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Junta de Gandra  
processada por  
colocação de conduta

Produção de lixo aumentou assustadoramente em Paredes PÁG. 5

PAULO SILVA, VEREADOR DA EDUCAÇÃO

“Os alunos que estão  
a menos de 1500 metros da escola  
vão poder beneficiar do passe 4-18”

"Paredes Educa" 
combate abandono e insucesso 
escolar no 1.º ciclo CENTRAIS

PÁG. 7

ATROPELAMENTO ENCERROU  
LINHA DO DOURO EM CÊTE PÁG. 4

CORPO DE “D. PASCOA”  
SEPULTADO DOIS MESES DEPOIS  
DE ENCONTRADO CADÁVER PÁG. 4

USC PAREDES ADMITE CONTESTAR 
O JOGO QUE PERDEU DIANTE  
DO VALADARES PÁG. 9
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O 
mito do eterno retorno é um 
pensamento filosófico que 
propõe que o mundo se en-

contra numa permanente e perpétua 
repetição, extinguindo-se para se voltar 
a criar, em formas e fórmulas mais ou 
menos iguais, ciclicamente.

Nietzsche, durante uma caminhada, 
ao contemplar uma formação rochosa, 
pensou no assunto e o que lhe surgiu foi, 
segundo o próprio, o seu pensamento 
mais profundo e amedrontador.

Isto porque, estando presos aos ci-
clos repetitivos da vida, enfrentamos um 
número limitado de factos: Factos estes 
que se repetiram no passado, ocorrem 
no presente e se repetirão no futuro, co-
mo por exemplo, guerras, epidemias, 
azares, misérias, etc. 

É certo que isto envolve algum pessi-
mismo – ou não estivéssemos a falar de 
Nietzche – Porque há-de apenas repe-

tir-se o Mal e não o Bem? A Angústia e 
não o Prazer?

O Tempo é o fenómeno mais cíclico 
da nossa existência. Um segundo sucede 
a outro. Os minutos repetem-se até 
comporem as horas. As horas, nos velhos 
relógios de ponteiro, são círculos con-
cêntricos e iguais.

O mesmo para os dias, para as sema-
nas, para os anos.

Única excepção: Os meses. O seguin-
te não é exatamente igual ao anterior. 
No que se confirma a regra de que não há 
regra sem excepção.

O engraçado é que o mito de eterno 
r e t o r n o  n ã o  d i z  q u e  t u d o  é  u m a 
continuidade.

Diz que há um princípio e um fim em 
cada ciclo, que sucede e não apenas con-
tinua o antecedente. Que para este ciclo 
começar o outro tem de acabar.

Sendo que isto não é uma máquina 
perfeita: Se o fosse o primeiro mês de 
cada ano era em Setembro e não em 
Janeiro.

Porque é em Setembro que começa 
um novo ciclo: um novo ano escolar, um 
novo ano judicial, um novo campeonato 

de futebol (Já sei, começou em agosto, 
mas seria sempre possível fazer  ajustes 
de calendário). 

Obviamente, comemorar o ano novo 
em setembro seria pouco divertido pois, 
regra geral, é quando regressamos ao 
quotidiano do trabalho, muitas vezes 
aborrecido e repetitivo e que nos faz an-
siar por chegar novamente e rapidamen-
te ao fim do ciclo, ou seja, às férias. 

Há porém que ter optimismo e, para 
isso, proponho que nos acolhemos à 
CONFIANÇA de Miguel Torga e ao ciclo 
repetitivo de prazer das vindimas, que 
estão aí à porta:

O que é bonito neste mundo, e 
anima,

É ver que na vindima
De cada sonho
F i c a  a  c e p a  a  s o n h a r  o u t r a 

aventura…
E que a doçura
Que se não prova
Se transfigura
Numa doçura
Muito mais pura
E muito mais nova…
In, Cântico do Homem.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Setembro, o mês  do eterno regresso

       TRIBUTO …

H
á momentos e atos que nos marcam 
para sempre. O ano de 1966 faz parte 
dessa história que recordo em perma-

nência. Nesse ano, com poucos dias de diferença, 
nasceu o meu filho e foi inaugurado o novo Hospi-
tal da vila.
A Irmandade da Misericórdia queria um quadro 
clínico capaz de responder às exigências que um 
tão grande e moderno hospital requeria. Entre 
outros foi contratado o médico Fausto Cardoso 
Vieira, com cerca de 40 anos de idade, vindo do 
antigo Sanatório D. Manuel II, em Gaia, onde exer-
cia serviço na Pneumologia. Natural de Lamego, 
nascido em 1926, de família abastada, nunca pre-
tendeu fazer da medicina um meio de riqueza, mas 
sim um serviço de proximidade geral, dedicado 
aos desfavorecidos, para além do serviço hospita-
lar remunerado. A residir em Bitarães, tornou-se 
conhecido pela forma como tratava os doentes no 
hospital e fora dele. Rapidamente foi considerado 
um médico do povo. A título pessoal, presto-lhe a 

minha grande homenagem, pela for-
ma como tratou a minha mulher, num 
momento difícil após o parto. Criada 
a Maternidade no Hospital, que mais 
tarde passou a Centro Hospitalar do 
Vale do Sousa, o Dr. Fausto tornou-se 
médico permanente na Obstetrícia e 
era muito estimado pela população 
dos concelhos do Vale do Sousa. O Dr. 
Fausto também realizava clinica pri-
vada, mesmo sem consultório, pois 
visitava os doentes no seu domicílio, 
e sem que estipulasse qualquer preço da consulta. 
Era a ele que funcionários e empregados de em-
presas recorriam para obter o seu atestado de 
doença, que ele exigia ser considerado dada a exi-
gência e rigor em cada atestado que passava. Não 
admitia tentativas fraudulentas para obter baixas 
médicas ou cartas de condução.
Éramos amigos e foi médico da minha família. Ti-
nha sempre uma história médica para contar. Fa-

lava-me da sua dificuldade em ter 

acertado com a doença da minha 

mulher, após o nosso regresso de 

Moçambique. Foi um momento dra-

mático, mas com a sua sabedoria 

recuperou a doente. Outros casos 

semelhantes aconteceram com ou-

tros doentes, que o Dr. Fausto trata-

va com sabedoria. Era uma doçura 

de pessoa, que dava gosto escutar. 

Passeava-se num carro muito velho, 

cheio de revistas médicas para se 

atualizar permanentemente. Tinha um grupo de 

bons amigos, com quem jantava assiduamente, 

como fossem a sua família. Deixou-nos em 2006, 

com 80 anos. No seu Jazigo está patente a sauda-

de das funcionárias da Irmandade, que ele tratava 

com delicadeza. Pela grandeza do seu serviço, e 

como o médico dos meninos do Vale do Sousa, me-

rece reconhecimento público.

Dr. Fausto Cardoso Vieira (Médico)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

C
ada vez mais a aveia tem 
vindo a tornar-se um dos 
alimentos de eleição ao 

pequenoalmoço e nas refeições 
intermédias.

A diferença da aveia face a 
outros cereais baseia-se no fac-
to de ser, regra geral, utilizada 
no seu estado puro sem qual-
quer tipo de refinação que lhe 
retire quer a sua quantidade as-
sinalável de fibra quer o seu teor 
vitamínico e mineral.

É um alimento barato e que 
pode ser incluído em diversas 
conjugações alimentares, tais 
como papas de aveia, granola, 
bolachas, barritas, batidos, e 
moída, substituindo a farinha, 
por exemplo para fazer pão. De 
evitar será a opção por bolachas 
e barras onde existe invariavel-
mente uma adição desnecessá-
ria de açúcar e gordura.

Apresenta um importante 
papel no controlo dos níveis de 
colesterol através da sua com-
posição, neste caso fibra solú-
vel, que é responsável pela dimi-
nuição do colesterol total e do 
c o l e s t e r o l  L D L  ( “ m a u ” 
colesterol).

Em termos vitamínicos des-
taca-se o conteúdo em vitamina 
E (antioxidante), triptofano e 
ácido fólico (essencial na gravi-
dez). Quanto aos minerais, é 
uma excelente fonte de potás-
sio, cálcio, fósforo, magnésio e 
zinco. Se tudo isto não fosse já 
suficiente para ostentar a sua 
qualidade, a aveia possui ainda 
um elevado poder saciante devi-
do à associação entre fibra e 
teor proteico, com valores de 
aminoácidos essenciais superio-
res aos do trigo e centeio. De 
igual modo, a quantidade irrisó-
ria de “açúcares" que possui, 
tornam-na uma excelente alter-
nativa para a regulação dos ní-
veis de glicemia.

Aveia. Afinal, 
quais os seus 
benefícios?



4 Sexta-feira 14 de Setembro de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

O Parque da Cidade de Paredes acolhe neste 

sábado e no domingo, o maior festival de churrasco 

brasileiro realizado em Portugal. O convite do BBQ 

Brazilian Barbecue Festival traz carnes assadas à 

moda brasileira e música a acompanhar. São dois 

dias de festa e convívio, onde é divulgada a cultura e 

a gastronomia do Brasil. O evento contribuirá para 

"dar vida a Paredes” e conta com o apoio da Câmara 

Municipal.  Além das carnes, a gastronomia brasilei-

ra vai também estar representada por outros pro-

dutos brasileiros, como o famoso pão de queijo, a 

tapioca, a coxinha de frango, o queijo coalho, gelado 

(picolé), açaí, caldo de cana, caipirinha, sumos e do-

ces regionais.

O objetivo é "dar a conhecer ao público, uma cul-

tura brasileira desconhecida por grande parte do 

povo português e europeu, que vai além dos este-

reótipos de: samba, carnaval e futebol", refere o or-

ganizador Alan Barros. Beatriz Meireles, vereadora 

com o Pelouro da Cultura insere a iniciativa no pro-

jeto “Na Rota dos Brasileiros em Paredes”. 

A Casa da Cultura e as ruas da cidade de Paredes 
vão acolher nos próximos dias, 28 a 30 de setembro, 
o MARK IT. Trata-se de um evento organizado pela 
Firsts Models, apoiado pela Câmara Municipal de 
Paredes e pela ASEP, que vai envolver os agentes 
económicos locais em atividades que visam a pro-
moção e divulgação dos produtos do comércio 
local.

O MARK IT Paredes conta com várias atividades 
e animação de rua, desde o um mercadinho, artesa-
nato, mostra de tendências, desfiles de moda, bares, 
streetfood, workshops, concertos, dança, música, 
show de penteados, espaço kids, espaço saúde e 
bem-estar, performances e muita animação.

Esta primeira edição terá a participação de co-
merciantes, industriais e artesãos. Para a Vereadora 
da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Pare-
des, Beatriz Meireles, “o Mark It Paredes será muito 
prestigiante para o Concelho. A realização de um 
evento desta envergadura merece o apoio e a dispo-
nibilidade da autarquia para dar vida a Paredes. As-
sim sendo, necessita igualmente do contributo de 
todos os comerciantes.”

O evento, de entrada gratuita, decorrerá na Ca-
sa da Cultura, Av. da República 207, nos dias 28, 29 e 
30 de setembro (de sexta a domingo), com início às 
21h00 do dia 28 e término no dia 30 de setembro, 
pelas 20h00.

Gastronomia  
brasileira e música 
animam Paredes

MARK IT anima comércio 
em Paredes  
de 28 a 30 de setembro

O 
atropelamento de 
uma mulher na 
manhã da última 

terça-feira, obrigou ao encer-
ramento da linha do Douro, 

em Cête, no sentido Porto/
Régua, durante mais de duas 
horas.

O atropelamento, de Maria 
da Glória Moreira Teixeira, 74 
anos, aconteceu cerca das oito 
horas, a cerca de 100 metros 
da estação de Cête numa zona 

sem passagem pedonal. O óbi-
to foi declarado no local, expli-
cou Noel Ferreira, comandan-
te dos Bombeiros Voluntários 
de Cête.

