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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
revolução de 1974 alterou a vida da 
nossa sociedade, nos usos, nos costu-
mes e no emprego. Depois da liberdade 

e da esperança no salto social das novas gerações, 
também apareceu mais liberalismo económico. Fa-
lemos de emprego. Subiram a cultura e os conheci-
mentos. Baixou o emprego fixo, e a vida tornou-se 
mais instável. Muitos trabalhadores vivem aflitos, 
porque querem ter família e não se sentem seguros. 
Hoje aqui, amanhã acolá, depois no desemprego. 
Há poucas décadas, quem queria trabalhar tinha 
sempre onde o fazer e assegurava emprego para a 
vida. Hoje já nem pensa vir a ter reforma. O empre-
gado chegava ao quadro da empresa como apren-
diz, desenvolvia os conhecimentos, tornava-se ofi-
cial, ia para o serviço militar obrigatório e no regres-
so voltava a ocupar o seu posto de trabalho, com 
alegria e vantagem para as partes (patrão e empre-
gado). Hoje!... nada disso existe.
Quero escrever em tributo a um jovem de 14 anos, 
nascido em Freixo de Espada à Cinta, em 1942, 

que desde os 12 já sabia coser couros 
cabeludos de meninos da sua idade 
no consultório do médico da aldeia, 
que considerou como Mestre, e que 
resolveu vir para Paredes, como 
aprendiz de farmácia. Trata-se do Sr. 
Fernando Augusto Araújo, conhecido 
por Sr. Fernando da Farmácia. Desco-
briu através do médico de Freixo, 
amigo da farmacêutica de Paredes, 
Dr.ª Marieta Ruão, a oportunidade de 
poder satisfazer a sua vontade de se 
ligar à saúde e assim lá veio para 
aprendiz de vendedor de medicamentos. “Era um 
momento de criar alguém, como filho, desconhe-
cido para os Paredenses, mas que fosse respeita-
do no seu posto e sério”, afirmava a dona da Far-
mácia Ruão. Assim aconteceu. O rapaz tinha que 
decorar os nomes dos medicamentos e decifrar a 
“gatafunhada” escrita pelos médicos. Segundo ele, 
levava listas dos medicamentos para a cama e tex-

tos de receitas usadas, para decorar 
e aprender a decifrar. Rapidamente 
se tornou o confidente de muitos 
clientes que não tinham dinheiro 
para pagar no médico e recorriam 
ao Sr. Fernando para uma orienta-
ção e arranjar um medicamento, até 
conseguir a receita para o menino 
que estava com febre ou diarreia. 
Os anos passaram e tornou-se fa-
moso no atendimento e nas rela-
ções com o povo de Paredes. Era um 
conhecedor dos assuntos do dia, 

desde a sua área à política, ao desporto, à moda, 
aos perfumes e criador de coelhos de diversas ra-
ças. Era reservado mas de uma atenção carinhosa 
e doçura de trato, que cativava. Excelente profis-
sional e amigo, com quem eu conversava. Partiu 
em 2015, após teimosa doença. Deixou um vazio 
entre os seus amigos/as, que não o esquecem. 
Descanse em paz, no oásis do nosso imaginário.

Fernando Augusto Araújo (Empregado de farmácia)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

O 
abacate trata-se de um 
fruto de fácil prepara-
ção e pode ser consu-

mido de forma isolada, em sala-

das, como molho, ou até como 

ingrediente de sobremesas.

Fornece inúmeros benefícios 

para a saúde. É rico em gorduras 

monoinsaturadas, o que contri-

buí para a diminuição do LDL 

(“mau colesterol) e triglicéridos, 

e ainda para o aumento do HDL 

colesterol (“bom colesterol”) 

auxiliando na prevenção e no 

tratamento de doenças cardio-

vasculares. Desempenha um 

importante papel na redução do 

risco de doenças cardiovascula-

res por contribuir para o con-

trolo dos níveis de colesterol, 

melhora a função intestinal, 

possui uma ação anti-inflama-

tória e antioxidante. Possui um 

elevado teor de potássio, vita-

minas A e E, e também vitami-

nas B e C, sendo ainda uma boa 

fonte alimentar de ácido fólico.

Destaca-se por ser um dos 

frutos com maior conteúdo ca-

lórico, pelo qual o seu consumo 

deve ser moderado. O elevado 

teor de gordura e fibra, aumen-

tam a sensação de saciedade, 

diminuindo assim o apetite.

De seguida, apresenta-se 

uma possível forma de incluir 

e s t e  a l i m e n t o  n a  r o t i n a 

alimentar.

Molho de abacate 
para saladas
Ingredientes:
Meio abacate;

1 iogurte natural desnatado;

2 colheres de cebola picada;

1 dente de alho esmagado; 

1 colher de sopa de azeite;

sumo de meio limão; 

sal e pimenta para temperar.

Modo de preparação: 
Misturar todos os 

ingredientes e guardar 

no frigorifico (máximo 3 dias).

Abacate

N
ós, os novos Europeus da ve-
lha Europa adormecidos na 
Paz da nossa Boa Ventura já 

não nos apercebemos da desgraça que 
nos rodeia e teimamos em ver através 
das lentes radiosas dos nossos óculos 
cor de rosa o resto do mundo.

Pior, teimamos em fazer juízos de va-
lor, cheios de oca autoridade, sobre os 
outros tendo apenas em conta os pa-
drões vigentes da única e muito restrita 
realidade que conhecemos.

E, com isso, gostamos, imenso, de 
rotular: 

Estes, que melhor correspondem 
àquela visão liberal, progressista, aber-
ta, que não temos, mas queremos impor 
aos outros, são os Bons.

Aqueles, que não preenchem o tama-
nho certo, a medida correta, que não 
usam o detergente assético e higiénico 
que recomendamos e que padronizam 

os comportamentos práfrentex politica-
mente corretos, são os Maus.

Os primeiros, que preenchem a nossa 
imagem de vanguarda, não são sujeitos a 
qualquer escrutínio, porque, de alguma 
forma satisfaz o nosso ego mirá-los co-
mo num espelho que até, na verdade, 
não reflete a nossa verdadeira imagem.

A maneira como estamos (conside-
rando que os Media são a nossa, não ele-
gida, voz) a olhar para o Brasil no mo-
mento atual é paradigmática.

Afirmamos (ou afirmam por nós, o 
que vai dar ao mesmo) repetidamente e 
com superioridade inquestionável: O 
Jair Bolsonaro é de extrema direita … 
apesar de ocupar metade do espectro 
eleitoral.

Ou seja, num diagrama que fizésse-
mos, metade do gráfico seria considera-
do extremo, mesmo que, por definição, 
pelo menos metade da parte central, por 
ele ocupada, seja centro.

A parte esquerda do gráfico passa a 
ser o quê? Centro esquerdizado? O Pa-
drão normalizado? A única Racionalida-
de aceite? Por contraponto, aos outros, 
por serem outros, restaria a selvajaria.

Confesso que não gosto muito do 
Bolsonaro. Talvez seja por o seu nome do 
meio ser Messias, e eu tenho uma des-
confiança congénita em relação a ho-
mens messiânicos.

Mas esta minha animosidade, para 
mim próprio incompreensível, parece-
-me que é mais devida aos ínvios cami-
nhos que a formação da opinião pública 
da Velha Europa segue, e de que somos 
vítimas, através de subtis manipulações 
psicológicas com que nos lavam o 
cérebro.

Certo é que os Brasileiros que vivem 
em Portugal e que conhecem melhor o 
Brasil do que nós e, por isso, são mais im-
permeáveis à influência dos nossos hi-
giénicos e politicamente corretos meios 
de comunicação social da Velha Europa, 
deram uma percentagem muito subs-
tancial (a não ser que seja fake new, 81%) 
de votos ao Jair Bolsonaro.

Isto faz-nos, pelo menos, refletir na 
nossa pretensa autoridade moral que nos 
permite execrar alguém que, verdadeira-
mente não conhecemos, ou melhor, que 
apenas conhecemos através das lentes 
desfocadas com que nos tapam os olhos.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Os novos valores da  velha Europa
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PSD votou contra “aprovação supersónica” 
de Declaração de Interesse Municipal
AUTARQUIA. Declaração aprovada apenas com os votos favoráveis do PS, dá luz verde para a que seja construído um prédio em 
Gandra com mais um piso que o habitual. Assunto esteve em destaque na Assembleia Municipal.

A 
a p r o v a ç ã o  d e 
uma Declaração 
de Interesse Mu-

nicipal para um empreendi-
mento urbanístico em Gan-
dra, junto à Cooperativa de 
Ensino Superior Politécnico 
e Universitário (CESPU) pri-
meiro em reunião de Câma-
ra e depois na Assembleia 
Municipal, está a criar polé-
mica nos meandros políticos 
de Paredes. A Autorização 
d o  I n t e r e s s e  M u n i c i p a l 
(AIM), aprovada apenas com 
os votos favoráveis do PS, 
autoriza que seja construído 
um prédio, não com 4 pisos, 
a cércea habitual em Gan-
dra, mas com cinco andares. 
A pretensão do quinto andar 
é justificada com a “necessi-
dade de serem criadas mais 
residências universitárias 
que possam responder à 
procura dos estudantes es-
trangeiros que frequentam 
a CESPU”.  A justificação foi 
dada em reunião de Câmara 
por Alexandre Almeida, pre-
sidente de Câmara.

O PSD, que em reunião 
de Câmara se absteve e na 
Assembleia Municipal (AM) 
votou contra, “acha estra-
nho” que todo o processo 
administrativo na Câmara 
tenha sido resolvido “em 
apenas um dia” - 12 de se-
tembro – a quando, alegam 
os social-democratas,  a 

CESPU tem desde maio um 
outro requerimento na Câ-
mara com o mesmo fim (resi-
dências universitárias) que 
ainda não foi deferido. “Es-
tamos a dar ao promotor 
mais 1,4 milhões. Este pro-
cesso é muito pouco trans-
parente”, disse Soares Car-
neiro na AM. A CDU tam-
b é m  f a l o u  d e  “ f a l t a  d e 
coerência”. Declaração de 
interesse municipal para a 
especulação imobiliária. É 
disso que se trata”, zurziu 
Cristiano Ribeiro. 

Rui Silva, líder do PS na 
AM, admitiu que “gostaria 
de ver  mais  informação 
agregada a um ponto destes, 
mas” acrescentou, “se o pro-
motor vai investir, é obvio 
que há necessidade” disse. 

Alexandre Almeida,  o 
principal visado nas críticas 
da Oposição, referiu que 
não quer perder cursos para 
outros concelhos. “Tenho-
-me empenhado com a CES-
PU para ter um curso de me-
dicina e, se isso acontecer, 
teremos mais necessidade 
de alojamento”. Quanto ao 
segundo pedido, no caso o 
primeiro, de Declaração de 
Interesse Municipal formu-
lado pela CESPU, Alexandre 
Almeida disse não se opor 
ressalvando a necessidade 
de se proceder a uma altera-
ção de loteamento : se a en-
tidade entender  que fazem 
falta mais alojamentos, e 
que não fique em risco o 
crescimento do futuro da 
CESPU, eu não vejo nenhum 

problema em trazer isso à 
r e u n i ã o  d e  C â m a r a ”, 
garantiu. 

O requerimento da CES-
PU tem que ver com a pre-
tensão de ceder a um priva-
do o parque de estaciona-
mento da CESPU para ali ser 
contruído um edifício desti-
nado a residências universi-
tárias a ser comercializadas 
pelo promotor recebendo a 
CESPU como contrapartida 
dois espaços do edifício, um 
para biblioteca e outro para 
sala de estudo. 

A empresa que pretende 
construir o edifício é a Urbi-
gandra, de Rui Pinto, ex-pre-
sidente do Aliança FC de 
Gandra. O edifício em ques-
tão irá “encostar” ao campus 
universitário da CESPU. 

António Orlando  | texto

“O que deu” a Assembleia Municipal

- Realojamento Cigano
“A autarquia já conseguiu colocar algumas famílias ciganas em aloja-
mento indicado pelo município, existindo já sensibilidade por parte 
de alguns agregados de etnia cigana para a necessidade de seguirem 
as indicações do município, usufruindo de melhores condições de 
habitabilidade, a preços mais baixos”, explicou na AM, o Presidente 
da Câmara após interpelação do PSD. “Quanto aos demais agrega-
dos familiares, estamos a tentar encetar contactos e sensibilizar as 
famílias, mas é um problema que ainda não está de todo resolvido”, 
atestou.
 
- As novidades do Presidente
O presidente de Câmara anunciou na Assembleia Municipal, entre 
outros, a intenção da câmara em comprar o edifício da Adega Coope-
rativa de Paredes, “que muito diz ao concelho” e que os terrenos on-
de está implantado o edifício serão devidamente salvaguardados da 
especulação imobiliária na revisão do PDM a iniciar neste outono. 
Outra novidade revelada pelo autarca foi o anúncio da construção 
de uma rotunda no nó da A4, em Baltar/Parada. “Tantas rotundas se 
fizeram no passado e onde são precisas estão em falta”, considerou 
Almeida.

- Um voto aprova moção do CDS
Uma moção apresentada pelo CDS-PP sobre transferência de com-
petências para as autarquias locais e para as entidades intermunici-
pais, foi aprovada apenas com o voto do elemento da bancada cen-
trista, tendo os 41 membros do plenário (PS, PSD e CDU), optado 
pela abstenção. O processo de descentralização, conduzido pelo 
atual Governo, “tem-se traduzido numa grande trapalhada, com 
avanços e recuos, prazos sistematicamente prorrogados, indefini-
ções, falta de estudos, análises e dados concretos, nomeadamente 
no que se refere aos meios necessários para a descentralização de 
competências”, justificou Jorge Ribeiro da Silva, do CDS-PP. Cristia-
no Ribeiro, da CDU, acusou o CDS-PP de, nesta matéria, ter tido 
sempre uma visão centralista. Rui Silva, da bancada do PS referiu-se 
à moção centrista como um “chorrilho de críticas ao Governo”.  

