dar que de re-

ceber”, destacou o companhei-
rismo e lealdade que partilhou 
e partilha com os amigos de 
infância. 

Elias Barros agradeceu 
quem o ajudou a crescer no-
meadamente os empresários 
de Rebordosa do setor do mo-
biliário e assinalou como mar-
cas decisivas da sua vida, o tes-
temunho do nascimento dos 
Bombeiros Voluntários e da 
Associação para o Desenvolvi-
mento de Rebordosa. “Por es-
tar tão grato e como forma de 
agradecimento à minha terra, 

decidi candidatar-me à junta de 
Rebordosa. Ao longo dos oito 
anos em que fui mandatado pa-
ra representar a cidade, devo 
referir que foram anos de muita 
dedicação, empenho e respeito 
por tudo e por todos”, disse. 

O trabalho desenvolvido 
“com os incansáveis colegas” do 
então Executivo da Junta foi, no 
seu entender, “determinante 

para a defesa intransigente, ho-
nesta e exclusivamente dos in-
teresses de Rebordosa e das 
suas gentes”, referiu. 

Elias Barros admitiu que po-
dia ter feito mais, “mas median-
te as circunstâncias conhece-
doras [braço de ferro com a en-
tão câmara de Celso Ferreira] 
os rebordosenses sabem que 
d e m o s  o  n o s s o  m e l h o r ”, 
afirmou.

Emocionado “com um dia 
tão especial” em que se sentia 
“profundamente honrado”, o 
homenageado lembrou que 
agora desempenha o cargo de 
vereador na Câmara de Pare-
des, mas defenderá sempre a 
sua cidade. Visivelmente 
emocionado, Elias Barros, 
agradeceu a distinção à atual 
Presidente de Junta, Salomé 
Santos e não esqueceu “a tão 
querida família” – irmãos, 
pais, esposa e às duas filhas –, 
“sem eles este momento não 
existia. O meu muito obrigado 
por estarem sempre do meu 
l a d o ”,  c o n c l u i u  d e  v o z 
embargada.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA ANTÓNIA 
LEAL NETO FERREIRA
Faleceu no dia 20 de junho com 58 anos. 
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua Pinheiro Manso, n.º 47, r/c Esq.   

Arreigada, Paços de Ferreira. Era viúva de António Ferreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua Bombeiros Voluntários, nº. 10,  

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122

ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA DE SÁ
Faleceu no dia 14 de junho com 88 anos. Era na-

tural de Baltar – Paredes e residente na Rua do 

Sobreiro, n.º 143, Baltar, Paredes. Era solteiro. 

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

SILVINA MOREIRA PINTO
Faleceu no dia 22 de junho com 90 anos. 
Era natural Louredo-Paredes e residente na 
Rua Aldeia Nova, n.º 385, Duas Igrejas, Paredes. 
Era viúva de David Nunes de Carvalho..

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, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

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

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

JOSÉ VIEIRA JÚNIOR
Faleceu no dia 22 de junho com 87 anos. 
Era natural Lordelo-Paredes e residente na Rua 
da Igreja, n.º 148, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA ADELINA 
DE SOUSA MONTEIRO
Faleceu no dia 26 de junho com 91 anos.  
Era natural de Novelas-Penafiel e residente 
na Rua José Teixeira do Couto, n.º 136, 1º Esq. 

Paredes. Era viúva de João Manuel Capote.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

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

FALECEU

SALOMÃO 
MOREIRA SOARES
Faleceu no dia 22 de junho com 82 anos.  
Era natural Santa Maria dos Olivais-Lisboa  
e residente na Av. Central de Gandra, n.º 168, 

Gandra, Paredes. Era casado com Adalzija Orquídea de Sousa 
Neves Soares.

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, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

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

FALECEU

ALZIRA BRANDÃO 
MATOS MEIRELES
Faleceu no dia 24 de junho com 96 anos.  
Era natural Eiriz-Paços de Ferreira e residente 
na Rua do Cosme n.º 11, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de Henrique de Matos Almeida.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

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

FALECEU

ANTÓNIO JOAQUIM 
MOREIRA DAS NEVES
Faleceu no dia 19 de junho com 56 anos. 
Era natural Rebordosa-Paredes e residente 
na Rua Rampa do Fijô, n.º 56 B, Rebordosa, 

Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

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

FALECEU

JOAQUIM  
DA SILVA GONÇALVES
Faleceu no dia 26 de junho com 73 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Ribeira, n.º 605, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Maria Bonifácia Moreira de Brito.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)

Madalena / Lordelo e Paredes

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO /PAREDES
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ANTERO ADRIANO 
DO COUTO PEREIRA 
MAGALHÃES
Faleceu no dia 14 de junho com 78 anos. 

Era natural de Caide de Rei- Lousada e residente  
na Rua Dr. José Bragança Ribeiro, n.º 179, Paredes.  
Era casado com Branca Gomes Teixeira de Magalhães.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

BERTA DA ROCHA GARCES
Faleceu no dia 15 de junho com 95 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda- Paredes e 
residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 160, 
Paredes. Era viúva de Belmiro Augusto Teixeira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ROSA DA SILVA ROCHA
Faleceu no dia 20 de junho com 72 anos. Era 
natural de Marecos- Penafiel e residente na 
Trav. da Irmã Lúcia Bloco 5 N, Ent. 4-2º Paredes.   
Era casada com Adelino da Silva 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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. 

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO PACHECO 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 26 de junho com 59 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e  
residente em Beire, Paredes. Era casado  

com Maria Alice de Sousa Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ JERÓNIMO DA SILVA
Faleceu no dia 25 de junho com 70 anos. 
Era natural da Madalena – Paredes e residente 
em Louredo, Paredes. Era casado  
com Maria da Conceição Barbosa Coelho.

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

MANUEL PACHECO
Faleceu no dia 22 de junho com 84 anos. 
Era natural de Guilhufe – Penafiel e residente 
em Bitarães, Paredes. Era casado com Joaquina 
Rosa de Sousa 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

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

RUI DE FÁTIMA 
ALVES BARBOSA
Faleceu no dia 24 de junho com 77 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes  

e residente em Lodares, Lousada. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LODARES / LOUSADA

Atletas do Município 
de Paredes classifica-
ram-se em primeiro lugar 
na edição de estreia do 
Torneio de Boccia São 
João de Braga. Nesta 
prova, o segundo lugar 
foi  conquistado pela 
equipa da Maia e o ter-
ceiro pela Academia Sé-
nior de Braga.

O torneio de Boccia 
Sénior integrado no pro-
grama das Festas São 
João de Braga registou a 
participação de equipas 
provenientes das Uniões 
e Juntas de Freguesia e 
Instituições de Particula-

ridade e Solidariedade 
Social do Concelho de 
Braga, tendo marcado, 
ainda, presença, em re-
presentação dos respeti-
vos Municípios, as equi-
pas da Maia, São João da 
Madeira, Barcelos e Pó-
voa de Lanhoso, Penafiel 
e Paredes.

O evento foi realizado 
em parceria pela Câmara 
Municipal de Braga e pe-
lo Sporting Clube de Bra-
ga - Secção de Boccia, 
contando igualmente 
com a colaboração da As-
sociação de Festas de 
São João de Braga.

Boccia de Paredes 
vence torneio 
S. João de Braga
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Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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