O Centro de Orientação de 
Doentes Urgentes (CODU) 
fez deslocar para o local uma 

ambulância dos Bombeiros 
Voluntários de Cête com três 
tripulantes, VMER do Vale do 
Sousa. A GNR tomou conta da 
ocorrência.

A linha esteve cortada du-
ra n t e  u m a  h o ra  e  v i n t e 
minutos.

O funeral de Deolinda 
Augusta Martins Ferreira, 
mais conhecida por “D. Pás-
coa” realizou-se no dia 4 de 
setembro. O corpo da mu-

lher de 74 anos tinha sido 
encontrado já cadáver no 
dia 24 de junho, por um po-
pular num riacho, no fundo 
de uma vala conhecida por 
Presa do Lobo, em Cristelo.

Porém, só passados dois 
meses e 10 dias é que foi 

concluído o processo de 
identificação do cadáver e 
emitida a respetiva autori-
zação para que se realizasse 
o funeral. O corpo da sep-
tuagenária foi sepultado no 
cemitério municipal da ci-
dade de Paredes.

Atropelamento encerrou 
linha do Douro em Cête
ÓBITO.  Vítima do sexo feminino caminharia ao longo da linha quando foi apanhada 
por uma composição que seguia em direção à Régua.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Corpo de “D. Pascoa” sepultado 
dois meses depois de encontrado cadáver

Maria da Glória Moreira Teixeira
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A 
Produção de lixo, 
nomeadamente, de 
plástico e papel au-

mentou consideravelmente nos 
últimos meses. Em Paredes o 
plástico depositado nos eco-
pontos aumentou 43% e o papel 
e o vidro 24%. 

Os números foram revela-
dos pelo presidente da Câmara 
Municipal de Paredes que admi-
tiu que o fenómeno - que estará 
relacionado com o aumento do 
nível de vidas das pessoas que 
passaram a produzir mais lixo 
atendendo que idênticos dados 
estão a ser recolhidos noutras 
cidades do país – aliado a uma 
frota de recolha desgastada dei-
xou o serviço à beira da rotura. 

O município tem nove viatu-
ras para a recolha do lixo normal 
e três para a recolha do cartão, 
do plástico e do vidro quer à su-

perfície quer nos ecopontos 
“molocks” (enterrados nos 
passeios).

Segundo o responsável pelo 
Executivo, a recolha destes últi-
mos implica o uso de equipa-
mento próprio, camiões dife-
rentes e não é feita com os mes-

mos camiões que fazem a 
recolha normal do lixo (viaturas 
de basculamento e compacta-
ção traseira), sendo necessário 
um camião com grua.

“Ao passo que a Câmara de 
Paredes para a recolha do lixo 
normal dispõe de nove camiões, 

apesar de alguns já bastante an-
tigos,  para a recolha do lixo, seja 
nos ecopontos ou nos molocks, 
dispomos apenas de três ca-
miões, dois dos quais têm mais 
de 20 anos, têm avarias que co-
locam em causa a normal reco-
lha”, confessou em reunião de 

câmara, salientando que o Exe-
cutivo tem tentado suprimir es-
se problema recorrendo ao alu-
guer de camiões.

Ainda assim, segundo o au-
tarca, os constrangimentos 
são serão ultrapassados com a 
mudança de serviço para a 

Ambisousa– Empresa Inter-
municipal de Tratamento e 
Gestão de Resíduos Sólidos, 
que trata os Resíduos Sólidos 
Urbanos do Vale do Sousa. A 
partir de janeiro de 2019, a re-
colha vai ser assegurada por 
esta empresa intermunicipal 
numa decisão tomada por cin-
co dos municípios que fazem 
parte da instituição (Paredes, 
Paços de Ferreira, Lousada, 
Penafiel e Castelo de Paiva).

“Nestes cinco municípios, a 
Ambisousa já faz a reciclagem 
desses resíduos e a partir de Ja-
neiro vão fazer a recolha, o que 
significa que não faz sentido es-
tar a investir em camiões para 
depois não servirem para esse 
efeito”. Refira-se que a Ambi-
sousa lançou um concurso para 
aquisição de 10 camiões “o que 
vai permitir que essa recolha 
seja feita de uma forma mais efi-
caz e eficiente”,  acredita 
Almeida.

A segunda reunião do 
mês do Executivo Municipal 
de Paredes foi antecipada 
para a próxima segunda fei-
ra dia 17 de setembro às as 
14.30 horas. Na ocasião será 
debatida a revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM). 

Entre outras alterações a 
incluir no “novo” PDM, está 
prevista a reclassificação do 

Complexo das Laranjeiras – 
que inclui estádio, pavilhão 
gimnodesportivo e campos 
de treinos – como zona de 
equipamentos desportivos e 
de lazer.

A primeira alteração ao 
PDM de Paredes esteve em 
consulta pública durante 30 
dias úteis (desde o dia 26 de 
julho).

Quanto à Assembleia 
Municipal de Paredes a pró-
xima deste órgão autárqui-
co reunião vai decorrer na 
noite do dia 28 de setembro. 
De fora do agendamento de-
ve continuar a tomada de 
decisão sobre a aceitação ou 
não da transferência de 
competências. A câmara de 
Paredes quer que o Governo 

esclareça com que meios 
económicos pretende fazer 
a reforma administrativa 
(ler mais sobre o assunto na 
entrevista de Paulo Silva, 
nas páginas centrais). 

As reuniões de Câmara e 
Assembleia Municipal de-
correm, como habitualmen-
te, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho.

Produção de lixo 
aumentou assustadoramente
AMBIENTE. Situação de aumento anormal de lixo provoca constrangimentos na recolha. Câmara admite problemas na frota da re-
colha de lixo.

António Orlando  | texto

Reunião de Câmara  
antecipada para aprovar revisão do PDM

PUB

Alexandre  
Almeida

Presidente de câmara

 “Não queremos que os 

munícipes depositem os de-

signados ́ monos´ junto dos 

caixotes do lixo ou nos mon-

tes. Basta que o munícipe 

nos contacte, temos uma li-

nha [ linhambiente@cm-pa-

redes.pt; 967 229 766;  255 

788 999] para esse efeito, 

vamos ao local, recolhemos 

esse lixo indiferenciado que 

vai para o ecocentro.” 
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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

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

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262
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U
m casal proprie-
tário na freguesia 
de Gandra inten-

tou uma Ação Administrati-
va contra a Junta de Fregue-
sia (JF). Em causa está colo-
cação de uma conduta de 
águas pluviais, sem autoriza-
ção dos proprietários, “num 
prédio rústico denominado 
por Cavada de Talhô-pinhal”, 
localizado em Gandra de Mo-
reira. A Ação deu entrada no 
dia 5 de setembro no Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel (TAFP), é assinada 
pelo casal, Luís Miguel Antu-
nes do Patrocínio e Tânia So-
fia Menezes Coelho Ferreira 
e requer a retirada de condu-
ta e uma indemnização por 
danos de 1.613,60 euros.

Na participação, a que o 
jornal O Progresso de Paredes 
teve acesso, o presidente da 
JF, Paulo Ranito, é acusado de 
sistematicamente ter faltado 
ao compromisso de retirada 
da referida conduta. 

Os donos do terreno dizem 
que há cerca de um ano, “no 

início do mês de agosto” ao 
deslocarem-se ao prédio 
constataram que se “encon-
trava uma conduta de águas 
pluviais, a escoar águas, dire-
tamente, e a céu aberto”, para a 
sua propriedade.  Por informa-
ções locais os proprietários, 
que residem na Gafanha da 
Nazaré, obtiveram a informa-
ção que teria sido a Junta de 
Freguesia quem havia coloca-
do a referida conduta na se-
quência das obras realizadas 
na rua Gandra de Moreira.

Desde então, segundo o 
casal tem havido uma cons-
tante troca de comunicações 
com o presidente da JF para a 
resolução do problema, mas 
que Paulo Ranito tem falhado 
com os sucessivos prazos 
acordados entre as partes – 
u m  d e l e s  e s c r i t o  n u m a 
declaração.  

Um ano depois o tubo de 
águas pluviais continua a dre-
nar no mesmo sítio.

FALTA DE 
OPORTUNIDADE 
O presidente de junta de 

Freguesia de Gandra, Paulo 
Ranito, contactado pelo Pro-

gresso de Paredes, mostrou 
surpresa pela Ação no TAFP, 
garantindo que ainda foi noti-
ficado embora reconhecesse a 
existência do problema de-
n u n c i a d o  p e l o  c a s a l 
proprietário. 

A rua Gandra de Moreira, 
segundo ao autarca “não ti-
nha” conduta de águas plu-
viais. “Na sequência da pavi-
mentação foi colocada a con-
duta e as águas pluviais tinham 
de ir para algum lado. O meu 
número dois, Mário Rocha, e o 
empreiteiro entenderam que 
seria ali o local, mas aquilo foi 
feito provisoriamente. Se 
aquele terreno fosse meu, eu 
também não gostava de ver 
aquela conduta”, admite. 

O autarca que começou 
por negar que tivesse existido 
um prazo para a retirada do 
tubo, anuiu, depois, que a de-
claração tinha um prazo, mas 
que fora “redigido pela pro-
prietária do terreno”.

Paulo Ranito não se com-
promete com uma data para a 
retirada o dreno pluvial por-
que, alega, “temos tido proble-
mas mais urgentes para 
resolver”. 

Junta de Gandra  
processada por  
colocação de conduta
TRIBUNAL. Obras realizadas na véspera das eleições autárquicas 
colocaram conduta de águas pluviais a verter para terreno priva-
do. Paulo Ranito, alega falta de oportunidade para retirar o tubo. 

António Orlando  | texto

Paulo Ramito, Presidente 
da Junta de Gandra
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SOCIEDADE

Junta  
de Vilela 
é toda  
do PSD

Um acordo de di-
reita entre PSD e 
CDS pôs termo ao 
impasse na constitui-
ção do executivo da 
Junta de freguesia de 
Vilela. O imbróglio 
terminou na Assem-
bleia de Freguesia de 
2 de agosto, com a 
e l e i ç ã o  d o 
Secretário. 

Depois de muito 
batalhar, a Presiden-
te da Freguesia, Ma-
riana Machado (PSD) 
conseguiu formar 
exe c u t i vo  c o m  o s 
dois correligionários 
do partido - José Mo-
ta, tesoureiro e Antó-
nio Silva, secretário.  
O CDS que, tal como 
o PS, pretendia ele-
ger o seu candidato 
para o Executivo aca-
bou por contentar-se 
com a presidência da 
Assembleia de Fre-
guesia e a promessa 
de Mariana Machado 
de incluir no Orça-
mento da Junta al-
guns dos compromis-
sos que o CDS fez na 
campanha eleitoral. 

Nas eleições au-
tárquicas de outu-
bro, o PSD venceu, 
mas não com maioria, 
ficando a Assembleia 
de Freguesia de Vile-
la composta por qua-
tro representantes 
do PSD, três do PS e 
dois do CDS-PP. Sem 
acordo, a Junta de 
Freguesia manteve-
-se sem executivo e 
em duodécimos.

A 
Unidade de Saú-
de Familiar (USF) 
de Paredes en-

trou em funcionamento, no 
passado dia 3 de setembro, e 
está dimensionada para 
atender 7.600 utentes. A 
unidade ficou sediada no 
edifício do Centro de Saúde 
de Paredes.

De acordo com a Admi-
nistração Regional de Saúde 
do Norte (ARS), a entrada 
em funcionamento da nova 
USF "permite que no conce-
lho de Paredes não existam 
utentes sem equipa de saú-
de familiar".

"Esta USF, que está se-
diada em instalações devi-
damente requalificadas, vai 
dispor de uma equipa de 
saúde familiar composta por 
quatro médicos especialis-
tas em medicina geral e fa-
miliar, quatro enfermeiros 
de família e três secretários 
clínicos, o que, desta forma, 

lhe permite atribuir equipa 
de saúde familiar a toda a 
população inscrita", garante 
a ARS. 