- Fecho Santander Totta 
A CDU disse lamentar o encerramento da delegação do Banco San-
tander Totta em Cête. “O encerramento desta delegação representa 
um revés para a comunidade que vai ficar desprovida de um serviço, 
obrigando os habitantes da vila a recorrer a outras dependências. Os 
autarcas não tiveram dinâmicas de denúncia”, disse Cristiano Ribei-
ro. A batida em retirada do Santander deixou a caixa multibanco na 
sede da Junta de Freguesia.

PUB
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A 
freguesia de Lou-
redo assinala neste 
sábado, 13 de ou-

tubro, o centenário da inaugu-
ração da Escola Primária da 
freguesia. 

A obra, escola de Louredo, 
nasceu por iniciativa de Adria-
no Moreira de Castro, um ci-
dadão benemérito da fregue-
sia que fez fortuna no Brasil, 
que procurou criar as condi-
ções para que as crianças da 
sua aldeia natal pudessem 
frequentar as escolas.  

O programa de evocação 
do centenário inicia-se às 15h 
com a abertura da exposição - 
Visitas ao passado de Louredo, 
seguindo-se às 17h uma visita 
ao Jazigo de Adriano Moreira 
de Castro. Uma hora depois, 
será cantada a Canção de ho-
menagem a Adriano Moreira 
de Castro que marcará o início 
de um colóquio a cargo de Alda 
Neto, seguindo-se outros tes-
temunhos de Professores e 
alunos alusivos à Escola. A ce-
lebração do centenário termi-
na com a leitura do discurso de 
Adriano Moreira de Castro 
proferido na inauguração da 
Escola em 12 de outubro de 
1918. 

Adriano Moreira de Cas-
tro, figura que tem sido esque-
cida pelas entidades munici-
pais, no dizer da investigadora 
Alda Castro, doou à sua fre-
guesia natal um edifício para 
servir de escola para a apren-
dizagem das primeiras letras 

destinada a ambos os sexos, e 
para residência dos professo-
res. Na fachada do edifício 
Adriano Moreira de Castro 
mandou increr a lapidar frase: 
“Depois do pão, a educação é a 
primeira necessidade do 
povo”.

Numa investigação exaus-
tiva levada a cabo por Alda Ne-
to, pode ler-se que a Câmara 
Municipal de Paredes, em 
1912, a recebeu a doação de 
cerca de 3000 m2 do passal da 
freguesia de Louredo, para a 
construção de uma escola. 

Como a Câmara não pos-
suía meios económicos que 
lhe permitissem levar a cabo 

este projeto, Adriano Moreira 
de Castro, enquanto presiden-
te da Comissão Municipal Ad-
ministrativa do concelho de 
Paredes “adquiriu o terreno 
doado à Câmara e iniciou a 
construção da escola para am-
bos os sexos”. O conjunto pro-
jetado englobava a escola e as 
habitações para os professo-
res, “iniciou o processo de pe-
dido de autorização para cons-
truir a escola, que deveria es-
tar pronta no prazo de cinco 
anos”. A Comissão Adminis-
trativa do Concelho de Pare-
des concedeu-lhe as autoriza-
ções necessárias e o “brasilei-
r o”  c o m p r o m e t e u - s e  a 

comportar todos os custos 
necessários à construção do 
edifício. “Nos anos seguintes, 
preocupou-se em adquirir o 
material escolar necessário. 
Em 1917, doou a escola à fre-
guesia, durante uma sessão da 
Câmara Municipal. No final da 
sessão camarária, decidiu-se 
dar a conhecer ao ministério 
da Instrução Pública, esta ati-
tude de beneficência em prol 
do desenvolvimento do con-
celho. No ano seguinte, em 
1918, foi publicada a doação 
no Diário do Governo. A esco-
la abriu as suas portas em ou-
tubro de 1918, após uma gran-
diosa receção organizada por 

Adriano Moreira de Castro e 
na qual estiveram presentes 
as principais personagens do 
concelho, entre elas José 
Coimbra Pacheco, proprietá-
rio da Estância de Saúde de 
Louredo, e o futuro bispo do 
Porto, D. António Augusto de 
Castro Meireles”.

O ministro da Instrução 
Pública, Dr. Alfredo de Maga-
lhães, “não esteve presente 
nesta inauguração, mas en-
viou um cartão felicitando 
Adriano Moreira de Castro 
por esta iniciativa”.

O jornal República, no dia 
12 de outubro de 1918, publi-
cou um artigo sobre o Adriano 

Moreira de Castro e a inaugu-
ração da escola, salientando 
sobretudo a defesa da instru-
ç ã o  c o m o  u m  v a l o r 
republicano

Após a inauguração do 
edifício, Adriano Moreira de 
Castro “instituiu donativos 
anuais para que os jovens 
mais necessitados pudessem 
frequentar a escola e criou 
prémios de mérito escolar, 
que eram atribuídos na festa 
de Natal que, anualmente, se 
realizava na escola. Esta ati-
tude de beneficência ficou 
registada numa pequena pla-
ca colocada na frontaria do 
edifício. A escola, para além 
de um espaço destinado ao 
ensino das letras, veio a cons-
tituir, nos anos seguintes, um 
espaço para atividades cultu-
rais, como os saraus promo-
vidos pela Tuna de Cristelo. É 
de salientar, que, do edifício 
construído no início do sécu-
lo XX, pouco resta atualmen-
te, uma vez que sofreu obras 
de grande envergadura que 
modificaram por completo o 
seu interior”.

António Orlando  | texto

Louredo comemora  
Centenário da Escola Primária
FESTA. Estabelecimento de ensino e toda a história que envolveu a sua construção é uma relíquia da memória do concelho de Paredes.

Adriano Moreira de Castro
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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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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Os deputados do PCP vol-
taram a insistir na abolição de 
portagens nas ex-SCUT da re-
gião Norte, tendo entregado 
no dia 29 setembro na Assem-
bleia da República uma resolu-
ção nesse sentido.

“A introdução de portagens 
nas ex-SCUT [vias sem custo 
para o utilizador], em 2010, de-
signadamente nas do Norte 
Litoral, A 28, Grande Porto, A 
41 e Costa da Prata, A29, cons-
tituiu um rude golpe no tecido 
económico e agravou as já difí-
ceis condições de vida de todos 
aqueles que, sem alternativas, 
circulam nestas vias estrutu-
rantes”, lê-se no documento.

No projeto de resolução, os 
deputados sublinham que nos 
distritos atravessados e servi-
dos por estas antigas SCUT, 
Porto, Braga, Viana do Castelo 
e Aveiro, “o número de insol-

vências de empresas verifica-
das entre 2011 e 2015 exce-
deu, no conjunto dos quatro 
distritos, mais de 40% do total 
do país”.

Na A41, entre 2010 e 2013, 
os últimos dados disponibiliza-
dos pelo INE no que respeita às 
empresas por concelho, “as 
empresas das indústrias trans-
formadoras sofreram uma re-
dução, em número de cerca de 
10%. Se considerarmos o nú-
mero total de empresas a re-
dução foi de cerca de 5%”.

Além disso, houve “conse-
quências muito graves no 
emprego” com as taxas de de-
semprego nestas regiões a 
registarem valores acima da 
média nacional, de 11%, sa-
lientam os comunistas citan-
do os últimos dados do Insti-
tuto do Emprego e Formação 
Profissional.

Assim, “se considerarmos 
os últimos dados do IEFP, refe-
rentes a novembro último e 
que pecam por defeito, vemos 
que os inscritos nos centros de 
emprego da área dos conce-
lhos atravessados pela A28 

representam 13% da popula-
ção ativa. Nos concelhos atra-
vessados pela A41, verifica-se 
a mesma situação e nos conce-
lhos atravessados pela A29, a 
taxa é maior, 14%. Sublinhe-se 
que, em qualquer dos casos, as 

taxas de desemprego são su-
periores à taxa média nacional, 
de 11%”. “Daqui resultou o 

agravamento da situação so-
cial, com o aumento da pobre-
za”, acrescentam.

SOCIEDADE

A
s escolas de Pare-
des obtiveram 15 
bandeiras verdes 

para outras tantos estabeleci-
mentos de ensino do Conce-
lho no projeto Eco-Escolas 
2017/2018. 

A cerimónia de entrega das 
bandeiras decorreu no dia 4 de 
outubro, em Pombal, na qual 
participaram os vereadores 

do Ambiente, Francisco Leal e 
da Educação, Paulo Silva.

Receberam a bandeira ver-
d e  a s  e s c o l a s  p r i v a d a s 
CFPIMM e Colégio Casa-Mãe. 
Nas escolas públicas destaca-
ram-se a Básica de Paredes, a 
Básica e Secundária de Vilela, 
EB 2,3 de Cristelo, EB 2,3 So-

breira, EB Nº 1 de Rebordosa, 
EB/S de Rebordosa, Jardim de 
Infância de Estrebuela, Jardim 
de Infância de Talhô – Gonda-
lães, Básica da Serrinha, Bási-
ca de Bitarães, Básica de Vile-
la, Secundária de Paredes e 
Jardim de Infância de S. 
Marcos.

Para Francisco Leal, Vice-
-Presidente e Vereador do 
Ambiente do Município de 
Paredes, “esta cerimónia de 
entrega da bandeira verde, 
que será hasteada nas esco-
las, representa o reconheci-
mento de que atingiram os 
objetivos do projeto na área 

da preservação ambiental”.
O Eco-Escolas visa contri-

buir para a formação contínua 
de jovens e adultos mais res-
ponsáveis e preocupados com 
a preservação do Ambiente e 
do Planeta Terra, em particu-
lar os temas como água, resí-
duos, energia e alterações 
climáticas.

“Os resíduos, a água e a 
energia são temas que têm 
continuidade ao longo dos 
a n o s .  N o  a n o  l e t i v o  d e 
2017/2018 foram aborda-
dos temas específicos como 
a geodiversidade, os espaços 
exteriores, a floresta e a ali-
mentação saudável e susten-
tável”, refere Francisco Leal.

Em Pombal estiveram pre-
sentes seis escolas de Pare-
des:  Colégio Casa-Mãe, 
CFPIMM, Centro Escolar de 
Bitarães, Jardim de Infância de 
Gondalães, Jardim de Infância 
de Estrebuela e Centro Esco-
lar de Paredes.

A Câmara de Paredes su-
porta o encargo da inscrição 
das escolas no projeto, que 
corresponde a 70 euros por 
escola pública, o que repre-
senta um valor global anual de 
1.260 euros.

O Programa Eco-Escolas 
é uma iniciativa de âmbito 
internacional da Founda-
tion for EnvironmentalEdu-
cation (FEE), atualmente 
presente em 64 países, que 
tem como principal objetivo 
promover uma cidadania 
ativa e participativa enco-
rajando ações e premiando 
o trabalho desenvolvido 
por cada escola em benefí-
cio do ambiente/sustenta-
bilidade. Nasceu em 1994 
no Reino Unido, Alemanha, 
Grécia e Dinamarca e é im-
plementado em Portugal 
desde o ano letivo 1996/97. 
O projeto é promovido pela 
Associação Bandeira Azul 
da Europa.

António Orlando  | texto

Bandeira verde do Eco-Escolas hasteada 
em 15 estabelecimentos de Paredes
ENSINO. Eco-
Escolas visa contri-
buir para a forma-
ção contínua de jo-
vens e adultos mais 
responsáveis e 
preocupados com a 
preservação do 
Ambiente e do 
Planeta Terra.

PCP insiste na abolição das portagens nas ex-SCUT do Norte
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Q
uando alguém co-
munica alguma 
coisa ao Ministé-

rio Público o que espera é que 
se faça justiça", afirmou o pre-
sidente da autarquia, Alexan-
dre Almeida, em conferência 
de imprensa realizada no dia 1 
de outubro, um ano depois de 
o PS ter ganho as eleições 
autárquicas.

O chefe do executivo 
acrescentou que o município 
se vai constituir assistente no 
processo judicial "movido pelo 
Organismo Europeu Antifrau-
de (OLAF) e pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte (CC-
DR-N) quando detetaram os 
indícios de fraude, falsificação 
de documentos e corrupção 
no relacionamento com 
empreiteiros".

Alexandre Almeida expli-
cou que, nos últimos meses, a 
câmara fez o levantamento, no 
terreno, para apurar a prática 
de eventuais irregularidades 
nas empreitadas dos centros 
escolares realizados de 2005 a 
2017, pelos anteriores execu-
tivos de maioria PSD.

"Colocámos pessoas no 
terreno a verificar as condi-
ções e a confrontar isso com os 
cadernos de encargos. Dete-
támos situações de descon-
formidades entre o que estava 
previsto nos cadernos de en-
cargos e a realidade que foi 
construída no local", afirmou 
aos jornalistas.

O autarca socialista enun-
ciou vários exemplos, que pas-
savam, na maioria dos casos, 
pela utilização de materiais de 
construção mais baratos do 
que o que estava previsto, no-
meadamente ao nível das co-
berturas e revestimentos, ou 
por equipamentos, alguns dos 
quais de aquecimento, energia 

solar e ventilação, que consta-
vam nos cadernos de encar-
gos, mas que não terão sido 
colocados, apesar de terem si-
do pagos pelo município.

Em alguns casos indicados, 
o prejuízo para a autarquia se-
rá de algumas dezenas de mi-
lhares de euros, apontando-
-se, como exemplo, um investi-
mento que estava previsto no 
caderno de encargos do Cen-
tro Escolar de Duas Igrejas, 
designadamente a colocação 
de estores exteriores, no valor 
de cerca de 130 mil euros.

A câmara pagou, mas os es-
tores não foram colocados, 
criticou Alexandre Almeida.

Noutro caso no Centro Es-
colar de Duas Igrejas, a coloca-
ção de uma cobertura diferen-
te do previsto terá significado 
um prejuízo de 145 mil euros, 
acrescentou o autarca.

O presidente recordou que 
as obras foram comparticipa-
das em 85% por fundos euro-
peus e que, face às desconfor-
midades detetadas, a autar-
quia vai ter de devolver cerca 
de 1,4 milhões de euros, aos 
quais acresce idêntico valor já 
pago aos empreiteiros, sem 
que, alegadamente, tenham 
sido cumpridos os cadernos 
de encargos, segundo estima-
tiva da edilidade.