A USF de Paredes permi-
te a "vigilância, promoção 

da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases 
da vida, a saúde da mulher, a 
saúde do recém-nascido, da 
criança, do adolescente, do 
Adulto e do Idoso”, explica a 

fonte. Cuidados em situa-
ção de doença aguda, acom-
panhamento clínico das  
situações de doença cróni-
ca e patologia múltipla,  
desenvolvimento do mode-

lo de enfermeiro de família 
e cuidados no domicílio  
são outros serviços garanti-
d o s  p e l o  e q u i p a m e n t o  
q u e  a g o r a  e n t r o u  e m 
funcionamento.

SAÚDE. Nova USF "permite que no concelho de Paredes não existam utentes sem equipa de 
saúde familiar".

Criada Unidade de Saúde Familiar 
de Paredes para 7.600 utentes

António Orlando | texto

A Piscina Municipal de 
Lordelo deve reabrir no final 
de outubro após a realização 
de obras de melhoramento 
iniciadas em finais de julho.

Segundo fonte da Câma-
ra de Paredes as interven-
ções que estão a decorrer 
dizem respeito, nomeada-
mente, “a uma alteração das 
condutas de extração de hu-
midade no interior das pisci-
nas, melhorar o funciona-
mento do sistema de AVAC 
– climatização do interior da 
Piscina”.

A empreitada visa, tam-
bém, a renovação do betume 

das juntas das cerâmicas do 
fundo e paredes dos tan-
ques, tendo como objetivo 
garantir a qualidade da água 
das piscinas.

Pretende-se, igualmente, 
proceder à pintura das pare-
des interiores e substituição 
de equipamentos. Interven-
ção na cobertura da piscina, 
com substituição de telas e 
caleiras, para resolução de 
infiltrações. De acordo com 
a Câmara de Paredes, a obra 
está a ser executada por ad-
ministração direta, com re-
curso a mão-de-obra dos co-
laboradores da autarquia.

Piscina Municipal de Lordelo em obras de melhoramento
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O USC Paredes foi elimi-
nado da Taça de Portugal 
pelo Valadares, nos penal-
ties por 4-2, após um nulo no 
tempo regulamentar, mas 
admite contestar o jogo em 
s e d e  d e  c o n s e l h o  d e 
disciplina. 

Em causa está a recusa do 
árbitro do encontro, realiza-
do no passado domingo em 
Gaia,  em deixar as duas 
equipas fazerem a 4ª substi-
tuição no prolongamento. 
Nos outros jogos da 1ª elimi-
natória, a 4ª substituição no 

p r o l o n g a m e n t o  f o i 
permitida.

O USC Paredes pediu um 
parecer sobre esta situação 
à Federação e “só depois irá 
decidir se vai ou não contes-
tar o jogo”, explica fonte do 
USCP.

TAÇA DE PORTUGAL

USC Paredes admite contestar  
o jogo que perdeu diante  
do Valadares

JORNADA 1ªJOR. 

  12/08

Gafanha 1 - 1  USC Paredes

JORNADA 2ªJOR. 

  01/09

SC Nun´Álvares 1-0 Barrosas

Tirsense 1-0 Aliados Lordelo

Vila Caiz 0-1 Rebordosa AC

Aliança de Gandra 1-1 Sousense

JORNADA 3ªJOR. 

  09/09

Baião 2-2 SC Nun´Álvares

Aliados Lordelo 1-1 Gondomar B

Rebordosa AC 1-0 S. Pedro da Cova

Aliança de Gandra 2-1 FC Vilarinho

  26/08 

Ermesinde 1936 1-0 Aliança de Gandra

Rebordosa AC 2-0 FC Vilarinho

Aliados Lordelo ADIADO Freamunde

JORNADA 2ªJOR. 

  19/08

USC Paredes 3-1 SC Coimbrões

JORNADA 3ªJOR. 

  26/08

Cesarense 1-2 USC Paredes

JORNADA 4ªJOR. 

  02/09

USC Paredes 2-2 FC Pedras Rubras

JORNADA    5 ª JOR. 

16/09

FC P. Rubras 15:00 Sp. Espinho

Águeda 15:00 Leça

Gondomar 15:00 Penalva Castelo

Gafanha 15:00 Cesarense

SC Coimbrões 15:00 Lusitânia Lourosa

Sp. Mêda 15:00 Amarante FC

Lusitano FCV 15:00 Marítimo B

AD Sanjoanense 15:00 Cinfães

U. Madeira 16:00 USC Paredes

JORNADA    6 ª JOR. 

07/10

Amarante FC 15:00 Sp. Espinho

Gafanha 15:00 SC Coimbrões

Águeda 15:00 Penalva Castelo

Gondomar 15:00 Paredes

FC P. Rubras 15:00 Cesarense

Sp. Mêda 15:00 Marítimo B

Lusitano FCV 15:00 Cinfães

AD Sanjoanense 15:00 Lus. Lourosa

U. Madeira 16:00 Leça

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 10 4

2 AD Sanjoanense 10 4

3 USC Paredes 8 4

4 Cesarense 7 4

5 Gafanha 7 4

6 Águeda 7 4

7 Lusitano FCV 6 4

8 Sp. Espinho 6 4

9 Penalva Castelo 6 4

10 Lusitânia Lourosa 5 4

11 Amarante FC 4 4

12 SC Coimbrões 4 3

13 U. Madeira 4 4

14 Leça 4 4

15 Marítimo B 4 3

16 FC Pedras Rubras 2 4

17 Cinfães 1 4

18 Sp. Mêda 0 4

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

O seu jornal
Todas as sextas

Anúncie 
aqui neste espaço

JORNADA   4 ª JOR. 

16/09
CD Sobrado vs Aliados Lordelo
SC N. Álvares vs Lixa
Barrosas vs  Baião
Gondomar B vs Lousada
Tirsense vs Vila Meã
Vila Caiz vs Aliança de Gandra
S. P. da Cova vs Ermesinde 1936
Freamunde vs Rebordosa AC
FC Vilarinho vs Sousense

JORNADA   5 ª JOR. 

23/09
Al. Lordelo vs SC Nun´Álvares
Lixa vs Barrosas
Sousense vs Baião
Lousada vs CD Sobrado
Vila Meã vs Gondomar B
Al. de Gandra vs S. Pedro da Cova
Ermesinde 1936 vs Freamunde
Rebordosa AC vs Tirsense
FC Vilarinho vs Vila Caiz

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 9 3

2 Lousada 7 3

3 Lixa 7 3

4 Sousense 7 3

5 Vila Meã 6 2

6 SC Nun´Álvares 4 3

7 Aliança de Gandra 4 3

8 Tirsense 4 3

9 FC Vilarinho 3 3

10 Barrosas 3 3

11 Vila Caiz 3 3

12 Gondomar B 3 3

13 CD Sobrado 3 3

14 Ermesinde 1936 3 3

15 Baião 2 3

16 Aliados Lordelo 1 2

17 Freamunde 0 1

18 S. Pedro da Cova 0 3

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2018/19

JORNADA 1ªJOR. 

  09/09

CCD Sobrosa 0-0 FC Lagares

AJM Lamoso 2-4 USC Baltar

FC Parada 2-1 Aliados Lordelo B

JORNADA   2ª JOR. 

23/09

Al. Lordelo B 16:00 UD Torrados

AD Várzea FC 16:00 FC Parada

USC Baltar 16:00 Raimonda

Lousada B 16:00 AD Lustosa

Penamaior 16:00 Baião B

FC Lagares 16:00 Lixa B

C. Sanfins 16:00 CCD Sobrosa

SC Salvadorense 16:00 AJM Lamoso

JORNADA   3ª JOR. 

30/09

AJM Lamoso 16:00 FC Lagares

Lixa B 16:00 Citânia de Sanfins

Baião B 16:00 CCD Sobrosa

Raimonda 16:00 SC Salvadorense

FC Parada 16:00 USC Baltar

AD Lustosa 16:00 Aliados Lordelo B

UD Torrados 16:00 AD Várzea FC

Penamaior 16:00 Lousada B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Citânia de Sanfins 3 1

2 USC Baltar 3 1

3 UD Torrados 3 1

4 FC Parada 3 1

5 Penamaior 3 1

6 SC Salvadorense 3 1

7 Raimonda 3 1

8 CCD Sobrosa 1 1

9 FC Lagares 1 1

10 Aliados Lordelo B 0 1

11 AD Lustosa 0 1

12 AD Várzea FC 0 1

13 Lixa B 0 1

14 AJM Lamoso 0 1

15 Lousada B 0 1

16 Baião B 0 1

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA 1ªJOR. 

  23/09

M. Gomes da Costa vs Sp. Cruz

GDC Ferreira vs Vandoma

Leões Seroa vs FC Pedras Rubras B

Escola Futebol 115 vs ADR S. Pedro de Fins

ISC Sobreirense vs Sporting S. Vitor

Codessos vs SC Campo

Monte Córdova vs 1º Maio Figueiró

Perafita B vs AC Gervide

JORNADA 2ªJOR. 

  30/09

Vandoma vs Marechal Gomes da Costa

FC Pedras Rubras B vs GDC Ferreira

ADC Frazão vs Leões Seroa

Sp. Cruz vs Escola Futebol 115

ADR S. Pedro de Fins vs ISC Sobreirense

1º Maio Figueiró vs Codessos

Sporting S. Vitor vs Monte Córdova

SC Campo vs Perafita B

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

JORNADA 1ªJOR. 

  25/08

Sousense 3-2 SC Nun´Álvares

Aliados Lordelo ADIADO Freamunde

Ermesinde 1936 1-0 Aliança de Gandra

Rebordosa AC 2-0 FC Vilarinho
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DESPORTO

PEDRO RODRIGUES É A APOSTA DA CASA  
DO POVO DE SOBREIRA PARA O ANDEBOL 
A Comissão Administrativa da Casa do Povo de Sobreira chegou a acordo com Pedro Ro-

drigues para treinar as equipas de juvenis e seniores femininos de Andebol.

J
oão Barros, o piloto 
de Rebordosa que 
a t é  a q u i  s e  t i n h a 

mostrado fiel ao Ford Fiesta 
R5 vai estrear um Skoda R5 
no Rali Amarante-Baião. A 
penúltima prova do campeo-
nato nacional de ralis que nos 
dias 21 e 22 vai para a estra-
da, apadrinha a estreia da 
nova montada do tetracam-
peão de karting. O rali Ama-
rante - Baião este ano regis-
tará uma dupla estreia: conta 
pela primeira vez para o cam-
peonato nacional e é disputa-

do, integralmente, em pisos 
de asfalto. A prova terá como 
partida simbólica a Praça da 
República, em Amarante. As 
11 Provas Especiais de Clas-

sificação (PEC)  são disputa-
das nas serras do Marão e 
Aboboreira, nos concelhos 
de Amarante e de Baião. As 
respetivas autarquias são as 

principais patrocinadoras da 
prova organizada pelo Clube 
Automóvel de Amarante 
(CAA).

"Vamos ter classificati-
vas com traçados bastante 
s e l e t i v o s ,  b o n s  p i s o s ,  
com algumas zonas rápidas 
e, sobretudo, com as paisa-
gens fantásticas do Marão, 
d o  D o u r o  e  d o  v a l e  d o  
Tâ m e g a ,  c o m o  p a l c o .  
Trabalhamos com o objeti-
vo de fazer um rali de refe-
rência e espero e desejo que 
quem vá para a estrada sin-
ta esse trabalho", explica 
António Jorge, Presidente 
do CAA.

João Barros trocou de carro

A dupla Alfredo Barros 
- Pedro Alves subiu ao pó-
dio do Rali Vouzela - Cons-
talica 2018, competição 
realizada nos dias 1 e 2 de 
setembro de 2018, pon-
tuável para o Campeonato 
Centro de Ralis. A organi-
zação esteve a cargo do 
Gondomar Automóvel 
Sport (GAS).