Questionado sobre a res-
ponsabilidade dos anteriores 
executivos PSD, Alexandre 
Almeida referiu que caberá ao 
Ministério Público "tirar essas 
ilações".

"Se estas situações ocorre-
rem no meu mandato, eu te-
nho de ser responsabilizado 
por elas", realçou, acrescen-
tando: "O que vemos é que o 
executivo anterior não acom-
panhou essas obras. O que se 
vê, na realidade, é que os ca-
dernos de encargos não foram 
cumpridos".

Já sobre eventuais respon-
sabilidades dos técnicos do 
município nas situações dete-

tadas, Alexandre Almeida afir-
mou que “quem fez a fiscaliza-
ção destas obras foram em-
presas externas", mas "os 
técnicos deviam ter acompa-
nhado, de forma diferente, es-
sas situações".

A questão dos centros es-
colares de Paredes já levou o 
Organismo Europeu Antifrau-
de e a CCDR-N a condenar o 
município à devolução de seis 
milhões de euros, por terem 
sido detetadas irregularida-
des nas empreitadas, o que 
impediu, durante vários me-
ses, à autarquia de aceder a 
fundos comunitários.

No início deste ano, a câ-

mara interpôs uma providên-
cia cautelar, que foi aceite, 
alegando não fazer sentido fi-
car impedida de aceder aos 
fundos europeus, sem ser co-
nhecida a decisão final do re-
curso que apresentou.

António Orlando  | texto

Câmara comunica ao MP alegadas irregularidades 
na construção dos Centros Escolares
POLÉMICA. Presidente de Câmara informou que vai comunicar ao Ministério Público um conjunto de "desconformidades" com os 
cadernos de encargos, no valor de 1,4 milhões de euros, na construção de 12 centros escolares.

Celso Ferreira 
sem medo do MP

Celso Ferreira, o ex-presi-
dente da Câmara de Pare-
des, implicitamente visado 
na conferencia de imprensa 
de Alexandre Almeida, diz 
não temer qualquer inves-
tigação do Ministério Pú-
blico. “Não tenho receio al-
gum, investiguem o que en-
tenderem”, disse ao JN.

Executivo Socialista de Alexandre Almeida deu a cara pelas denúncias
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Irregularidades na construção  
dos centros escolares de Paredes
RELATÓRIO. Exemplos das desconformidades entre o previsto nos Cadernos de Encargos e a realidade dos Centros Escolares:

1.1. Na Cobertura estava 
prevista a colocação de lajetas 
de betão pré-fabricadas, 
2317,54 m2 a 24,21€, ou seja, 
o valor de 56.107,64€ acresci-
do de IVA. Estas lajetas não fo-
ram colocadas, mas foram 
pagas.

1.2. Nos tetos estava pre-
vista a colocação de tetos fal-
sos com lã de rocha para isola-
mento. A lã de rocha não foi 
colocada, mas foi paga. A 
quantidade foi de 1213,05 m2 
a 4,5€, o que perfaz 5.458,73€ 
acrescidos de IVA.

1.3. Estava prevista a colo-
cação de 6 portas corta fogo 
com uma resistência ao fogo 
de 90 minutos. As portas corta 
fogo que foram colocadas têm 
uma resistência de apenas 60 
minutos. O diferencial de pre-
ço entre umas e outras, que a 
Câmara de Paredes pagou em 
excesso, é na ordem dos 
7,394,00 € acrescido de IVA.

1.4. Estava prevista a cons-
trução de uma cave para arru-
mos no Centro Escolar de Bal-
tar. O custo total previsto era 
de 15.877,80€ acrescidos de 
IVA. Essa cave não foi cons-
truída, mas foi paga.

2.1. A cobertura estava 
prevista ser em Zincotitânio. A 
cobertura que foi colocada é 
uma cobertura em painel san-
dwich, mas a Câmara pagou 
uma cobertura em Zincotitâ-
nio. O diferencial de custo pa-
go a mais é de 2.200,62m2 x 
30€ = 66.018,60 € acrescidos 
de IVA.

2.2. O tubo de queda tam-
bém estava previsto ser em 
Zincotitânio. Os que foram 
colocados são em PVC, mas a 
Câmara pagou como sendo 
em Zincotitânio. O valor pago 
a mais é de, pelo menos, 240 ml 
x 30 € = 7.200,00 € acrescidos 
de IVA.

2.3. Estava prevista a colo-
cação de 10 painéis solares 
para aquecimento de águas. 
Apesar da Câmara pagar 10 
painéis, apenas foram coloca-
dos 4 painéis. O valor pago a 
mais é de 2.457,00€, acrescido 
de IVA.

3.1. A cobertura estava 
prevista ser em Zincotitânio. A 
cobertura que foi colocada é 
uma cobertura em painel san-
dwich, mas a Câmara pagou 
uma cobertura em Zincotitâ-
nio. O diferencial de custo pa-
go a mais é de 1.468,58m2 x 
7€ = 10.280,06 € acrescidos 
de IVA.

3.2. Estava previsto no ca-
derno de encargos a coloca-

ção de sistema de capotto de 
5cm nas paredes exteriores. 
Não foi colocado nenhum re-
vestimento de cappotto, mas 
a Câmara procedeu ao seu 
pagamento. O valor pago a 
mais foi  de 1872,7 m2 x 
23,66 € = 44.308,08 € acres-
cidos de IVA.

3.3. Estava prevista a colo-
cação de estores exteriores. 
Apesar da Câmara ter pago 
esses estores no valor de 
129.848,11 €, acrescidos de 
IVA os estores não foram 
colocados.

3.4. Estava prevista a colo-
cação de um sistema de apro-
veitamento da energia solar 
termodinâmico para aqueci-
mento. Este sistema não foi 
instalado, mas a câmara pro-
cedeu ao seu pagamento no 
valor de 66.696,31€ acrescido 
de IVA.

3.5. Da mesma forma es-
tava prevista a instalação 
de convetores para a distri-
buição desse aquecimento. 
Esses convetores no valor 
de 32.332,46€ acrescidos 
de IVA não foram coloca-
dos, mas foram pagos pela 

C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes.

3.6. Estava previsto no ca-
derno de encargos a coloca-
ção de piso radiante no ginásio 
no valor de 14.159,64€ acres-
cidos de IVA. Esse valor foi pa-
go pela Câmara Municipal de 
Paredes, mas o piso não foi 
colocado. 

4.1. Estava prevista a colo-
cação de 14 painéis solares. A 
Câmara pagou a colocação 
desses 14 painéis solares, mas 
apenas foram instalados 10 
painéis solares. O valor pago a 
mais é de 3.183,43 € acrescido 
de IVA.

5.1. Estava prevista a colo-
cação de 10 painéis solares pa-
ra aquecimento de águas. Ape-
sar da Câmara pagar 10 painéis, 
apenas foram colocados 8 pai-
néis. O valor pago a mais é de 
2.228,40€, acrescido de IVA.

5.2. Estava prevista a colo-
cação de 2 bombas de calor 
para o aquecimento da escola. 
Este equipamento não foi co-
locado e foi pago, tendo a Câ-
mara pago indevidamente o 
valor de 43.291,60€ acrescido 
de IVA.

5.3. Para a dispersão desse 
calor, estava prevista a coloca-
ção de unidades ventilocon-
vectores. Essas unidades não 
foram colocadas, mas a Câma-
ra procedeu ao seu pagamen-
to no valor de 24.022,68€ 
acrescidos de IVA. 

6.1. Estava prevista a colo-
cação de caleiras em aço inox. 
As caleiras colocadas não são 
em aço inox. O valor pago a 
mais é de pelo menos 292 ml x 
22,12€ = 10.904,28€, acresci-
do de IVA.

6.2. Estava prevista a colo-
cação de um grupo de bomba-
gem e um reservatório de 
água. Este equipamento não 
foi colocado mas foi pago, no 
valor de 2.623,86€ acrescido 
de IVA.

7.1. A cobertura estava 
prevista ser em Camarinho de 
Zinco. A cobertura que foi co-
locada é uma cobertura em 
painel sandwich, mas a Câma-
ra pagou uma cobertura em 
Zinco. O diferencial de custo 
pago a mais é de 2.082,14m2 x 
9,05€ = 18.843,37 € acresci-
dos de IVA.

7.2. Estava prevista a colo-
cação de pisos em taco ao 
cutelo. Apesar da Câmara ter 
pago esse tipo de piso, o que foi 

colocado foi piso vinílico. O va-
lor pago indevidamente as-
cendeu pelo menos a 1.222,29 
m2 x 22,81€ = 27.880,43€, 
acrescidos de IVA.

7.3. Estava prevista a colo-
cação de tábuas de madeira 
nas salas de aula. Estas tábuas 
de madeira não foram coloca-
das, mas a câmara procedeu 
ao seu pagamento no valor de 
12.974,81€ acrescido de IVA.

7.4. Estava prevista a colo-
cação de Palas de Sombrea-
mento. Essas palas de som-
breamento não foram coloca-
das, mas a Câmara procedeu 
ao seu pagamento no valor de 
17.549,08 € acrescidos de 
IVA.

7.5. Estava previsto no ca-
derno de encargos a coloca-
ção de unidades interiores pa-
ra distribuição de calor tipo 
c a s s e t e ,  n o  v a l o r  d e 
26.245,00€ acrescidos de IVA. 
Esse valor foi pago pela Câma-
ra de Paredes, mas os equipa-
mentos não foram colocados. 

8.1. A cobertura estava 
previsto ser tipo Plana. A co-
bertura que foi colocada é não 
toda plana. Cerca de 1500 m2 
não é tipo plana, pelo que o va-
lor que a Câmara de paredes 
pagou está em excesso. 1500 
m2 x 97,08€ = 145.620,00 Eu-
ros, acrescidos de IVA.

8.2. Estava previsto no 
caderno de encargos uma 
Zona de Relvados com cer-
ca de 1.989,31m2. Não se 
verifica qualquer zona de 
relvados. A Câmara proce-
deu a um pagamento a mais 
n o  v a l o r  1 . 9 8 9 , 3 1 m 2  x 
22,00€ = 43.764,25€ acres-
cidos de IVA.

1.
CENTRO ESCOLAR 
DE BALTAR

2.
CENTRO ESCOLAR 
DE CETE

3.
CENTRO ESCOLAR 
DE DUAS IGREJAS

4.
CENTRO ESCOLAR 
DE GANDRA

6.
CENTRO ESCOLAR 
DE LORDELO 2

7.
CENTRO ESCOLAR 
DE MOURIZ

8.
CENTRO ESCOLAR 
DE PAREDES

Centro Escolar de Mouriz

5.
CENTRO ESCOLAR 
DE LORDELO 1



11Sexta-feira 12 de Outubro de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

8.3. Estava prevista a insta-
lação de uma hotte de cozinha. 
Essa hotte de cozinha não foi 
instalada, mas a Câmara pa-
gou essa hotte no valor de 
9.147,60 €, acrescidos de IVA.

8.4. Da mesma forma, esta-
va previsto o fornecimento e 
instalação de um ventilador de 
Cozinha no telhado do CE. Es-
te equipamento só foi coloca-
do no telhado, não foi instala-
do e posto em funcionamento, 
está preso com arames e a 
causar infiltrações no teto da 
cozinha.

8.5. A Câmara pagou pelo 
parque infantil instalado no 
Centro Escolar de Paredes o 
valor de 80.500,00 € acresci-
dos de IVA. O seu preço de 
mercado por excesso é de cer-
ca de 40.000,00 € acrescido de 
IVA. Pelo que o valor pago a 
mais pela Câmara Municipal 
d e  P a r e d e s  a s c e n d e  a 
40.500,00 € acrescidos de IVA.

8.6.  Os equipamentos de 
AVAC do Centro Escolar de 
Paredes que estão colocados 
custaram 123.134,22 € acres-
cidos de IVA e nunca foram 
colocados em funcionamento. 
Toda a rede elétrica está por 
ligar a estes equipamentos.

9.1. A cobertura estava 
previsto ser em Camarinha de 
Zinco Natural. A cobertura 
que foi colocada é uma cober-
tura com revestimento final 
tipo padimat. A Câmara pagou 
uma cobertura em Camarinha 
de Zinco Natural. O diferen-
cial de custo pago a mais é de 
2.176m2 x 7,12€ = 15.493,12 
€ acrescidos de IVA.

9.2. Estava previsto no ca-
derno de encargos a constru-
ção de paredes no exterior em 
blocos. Não existe qualquer 
parede exterior em blocos. A 
Câmara procedeu a um paga-
m e n t o  a  m a i s  n o  v a l o r 
1 . 1 2 8 , 2 m 2  x  2 2 , 0 5 €  = 
24.877,25€ acrescidos de IVA.

9.3. Estava previsto o re-
vestimento de paredes exte-

riores tipo padimat. As pare-
des exteriores estão em betão 
à vista. A Câmara pagou esse 
revestimento exterior no va-
lor de 656,94 m2 x 25,27 € = 
16.600,87 €, acrescidos de 
IVA.

9.4. Estava prevista o re-
vestimento dos pavimentos 
em Linóleo. O que efetiva-
mente foi colocado foi pavi-
mento em vinílico. Somente 
no ginásio foi colocado linóleo. 
O valor que a Câmara pagou a 
mais foi de,  pelo menos, 
1 . 3 0 0 , 0 0  m 2  x  5 , 0 5 €  = 
6,565,00 € acrescido de IVA.

9.5. Da mesma forma, esta-
va previsto o revestimento 
dos pavimentos em Madeira 
de Mogno ao cutelo e respeti-
vos rodapés. O que efetiva-
mente foi colocado foi pavi-
mento em vinílico. O valor que 
a Câmara pagou a mais foi de, 
pelo menos, 842,13 m2 x 
10,74€ = 9,044,48 € acrescido 
de IVA, e relativo ao rodapé de 
madeira que não foi colocado, 
o valor que se pagou a mais foi 
de 4040,28 €, acrescidos de 
IVA.

9.6. Estava prevista a colo-
cação de estrados em madeira 
que não foram colocados. O 
valor pago pela Câmara a mais 
foi de 13.291,22€ acrescidos 
de IVA.