“Rali fantástico onde 
chegamos a liderar, mas 
na ronda da tarde com 
uma opção nossa menos 
feliz (pneus) não conse-
guimos defender a lide-
rança, fica o amargo de 
boca e a sensação que his-
tória podia ser outra con-

forme mostramos na par-
te da manhã”, começou 
p o r  a n a l i s a r  A l f r e d o 
Barros. 

O piloto de Paredes dei-
xou claro que apesar do er-
ro na escolha dos pneumá-
ticos “nada apaga o excelen-
te desempenho ao longo de 
toda a prova e o 2º lugar fi-
nal é um excelente resulta-
do”, acrescentou deixando 
agradecimentos “a todos 
aqueles que nos apoiaram e 
puxaram por nós”.  

Gustavo Moura, piloto 
de Paços de Ferreira so-
freu um acidente que o 
i m p e d i u  d e  t e r m i n a r 
prova. 

Alfredo Barros no pódio 
do Rali Vouzela 

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura
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PROFISSÃO         DATA DE NASCIMENTO          /        /      Nº CONTRIBUINTE    
IBAN       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt

António Orlando | texto

João Barros na companhia do seu novo "menino"
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O 
“Paredes Educa 
–  C o n s t r u i r 
Mais Sucesso”, 

projeto lançado pelo Muni-
cípio de Paredes,  visa inter-
vir ao nível da promoção do 
sucesso escolar e da preven-
ção do abandono escolar 
precoce, que no município 
tem níveis superiores aos da 
região. 

Um estudo realizado nos 
concelhos da Área Metro-
politana do Porto (AMP), da 
qual Paredes faz parte, con-
cluiu que a retenção e desis-
tência mais preocupante 
regista-se nos 2.º e 7.º anos 
de escolaridade.

“No 2.º ano a taxa de re-
tenção e desistências é de 
10,5% enquanto que na 
AMP corresponde a 7,3%. 
No 7.º ano a taxa de Paredes 

é de 20,2% e a da AMP de 
15,1%. O objetivo é ficar na 
média da AMP”, disse Paulo 
Silva. vereador com o Pelou-
ro da Educação da Câmara 
Municipal de Paredes

O projeto “Paredes Edu-
ca – Construir mais sucesso” 
com um investimento supe-
rior a 574 mil euros, cofinan-
ciado por fundos comunitá-
rios no quadro Portugal 
2020, para dois anos, vai 
permitir apoiar 4.626 alu-
nos, dos quais 2.991 corres-
pondem ao 1.º ciclo através 
da colocação de 12 técnicos 
da área da psicologia e da 
psicologia clínica, terapia da 
fala, terapia ocupacional, 
psicomotricidade e de edu-
cação social, entre outros.

“Esta intervenção dirigi-
da, para além dos psicólo-
gos/mediadores, poderá vir 
a envolver outros profissio-

nais especializados em áreas 
como terapia ocupacional e 
da fala, ou psicomotricidade, 
a contratar conforme as ne-
cessidades. O objetivo é co-
nhecer a raiz do problema e 
intervir de forma precoce. 
Quanto mais cedo for a in-
tervenção melhores serão 
os resultados”, explica Paulo 
Silva. 

Este projeto, enquadrado 

nos Planos Integrados e Ino-
vadores de Combate ao In-
sucesso e ao Abandono Es-
colares da AMP, prevê, nu-
ma primeira fase, a criação 
de equipas transversais que 
vão envolver os profissio-
nais das ciências sociais a 
contratar e os professores 
titulares de turma. Na fase 
seguinte, os alunos do 1.º ci-
clo serão alvo de um rastreio 

para a deteção precoce de 
um conjunto de fatores po-
tenciadores de insucesso 
escolar (presentes no Aluno, 
Escola e Família). Na fase fi-
nal procede-se à interven-
ção que vai ser universal, 
mas também dirigida aos 
a l u n o s ,  c o m  p l a n o s 
individuais.

A intervenção será feita 
junto dos alunos, mas tam-
bém dos pais. Serão realiza-
dos quatro seminários, so-
bre os temas “Transição para 
uma nova escola: o papel dos 
pais na adaptação”; “Autori-
dade é dos pais – a obediên-
cia é dos filhos?”; “Pais acima 
da média: o que os pais po-
dem fazer para promover o 
sucesso escolar dos filhos” e 
“Crescer com os filhos” e 
ainda um programa de “Pa-
rentalidade Positiva”.

Além das escolas do 1.º 

ciclo, os estabelecimentos 
de ensino do 2.º e 3.º ciclo te-
rão acesso à ação “Construir 
mais sucesso” que prevê a 
estruturação de atividades 
complementares, incidência 
em temáticas ambientais, 
promoção de competências 
socioeducativas, promoção 
da ligação ao meio local e 
aos recursos existentes na 
comunidade. Será ainda pro-
movido um evento anual na 
área das ciências experi-
mentais e realizado um se-
minário sobre boas práticas 
de promoção de hábitos de 
leitura.

O projeto “Paredes Edu-
ca- Construir Mais Sucesso” 
complementa, desta forma, 
o trabalho feito pela APPIS 
ao nível do 2.º e 3.º ciclo, su-
blinha Paulo Silva, recordan-
do que “foram conseguidos 
bons resultados”.

António Orlando | texto

REGRESSO ÀS AULAS. Ano letivo que arranca nesta sexta-feira no concelho de Paredes, apresenta como novidade o Projeto 
“Paredes Educa – Construir Mais Sucesso”. Paredes apresenta taxas de retenção e desistência acima da média da Área 
Metropolitana do Porto no 2º e 7º ano de escolaridade. 

"Paredes Educa" combate abandono  
e insucesso escolar no 1.º ciclo

PUB

O arranque oficial do ano 
letivo para os cerca de 
11.100 alunos paredenses, 
do pré-escolar ao 12º ano, 
fica marcado pela flexibilida-
de curricular que entrou em 
vigor em julho passado. 

A medida foi alargada a 
todas as escolas e veio dar 
aos agrupamentos alguma 
autonomia na gestão dos 
tempos letivos, na criação de 
novas disciplinas ou na utili-
zação de metodologias de 

ensino adaptadas aos alunos 
e à região onde se inserem. 

A Educação Física voltou 
a contar para a média do Se-
cundário e de acesso ao ensi-
no superior.

Na ação social escolar foi 

criado mais um escalão e há 
regras mais apertadas nas 
matrículas. Há também um 
novo regime legal para a 
Educação Inclusiva, de acor-
do com o qual os apoios dei-
xam de estar centrados ape-

n a s  n o s  a l u n o s  c o m 
deficiência.

O problema apontado 
pelos professores prende-se 
com as dificuldades para im-
plementar todo um novo 
quadro legal que só ficou 

pronto há dois meses.  Este 
ano nas escolas do pré-esco-
lar e 1º ciclo há uma redução 
de cerca de 200 alunos. Em 
Paredes 4.450 alunos fre-
quentam o pré-escolar e o 1º 
ciclo. 

Novo ano escolar, nova flexibilidade curricular

Autarca  Alexandre Almeida, 
deu as boas-vindas aos professores que vão leccionar em Paredes
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PUB

A sessão de abertura do 
ano letivo 2018/2019 decor-
reu no dia 7 de setembro no 
auditório da Escola Secundá-
ria de Paredes com um Semi-
nário/Formação: “Metodolo-
gias para o Sucesso Educati-
vo – 1.º ciclo contou com a 
presença do Vereador do 
pelouro da Educação Paulo 
Silva e do representante Exe-
cutivo da Área Metropolita-
n a  d o  Po r t o ,  M á r i o  R u i 
Soares. 

O momento é, pois, para 
fazer o “exame de admissão” 
ao vereador do pelouro após o 
primeiro ano à frente da tutela 
das escolas do concelho.    

Progresso de Paredes (PP) 
– As escolas de Paredes estão 
em condições para acolher a 
comunidade escolar neste 
novo ano letivo que arranca 
nesta sexta-feira?

Paulo Silva (PS) – Na par-
te que diz respeito ao municí-
pio – 1º ciclo e jardins de in-
fância – no primeiro ano do 
nosso mandato autárquico 
fizemos um trabalho forte 
para tentar resolver os pro-
blemas dos Centros Escola-
res (CE). Ainda não estão to-
dos corrigidos, mas neste 
momento podemos garantir 
que já há melhorias substan-
ciais, de resto, notadas no 
anterior ano escolar: escolas 
onde o aquecimento não fun-
cionava como era o caso do 
CE de Bitarães e outros pro-

blemas estruturais já se co-
meçaram a resolver. Julgo 
que até ao final do novo ano 
letivo os problemas estarão 
corrigidos. Há outros proble-
mas complicados de resolver 
como são a construção de 
coberturas para que os alu-
nos, nos dias de chuva, pos-
sam brincar sem ser dentro 
dos corredores. Penso que 
neste novo ano letivo iremos 
começar a resolver esta 
questão. 

PP - Os problemas de cli-
matização dos CE estão 
resolvidos?

PS – Neste momento o pro-
blema mais complicado é no 
Centro Escolar de Vilela. Esta-
mos já a prever fazer algumas 
soluções para minorar os efei-
tos. Nos outros CE a situação 
está praticamente resolvida. 

PP - O concelho de Pare-
des vai perder escolas?

PS – Sim. Em Rebordosa 

(Escola do Muro) e Gandra 
(Trás-as-Vessadas), ambos os 
jardins de infância fecham por 
falta de alunos. O JI de Trás de 
Várzea em Recarei e o JI de 
Barreiras, em Duas Igrejas, fe-
charam ao abrigo da Carta 
Educativa: o Estado comparti-
cipou a construção dos respe-
tivos centros escolares e a an-
terior Câmara já se tinha com-
prometido com o Ministério 
da Educação com o fecho des-
tes espaços. 

PP- As refeições escolares 
estão concessionadas a em-
presas privadas ou há fabrico 
próprio?

PS – Temos uma parte que 
é concessionada, mas este ano 
vamos aumentar a rede de 
serviço de proximidade. Te-
mos práticas bem-sucedidas. 
São exemplos: em Cête, é uma 
Associação que gere a cantina, 
há ampla satisfação dos pais; 
os Centros Sociais de Sobrosa 
e Louredo estão já a fazer as 

refeições no CE de Sobrosa e 
no de Bitarães e essas duas en-
tidades vão passar agora a fa-
zer, também, as refeições nos 
CE de Mouriz e Paredes. Em 
Mouriz, em associação com o 
Centro Social de Louredo, va-
mos construir uma cantina 
para que as refeições sejam 
feitas na escola. Em Recarei e 
Sobreira será a Associação S. 
Pedro Centro Social da So-
breira e estamos disponíveis 
para alargar ainda mais esta 

António Orlando | texto

ENTREVISTA -  PAULO SILVA, VEREADOR COM O PELOURO DE EDUCAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

“Os alunos que estão a menos de 1500 metros 
da escola vão poder beneficiar do passe 4-18”
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rede de proximidade. A ideia é 
ter refeições de melhor quali-
dade ajudando ao mesmo 
tempo a economia local. 

PP – A Câmara de Paredes 
vai ou não aceitar as transfe-
rências de competências pro-
postas pelo Governo?

PS- Estamos a analisar as 
propostas. É preciso analisar os 
documentos setoriais, que ain-
da não chegaram, para percêbe-
mos aquilo que está em causa. 
Temos de ter algum cuidado. 
Temos de perceber qual é o en-
velope financeiro e se vamos ter 
competências na plenitude ou 
se vão continuar a existir orga-
nismos intermédios, tipo 
DGEST. Isto é, nós pagamos e os 
outros decidem… Terá de ser 
uma decisão muito bem pensa-
da. Por exemplo, em caso de 
transferência de competências 
na educação e saúde, o número 
de funcionários da Câmara du-
plicará e temos obras de fundo 
para fazer nas Secundárias e nas 
EB2,3, etc. Tal como está a pro-
posta não aceitaremos.