9.7. Da mesma forma esta-
va prevista a instalação de 
Ventiloconvectores com co-
mando para a distribuição des-

se aquecimento. Esses Venti-
loconvectores no valor de 
33.368,40€ acrescidos de IVA 
não foram colocados, mas fo-
ram pagos pela Câmara Muni-
cipal de Paredes.

9.8. Estava previsto no ca-
derno de encargos a coloca-
ção de 18 coletores solares. A 
Câmara pagou esses 18 cole-
tores solares, mas apenas fo-
ram instalados 10. O valor pa-
go pela Câmara a mais foi de 
3.463,36 € acrescidos de IVA.

10.1. A cobertura estava 
previsto ser em Camarinha de 
Zinco. A cobertura que foi co-
locada é uma cobertura com 
revestimento final de cerâmi-
co. A Câmara pagou uma co-
bertura em Camarinha de Zin-
co. O diferencial de custo pago 
a mais é de 1.782,7m2 x 6€ = 
10.696,20 € acrescidos de 
IVA.

10.2. Estava prevista no ca-
derno de encargos a imper-
meabilização de paredes e co-
berturas. Não se verifica essa 
impermeabilização. A Câmara 
procedeu a um pagamento a 
mais no valor de 764,41m2 x 
15,24€ = 11.649,61€ acresci-
dos de IVA.

10.3. Estava previsto o re-
vestimento de paredes exte-
riores tipo padimat. As pare-
des exteriores estão em betão 

à vista. A Câmara pagou esse 
revestimento exterior no va-
lor de 764,61 m2 x 25,39 € = 
19.413,45 €, acrescidos de 
IVA.

10.4. Estava previsto o re-
vestimento dos pavimentos 
em Linóleo. O que efetiva-
mente foi colocado foi pavi-
mento em vinílico. O valor que 
a Câmara pagou a mais foi de, 
pelo menos, 1.398,24 m2 x 
4,9€ = 6,851,38 € acrescido de 
IVA.

10.5. Da mesma forma, es-
tava previsto o revestimento 
dos pavimentos em Madeira 
de Mogno ao cutelo e respeti-
vos rodapés. O que efetiva-
mente foi colocado foi pavi-
mento em vinílico. O valor que 
a Câmara pagou a mais foi de 
pelo menos 617,39 m2 x 10,5€ 
= 6,482,60 € acrescido de IVA, 
e relativo ao rodapé o valor 
que se pagou a mais foi de 
3.343,93 €, acrescidos de IVA.

10.6. Estava previsto a co-
locação de revestimento de 
paredes interiores em Painéis 
MDF e madeira de Mogno. 
Não foram colocados nenhuns 
revestimentos em madeira e 
painéis MDF. O valor pago pe-
l a  C â m a ra  a  m a i s  f o i  d e 
65.223,31€ acrescidos de IVA.

10.7. Da mesma forma es-
tava prevista a instalação de 
convetores para a distribuição 
desse aquecimento. Esses 
c o nve t o r e s  n o  v a l o r  d e 
21.926,82€ acrescidos de IVA 

não foram colocados, mas fo-
ram pagos pela Câmara Muni-
cipal de Paredes.

10.8. Estava previsto no 
caderno de encargos a coloca-
ção de 18 coletores solares. A 
Câmara pagou esses 18 cole-
tores solares, mas apenas fo-
ram instalados 12. O valor pa-
go pela Câmara a mais foi de 
4.966,68 € acrescidos de IVA.

10.9. Estava prevista a co-
locação de uma caldeira a gás 
natural. Esta caldeira foi paga 
pela Câmara Municipal no va-
lor de 2.784,68€ acrescido de 
IVA, mas não foi instalada.

11.1. A cobertura estava 
prevista ser em Zincotitânio. A 
cobertura que foi colocada é 
em painel sandwich. A Câmara 
pagou uma cobertura em Zin-
cotitânio. O diferencial de cus-
t o  p a g o  a  m a i s  é  d e 
2 . 2 0 0 , 6 2 m 2  x  3 0 €  = 
66.018,60 € acrescidos de 
IVA.

11.2. Estava previsto no 
caderno de encargos os tubos 
de queda serem em Zincotitâ-
nio. Os tubos de queda são em 
pvc. A Câmara procedeu a um 
pagamento a mais no valor 
2 4 0 , 0 0 m l  x  3 0 , 0 0 €  = 
7.200,00€ acrescidos de IVA.

11.3. Estava prevista a co-
locação de 10 painéis solares. 
A Câmara pagou 10 painéis 
solares, mas apenas foram co-
locados 4. O valor pago em ex-
cesso ascende a 2.457,00 €, 
acrescidos de IVA.

11.4. Da mesma forma, es-
tava previsto o revestimento 
dos pavimentos em Madeira 
ao cutelo e colocação de es-
trados de madeira. O que efe-
tivamente foi colocado foi 
pavimento em vinílico. O va-
lor que a Câmara pagou a 
m a i s  f o i  d e  p e l o  m e n o s 
6 0 2 , 9 1  m 2  x  2 6 , 4 2 €  = 
15,928,88 € acrescido de IVA, 
e relativo à não colocação de 
estrados o valor que pagou a 
mais foi de 13.494,51 €, 
acrescidos de IVA.

11.5. Estava prevista a co-
locação de tabelas de bas-
quetebol no ginásio Não fo-
ram colocadas as tabelas. O 
valor pago pela Câmara a 
mais foi de 3829,98€ acres-
cidos de IVA.

12.1. Estava prevista a 
instalação de unidades Ven-
tiloconvectores para a distri-
buição do aquecimento. Es-
ses equipamentos foram pa-
gos e não foram instalados. O 
valor pago indevidamente foi 
de 24.022,68 € acrescidos de 
IVA.

12.2. Estava prevista a co-
locação de 10 painéis sola-
res. A Câmara pagou 10 pai-
néis solares, mas apenas fo-
ram colocados 8. O valor 
pago em excesso ascende a 
2.228,40 €, acrescidos de 
IVA.

13.1. A cobertura estava 
previsto ser em Camarinha 
de Zinco. A cobertura que foi 
colocada é uma cobertura 
em chapa ondulada, mas a 
Câmara pagou uma cobertu-
ra em Zinco. O diferencial de 
c u s t o  p a g o  a  m a i s  é  d e 
2 . 4 8 5 , 4 4 m 2  x  7 , 6 €  = 
18.889,34 € acrescidos de 
IVA.

13.2. Estava previsto no 
caderno de encargos a colo-
cação de pavimentos de linó-
leo de alta resistência numa 
área total de 1.130,84 m2. 
Apenas foi colocado este ma-
terial no pavilhão desportivo. 
A diferença de valor pago a 
mais é de, pelo menos, 1000 
m2 x 7,00€ = 7.000,00 € 
acrescido de IVA.

13.3. Estava prevista a co-
locação de unidades tipo cas-
sete de 4 vias para a disper-
são de aquecimento. Esses 
equipamentos não foram 
colocados e foi pago o respe-
tivo valor de 29.815,00 € 
acrescidos de IVA.

9.
CENTRO ESCOLAR 
DE REBORDOSA

12.
CENTRO ESCOLAR 
DE SOBROSA

13.
CENTRO ESCOLAR 
DE VILELA

Centro Escolar de Rebordosa

10.
CENTRO ESCOLAR 
DE RECAREI

11.
CENTRO ESCOLAR 
DA SOBREIRA
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Entrevista – João Ribeiro, o piloto de Baltar que este fim de semana pode tornar-se bi-campeão nacional

“Em Paredes nunca fui lembrado para nada”

J
oão Ribeiro, com o 
Citroen DS3 Super-
car, prepara-se pa-

ra, no próximo domingo em 
Sever do Vouga, se sagrar 
campeão nacional de Super 
1600 em Ralicross. 

O piloto de Baltar até po-
de nem correr a final para se 
sagrar novamente campeão 
nacional, se conquistar os 
19 pontos que lhe falta nas 
mangas de qualificação. À 
espreita de um deslize do 
paredense está José Eduar-
do Rodrigues.  

João Ribeiro só depende 
de si mesmo. Tem de pon-
tuar e controlar o andamen-
to de José Eduardo Rodri-
gues para quem as vitórias 
nas mangas e na final são 
obrigatórias. Pelo nível de 
ambos é difícil, mas não será 
impossível. 

J o ã o  R i b e i r o  l i d e ra  o 
campeonato com 237 pon-
t o s ,  s e g u i n d o - s e  J o s é 
Eduardo Rodrigues com 
213 e Joaquim Machado 
com 169.

A horas de fazer a festa, 
João Ribeiro apresentou-se 
ao Progresso de Paredes 
(PP).

João Ribeiro (JR) – Sou 
um piloto de Rallycross, 
Campeão nacional 2017. Ex 
piloto de motos na vertente 
de Enduro Trial, Trial e Mo-
tocross.  Ando há 19 épocas 
consecutivas a competir em 
campeonatos nacionais.

PP - Porquê o ralicross?
JR – É um desporto em 

crescente, e o que mais me 
fascina é a disputa direta 
em pista. Este gosto nasceu 
também por “vício de famí-
lia”, o meu pai sempre foi pi-
loto Autocross e partiu dai a 
paixão. 

PP – Como está a ser a 
caminhada para a revali-
dação do título?

JR –  Está a ser um ano 
quase perfeito, e espera-

mos que termine da melhor 
forma. Temos dominado em 
todas as provas, assim como 
tem sido um ano sem ava-
rias, sendo que a única de-
sistência foi provocada por 
um “toque” de corrida. 

P P -  Pe l o  q u e  s e  t e m 
acompanhado, o João Ri-
beiro tem estado envolvi-
do numa acesa disputa 
com o seu adversário mais 

direto, José Eduardo Ro-
drigues. A disputa parece 
ir além da pista… o que é 
que se passa?

JR –  Nada foi além de 
dentro da pista. 

Apenas temos sido, du-
rante as três épocas, acusa-
dos de irregularidades no 
nosso carro, coisa que nunca 
aconteceu, tendo sido mes-
mo verificado pela Federa-
ção Portuguesa de Automo-

bilismo e Karting (FPAK), e 
está tudo conforme ditam as 
regras. No paddock falam 
que a queixa partiu do nosso 
mais direto adversário, mas 
nunca nos pronunciamos em 
relação a ninguém. 

PP - Ser profissional no 
desporto automóvel é ou 
era ambição?

JR –  Nunca esteve nos 
meus planos, sinceramente.  

Quando corria de moto e 
era mais novo, ambicionava, 
mas nunca foi economica-
mente possível.  Mas nos 
carros as coisas são dife-
rentes, tentamos ser sem-
pre profissionais, mas sem 
nunca nos esquecermos 
dos compromissos do dia – 
trabalho – após as provas.

PP - A fazer carreira no 
desporto automóvel, a op-
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António Orlando  | texto



13Sexta-feira 12 de Outubro de 2018  oprogressodePAREDES

DESTAQUE/RALI CROSS

PUB

ção seria por competir no 
mundial de ralicross ou os 
ralis estão/estariam tam-
bém no seu horizonte?

JR – Ralis é um desporto 
que nunca me despertou 
grande fascínio, mas um dia 
tenciono experimentar. O 
que desejo é um dia poder 
participar em algumas pro-
v a s  i n t e r n a c i o n a i s  d e 
Rallycross.

PP – Depois desta épo-
ca, que tudo indica irá ter-
minar da melhor maneira, 
o João Ribeiro vai condu-
zir o futuro para onde? Pa-
ra o tri?

JR – Ainda se encontra 
tudo em aberto, e preten-
demos também vencer a 
Taça de Portugal de Rally-
cross, que será no final do 
mês em Montalegre. 

Mas a maior probabilida-
de passa por participar de 
novo na mesma categoria do 
Rallycross, e se se proporcio-
nar fazer algumas rondas do 
Europeu, mas teria de ser 
sempre com um carro novo.

PP - O teto competitivo 
do João Ribeiro fica-se pe-
lo nacional ou pretende ir 
mais longe?

JR – Gostaria de experi-
mentar, como disse, o cam-
peonato da Europa, mas es-
tamos sempre limitados a 
vários fatores, mas acredito 
que um dia será possível 
medir forças com os melho-
res pilotos europeus.

PP - O concelho de Pa-
redes - câmara e comércio 
– conhece o João Ribeiro? 
Tem sido apoiado pelas 
forças vivas da sua terra?

JR – Infelizmente julgo 
que Paredes, ao contrário 
de outras cidades vizinhas, 
não dá grande valor aos 
seus atletas.

Por exemplo, pelo facto 
de ter vivido cinco anos em 
Penafiel, sei que um dia, fui 
mencionado em Assem-
bleia Municipal (de Pena-
fiel) para um voto de louvor, 
mas como já não estava a 
viver lá, obviamente que 
não foi atribuído, mas é algo 

que me deixa eternamente 
agradecido. Cá, em Pare-
des, nunca fui lembrado pa-
ra nada. 

Lembro que tenho três 
títulos de campeão nacio-
nal, sete vice-campeonatos 
nacionais, um campeonato 
regional, 10 presenças na 
seleção nacional de Trial, 
uma presença na seleção 
nacional de Enduro, mais de 
30 vitórias  em diversos 
campeonatos nacionais, 
mais de 100 pódios, presen-
ças em campeonatos do 
Mundo, presenças em Eu-
ropeus, acho que será sufi-
ciente para um simples voto 
de “parabéns” …

PP - O título nacional de 
ralicross que este fim de 
semana tudo indica irá 
conquistar em Sever do 
Vouga, a acontecer, sê-lo-
-á por direito próprio do 
João Ribeiro, mas vai dedi-
cá-lo a alguém?