PP – Há denúncias de so-
brelotação nos transportes 
escolares…

PS- Em conjunto com a GNR 
temos feito um controle. Nos 
dias em que fizemos essas verifi-
cações não foi reportado ne-
nhum problema. Temos de 
aguardar e ver. Há é um decres-
cimento de alunos e como tal há 
uma menor faturação para as 
empresas. Há também uma no-
vidade nesta questão dos trans-

portes no âmbito da Área Me-
tropolitana do Porto: os alunos 
que estão a menos de 1500 me-
tros da escola vão poder benefi-
ciar do “passe 4-18”; ou seja, os 
alunos sem escalão passam a ter 
um desconto de 25% e os alunos 
com escalão 50% de desconto. 
Até agora o “passe 4-18” custa-
va 30 euros. Aguardamos tam-
bém que o Orçamento de Esta-
do traga melhorias nos passes 
sociais. 

PP - Vai haver reforço do 
pessoal não docente nas 
escolas?

PS – Vamos arrancar o ano 
letivo com o número de funcio-
nários para colmatar as necessi-
dades. Há algumas situações 
que temos de corrigir, porque há 
funcionários que pediram 
transferência para o Ministério 
da Saúde.

PP – O processo de apoio 
aos manuais escolares está 
concluído?

PS – É um processo que es-
tá a decorrer muito bem. A 
adesão dos pais foi muito boa. 

A maior parte dos livros devol-
vidos estavam em bom estado. 
Em relação aos alunos que fre-
quentam o ensino entre o 7º 
ano e o 12º ano, os pais com-
pram os livros num espaço co-

mercial, pedem a fatura e de-
pois entregam uma cópia da 
fatura. No final da primeira se-
mana de aulas vamos entregar 
um formulário para que, num 
curto espaço de tempo, sejam 
reembolsados como aconte-
ceu no ano transato. 

PP - Atendendo a que o go-
verno começa a oferecer os 
livros escolares em determi-
nados anos de ensino, logo há 
aqui uma poupança para os 
cofres da autarquia. No futu-
ro esse dinheiro pode ser ca-
nalizado para o financiamen-
to dos manuais de apoio ao 
estudo?

PS – O compromisso da 
Câmara é que esta poupança 
seja aplicada nos Centros Es-
colares para que eles fiquem 
em condições. Mais tarde po-
deremos estar disponíveis pa-
ra analisar a questão. Aliás, es-
ta é uma excelente discussão 

porque muitas vezes os pais 
são induzidos a comprar o ma-
nual de apoio e depois não é 
usado...   

PP – O número de Creches 
e m  P a r e d e s  é  m u i t o 
reduzido…

PS - É verdade. Principal-
mente no núcleo central do 
concelho. Esta semana estive-
mos reunidos com a Santa Ca-
sa da Misericórdia e penso que 
em breve irá ser readaptada 
uma escola a Creche, na sede 
do concelho, com capacidade 
para 45 crianças que é a média 
da lista de espera. Estamos 
também a trabalhar com as 
IPSS do sul do concelho para 
tentar perceber se há lista de 
espera. Vamos tentar, nos lo-
cais onde há essa necessidade 
e existem escolas fechadas, 
adaptar esses espaços a 
Creches.

Gasóleo Aquecimento

PUB

Paulo Silva ladeado pelo Presidente de Câmara 
e pela Vereadora da Cultura na 

apresentação oficial do novo Ano Lectivo
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O 
Governo insiste em realizar alte-
rações na Educação à revelia dos 
professores, funcionários, pais e 

alunos.
Alguns estudos informam sobre a difi-

culdade de se ter informações completas 
e exatas acerca do saber, das atitudes e 
das crenças dos professores e das condi-
ções em que se espera que eles levem a 
cabo o seu trabalho, já que são os árbitros 
finais de quaisquer mudanças que ocor-
ram, sendo, portanto, importante ter in-
formação segura acerca da maneira como 
tomam decisões e fazem escolhas que es-
tão no centro de suas acções.

O professor produz conhecimento a 

A Guerra da EDUCAÇÃO
partir de suas acções e das acções do alu-
no e, ao mesmo tempo, engendra modos 
de chegar aos objectivos que formulou, 
p r a t i c a n d o  c o m  b a s e  n o  s e u 
conhecimento.

A situação do ensino constrói não ape-
nas o aluno, mas também o professor, pois 
ele também é um sujeito em construção no 
processo.

A reprodução da estrutura do ensino na 
sala de aula é um ponto importante a consi-
derar na elaboração dessa noção. 

De modo geral, podemos supor que é di-
fícil para o professor ver-se como agente 
transformador da estrutura social, pois ele 
nem sequer consegue influenciar a estrutu-
ra à qual está submetido. 

Se o próprio professor não é autônomo, 
sendo restringido pelo papel que é forçado 
a desempenhar pelas instâncias superiores, 
então será, para ele, difícil agir no sentido de 
dar autonomia ao aluno.

Ao lado disso tenta exercer a sua influên-
cia, a formação universitária e a personali-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
mês de setembro é marcado 
pelo início do Ano Escolar. Des-
de já gostaria de deixar os meus 

votos de um ano de sucesso para toda a 
Comunidade Educativa, a começar pelo 
alunos, pais, avós e encarregados de edu-
cação em geral, professores, pessoal não 
docente e todos os que de alguma forma 
estão ligados a esta atividade. 

Voltar à Escola é um momento de re-
começo das rotinas do dia a dia familiar e, 
habitualmente, com uma certa ansieda-
de e alegria com as novidades, a aprendi-
zagem, a pedagogia e toda a logística as-
sociada. Assim, é muito importante que 
sejam criadas as melhores condições 
possíveis para que a Educação não seja 
só um Direito fundamental (consagrado 
na Carta dos Direitos do Homem e na 
Constituição Portuguesa) mas sobretu-
do uma realidade que visa o correto de-
senvolvimento físico e intelectual de 
crianças e adultos e a aquisição de com-

petências e conhecimentos para o exer-
cício de uma cidadania responsável.

É natural em cada arranque do Ano 
Escolar o revisitar de temas da Educação 
para que se possam corrigir problemas e 
realizar o planeamento de novas metas 
desta organização gigante, que muito 
passa pelas determinações do Governo 
e, em Paredes, pelo Município. Este ano 
tem sido tema quente a reposição de di-
reitos laborais dos professores; foi alar-
gada a distribuição gratuita de manuais 
escolares a todos os alunos do 1.º ao 6.º 
ano na escola pública (o que facilita a vida 
à trapalhada que normalmente sucede 
no pagamento dos manuais escolares do 
Município de Paredes); foi apertado o 
cerco à fraude das moradas falsas para as 
matrículas para dar prioridade aos alu-
nos com necessidades educativas espe-
ciais; e, procedeu-se à redução 2 de alu-
nos por turma no ensino básico (1.º, 5.º e 
7.º anos). Em Paredes, o Município deu 
prioridade ao combate ao abandono es-
colar no 1º ciclo, dando continuidade ao 
projeto da APPIS – Associação Paredes 
pela Inclusão Social, que desde 2007 im-
plementou com sucesso no concelho um 
programa cofinanciado por fundos co-
munitários com vista ao apoio com equi-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Arranque do Ano Escolar com a    Carta Educativa “No Bolso”

mariocamilomota@gmail.com

Lisboa, 2018

L
isboa. Cidade canta-
da há muito pelos 
poetas. Assim defi-

nida pelos melhores. Rapari-
ga/descalça e leve,/um vento 
súbito e claro/nos cabelos,/
algumas rugas finas/a esprei-
tar-lhe os olhos,/a solidão 
aberta/nos lábios e nos de-
dos,/descendo degraus/e de-
graus e degraus até ao rio 
(Eugénio de Andrade). Corpo 
amontoado de colinas (So-
phia Mello Breyner Andre-
sen). Lisboa menina e moça 
menina/da luz que os meus 
olhos vêm tão pura/teus 
seios são as colinas varina/
pregão que me traz à porta 
ternura (Ary dos Santos)

Lisboa agora revisitada. 
A mesma luz, o mesmo espa-
ço amplo, o mesmo encanto. 
Os mesmos, antigos e mais 
recentes, locais patrimo-
niais de referência, embele-
zados, muitas vezes recria-
dos. O clássico e o moderno. 
Fernando Pessoa, Amália 
Rodrigues, o Infante D. Hen-
rique, Luís de Camões, Santo 
António, Marquês de Pom-
bal. O rio, local de partida de 
caravelas, e chegada de es-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cravos, escorbuto, especia-
rias e ouro do Brasil, hoje 
passagem de navios de cru-
z e i r o  e  c o m é r c i o 
internacional. 

Agora o cenário vivido é 
outro. Muitos milhares de 
visitantes e turistas ocupam 
e deambulam pelo seu cen-
tro, um linguajar polifónico, 
os transportes públicos e 
privados cheios, num frene-
sim organizado. Lisboa as-
sim revelada é uma mostra 
eloquente da nossa identi-
dade, da nossa História, das 
nossas genialidades e das 
nossas misérias. A cidade 
expõe-se de forma total, 
despudorada, aos olhos e 
emoções de quem aparente-
mente a vê pela primeira 
vez. É um verdadeiro museu 
ao ar livre, ou como uma gu-
loseima, uma prenda. Lis-
boa. Em exposição. Tal como 
os visitantes de Lisboa. 

A Lisboa, palmilhada e 
usufruída tão intensamente, 
precisa de cuidados, de limi-
tes e de planeamento. Para 
que não envelheça, deixan-
do de ser menina e moça, 
para que seja inclusiva para 
todos, especialmente os que 
lá vivem, para que possa ofe-
recer equilibradamente 
oportunidades de vida e de 
sucesso aos lisboetas. 

Se quisermos, se formos 
inteligentes, podemos ali-

cristianoribeiro@gmail.com

viar as consequências nega-
tivas de uma dinâmica inten-
siva de turismo, como pen-
sam fazer Amesterdão, ou 
Veneza ou Barcelona. Na 
recolha e tratamento de lixo. 
No ruído diurno ou noctur-
no. Na legalização generali-
zada dos chamados aloja-
mentos locais. Na elevada 
concentração de pessoas 
em espaços como miradou-
ros, elevadores. Na gestão 
de espaços comerciais e da 
publicidade. Na divulgação 
de uma cultura própria, 
aberta ao mundo mas não 
subserviente à uniformiza-
ção de conceitos e gostos. 

Uma Lisboa com custo de 
vida inflacionado, sem resi-
dentes no seu centro, sem 
atracção a profissionais 
qualificados devido aos cus-
tos da habitação, ou local de 
passagem apressada do tra-
balho para a residência para 
os subúrbios ou vice versa, 
arrisca-se ser uma urbe sem 
alma. 

Uma Lisboa onde se utili-
zam as chico-espertices pa-
ra aumentar as contas dos 
clientes como repetidamen-
te vi no restaurante que os-
tenta um nome sucedâneo 
de Portugal pode não ser um 
ex-libris. Mas um exemplo 
negativo não faz regra. 

Lisboa merece ser visita-
da. E ter dela orgulho. 
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dade do professor que, em sala de aula, deci-
de o que e como vai fazer. Tenta determinar 
os seus objetivos, metodologia e avaliação, 
fundamentados em teorias e autores que 
acredita. 

Há ainda os parâmetros fixados pela Di-
reção da Escola ou outras orientações públi-
cas relevantes. 

Somam-se a isso, as condições de traba-
lho, material pedagógico disponível e a 
remuneração. 

As inovações educacionais, certamente, 
passam pelo exercício da autonomia do 
professor. 

Há pois inúmeros fatores que, historica-
mente, vêm contribuindo para a perda cons-
tante da autonomia do professor. 

Um deles é a padronização da actuação, 
muitas vezes estimulada pela adopção, por 
parte de quem dita as políticas educacio-
nais, de métodos e teorias relacionadas ao 
ensino completamente descontextualiza-
das, como sucede hoje em dia. 

As inovações educacionais somente são 

possíveis num contexto de liberdade de ex-
perimentação e de criatividade. Isso tudo é 
uma fonte de tensão e avaliação constantes 
para o professor que precisa buscar urgente 
actualização e prosseguimento de estudos 
para poder fazer frente aos novos conheci-
mentos e interpretações.