JR – Cinquenta por cen-
to deste campeonato tem 
mérito do piloto, os restan-
t e s  s ã o  d i v i d i d o s  p e l o s 
meus mecânicos e restante 
equipa. Além de sermos co-
m o  u m a  f a m í l i a  e  d e  m e 
manter motivado, tenho 
sempre o carro nas perfei-
tas condições para poder 
vencer. A eles o meu mais 
sincero obrigado…

E claro à minha família, e 
principalmente à minha fi-
lha por me fazer sentir um 
verdadeiro ídolo.
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Os verdadeiros ladrões

J
á sabíamos que par-
te da riqueza pro-
duzida em Portugal 

é transferida para o estran-
geiro ficando menos para os 
portugueses. Em 4 anos fo-
ram transferidos só para 
Offshores e Territórios com 
t r i b u t a ç ã o  p r i v i l e g i a d a 
23.269 milhões de €. Leram 
bem. 23.269 Milhões de 
euros.

Os dados são insuspei-
tos, são dados divulgados 
pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) e pela Au-
toridade Tributária. Mos-
tram que o Rendimento Na-
cional Bruto (RNB), aquilo 
que em Portugal é distribuí-
do por quem reside no país 
(pessoas singulares e coleti-
vas) a partir de 1996 tem 
sido sempre inferior ao Pro-
duto Interno Bruto,  que 
corresponde aquilo que é 
produzido no nosso país. 
Uma parcela deste total são 
dividendos de grandes em-
presas que nem pagam im-
postos sobre dividendos em 
Portugal; outra parcela são 
pagamentos intraempresas 
do mesmo grupo e paga-
mentos tendo como justifi-
cação atividades comer-
ciais; portanto, justifica-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

ç õ e s  q u e  p e r m i t e m 
desnatar o país de uma par-
te significativa da riqueza 
produzida em Portugal que 
é transferida para “paraísos 
fiscais” com o objetivo de 
fugir ao pagamento de im-
postos ou ao controlo. 

Mas igualmente escan-
daloso está no reduzido nú-
mero de indivíduos e enti-
dades beneficiadas com 
aquelas transferências. 
Apenas 1.927 entidades, 
pessoas individuais e em-
presas. Apenas 1.927. Que 
se dizem Portugueses e 
Portuguesas, como eu. E 
não são, como explico. 

Quando toca solenemen-
te o hino e sobe a bandeira 
portuguesa em mastro ofi-
cial, muitos deles certamen-
te apresentam-se a muitos 
incautos como patriotas. 
Desfilam em tribunas ofi-
ciais, obtêm medalhas e co-
mendas a rodos, discursam 
em público do presente e do 
futuro do País como se lhes 
interessasse, criticam os 
trabalhadores pela sua pro-
dutividade e até falam da 
falta de mão-de-obra para as 
suas empresas. Mas o seu 
patriotismo é falso, a sua hi-
pocrisia imensa.

O País, o meu país, refere 
não ter dinheiro para pagar 
legalmente o devido, a pro-
fessores, a enfermeiros, a 
médicos, a investigadores, a 
agentes das forças de segu-
rança, a bombeiros. O País, 

cristianoribeiro@gmail.com

o meu País, afirma que não 
se pode aumentar o Salário 
Mínimo porque a economia 
real não aguenta, a compe-
titividade não aguenta, as 
empresas não aguentam. O 
País, o meu País, refere ter 
dificuldades em assegurar a 
Justiça para todos porque 
não tem instrumentos le-
gais, equipamentos e recur-
sos de investigação. O País, 
o meu País, diz-se, e é par-
cialmente verdade, cons-
trangido pelas políticas di-
tas europeias. O País, o meu 
País, beneficiado por Deus 
e pela natureza como diz a 
canção, em grandes recei-
tas do turismo, diz-se inca-
paz de traduzir em melho-
res rendimentos os traba-
lhadores do sector.

O País  deles,  dos tais 
1.927, o País do lucro, da ga-
nância, da esmolinha e da 
impunidade, vive bem (mui-
to bem!) com a Justiça que 
temos, com o Aparelho de 
Estado que temos, com as 
Finanças que temos, com a 
Comunicação Social que te-
mos. Habituados á “gamela”, 
a “sua reverência” para cá e 
para lá, já há muito que per-
deram a vergonha. Haja ge-
ringonça ou não, são uma 
pseudo elite anti-patriótica 
que há muito devia ter cor-
da curta e prisão á vista. 
Mesmo que em qualquer 
curva da História, pudes-
sem soltar um qualquer 
Bolsonaro lusitano…

C
om tudo o que se diz por aí hoje 
em dia, de forma impercepti-
vel, cheia de chavões que nada 

acrescentam ou esclarecem, bem pode-
mos dizer que antes de qualquer acordo 
ortográfico, precisamos todos de um bom 
dicionário actualizado para compreen-
dermos o que nos é tramsmitido diária-
mente em catadupa pelos meios de comu-
nicação social.

Ora aqui vão alguns contributos:

Chavões
GOVERNO: Uma coisa que pede di-

nheiro a juros no estrangeiro e em Portu-
gal, prometendo que paga, na esperança 
de sair antes da data de pagamento, por-
que não se vê como é que ele vai pagar.

MINISTRO: Uma pessoa que dá confe-
rências de imprensa, entrevistas para a 
televisão e para os jornais dizendo que 
não pode dizer, o que não está a dizer, o 
que não afecta, nem desafecta ninguêm, 
porque toda a gente está mesmo a ver que 
eles não dizem nada, nos intervalos de não 
dizer nada, e parece que trabalha mas não 
há provas disso.

SECRETÁRIO DE ESTADO: Um se-
nhor que há nos governos e que tem por 
missão ir à televisão dizer que o seu gover-
no é que ganhou as eleições, que o seu go-
verno é que representa o povo.

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A 
Câmara Municipal, pela voz 
do seu presidente, deu uma 
conferência de imprensa na 

passada semana para a anunciar que 
irá constituir-se como assistente do 
processo judicial que visa investigar 
as obras de construção dos Centros 
Escolares da Carta Educativa e ava-
liar as desconformidades que se ve-
rificaram, suas razões e culpados.

Já várias vezes me referi ao pro-
jeto da Carta Educativa de Paredes 
dos últimos anos, como uma refe-
rência de inovação e desenvolvi-
mento educativo a nível nacional e 
internacional e um legado que o an-
terior executivo do PSD deixou com 
evidentes vantagens, quer para os 
resultados obtidos pelos alunos, 
quer para o desenvolvimento sus-
tentável de Paredes. A Carta Educa-
tiva implicou uma reorganização 
dos polos escolares e introduziu no-
vas centralidades em diversas fre-
guesias transformando profunda-
mente o espaço físico da “Escola” 
com muitas melhorias de conforto e 
de recursos para aprendizagem, mas 

também com erros de falta de adap-
tação de alguns projetos à realidade 
regional. Erros esses que o PSD pa-
gou caro nas eleições autárquicas de 
2017.

A haver erros ou desconformida-
des entre os projetos da Carta Edu-
cativa e a sua execução, então todos 
serão unânimes em assumir que é do 
interesse dos Paredenses que o Mi-
nistério Público investigue e leve o 
caso ás últimas consequências para 
que os Paredenses não sejam preju-
dicados mais do que que já foram.

Ora nessa apresentação pública, 
o Presidente da Câmara refere que o 
processo se encontra no Ministério 
Publico e em segredo de Justiça, ou 
seja, que já existe um processo que 
não é novo, que se encontra em in-
vestigação e, ao qual a Camara pre-
tende adicionar uma lista de descon-
formidades que detetou, aumentan-
do o valor investigado de 1,4M para 
3,0M e a ainda narrar a investigação 
que o Presidente da Câmara condu-
ziu junto dos técnicos dos serviços 
municipais, donde nada concluiu. 

É fácil perceber, neste caso, que a 
fronteira entre política e justiça é 
muito ténue e que o partido socialis-
ta de Paredes está a tentar afastar os 
fantasmas do passado, mantendo 
vivo o alvo político fácil que é o ante-
rior executivo PSD e, ao mesmo tem-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Está aí alguém para defender os   Paredenses?

mariocamilomota@gmail.com

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e 

isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Paredes em áreas tão diver-

sas 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, independentemente da cor, raça, 

género, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

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

ções e a sua privacidade.
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Chavões
ASSESSOR: O que entra com o pilim em 

cotas, jornais, festas e outras coisas mais.
PUBLIC RELATIONS: Desemprega-

do a quem o partido arranja um empre-
go num ministério para dizer ao telefo-
ne que não sabe de nada do que lhe es-
tão a perguntar, mas que talvez consiga 
falar com alguêm que saiba, se esse al-
guêm existir.

CARRO DO ESTADO: Uma coisa do 
antigamente que deve ser como os coe-
l h o s ,  p o r q u e  a g o r a  s ã o  m a i s  q u e 
muitos.

ENTÃO COMO ESTÁS: Expressão 
que vem do tempo em que as pessoas 
estavam alguma coisa e caiu em desuso 
por medo da resposta, mesmo assim 
quando alguêm a faz a resposta certa é: 
tenho dias.

QUE BARULHO FOI ESTE: Pergunta 
que se fazia antes do inicio da campanha 
contra o ruido das motorizadas, actual-
mente a resposta a esta pergunta é: foi 
um assalto qualquer.

QUE HÁ HOJE NA TELEVISÃO: An-
tigamente esta pergunta tinha várias 
respostas, mas agora só tem uma que é: 
Telenovelas, a não ser que se seja ainda 
mais pessimista, porque nesse caso a 
resposta é: discursos.

QUE FAZES NO DOMINGO:  Esta 
pergunta vem do português erudito an-
terior à subida do preço da gasolina e 
actualmente só tem uma resposta: fico 
em casa, à resposta normalmente se-
guem-se uns desabafos que a boa edu-
c a ç ã o  n ã o  p e r m i t e  q u e  s e j a m 
impressos.

Está aí alguém para defender os   Paredenses?
po, encontrar desculpas para aquilo 
que não vai ser capaz de resolver. Se 
a questão é jurídica, então que se en-
treguem todos os elementos ao Mi-
nistério Público e  veremos as 
conclusões!

Politicamente, os Paredenses já 
percebem que o executivo municipal 
não tem capacidade de resolver os 
problemas que permanecem nas Es-
colas e, pelo contrário, corrobora as 
suspeitas que são levantadas, con-
tribui para a contrainformação so-
bre a investigação que deve ser feita 
judicialmente e ao invés de procurar 
uma solução que vise evitar a devo-
lução de fundos, ainda acrescenta 
mais do dobro do valor estimado 
que não foi calculado sem qualquer 
bases sustentadas, nem faz sentido.

Assim, há razões para questionar: 
Quem está em Paredes para defen-
der os Paredenses?

Acredito que a justiça deverá 
cumprir o seu papel. Mas o concelho, 
que já perdeu com os erros cometi-
dos, apesar de ter uma rede escolar 
das mais avançadas a nível nacional, 
perde ainda mais por falta de quem 
defenda os recursos que são do con-
celho por direito.

Também durante a semana que 
passou foi sentido o vazio na defesa 
dos interesses dos Paredenses du-
rante a aprovação, em Assembleia 

Municipal, de uma nova Residência 
Universitária. A maioria que o parti-
do socialista detém na Assembleia 
defendeu a proposta do executivo 
municipal de aumentar em um piso o 
edifício que se destina à Residência 
Universitária, na cidade de Gandra, 
abrindo uma exceção nesta área pa-
ra o investimento privado. Esta si-
tuação não é nova, especialmente 
em Gandra, onde se reconhece o in-
teresse público de desenvolvimento 
do pólo universitário e desta carên-
cia habitacional. 

Recorde-se que muito recente-
mente o executivo camarário apro-
vou uma revisão do Plano Diretor 
Municipal onde poderia ter contem-
plado o aumento de um piso no zona-
mento do pólo universitário de Gan-
dra e não o fez. Agora emenda com 
uma intervenção urbanística pon-
tual dando a oportunidade a um pri-
vado, facto que que criticou com vee-
mência no passado. Para quem de-
fendia a necessidade de corrigir as 
estratégias urbanísticas do executi-
vo anterior e não só usa a mesma for-
ma de fazer, mas também prejudica 
adicionalmente o pólo universitário 
e a freguesia de Gandra ao não alte-
rar o PDM (com a criação uma regra 
de construção igual para todos), com 
certeza não está interessado em de-
fender os Paredenses, por igual!

Pobre Mexilhão

O 
executivo da Câ-
mara Municipal de 
Paredes assinalou 

um ano de mandato com 
uma conferência de im-
prensa, onde denunciou um 
vasto conjunto de graves 
irregularidades verificadas 
na construção dos centros 
escolares, ocorridos duran-
tes os mandatos do anterior 
executivo, liderado por Cel-
so Ferreira.

Ora perante este conjun-
to de acusações, a resposta 
do mesmo foi, investigue-se 
que a culpa é dos outros…
(neste caso dos técnicos da 
autarquia….).

Bem diz o povo quem se 
lixa é o mexilhão….

Estas declarações do an-
terior presidente demons-
tram uma total falta de res-
peito para com um vasto 
conjunto de colaboradores 
que ao longo dos últimos 
anos acompanharam o tra-
balho autárquico, o curioso 
nisto tudo, é que frequente-
mente víamos e ouvíamos 
Celso Ferreira de colete e 
capacete nas obras, ouvía-
mos prosas de horas sobre 
os melhores centros escola-
res do Mundo, falando de-
talhadamente sobre por-
menores técnicos únicos 
em equipamentos escola-
res…mas afinal sabia tanto 
dos projetos e não viu que 
e s t a v a m  a  s e r 
desvirtuados?

Será que nem o Sr. Presi-
dente nem a Sr.ª Vereadora 
da Educação perceberam 
que o projeto do Centro es-
colar de Rebordosa e de 
Baltar eram exatamente 
iguais e que ambos previam 
a construção de uma cave, 
que existe em Rebordosa, 
mas que em Baltar não exis-
te mas foi paga…

O centro escolar de Re-
bordosa primeiro que o de 

Baltar, foi alvo de inúmeras 
visitas, certamente que te-
rão visto lá a cave, será que 
algum dia se interrogaram 
da razão pela qual a cave 
não aparecia em Baltar?

Será que depois de assi-
nar os documentos a autori-
zar o pagamento de um jar-
dim no valor de mais de 50 
mil euros para o centro es-
colar de Paredes, nunca te-
ve curiosidade de visitar o 
dito jardim….será que ao 
passar por aqueles lado, 
não teve curiosidade em ver 
o jardim???

A memória será assim 
curta? Durante a inaugura-
ção oficial não se terão in-
terrogava pelo facto de não 
ter um palmo de relva e ter 
tentado perceber onde pa-
rava o dinheiro que autori-
zaram pagar pelo jardim???

Não nada disso, a culpa é 
do mexilhão, o técnico man-
da e eu coitadinho…limito-
-me a assinar, afinal eu até 
andava ocupado com mas-
tros e cidades inteligentes, 
isso de ver se o que assinava 
estava ou não correto era 
coisa de menor, e afinal es-
tas assinaturas a autorizar 
gasto com obras não efe-
tuadas, custaram o quê??? 
Uns míseros 1,4 milhões de 
euros….coisa pouca para 
quem deixou um passivo de 
120 milhões e uma divida 
de 57 milhões….

Concordo com o Dr. Cel-
so, preocupar-se se 1,4 mi-
lhões foram ou não mal gas-
to, valha-me Deus…isso é 
coisa menor, e que devia ter 
tido essa preocupação eram 
os técnicos.

Nas várias entrevistas 
dadas, em momento algum 
desmente que estas irregu-
laridades ocorreram, prefe-
re tapar o sol com a peneira 
e culpar o mexilhão. 

Não se mostra preocu-
pado por ter pago o que não 
devia, e mais grave por sa-
ber que a falta de alguns 
equipamentos, prejudica 
gravemente os alunos, e 
que a curto prazo obriga o 
atual executivo a gastar 
mais umas centenas de mi-

lhares de euros para repa-
rar os problemas deteta-
dos, de forma a dar as con-
d i ç õ e s  a o s  a l u n o s , 
professores e auxiliares.

Ao longo das visitas aos 
centros escolares realiza-
das no arranque do ano leti-
vo, podemos constatar as 
condições deficitárias de 
muitos centros escolares, 
urge reparar as mesmas, in-
felizmente custa muito ter 
agora de pagar aquilo que 
supostamente lá foi coloca-
do e pago, mas vai ter de ser.

Ao longo dos anos en-
quanto membros da oposi-
ção sempre denunciamos 
estas situações, eramos in-
sultados e acusados de ser 
contra o desenvolvimento 
de Paredes, alertávamos 
para estes problemas, nun-
ca existiu vontade de os re-
solver, o que importava era 
construir, uns atrás dos ou-
tros, e os problemas escon-
diam-se debaixo do tape-
te…estranho não é???

Os professores denun-
ciavam os problemas, as as-
sociações de pais também, a 
oposição igual…mas qual a 
razão para ignorar todos es-
tes alertas??? 

A maioria das chamadas 
de atenção para os proble-
mas foram feitas durante o 
p e r í o d o  d e  g a ra n t i a  d a 
obra…qual a razão para não 
exigir as reparações como a 
lei obriga?

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

O curioso nisto 
tudo, é que fre-
quentemente 
víamos e ouvía-
mos Celso Fer-
reira de colete e 
capacete nas 
obras, ouvía-
mos prosas de 
horas sobre os 
melhores cen-
tros escolares 
do Mundo.
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O governo central está 
apostado em reduzir os cen-
tros de inserção profissional. 
No Concelho de Paredes fun-
cionarão apenas dois. A Jun-
ta de Freguesia efetuou no-
vamente uma candidatura 

que tem todas as condições 
para ser uma das contempla-
d a s ,   p e l o s  m o t i v o s 
seguintes:

• O GIP de Baltar tem 
uma elevada afluência e é efi-
caz a resolver todas as situa-

ções, como é amplamente 
demonstrado nos diversos 
relatórios;

• A  Vila de Baltar é a locali-
dade mais central do Conce-
lho, pelo que tem uma localiza-
ção geográfica única, o que 

naturalmente é uma mais valia 
essencial para que a candida-
tura de Baltar seja uma das 
duas contempladas;

• Rebordosa e Lordelo 
deveriam  ser contempla-
das com um  único GIP que 

serviria as duas cidades; 
• O outro GIP tem de ficar 

na Vila de Baltar, pois se as-
sim não for,  uma grande 
quantidade de pessoas terá 
dificuldades para se deslocar 
para Paredes.

    BALTAR

Baltar não pode perder o Gabinete  
de Inserção Profissional 

FAUSTINO 
 SOUSA

A Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes candida-
tou-se  para gerir um Gabi-
nete de Inserção Profissio-
nal. A sua candidatura é 
legitima, mas a concretizar-
-se seria uma  facada espeta-
da na Vila de Baltar, que es-
pera ansiosamente que 
aquela instituição se decida 
sobre o que fazer com o es-
paço onde funcionava a an-
tiga escola EB23 de Baltar, e 
que continua numa degra-
dação permanente, em que 
cada dia que passa, a sua re-
cuperação será mais difícil. 

Esta situação  é uma vergo-
nha para a Vila e para o Con-
celho de Paredes. As diver-
sas instituições de Baltar 
estão juntas para resolver 
esta problemática situação, 
desde que este impasse seja 
ultrapassado com vontade 
política entre todos os inter-
venientes. Este é um tema 
que está na ordem do dia da 
população baltarense e que 
espera que não exista um 
epílogo semelhante ao que 
já aconteceu numa situação 
análoga.  Todas as candida-
turas são legitimas, mas as 

instituições não se podem 
comportar como as grandes 
potências que procuram ter 
uma grande influência no 
contexto internacional. A 
Vila de Baltar foi ao longo de 
muitos anos esquecida e a 
sua população, bem como a 
população das freguesias 
adjacentes merecem não 
perder um serviço que fun-
ciona bem e que é essencial 
para que as pessoas com 
pouco recursos se deslo-
quem com facilidade a um 
local que é central e de fácil 
acesso.

A Santa Casa da Misericórdia de Paredes e a Vila de Baltar
O Grupo de Teatro da 

Associação Clube Jazz de 
Baltar está de parabéns. De 
facto, o espetáculo "Como a 
Comida quer ao Sal", inte-

grado no PT-Paredes com 
Teatro,  fez parte do Festival 
Guimarães Noc Noc, que 
envolveu vários tipos de 
manifestações artísticas de 

todo o país. O festival de-
correu nos dias 6 e 7 Outu-
bro e o  espetáculo foi no 
domingo, dia 7,  no auditó-
rio de São Mamede.

A equipa da Junta de 
Freguesia de Baltar reuniu-
-se num restaurante emble-
mático da Vila, para come-
morar a vitória da equipa 
gerida pelo baltarense de 
gema, Jorge Coelho.  Para 
Jorge Coelho, “é uma honra 
servir os baltarenses e pro-

curar fazer cada vez mais 
pela terra em que nasce-
mos. Vamos procurar conti-
nuar a ter a humildade de 
reconhecer as áreas em que 
temos de evoluir nos próxi-
mos anos. A equipa está 
unida para continuar um 
trabalho que ainda agora 

começou. “ O presidente da 
Junta de Baltar, agradeceu  
a todos  os baltarenses, “pe-
la confiança que deposita-
ram nesta equipa que é hu-
milde e  que vai continuar a 
tentar contribuir para au-
mentar a qualidade de vida 
dos  baltarenses. “

Teatro da Associação Clube Jazz de Baltar

Um ano ao serviço da Vila de Baltar

Situada no  topo de um 
morro arborizado, o chamado 
Outeiro da Audiência (nome 
que os mais antigos chama-
vam ao lugar onde esta foi 
construída).

É um templo de linhas mo-
dernas, inaugurado em 1968. 
Tem a forma de um paralele-
pípedo de uns 35 metros de 
comprimento por uns 18 de 
largura e uns 12 de altura. Des-
tas dimensões provém um no-

tório aspecto de robustez. A 
torre sineira, em forma de pris-
ma quadrangular, com os seus 
15 metros de altura, com um 
pequeno carrilhão e mostra-
dores do relógio para todos os 
quadrantes, é destacada deste 
corpo e está ligada a ele por um 
passadiço ao nível do coro ho-
je em dia inactivo. 

A igreja é basicamente 
construída de granito, mas ou-
tros materiais (ferro, vidro, 
e t c )  a p a r e c e m  t a m b é m 
exteriormente.

O interior, de uma só nave, 
muito ampla, é de uma grande 
sobriedade, como é norma nos 
templos de construção recen-

te. Vitrais na fachada frontal e 
nas laterais a toda a altura.

O adro, onde é muito apra-
zível, com boas vistas sobre a 
cidade, árvores frondosas e 
graciosos candeeiros.

Em 16 de Junho de 2000, 
foi inaugurado o novo órgão 
de tubos da igreja. 

Esta festa foi celebrada no 
dia 31 de agosto, data que assi-
nalou a dedicação da atual ma-
triz, a igreja nova, ocorrida em 
31 de agosto de 1968.

Assim sendo o dia 31 de 
agosto de 2018, sexta-feira, 
celebrou-se o Cinquentenário 
da dedicação da igreja nova, 
com a Celebração da eucaris-

tia às 21 horas, presidida por 
sua reverência D. Manuel Lin-
da, Bispo do Porto, concele-
brando o paróco atual, Padre 
Mário João, os sacerdotes ain-
da vivos que foram párocos de 
Rebordosa e os presbíteros 
desta terra, tendo sempre pre-
sente a memória do falecido 
Padre José Oliveira Mendes, 
pároco de Rebordosa à data 
da dedicação da igreja e o 
grande impulsionador da sua 
construção. no final da euca-
ristia, à entrada da igreja, foi 
descerrada uma placa evocati-
va do Cinquentenário da dedi-
cação da igreja nova, a que se 
seguiu um Porto de Honra 

com todos os que quiseram 
participar, tendo-se ainda can-
tado os ‘Parabéns’ ao arquite-
to da obra edificada, Arquitec-
to Fernando Seara, que nesse 
dia fez 93 anos de idade. 

As bodas de ouro. Para fes-
tejar a efeméride, foi elabora-
do um Programa de ativida-

des, que vêm sendo realizadas 
ao longo de um mês, desde es-
sa primeira data de 31 de agos-
to até ao próximo dia 29 de 
Setembro, atuação de músi-
cos, da Tuna de Rebordosa, 
noite de fados etc… festa de S. 
Miguel, Padroeiro da Paróquia 
de Rebordosa.

    REBORDOSA

Igreja nova de Rebordosa fez 50 anos

PAULO 
PINHEIRO
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Em tempos que já lá vão, 
foi criado uma espécie de 
hino à freguesia que relata-
va a riqueza da mesma, co-
mo sendo, uma freguesia 
que tinha de tudo, desde os 
variados serviços, até ao de-
senvolvimento das tradi-
ções e das suas gentes, que 
nos permitia marcar a dife-
rença em relação às fregue-
sias limítrofes!

Hoje em dia, continua-
mos a ser uma freguesia que 
se demarca das demais, em 
aspectos maioritariamente 
positivos, embora se demar-
que também em aspectos 
menos positivos!

As palavras devem ser 
usadas para construir, enal-
tecer, não para destruir e 
criar desunião entre as gen-
tes, é este o sentido do que 
se segue!

Demarcamo-nos positi-
vamente, pois na verdade a 
freguesia tem vivido mo-
mentos muito felizes e de 
grande sucesso, que são de 
enaltecer, senão vejamos o 
êxito da 10.ª Edição da Se-
mana Cultural, que através 
de um programa atractivo 
mobilizou a população, pro-
porcionando-lhe a vivência 
de experiências diferentes, 
fazendo-se uma ligação 
muito positiva entre as ge-
rações existentes! 

Dias depois, a freguesia 
voltou a movimentar-se pa-
ra assistir a vários eventos 
que decorreram ao longo de 
praticamente uma semana, 
que faziam parte da progra-
mação da Comissão de Fes-
tas em Honra do Padroeiro 
da Freguesia, São Miguel, do 
ano 2017/2018! Relata a 
população que foram mo-
mentos únicos vividos no 
seio religioso, com interpre-
tações musicais da respon-
sabilidade do Conservató-
rio de Música de Paredes, a 
par de atracções de entrete-

nimento, como por exemplo 
o grupo das “Ferreirinhas”, 
entre outros, que com a sua 
actuação muito agradaram 
a quem assistiu, e ainda a 
atracção principal  Ana 
Duarte. De salientar ainda, 
o majestoso fogo –de-artifí-
cio, em moldes originais, 
que se demarcou em rela-
ç ã o  a o  q u e  é  h a b i t u a l 
assistir-se!

Contudo, somos tam-
bém uma freguesia que se 
demarca das demais, em pe-
quenos aspectos menos po-
sitivos, que fazem tanta di-
ferença, e estas palavras são 
escritas de forma construti-
va, e não como critica des-
trutiva! Quisera manter o 
silêncio, mas como reza o 
ditado, quando os proble-
mas batem à porta de cada 
um de nós, a dor extravasa-
-nos, e temos que expressar 
o que está errado, ser a voz 
local para alertar responsá-
veis, já que vivemos em de-
mocracia, e estejamos em 
maioria ou minoria, temos 
que nos fazer ouvir! 

Não podemos aceitar nu-
ma freguesia desenvolvida 
como Cristelo, que o lugar 
de repouso dos nossos en-
tes queridos, ou seja, o Ce-
mitério, esteja, como não se 
vê em nenhuma outra fre-
guesia, sem intervenção dos 
responsáveis, e como tal 
não exista escoamento de 
água utilizada para limpeza 
das campas e de utilização 
nos arranjos florais, o que 
origina infiltrações nas 
sepulturas.

Isto, a par da falta de pa-
vimentação na última zona 
aumentada, onde somos 
confrontados com os espa-
ços entre campas em cimen-
to, sem pedra da calçada, 
contrariamente ao que se 
encontra na restante parte 
do cemitério. E, diz a popu-
lação, entristecida e confor-
mada, que assim se mante-
rá, porque alega o executi-
vo, falta de verbas para a 
obra!