Mas onde vai buscar tempo para isso 
tudo?

Quando se fala do perfil do Profissional 
do Ensino, nos Parâmetros Curriculares, 
estamos diante da utopia, daquilo que aspi-
ramos ser e nunca alcançamos. 

Mas continuamos a viver do improviso. 
E quando vai o professor ensinar? 
Parece-me que os pais não querem 

computadores para os seus filhos, qua-
dros interactivos (que não funcionam), 
internet (quando não há dinheiro para a 
pagar), querem que os professores sejam 
felizes e tornem os alunos felizes através 
da sua profissão de ensinar a aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a 
conviver e aprender a ser.

Arranque do Ano Escolar com a    Carta Educativa “No Bolso”
pas de ação social e da saúde para evitar 
a desistência precoce dos alunos e o 
abandono escolar.

O Projeto Educativo de Paredes foi, 
nos últimos 10 anos, considerado a me-
lhor conquista de desenvolvimento do 
concelho, com reconhecimento da Carta 
Educativa como um modelo a seguir ao 
nível nacional e internacional de um le-
gado que o anterior executivo do PSD 
deixou com evidentes vantagens quer 
nos resultados obtidos pelos alunos quer 
no desenvolvimento sustentável de Pa-
redes. A Carta Educativa implicou uma 
reorganização dos polos escolares do 
Jardim de Infância ao 3º ciclo e introdu-
ziu novas centralidades em diversas fre-
guesias transformando profundamente 
o espaço físico da “Escola” com muitas 
melhorias de conforto e de recursos para 
aprendizagem, mas também com erros 
de falta de adaptação de alguns projetos 
à realidade regional. Como todo e qual-
quer projeto, a melhoria contínua é algo 
que se introduz depois  de ter  a 
experiência!

Com exceção da primeira hora, em 
que o partido socialista que hoje governa 
a Câmara de Paredes aprovou a Carta 
Educativa concordando com o modelo e 

as alterações que introduziu no conce-
lho, a partir daí a crítica e o “bota-baixis-
mo” deste projeto transformador foi 
uma arma política utilizada como instru-
mento de arremesso para afirmar a ne-
cessidade de mudar, alterar ou parar. 

Agora, chegados ao poder, os socialis-
tas voltam a inverter a posição para “me-
ter a Carta no bolso” e começar na sua 
primeira oportunidade (ao fim de um ano 
de mandato) por se refugiar na culpa da 
Direção Geral de Educação para o fecho 
do Jardim de Infância de Trás da Varzea, 
em Recarei, não esquecendo de prever 
outros encerramentos em Rebordosa 
(Escola do Muro), Gandra (Trás-as-Ves-
sadas) e Duas Igrejas (Jardim de Infância 
de Barreiras). Para quem refutava a Car-
ta Educativa em campanha eleitoral, exi-
gia-se mais frontalidade com os pais, 
alunos, professores e a comunidade edu-
cativa em geral.

Uma vez que no arranque se espera 
que tudo corra melhor, recordo que o 
modelo da Carta Educativa prevê altera-
ções sempre que se verifique que a dinâ-
mica das Escolas ou Jardins de Infância 
se modifique – pois se as instituições são 
boas e têm crianças deve ser dada 
continuidade.

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.

Combater o insucesso

O 
combate ao insu-
cesso e abandono 
escolares é o gran-

de objetivo de um projeto 
promovido pelo Município 
de Paredes, que terá início 
neste novo ano letivo, e que 
se designa por Paredes Edu-
ca -Construir Mais Sucesso.

O  p r o j e t o  PA R E D E S 
E D U C A  -  C O N S T R U I R 
MAIS SUCESSO enquadra-
-se nos Planos Integrados e 
Inovadores de Combate ao 
Insucesso e ao Abandono 
Escolares  e pretende inter-
vir ao nível da promoção do 
sucesso escolar e da pre-
venção do abandono esco-
lar precoce.

Intervir ao nível da pro-
moção do sucesso escolar e 
da prevenção do abandono 
escolar precoce, combaten-
do o insucesso e reforçando 
ações que promovam me-
lhores resultados, com es-
pecial enfoque no 2.º e 7.º 
anos de escolaridade.

O projeto “Paredes Edu-
ca – Construir mais suces-
so” com um investimento 
superior a 574 mil euros, 
cofinanciado por fundos co-
munitários no quando Por-
tugal 2020, para dois anos, 
vai permitir colocar 12 téc-
nicos da área da psicologia e 
da psicologia clínica, tera-
pia da fala, terapia ocupa-
cional, psicomotricidade e 
de educação social, entre 
outros, a apoiar 4.626 alu-
nos, dos quais 2.991 corres-
pondem ao 1.º ciclo.

O projeto abrangerá to-
dos os estabelecimentos de 
ensino básico do concelho 
de Paredes, e terá particu-
lar incidência nas escolas do 
1.º ciclo.

Através dele, pretende-
-se colocar nas escolas me-
diadores e outros profissio-
nais especializados em te-
rapias complementares, 

como a terapia da fala ou 
terapia ocupacional, que 
desenvolverão uma atua-
ção concertada com o(a)s 
professores do 1.º ciclo titu-
lares de turma, particular-
mente nos 1.º e 2.º anos de 
escolaridade, no sentido de 
potenciar o sucesso escolar 
do(a)s aluno(a)s.

Para a Câmara Municipal 
de Paredes o objetivo “é co-
nhecer a raíz do problema e 
intervir de forma precoce. 
Quanto mais cedo for a in-
tervenção melhores serão 
os resultados”.

A intervenção será feita 
junto dos alunos, mas tam-
bém dos pais. Serão realiza-
dos quatro seminários, so-
bre os temas “Transição pa-
ra uma nova escola: o papel 
dos pais na adaptação”; “Au-
toridade é dos pais – a obe-
diência é dos filhos?”; “Pais 
acima da média: o que os 
pais podem fazer para pro-

mover o sucesso escolar 
dos filhos” e “Crescer com 
os filhos” e ainda um pro-
grama de “Parentalidade 
Positiva”.

Além das do 1.º ciclo, as 
escolas de 2.º e 3.º ciclo te-
rão acesso à ação “Cons-
truir mais sucesso” que pre-
vê a estruturação de ativi-
dades complementares, 
incidência em temáticas 
ambientais, promoção de 
competências socioeduca-
tivas, promoção da ligação 
ao meio local e aos recursos 
existentes na comunidade. 
Será ainda promovido um 
evento anual na área das 
ciências experimentais e 
realizado um seminário so-
bre boas práticas de promo-
ção de hábitos de leitura.

A participação do(a)s 
aluno(a)s no projeto implica 
a autorização escrita por 
parte do(a)s encarrega-
do(a)s de educação.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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O Diogo Silva, o Eduardo 
Costa, a Marisa Carvalho, a 
Márcia Rocha, a Maria Inês e a 
Francisca Sousa, foram  os jo-
vens da Freguesia de Baltar 
que se inscreveram no progra-
ma voluntariado Jovem do 
Instituto Português da Juven-
tude e que entre o dia 3 de Se-
tembro e o dia 14 de Setembro  
percorreram  a Vila de Baltar, 

devidamente identificados e 
com o objetivo de promover 
junto da população as práticas 
de preservação da natureza, 
florestas e respetivos ecossis-
temas, através da sensibiliza-
ção das populações em geral, 
bem como da prevenção con-
tra os incêndios florestais e 
outras catástrofes com impac-
to ambiental.

O programa foi o  seguinte: 
dias 3 e 4 : Sensibilização com a 
entrega de panfletos à popula-
ção: dias 5 , 6 e 7 : Limpeza de 
Parques florestais; dias 10; 11 
e 12: vigilância móvel e dias 13 
e 14: vigilância Fixa.

Os jovens limparam vá-
rios pontos de Baltar, com 
especial incidência na Serra 
do Muro e as suas áreas en-
volventes, onde recolheram 
muitos Kg de detritos. A falta 
de civismo e consciência eco-
lógica  reflete-se nas inúme-
ras descargas  de lixo feitas 
em muitos pontos e que os 
jovens tiveram o cuidado de 
identificar. Espera-se que es-
te projeto tenha servido para 
despertar um outro tipo de 
comportamento perante um 
espaço florestal  que é essen-
cial para a qualidade de vida 
de todos nós.

    BALTAR

PROGRAMA VOLUNTARIADO JOVEM 

Jovens ao serviço da comunidade
FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia 
tem uma componente so-
cial, na qual tem o dever de 
proporcionar aos baltaren-
ses que reúnam determina-
das condições específicas, 
momentos de salutar conví-
vio e cultura. Numa época 
dominada pelas redes so-
ciais, em que uma grande 
maioria vive para si e para o 
cumprimento de objetivos, 
a solidão é um dos flagelos 
deste século XXI, principal-
mente ao nível das faixas 

etárias mais avançadas. É 
apenas neste contexto de 
responsabilidade social que 
a Junta de Freguesia desen-
volveu o esforço para pro-
porcionar o calor humano e 
a troca de experiências en-
tre aqueles que ainda têm 
muito para dar à sociedade 
local, principalmente ao ní-
vel da experiência de vida e 
da alegria de viver. Os parti-
cipantes têm no mínimo 60 
anos e o limite de 244 ins-
critos foi atingido.  No pró-

ximo dia 22 de Setembro,  o  
programa é o seguinte: 8h- 
Comparecer Junto à Junta 
de Freguesia ; 8h30 - Parti-
da; 10h - Chegada a Viana ( 
Pequeno almoço e pequeno 
p a s s e i o  p e l a  c i d a d e ) ; 
11h30- Partida;  12h15- 
Chegada a Ponte de Lima ( 
Almoço e visita à cidade ); 
15h30 - Partida; 16h30- 
Chegada a Caminha ( lan-
che e passeio pela cidade); 
18h - Partida; 19h30- Che-
gada prevista a Baltar.

As festas em honra da 
Nossa Senhora das Neces-
sidades foram da respon-
sabilidade da Comissão de 
Festas que envolveu a As-
sociação Clube Jazz de 
Baltar, com o apoio da Jun-
ta de Freguesia de Baltar. 
Entre os dias 11 e 15 de 
Agosto existiu uma dinâ-
mica e um colorido espe-

cial na Vila de Baltar que 
culminou com a bonita 
procissão que contou com 
a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de 
Paredes, Dr. Alexandre Al-
meida, do Presidente da 
Junta de Freguesia de Bal-
tar, Jorge Coelho que fo-
ram acompanhados pelo 
presidente da Associação 

C l u b e  J a z z  d e  B a l t a r, 
Agostinho 

Carneiro. 
O Padre Mário João, a 

polícia municipal de Pare-
des e os bombeiros volun-
tários de Baltar, deram o 
seu contributo essencial 
para o sucesso de uma fes-
ta com tradição secular em 
Baltar. 

PASSEIO SÉNIOR ( 22 DE SETEMBRO DE 2018)

Viana do castelo - Ponte de Lima – Caminha

"Festas da Nossa Senhora das Necessidades,  
Baltar 2018" foram um grande sucesso

O Cemitério de Baltar 
era um dos raros cemité-
rios que tinha as suas por-
tas permanentemente 
abertas, apesar de existir 
um horário de funciona-
mento que não foi colocado 
em prática ao longo dos 
anos. Face aos comporta-
mentos menos próprios 
denunciados na Junta de 
Freguesia e a atividades 
que não se coadunam com 
o respeito que o espaço sa-

grado merece, a Junta de 
Freguesia decidiu cumprir 
efetivamente o horário que 
se encontra afixado há lon-
gos anos:Verão ( 8h-21h); 
Inverno ( 8h-20h). Se os 
comportamentos, por inva-
são de propriedade, persis-
tirem, a Junta de Freguesia 
estudará outras possibili-
dades de vigilância ele-
trónica. As chaves do cemi-
tério estão com o Sr. Fran-
cisco Costa ( morador em 

frente à Casa Paroquial), 
com a senhora Dona Paula ( 
responsável pela limpeza) e 
com a senhora Deolinda 
Durães.

A Junta de Freguesia 
pede a maior compreen-
são, mas não teve outra al-
ternativa face aos graves 
acontecimentos denuncia-
dos e que colocam em cau-
sa a urbanidade, o civismo e 
o  r e s p e i t o  q u e  o  l o c a l 
merece.

Cemitério de Baltar tem horário de funcionamento
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O Grupo Desportivo da 
Portela no passado mês de 
a g o s t o  c e l e b r o u  o  4 3 º.  
Aniversário. 

“Uma instituição com 
um historial  de tantos e 
tantos anos de dedicação a 
uma causa e a uma comuni-
dade que, felizmente, sabe 
reconhecer o quanto a que-
remos”. É desta forma que 
os responsáveis se dirigem 
ao trabalho desenvolvido 
ao longo dos tempos e re-
lembram que “a instituição 
é composta de homens e 

mulheres empenhados e 
dedicados à causa pública, 
disponíveis para ajudar e 
trabalhar em prol da comu-
nidade trabalham todos os 
dias, na direção, para que 
esta casa seja a casa da co-
munidade inteira”. “Este é o 
resultado do trabalho de 
anos, consequência direta 
dos sucessos, do mérito in-
dividual e coletivo e do es-
forço de todos quantos aju-
dam a organizar o Grande 
Prémio que já vai na sua 
12ª. edição. Por seu lado, o 

presidente da direção da 
Associação Grupo Despor-
tivo da Portela, disse que 
“43 anos depois, prossegui-
mos o caminho aberto pe-
los fundadores UDP depois 
mais tarde GDP, Abel Silva 
agradeceu e elogiou as re-
lações com a autarquia Pa-
redense, agradecendo “a 
forma como desenvolve-
m o s  a s  n o s s a s  r e l a ç õ e s 
pessoais e institucionais. 
Valorizo muito o cumpri-
mento dos compromissos 
assumidos.

Já no final do dia houve 
tempo para todos os mem-
bros da direção da Associa-
ção GDP apresentaram as 
danças de salão. Também 
foram cantados os para-
béns por todos os presentes 
onde constavam o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes Dr Alexandre 
Almeida e Vereador da Câ-
mara Municipal de Paredes 
Elias Barros e a Presidente 
da Junta de Rebordosa bem 
como vários elementos do 
executivo.

43.º Aniversario do GDP

    BITARÃES

Festas em Honra de Nossa 
Senhora  dos Chãos

Veteranos de Guerra  
do Vale do Sousa 

No passado dia 8, 
realizaram-se as tra-
dicionais festas em 
honra da Natividade 
de Nossa Senhora. 
Bitarães festejou es-

te aniversário com 
grande alegria, pena 
foi o tempo não aju-
dar, pois na hora da 
procissão choveu co-
piosamente o que fez 
com que a mesma se 
realizasse no dia se-
guinte, domingo dia 
9. Esperemos melhor 
tempo para o próxi-
mo ano.

No próximo dia 
20 de Outubro, os 
Veteranos de Guer-
ra de todo o País en-
contrar-se-ão em 
Lisboa, em Belém, 
junto ao monumen-
to erigido em honra 
dos veteranos mor-
tos no Ultramar on-
de lhes  vão prestar 
homenagem. A De-
legação do Vale do 
Sousa também se 
fará representar. 
Para tal teremos um 
autocarro que sairá 
de Bitarães do local 
do costume. Para fa-
zer a sua inscrição 

deverá dirigir-se ao 
Café Central, em Bi-
tarães, ou telefonar 
para o telf. 255 777 
620 ou telm:  918 
692 614 ( SR Cas-
tro) . 

I n s c r i ç õ e s  a t é 
dia 10 de Outubro.

As eleições para 
a nova direção dos 
Veteranos de Guer-
ra do Vale do Sousa 
e Direção Nacional 
serão em DEZEM-
BRO.  Por tal motivo 
necessitamos que 
haja listas para es-
t a s  e l e i ç õ e s  d a 
Delegação.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

Nos dias 14, 15 e 16 de Se-
tembro de 2018, irá realizar-
-se em Cristelo o evento deno-
minado “CULTURA ENTRE 
NÓS”, cuja organização está a 
cargo da Junta de Freguesia de 

Cristelo, que arrisca em cha-
mar-lhe o “evento do ano”.

Este ano celebra-se a 10.ª 
edição do evento, e como tal, a 
JF Cristelo promete superar 
todas as expectativas, arris-
cando um formato diferente 
daquele a que a população 
Cristelense está habituada.

De salientar, desde logo, a 
mudança do local, que será no 
exterior da antiga escola pri-

mária da freguesia, sita na Rua 
Arnaldo Tedim, que terá deco-
ração luminosa para abrilhan-
tar o evento. Haverá ainda 
tendas para exposição e venda 
de artesanato e também de-
correrá ao longo dos três dias 
o “Festival da Febra”.

A programação apresenta-
da para o evento é a seguinte:

No dia 14 de Setembro, a 
partir das às 21h, ocorrerão 

actuações de Tunas Universi-
tárias, e Bandas de Garagem, e 
no final ocorrerá a entrega de 
prémios de mérito escolar.

No dia 15 de Setembro, a 
população, mediante prévia 
inscrição, poderá participar 
em workshops gráti, a partir 
das 15h, intitulados “Artes Cir-
censes” e o “Burro Mirandês”, 
neste último os inscritos pode-
rão estabelecer contacto com 

animais. Para o final do dia fica 
reservada a missa do estudan-
te, e pelas 21:30h o grande o 
desfile da Associação “Ser So-
cial” e do Comércio Local, ha-
verá ainda um espectáculo de 
fogo, e animação de um cantor 
popular!

No dia 16 de Setembro, a 
população poderá contar com 
entretenimento, a partir das 
15h, através da participação 

em jogos tradicionais, e ainda 
presenciar as actuações dos 
grupos associativos da fregue-
sia. Para as 21h está destinada 
a apresentação de uma repor-
tagem denominada “Com va-
lor e humor” – Questelo TV, 
seguida de uma homenagem 
aos desportistas da freguesia, 
ficando o encerramento do 
evento a cargo do humorista 
Jaimão.

    CRISTELO

10 anos de  “CULTURA ENTRE NÓS” em Cristelo

CARLA
NUNES

M ú s i c a ,  a l e g r i a ,  d e s -
contração e artesanato de 
qualidade. Isso foi o que se 
encontrou na terceira edi-
ção do Youth Festival de 
Rebordosa, realizada no 
passado mês de julho no 
Parque de Rebordosa. O 
evento, que foi de 7 dias, 
movimentou o Parque do 
Rio Ferreira.

Rebordosa youth festi-
val já é uma tradição. Ten-
das foram montadas para 
abrigar os visitantes, que 
saborearam deliciosos e 

variados petiscos criados 
na própria região e presti-
giaram a musicalidade, de 
grupos como a Tuna, Ran-

cho Folclórico, Grupo JJF, 
Tino de Rans, João Almei-
da entre outros. Propor-
cionaram muita alegria.

Os representantes da 
Câmara Municipal de Pa-
redes assim como da Junta 
de Freguesia de Rebordo-
sa estiveram presentes e 
fizeram avaliação positiva 
à terceira edição do festi-
val. “Foi um evento muito 
esperado e que atendeu 
todas as expectativas. O 
público compareceu os ar-
tigos expostos e mesmos 
as ementas que existiam 
agradaram os visitantes. 
Além disso, tudo decorreu 
com tranquilidade e total 
descontração.”

O Rebordosa youth fes-
tival pelo 3º. ano consecu-
tivo teve um Programa va-
riado nas várias vertentes 
culturais gastronómicas. 

    REBORDOSA

3ª. Edição do Rebordosa Youth Festival

PAULO 
PINHEIRO
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A 
cidade de Paredes 
foi palco da I Edi-
ção da “Especial 

Sprint Paredes”, uma espécie 

de prova de contrarrelógio 
automóvel inserida no plano 
municipal para “dar vida a Pa-
redes”. A prova decorreu no 
passado domingo, dia 10 de 
setembro, nas imediações do 
Parque da Cidade.

Na Especial Sprint partici-
param cerca de 60 pilotos da 
elite nacional do desporto au-
tomóvel com destaque para 
José Pedro Fontes, Pedro 
Meireles, Rui Madeira, Mi-
guel Barbosa, João Barros, 

Joaquim Alves, Manuel Cas-
tro, Alfredo Barros, António 
Dias, Elias Barros. Adruzilo 
Lopes fez-se ao asfalto com o 
carro zero por a sua “máquina 
de rali” estar com problemas 
mecânicos.

A prova que decorreu num 
traçado com pouco mais de 
dois quilómetros, entre o Par-
que da Cidade e Parte do tra-
çado da CRIP, arrastou alguns 
milhares de entusiastas e 
curiosos para um domingo di-

ferente. A entrada no evento 
foi gratuita à exceção dos cer-
ca de 300 lugares de bancada 
que tiveram um custo simbó-
lico e solidário de três euros 
que reverteu para os Bombei-
ros Voluntários de Paredes.

António Orlando | texto

AUTOMÓVEIS. Traçado rápido fez as delícias dos fãs da modalidade. Receita da bancada reverteu para os bombeiros vo-
luntários de Paredes

“Pneus a queimar”  
animaram cidade de Paredes 
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Conan Osiris, Luís Severo, 
Filipe Sambado e Mundo Segun-
do destacaram-se dos demais da 
sexta edição do Indie Music Fest 
festival que, reuniu cerca de 40 
bandas de música nacional, nu-
ma "celebração artística inde-

pendente".  O Indie Music Fest 
realizou-se nos dias 30 e 31 de 
agosto e 1 de setembro, como 
habitualmente, no Bosque do 
Choupal, em Baltar. 

O concerto mais esperado 
do Indie, a atuação de Conan 

Osiris, teve lugar no palco relva 
no último dia do festival. Com 
Conan Osiris, os risos são instan-
tâneos. Cantou temas como “Eu 
Adoro Bolos”, “Celulitite” e “Bor-
rego”, sempre acompanhado 
pela  performance do seu 
bailarino.

Os Papercutz, projeto de 
Emmy Curl e do produtor Bruno 
Miguel, soltaram as suas harmo-
nias sonhadoras pelo palco rel-
va.  No Indie Music Fest “as úni-
cas diferenças entre o dia e a 
noite são as fontes de ilumina-
ção e a cor do céu. A festa dura 
23 horas por dia – e a música 24”, 
sintetizou Sofia Silva, uma das 
muitas festivaleiras que passa-
ram pelo Choupal de Baltar. 

Diversidade fez parte do Indie Music Fest 2018

M
ais de 2500 par-
ticipantes fize-
ram o pelotão da 

Caminhada Solidária que an-
gariou 20.976, 80 euros a fa-
vor das crianças da Unidade 
de Oncologia Pediátrica do 
Hospital de São João.

Entre os milhares de anóni-
mos que meteram os pés ao 
caminho por uma boa causa 
houve também a presença de 
caras bem conhecidas do des-

porto: Inês Henriques (cam-
peã europeia nos 50 quilóme-
tros marcha e madrinha da ca-
minhada); Jaime Pacheco 
(treinador de futebol e padri-
nho da caminhada); Fernando 
Gomes (bi-bota de ouro do FC 
Porto); José Regalo (ex-atleta 
do União de Paredes); Duarte 
Gil Barbosa (atleta e promotor 
de eventos solidários); Marta 
Martins (atleta da Maia); e 
Berta Ferreira (atleta de Va-
longo) entre outros.

 “Estou muito feliz por esta 
adesão massiva, com mais de 

2500 pessoas que acorreram 
a esta causa nobre para apoiar 

as crianças que estão no hospi-
tal S. João com problemas on-

cológicos”, disse Alexandre 
Almeida equipado a rigor. O 
autarca de Paredes fez o per-
curso com os seus vereadores 
ao lado da madrinha Inês 
Henriques. 