No entanto, alerta-se (al-
go que deve ser sabido, mas 

que se estará esquecido) 
que existe muita pedra da 
calçada envolvida em terra, 
retirada da última interven-
ção para melhoramento do 
Jardim do Cruzeiro da fre-
guesia, depositada junto à 
Capela Mortuária (como de 
algo sem valor se tratasse), e 
que reaproveitada daria pa-
ra pavimentar a zona do ce-
mitério que se encontra por 
pavimentar!

Mas, se a possibilidade 
de reaproveitamento de re-
cursos, não for de conside-
rar pelos responsáveis, per-
mita-se o desabafo…Se há 
verbas para entreter os vi-
vos, com eventos de suces-
so, e com custos, certamen-
te, consideráveis, não have-
rá verbas para zelar pelo 
local onde repousam os 
nossos entes queridos?! E o 
qual será o nosso destino 
mais certo! 

Por isso, se relembra 
também aos responsáveis, a 
necessidade, já há muito ur-
gente, de se executar mais 
uma área de alargamento 
do Cemitério, já que atual-
mente restam no mesmo 
cerca de quatro a cinco 
sepulturas. 

Posto isto, acrescente-
-se ainda, que somos uma 
das poucas freguesias que 
já se habitou a ter bermas 
repletas de silvas e ervas, 
onde as pessoas que cami-
nham no seu dia-a-dia, têm 
de utilizar parte da faixa de 
rodagem, com todos os ris-
c o s  i n e r e n t e s  a  e s s a 
conduta!  

A par do lugar designado 
por Areal, onde a situação é 
ainda mais caótica, já que 

parece não fazer parte da 
freguesia, fazendo crer que 
só é visitado por altura das 
campanhas eleitorais, ou se-
ja, de 4 em 4 anos, com es-
tradas, e caminhos pedes-
tres, quase intransitáveis, 
devido à falta de limpeza!

A freguesia vê ainda os 
seus fontenários a servir de 
parques de estacionamen-
to, e com ervas que escon-
dem a sua arquitectura! 

Vê a Obra do “Outeiro” 
junto ao Centro de Saúde, 
inacabada, e incompreendi-
d a  p e l a  p o p u l a ç ã o  e m 
geral! 

Vê o lugar do Calvário, 
alvo de uma intervenção ad-
mirável, sem manutenção 
periódica, a deixar secar ár-
vores de grande valor, e ro-
deado a maioria do ano por 
ervas! 

O mesmo acontece com 
o Jardim contíguo à Casa 
Mortuária, que não tem sido 
alvo de manutenção! 

Na antiga escola primá-
ria, onde estão sediadas as 
associações locais, conti-
nuamos sem ver a execução, 
quer dos projectos vence-
dores do primeiro orçamen-
to participativo, ou de um 
outro qualquer projecto 
para arranjo da parte exte-
rior da mesma! 

Precisamos de uma fre-
guesia com dinâmicas de 
êxito, como temos tido, e 
que são de louvar, mas pre-
cisamos também de res-
postas para as necessida-
des quotidianas da popula-
ção,  e isso temos todos 
legitimidade para exigir 
aos responsáveis, eleitos 
democraticamente, e que 
cumprem já um segundo 
mandato (com muita expe-
riência na bagagem) para 
representar e zelar pelos 
interesses da comunidade 
local, e que não se podem 
deixar acomodar ao poder 
instalado há largos anos! 
Porque só cumprindo as 
necessidades da freguesia 
manteremos a mesma a 
cumprir o lema “Cristelo 
tem tudo”!

    CRISTELO

Cristelo tem tudo…

CARLA
NUNES

    LORDELO

Jantar Solidário

Seja de dia ou de 
noite, seja à semana 
ou ao fim-de-semana, 
seja de Inverno ou de 
Verão, seja de sol ou 
de chuva, em caso de 
urgência, seja ela de 
que tamanho for,  a 
Associação Humani-
tária dos Bombeiros 
Voluntários de Lorde-
l o  ( A H B V L )  s a i  d o 
q u a r t e l .  E  c o m  e l a 
também sai o presi-
dente, Miguel Ferrei-
ra, que em Maio deste 
ano, aquando da cele-
bração do 48º aniver-
sário da AHBVL, afir-
mou que “esta Asso-
c i a ç ã o  ex i s t e  p a ra 
servir, cuja direcção e 
comando trabalham 
diariamente para a 
dotar de mais e me-
lhores meios huma-

nos e materiais. Estes 
não se destinam ape-
nas a alguns dos asso-
ciados. A sua função 
primeira é serem to-
talmente disponibili-
zados à população de 
Lordelo, Vilela e Duas 
I g r e j a s ,  p a ra  a  s u a 
proteção e socorro”.

Porém, esse vai-e-
-vem implica despe-
s a s .  O s  B o m b e i r o s 
Voluntários de Lorde-
lo promovem então 
alguns eventos para 
a n g a r i a ç ã o  d e 
fundos.

No dia 10 de No-
vembro, no restau-
rante Quinta do Sol, 
Paredes, irá decorrer 
o  Jantar  Sol idário. 
P a r t i c i p e .  A j u d e 
quem ajuda.

(Para mais infor-
mações, contacte a 
página do Facebook 
da Associação Huma-
nitária dos Bombei-
ros Voluntários de 
Lordelo).

SILVIO
SILVA
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O 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
será uma das 25 

unidades hospitalares do Servi-
ço Nacional de Saúde que vai 
poder, a partir do início de 2019, 
assegurar internamentos de 
doentes no seu domicílio. 

A medida faz parte da estra-
tégia do Serviço Nacional de 
Saúde que em parceria com os 
Centros Hospitalares acorda-
ram criar as Unidades de Hospi-
talização Domiciliária (UHD). 

Em causa estão internamen-
tos em patologias como a doen-
ça pulmonar obstrutiva crónica, 

insuficiência cardíaca crónica 
descompensada, asma aguda, 
infeções ou pneumonias.

Mas a opção cabe ao doente 
e ao cuidador, é preciso estar 
garantida a segurança clínica e 
pode haver um reinternamento 
hospitalar, caso se mostre 
necessário.

Segundo Mário Pinto, espe-
cialista em medicina geral e fa-
miliar e que está envolvido num 
projeto de internamento no 
domicílio, “os custos em casa 
são pelo menos duas ou três ve-
zes mais baixos do que no hospi-
tal e, para além disso, deixa li-
vres camas que podem ser dis-
pensadas para situações com 
maior gravidade ou instabilida-

de clínica”, refere nota do minis-
tério da saúde.

Os potenciais candidatos a 
internamento são geralmente 
detetados nas urgências, que 

fazem um pedido de avaliação à 
unidade de hospitalização do-
miciliária. “É feita uma avaliação 
inicial, onde uma assistente so-
cial que integra a equipa se as-
segura das condições que o 
doente tem em casa, além da 
presença indispensável de um 
cuidador”.

No mesmo dia em que é de-
cidido o internamento no domi-
cílio, o doente recebe a visita do 
enfermeiro e, no dia seguinte, a 
visita do médico.

Depois de ter alta, o proces-
so do doente segue nos cuida-
dos de saúde primários, sendo 
feita habitualmente uma liga-
ç ã o  a t r a v é s  d o  p r ó p r i o 
hospital.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, genericamente, a 
hospitalização domiciliária ser-
virá como “uma alternativa ao 
internamento convencional, 
mas com assistência contínua, 
que permite reduzir complica-
ções e infeções hospitalares, 
além de permitir gerir melhor as 
camas disponíveis para o trata-
mento de doentes agudos” no 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS).

Este modelo de assistência é 
diferente do apoio social no do-
micílio que já existe no SNS, 
uma vez que incide sobre a fase 
aguda de uma doença ou sobre 
a  a g u d i z a ç ã o  d a  d o e n ç a 
crónica.

EXPERIÊNCIA 
PILOTO
Hospital Garcia da Orta 

(HGO), em Almada, foi o pri-
meiro hospital em Portugal a 
ter uma Unidade de Hospita-
lização Domiciliária (UHD). 
Segundo dados revelados 
pelo Ministério da Saúde, em 
finais de 2016, no HGO dos 
mais de 260 doentes, apenas 
quatro tiveram de voltar ao 
hospital com agravamento 
da situação, o que é conside-
rado “muito residual”. O cus-
to médio por doente da hos-
pitalização domiciliária é 
entre 600 a 700 euros, bem 
a b a i xo  d o  i n t e r n a m e n t o 
convencional.

António Orlando  | texto

CHTS vai ter unidade  
de hospitalização domiciliária
PROTOCOLO. Modelo que vai ser implementado no Padre Américo é usado em vários países. Evitar infeções hospitalares multirre-
sistentes ou reduzir os custos de internamento são as vantagens. Hospital Garcia da Orta, em Almada testou modelo.
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Germano Almeida,  
o “bestseller que vende mil  
livros em dois anos” na ALORD
LIVROS. O escritor cabo-verdiano Germano Almeida, Prémio Camões 2018 é o es-
critor do mês de outubro na biblioteca da Fundação ALORD.

+ Aos 73 anos, o escritor 
natural da Ilha da Boavista, 
onde Germano Almeida nas-
ceu em 1945, é autor de uma 
vasta obra publicada em Por-
tugal, toda ela escrita em por-
tuguês. “Para mim a língua 
portuguesa tem o mesmo pe-
so que a língua cabo-verdiana. 
Sou filho de pai português e de 
mãe crioula, cresci com as 
duas línguas, mas aprendi a 
escrever em português e não 
pretendo começar a escrever 
em crioulo. Eu expresso a cul-
tura cabo-verdiana usando a 
língua portuguesa”, referiu 
Germano Almeida no mo-
mento em que foi nomeado 
vencedor do Prémio Camões. 
Afirmações que ganham um 
maior relevo atendendo a que 
por esta ocasião discute-se o 
papel da língua crioula na lite-
ratura do arquipélago. “Nas-
cer em Cabo Verde é uma fa-
talidade e nasci numa terra 
com 15 mil habitantes, ou seja, 
sou um bestseller que vende 
mil exemplares de um livro em 
dois anos. É a minha realidade 
e não fujo dela. Quanto ao 
crioulo, não está em perigo 
porque faz parte de nós e, nes-

te momento, precisamos é de 
dominar mais a língua portu-
guesa”, disse recentemente 
numa entrevista ao Diário de 
Notícias.

Depois do poeta Arménio 
Vieira, vencedor em 2009, 
Germano Almeida foi o se-
gundo escritor de Cabo Verde 
a receber o Prémio Camões, e 
sucedeu, numa decisão por 
unanimidade, ao português 
Manuel Alegre que o ganhou 
em 2017. O júri desta edição, 
presidido pelo brasileiro José 
Luís Jobim, salientou a ironia 
na obra de Almeida, uma obra, 
lê-se em comunicado, “onde 
se equilibram a memória, o 
testemunho e a imaginação, a 
inventividade narrativa alia-
-se ao virtuosismo da ironia no 
exercício de liberdade, de éti-
ca e de crítica. Conjugando a 
experiência insular e da diás-

pora cabo-verdiana, a obra de 
Germano Almeida, atinge 
uma universalidade exemplar 
no que respeita à plasticidade 
da língua portuguesa”.

Germano Almeida come-
çou a publicar em 1982, com 
O Dia das Calças Roladas. Em 
1991 estreou-se no romance 
com O Testamento do Senhor 
Nepomuceno da Silva Araújo, 
que seria adaptado ao cinema 
por Francisco Manso. Autor 
de conto, crónica, romance, 
Germano Almeida está tradu-
zido em vários países, entre 
eles Itália, França, Alemanha, 
S u é c i a ,  N o r u e g a  e 
Dinamarca.

Fiel Defunto lançado em 
maio último, é o 17.º título do 
escritor cabo-verdiano, cuja 
totalidade da obra pode ser 
consultada durante este mês 
na biblioteca ALORD.

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /OUT'18

LORDELO 

AUDITÓRIO – ALORD
20 outubro | 21.30 horas | Concer-

to Novas Sonoridades | Orquestra 

da Fundação ALORD | Fernando 

Marinho, maestro convidado

BIBLIOTECA – ALORD
15 e 16 outubro | Histórias de En-

cantar| Serafim Está Sempre Cons-

tipado | Manuela Mota Ribeiro

23 e 20 outubro | Teatro de Fanto-

ches | A Galinha Ruiva | 

Escritor do mês de outubro| Ger-

mano Almeida

Outubro| O Leituras Sugere… | Te-

mas Infantojuvenis | Não Gosto de 

Salada | Tony Ross

COOPERAÇÃO - ALORD
17 outubro | 14.30 horas |Artes 

Manuais | Porta-velas em forma de 

rosa

24 e 31 outubro | 14.30 horas 

|Exercícios de Relaxamento

24 e 31 outubro | 14.30 horas | 

Culinária | Confeção e degustação 

de bolo de nozes

Património Concelhio

13 outubro | "O Lugar e os Ho-

mens" | Vandoma | Vila Cova de 

Carros | Cête | Baltar

PAREDES (cidade)

12 outubro | Biblioteca de Paredes 

| Café Literário com José Orlando 

Rocha

13 outubro | 22h |Casa da Cultura| 

Concertos na Casa – BEJAZZ

Até dia 31 outubro | De 2ªfeira a 

6ªfeira| Casa da Cultura de Pare-

des| Exposição | 160 anos do Cami-

nho de Ferro em Portugal

Até 31 outubro | Loja Interativa de 

Turismo de Paredes | Exposição | 

Pinturas de Vítor Dias e o fluir entre 

caminhos

António Orlando  | texto

Bibliografia

1989 - O Testamento do
Sr. Napumoceno

1990 - O Meu Poeta

1992 - O Dia 
das Calças Roladas

1994 - A Ilha Fantástica

1995 - Os Dois Irmãos

1998 - A Família Trago

1998 - A Morte 
do Meu Poeta

1999 - Dona Pura e
os Camaradas de Abril

1999 - Estóreas 
Contadas

2000 - Estóreas 
de dentro de Casa

2001 - Memórias 
de um Espírito

2004 - Cabo Verde. 
Viagem pela História
das Ilhas

2004 - O Mar na Lajinha

2006 - Eva

2010 - A Morte 
do Ouvidor 

2014 - Do Monte 
Cara Vê-se o Mundo 

2015 - Regresso 
ao Paraíso 

2018 - O Fiel Defunto

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
A ÚLTIMA MENTIRA
AUTOR:
KIMBERLY BELLE

O casamento de Iris e 
Will é perfeito: uma man-
são num bairro excelente, 
carreiras apaixonantes e a 
excitação de tentarem ter 
o primeiro filho. Mas na 
manhã em que Will parte 
para uma viagem de negó-
cios a Orlando, o mundo 
idílico de Iris desmorona-
-se. Um avião que se dirigia 
para Seattle despenhou-
-se e, de acordo com a com-
panhia aérea, Will é uma 
das vítimas mortais.Con-
fusa e arrasada pela dor, 
Iris pensa que só pode ser 
um mal-entendido. Mas à 
medida que o tempo passa 
e não há sinal de Will, ela 
aceita relutantemente que 
ele morreu. Ainda assim, 
precisa de respostas. Por-
que é que Will mentiu so-
bre o destino da viagem? O 
que ia fazer a Seattle? E 
que mais mentiras contou? 
Infelizmente, há pergun-
tas que só devemos fazer 
quando estamos prepara-
dos para as respostas.