“Fui muito bem-recebida e 
estou muito feliz por as pes-
soas terem aderido. Todos jun-
tos ajudamos as crianças com 
problemas oncológicos” exul-
tou a campeã europeia nos 50 
quilómetros marcha. 

A partida para a caminhada 
foi dada pelo ex-futebolista do 
FC Porto Fernando Gomes. 

“Já participei noutras ocasiões 
com alguma adesão, mas aqui 
confesso que ultrapassa tudo. 
Como todos os que estão aqui 
fico muito contente pelo êxito 
que reverte para as crianças”, 
confessou o bi-bota d´ouro.

O evento de cariz solidário 
foi organizado pela Câmara 
Municipal de Paredes e pelo 
grupo “Viver Melhor”, projeto 
de apoio a doentes oncológi-
cos. Refira-se que setembro é 
o mês dedicado internacional-
mente à sensibilização para o 
cancro infantil.

SOLIDARIEDADE. Paredes associou-se à causa do cancro infantil com uma caminhada e corrida solidária de cinco quilómetros. A 
prova decorreu no domingo, dia 9 de setembro, com partida e chegada no Parque da Cidade.

Paredenses dão cheque de 20 mil euros  
a crianças oncológicas 

António Orlando | texto

PUB
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  SET'18

LORDELO 

AUDITÓRIO 
Até dia 30 set

Exposição Coletiva de Artes 

Plásticas| Emoções em Forma 

de Arte

 

BIBLIOTECA
Setembro

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis | Plantar 

um beijinho | Amy Krouse 

Rosenthal

Louredo

Dia 29

Igreja S. Cristóvão de Louredo| 

Concerto | Ano europeu do 

Património 

 

PAREDES (cidade)

Dias 15 e 16 

18h-23h e 11h-18h 

Parque da Cidade (campo de 

futebol)| Festival do Churrasco 

|Entrada livre | Comidas: a 

3,50€ e a 5€ 

Até dia 21 

De segunda a sábado 

Exposição | Loja Interativa de 

Turismo de Paredes| Exposição 

A História das Cómodas e... 

"Entre Paredes"

Até dia 30

De 2ªfeira a 6ªfeira| Casa da 

Cultura de Paredes| Exposição 

| 160 anos do Caminho de Ferro 

em Portugal

PUB

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
UM NOVO AMANHÃ

AUTOR:
DOROTHY KOOMSON

No final dos anos 80, em Lon-
dres, duas meninas de oito anos 
partilham o mesmo nome e a mes-
ma paixão pelo ballet. Nada as po-
derá afastar uma da outra, nem do 
sonho de, um dia, se tornarem bai-
larinas profissionais mundialmen-
te famosas. 

Mas um ato de maldade de um 
homem destrói todos os sonhos 
de infância e promete derrubar de 
vez o mundo das duas amigas. E, 
assim, Veronika e Veronica se-
guem caminhos diferentes e invi-
síveis, desprovidos de fantasia ou 
esperança. 

Vinte anos depois, as memó-
rias da amizade e a necessidade de 
mudar de vida vingam, forçando 
um novo cruzar de caminhos e a 
busca de um novo rumo, juntas.

A ALORD tem abertas as ins-
crições para as diferentes forma-
ções lecionadas pela escola de ar-
tes da Fundação, designadamente 
música e dança.

Na música está garantida a for-
mação instrumental em canto, 
clarinete, flauta transversal, pia-

no/órgão, percussão, saxofone, 
viola/guitarra, violino, entre 
outros. 

Na dança serão ministradas 
aulas de ballet, danças de salão e 
hip hop. Os interessados devem 
fazer a respetiva inscrição na sede 
da Fundação ALORD.

Também em fase de inscrições 
está a participação nos ateliês. No 
dia 19, realiza-se o ateliê de “ex-
pressão dramática” e, no dia 26, o 
ateliê “artes manuais- painel em 
macramé”. Apesar de gratuitos, a 
participação nos ateliês carece de 
inscrição prévia.

Rafael Moreira, aluno do Con-
servatório de Música de Paredes 
na classe de trompete do Prof. 
Sérgio Pereira, foi laureado com 
o 1º Prémio - Categoria C, no XXI 
Concurso Paços Premium 2018.

O jovem paredense trouxe pa-
ra casa, como prémio um cheque 
de 200 euros e respetivo troféu 
referente à categoria C destina-
da a alunos até 15 anos de idade.

O XII Concurso Internacional 
de Música Paços’ Premium – 
2018 abrangeu as classes de Gui-
tarra, Flauta Transversal e Trom-
pete e decorreu entre 7 e 15 de 
julho de 2018, no Auditório da 
Academia de Música de Paços de 
Brandão. 

O concurso anual destina-se 
aos alunos do ensino artístico es-
pecializado da música.

Inscrições abertas n'ALORD 

Prémio Aluno 

T
iago Sousa,  cantor, 
bailarino e ator que 
participou em diver-

sas produções nacionais, lan-
çou no dia 8 de setembro em 
Recarei o seu primeiro álbum.

A festa de apresentação do 
disco, que contou com a cola-
boração de Marcus Levy, pro-

dutor de artistas como Daniela 
Mercury, decorreu num bar da 
vila da Sobreira. 

Após o lançamento do disco 
Tiago Sousa, 18 anos, natural e 
residente em Recarei, partiu 
para Londres,  onde vai  fre-
quentar,  nos próximos dois 
anos, um curso numa das me-
lhores faculdades de teatro 
musical de Inglaterra, a The 
Mta.

PROTAGONISTA. Jovem músico do Vale do Sousa lançou álbum. Jovem com 
percurso multifacetado nas artes de palco regressa a Londres para novo curso 
de teatro musical.

Um talento precoce  
de Recarei para o mundo 

António Orlando | texto
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FALECEU

LAURA DA SILVA GOMES
Faleceu no dia 1 de agosto com 80 anos. 
Era natural e residente em Bitarães -  
Paredes. Era viúva de Luís Nunes Garcês.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA AMÉLIA 
ROSA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de agosto com 86 anos. Era 
natural e residente em Louredo - Paredes. Era 

viúva de José Moreira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA AUGUSTA  
DA SILVA LOPES
Faleceu no dia 5 de agosto com 74 anos.  
Era natural de Lodares  –  Lousada e residente 
em Bitarães - Paredes. Era viúva de Manuel 

Pereira da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /  PAREDES

FALECEU

EMILIA DE LOURDES 
DE SOUSA CORREIA
Faleceu no dia 1 de agosto com 66 anos. 
Era natural e residente em Beira - Paredes. Era 

viúva de Adão Nunes.

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

FILIPE RICARDO  
DA ROCHA RIBEIRO
Faleceu no dia 18 de agosto com 41 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente em França Era divorciado.

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

CASTELÕES DE CEPEDA

FALECEU

JOSÉ MANUEL  
ALVES DO COUTO
Faleceu no dia 22 de agosto com 61 anos.  
Era natural de Nespereira-Lousada e residente 
em Beire - Paredes. Era casado com Guilhermi-

na Correia Torres.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ÁLVARO DA SILVA
Faleceu no dia 9 de setembro com 64 anos. 
Era natural de Miragaia – Porto e residente 
na Av. 25 de Abril, n.º 51, 3º Dirt. Frt. Rebor-
dosa, Paredes. Era viúvo de Maria Adelina 

Ferreira da Silva.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

REBORDOSA / PAREDES

FALECEU

DEOLINDA AUGUSTA 
MARTINS FERREIRA
Faleceu com 74 anos. Era natural de Castelões 
de Cepeda- Paredes e residente na Rua Padre 
Américo, n.º 52 B, Paredes. Era solteira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

PAREDES

FALECEU

MARIA CECÍLIA 
GONÇALVES LEÃO
Faleceu no dia 3 de setembro com 82 anos. Era 
natural de Baltar – Paredes e residente na Rua 
de S. Miguel, n.º 36, Baltar, Paredes. Era casada 

com Jerónimo Ferreira Magalhães.

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 da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR / PAREDES
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FALECEU

ALCIBÍADES  
DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 1 de setembro com 82 anos. Era 
natural da Madalena – Paredes e residente na 
Rua da Agrela, n.º 158, Madalena, Paredes.  Era 

casado com Joaquina Moreira Marques.

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  
MADALENA/ PAREDES

FALECEU

ALCINA FERREIRA  
DE CAMPOS
Faleceu no dia 9 de agosto com 93 anos. Era 
natural Besteiros-Paredes e residente na Rua 
das Cancelas, n.º 77, Besteiros, Paredes. Era 

viúva de João Pereira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANA MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 6 de agosto com 94 anos. Era na-
tural Besteiros-Paredes e residente na Rua da 
Nora, Madalena, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Pacheco.

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

MADALENA / PAREDES

FALECEU

ILDA MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 9 de setembro com 91 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Rua de 
Soutelo, n.º 333, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Francisco Barbosa Valente.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 4 de agosto com 89 anos. Era 
natural Cristelo-Paredes e residente na Trav. 
da Plaina, n.º 10, Louredo, Paredes. Era viúvo de 

Engrácia Nunes Gaspar.

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  
LOUREDO / PAREDES

FALECEU

LUCINDA 
FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 25 de agosto com 94 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Calçada 
da Costa, n.º 29, Lordelo, Paredes. Era viúva de 

Manuel Carneiro da Silva.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

AVELINO DA ROCHA 
(BONECA)
Faleceu no dia 23 de agosto com 74 anos. Era 
natural Marecos-Penafiel e residente na Rua D. 
Afonso Henrique, n.º 106, Paredes. Era casado 

com Maria da Conceição da Rocha Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO LUÍS DE 
OLIVEIRA LOURENÇO
Faleceu no dia 9 de agosto com 56 anos. Era 
natural Cristelo-Paredes e residente na Trav. de 
Marcus, n.º 4, Cristelo, Paredes. Era divorciado.

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  
CRISTELO/ PAREDES

FALECEU

EUGÉNIO FERREIRA 
MOREIRA
Faleceu no dia 5 de setembro com 60 anos. Era 
natural Besteiros-Paredes e residente na Rua 
de S. Cosme, n.º 960, Besteiros, Paredes. Era 

casado com Alda Ferreira Rosendo 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 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  
BESTEIROS / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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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

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

FALECEU

UNDINA MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 21 de agosto com 79 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Rua 
José Pedro, n.º 62, Lordelo, Paredes. 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 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 ALICE 
DA SILVA CASTELO
Faleceu no dia 17 de agosto com 81 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Rua de 
Cerqueda, n.º 437, Lordelo, Paredes. Era viúva 

de Manuel de Oliveira.

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

OLIVIA PEREIRA BAPTISTA
Faleceu no dia 10 de setembro com 89 anos. 
Era natural de Ferreira-Paços de Ferreira e 
residente em Sobrosa, Paredes. Era viúva de 
Joaquim Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral . Participam também que a missa de 7º dia será celebra-
da no dia 15 de setembro, sábado, pelas 20:30 horas, na Igreja 
Paroquial de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem neste ato religioso.

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

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

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

ALICE RIBEIRO MARTINS 
(ALICE DO MOINHO)
Faleceu no dia 5 de setembro com 92 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Estrada 
Nacional 209, n.º 2884, Lordelo, Paredes. Era 

viúva de Américo Alves 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 qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOSÉ DA COSTA DIAS 
(CANABARRO)
Faleceu no dia 5 de setembro com 67 anos. Era 
natural Frazão-Paços de Ferreira e residente na 
Rua do Atoleiro, n.º 336, Lordelo, Paredes. Era 

casado com Margarida da Silva Passos Dias.

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

RITA FERREIRA DOS REIS
Faleceu no dia 9 de agosto com 87 anos. Era 
natural Lordelo-Paredes e residente na Estrada 
Nacional 209, n.º 5021, Lordelo, Paredes. Era 
viúva de Fernando Ferreira Passos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Anúncie aqui neste espaço
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