Germano Almeida folheando o seu último livro
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Vandoma sucede a Gandra 
como capital do Trial 4x4
TODO TERRENO. Final do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 em pista longa e téc-
nica. Prova realiza-se neste fim-de-semana de 13 e 14 de outubro.

O 
Concelho de Pa-
redes, à seme-
lhança de anos 

anteriores, volta a acolher a 
derradeira prova do Campeo-
nato de Portugal de Trial 4x4. 
Desta vez a prova vai disputar-
-se na freguesia de Vandoma. 

A organização, Clube TT 
Paredes Rota dos Móveis, es-
pera muito público para ver 
e m  a ç ã o  a s  3 0  e q u i p a s 
inscritas.

O Clube TT Paredes Rota 
dos Móveis preparou “uma 

p i s t a  d u r a  e  m u i t o  
técnica” para esta sexta e der-
radeira jornada. “Os pneus e os 
troncos são os únicos obstácu-
los, sendo que 80% da pista 
será mantida o mais natural 
possível. As equipas podem 
contar ainda com a dificuldade 
acrescida de um terreno com 
muita pedra. A organização 
optou também por construir 
uma pista longa, para que as 
equipas tenham tempo de re-
cuperar o fôlego entre cada 
obstáculo e para que o público 
possa circular pela pista e ver o 
espetáculo em diferentes pon-
tos”, explica fonte do Clube TT 
Paredes Rota dos Móveis.

O  p ú b l i c o ,  c o m o  n ã o  
podia deixar de ser, é uma das 
grandes preocupações da or-
ganização. "Boas condições de 
visibilidade não faltam e par-
ques de estacionamento tam-
bém não. Junto à EN15, perto 
da farmácia de Vandoma, ha-
verá muitos lugares para os 
veículos do público”, sublinha a 
fonte.

A organização disponibili-
za ainda um KIT VIP para o pú-
blico que procure mais como-
didade para assistir ao espetá-
culo, O KIT VIP que incluI 

autocolante Parque, Creden-
cial Pessoal VIP e ainda 1 Gin 
de Oferta. Esta credencial dá 
acesso à área VIP, uma zona 
mais reservada aos convida-
dos, com uma tenda com 150 

m/2, zona de estar com cadei-
ras e sofás, som ambiente com 
DJ, televisão com vários ca-
nais, Bar com GIN oferta e 
vendas e ainda uma vista privi-
legiada para a prova.

Programa Oficial

Sábado
13 outubro 2018
14h30 / 18h30 - Secretaria-
do, verificações técnicas e 
administrativas

15h00 - Prova SPARTANS & 
MACHINES SERIES

Domingo
14 outubro 2018
10h00 /12h00 - Prologo pa-
ra qualificações pré-grelha

13h30 /13h50 - Entrada em 
Parque Fechado / Grelha de 
Partida

14h30 - Inicio Prova Resis-
tência - Campeonato Portu-
gal Trial 4x4 (3 horas)

15h30 - Inicio Prova Resis-
tência - Campeonato Portu-
gal Promoção Trial 4x4 (2 
horas)

17h30 - Final Prova Resis-
tência CPT4x4 e CPPT4x4

18h30 - Cerimónia da entre-
ga de prémios

Títulos & Candidatos

Os pilotos André Henriques 

e Rodrigo Sousa (Tufão 

Team) na Promoção estão 

ambos “apenas” obrigados a 

alinhar na grelha de partida 

de Paredes para poder le-

vantar a taça e fazer a festa. A 

mesma situação para Cláu-

dio Ferreira (Auto Higino) 

que só precisa de alinhar na 

grelha de partida da última 

prova, em Paredes, para ser 

bicampeão da classe Super 

Proto. Já a Luís Bacelo (Ofici-

na Bacelo) não chega apenas 

alinhar na grelha de partida, 

mas também não precisa de 

uma vitória na classe Proto 

para se sagrar campeão. Luís 

Bacelo e Cláudio Ferreira 

são também os grandes can-

didatos à vitória em termos 

absolutos. Quem fizer o me-

lhor resultado em Paredes 

sucede a Rui Querido e Ivo 

Mendes como novos cam-

peões nacionais de trial 4x4.

KARATÉ. Decorreu no 
passado dia 30 de setembro 
no Pavilhão Rota dos Mó-
veis em, Lordelo a 7ª edição 
do Torneio das Vindimas, 
evento organizado pela As-
sociação de Karatecas do 
Vale do Sousa (AKVS). A 
competição tem a particula-
ridade de aliar a prática des-
portiva do Karaté à solida-
riedade social, através da 
doação de géneros alimen-
tares para famílias mais ca-
renciadas do concelho de 
Paredes.  A edição deste ano 
do Torneio das Vindimas 
reuniu centenas de atletas 
de norte a sul do país, inclusi-

ve das ilhas e, segundo a or-
ganização, destacou-se pelo 
elevado nível técnico e pelo 
g r a u  d e  e x i g ê n c i a 
competitiva. 

Quanto aos resultados 
desportivos dos atletas da 
equipa da casa (AKVS), des-
taque para o desempenho de 
David Moreira que obteve o 
1º Lugar Kata em iniciados 
masculinos.  Entretanto, no 
Campeonato regional cade-
tes/ juniores - Norte/centro 
Norte realizado no dia sete 
de outubro em Vila do Con-
de, Alexandre Soares da AK-
VS obteve o 2º lugar kumite 
cadetes masculino- 63 kg.

A equipa masculina de 
Pólo Aquático de Paredes 
perdeu a Supertaça Carlos 
Meinêdo para o Fluvial Por-
tuense.  A disputa do troféu 
realizou-se no sábado, 6 de 
outubro, na Piscina Munici-
pal de Felgueiras.

O Fluvial venceu o Pólo 
de Paredes por 11 – 7, num 
jogo muito renhido tal como 
demonstra os parciais do 
marcador: 2-1, 2-2, 3-1, 4-3.

É verdade que a formação 
portuense esteve sempre na 
liderança do marcador, mas o 
Paredes acabou por pertur-

bar o favoritismo do Fluvial, 
que arrecada assim o seu se-
gundo troféu masculino nes-
ta supertaça. Em femininos, a 
Supertaça Carlos Meinêdo 
foi para o Benfica que derro-
tou o Fluvial Portuense, por 
13-10. O jogo da final mascu-
lina teve nas bancadas, presi-
dente e vereador do despor-
to da Câmara de Paredes.

Alexandre Almeida reco-
nheceu o mérito do adversá-
rio, mas frisa que “a equipa de 
pólo aquático de Paredes 
mostrou-se bastante com-
petitiva nesta final”.

Torneio das Vindimas  
consagra David Moreira 

Pólo Aquático de Paredes 
perde Supertaça para o Fluvial 
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JORNADA 7ªJOR. 
  07/10

Amarante FC 0-4 Sp. Espinho

Gafanha 2-1 SC Coimbrões

Águeda 0-0 Penalva Castelo

Gondomar 1-0 Paredes

FC Pedras Rubras 2-2 Cesarense

Sp. Mêda 1-4 Marítimo B

Lusitano FCV 0-1 Cinfães

AD Sanjoanense 2-3 Lusitânia Lourosa

U. Madeira 2-1 Leça

JORNADA 6ªJOR. 
  30/09

SC Nun´Álvares 1-2 Lousada

Barrosas 1-1 Aliados Lordelo

Baião 2-2 Lixa

CD Sobrado 1-2 Vila Meã

Gondomar B 2-3 Rebordosa AC

S. Pedro da Cova 4-1 FC Vilarinho

Freamunde 2-0 Aliança de Gandra

Tirsense 1-1 Ermesinde 1936

Vila Caiz 0-2 Sousense

JORNADA 7ªJOR. 
  05/10

Rebordosa AC 1-0 CD Sobrado

  06/10

Vila Meã 0-0 SC Nun´Álvares

 07/10

Sousense 2-2 Lixa

Aliados Lordelo 4-2 Baião

Lousada 4-1 Barrosas

FC Vilarinho 3-4 Freamunde

Aliança de Gandra 1-0 Tirsense

Ermesinde 1936 1-0 Gondomar B

Vila Caiz 0-1 S. Pedro da Cova

JORNADA    8 ª JOR. 

14/10

Cesarense vs U. Madeira

Paredes vs Sp. Mêda

Pen. Castelo vs AD Sanjoanense

Lus. Lourosa vs Gafanha

Leça vs Gondomar

Sp. Espinho vs Lusitano FCV

SC Coimbrões vs FC Pedras Rubras

Cinfães vs Águeda

Marítimo B vs Amarante FC

JORNADA    3 ª JOR. 

14/10

Esc. Fut. 115 vs Vandoma

M. G. Costa vs FC Pedras Rubras B

GDC Ferreira vs ADC Frazão

ISC Sobreirense vs Sp. Cruz

M. Córdova vs ADR S. Pedro de Fins

Perafita B vs 1º Maio Figueiró

Codessos - Anulado por desistência da 

equipa visitante - Sporting S. Vitor

AC Gervide vs Campo Lírio

JORNADA    4 ª JOR. 

21/10

FC P. Rubras B vs Escola Futebol 115

ADC Frazão vs M. Gomes da Costa

Leões Seroa vs GDC Ferreira

Vandoma vs ISC Sobreirense

Sp. Cruz vs Monte Córdova

Sporting S. Vitor  - Anulado por desistência 

da equipa visitada - Perafita

ADR S. P.  Fins vs Codessos

1º Maio Figueiró vs AC Gervide

JORNADA    4 ª JOR. 

14/10

FC Lagares vs Raimonda

C. Sanfins vs AJM Lamoso

CCD Sobrosa vs Lixa B

SC Salvadorense vs FC Parada

USC Baltar vs UD Torrados

A. Lordelo B vs Penamaior

AD Várzea FC vs AD Lustosa

Lousada B vs Baião B

JORNADA    5 ª JOR. 

21/10

Raimonda vs C. Sanfins

AJM Lamoso vs CCD Sobrosa

Baião B vs Lixa B

FC Parada vs FC Lagares

UD Torrados vs SC Salvadorense

Penamaior vs AD Várzea FC

AD Lustosa vs USC Baltar

Lousada B vs A. Lordelo B

JORNADA    6 ª JOR. 

28/10

C. Sanfins vs FC Parada

CCD Sobrosa vs Raimonda

Lixa B vs AJM Lamoso

FC Lagares vs UD Torrados

SC Salvadorense vs AD Lustosa

AD Várzea FC vs Lousada B

USC Baltar vs Penamaior

A. Lordelo B vs Baião 

JORNADA    8 ª JOR. 

14/10
Barrosas vs Vila Meã
Baião vs Lousada
Lixa vs Aliados Lordelo
SC N. Álvares vs Rebordosa AC
CD Sobrado vs Ermesinde 1936
Freamunde vs Vila Caiz
Tirsense vs FC Vilarinho
Gondomar B vs Aliança de Gandra
S. P. Cova vs Sousense

JORNADA    9ª JOR. 

28/10

AD Sanjoanense vs SC Coimbrões

Amarante FC vs Cinfães

Gondomar vs Cesarense

Lusitano FCV vs Leça

Sp. Mêda vs Pen. Castelo

Gafanha vs FC P. Rubras

Águeda vs Paredes

U. Madeira vs Lus. Lourosa

Marítimo B vs Sp. Espinho
JORNADA    9ª JOR. 

21/10

Vila Meã vs Baião

Lousada vs Lixa

Sousense vs Aliados Lordelo

Rebordosa AC vs Barrosas

Ermesinde 1936 vs SC Nun´Álvares

Vila Caiz vs Tirsense

FC Vilarinho vs Gondomar B

A. Gandra vs CD Sobrado

S. P. Cova vs Freamunde

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 19 7

2 Gafanha 16 7

3 AD Sanjoanense 13 7

4 Águeda 12 7

5 Sp. Espinho 12 7

6 Lusitano FCV 12 7

7 Lusitânia Lourosa 11 7

8 Paredes 11 7

9 Penalva Castelo 10 7

10 U. Madeira 10 7

11 Cesarense 9 7

12 Marítimo B 8 6

13 SC Coimbrões 8 6

14 Amarante FC 7 7

15 FC Pedras Rubras 6 7

16 Cinfães 4 7

17 Leça 4 7

18 Sp. Mêda 0 7

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 19 7

2 Sousense 17 7

3 Vila Meã 14 6

4 Lousada 14 6

5 Lixa 12 7

6 S. Pedro da Cova 10 7

7 Ermesinde 1936 10 7

8 Barrosas 10 7

9 Freamunde 10 5

10 Aliança de Gandra 9 7

11 Aliados Lordelo 8 7

12 FC Vilarinho 6 7

13 CD Sobrado 6 7

14 Tirsense 6 7

15 SC Nun´Álvares 5 7

16 Gondomar B 4 7

17 Vila Caiz 4 7

18 Baião 3 7

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

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

O seu jornal
Todas as sextas

O seu jornal
Todas as sextas

Anúncie 
aqui neste espaço

Anúncie 
aqui neste espaço

JORNADA 3ªJOR. 
  29/09

Lixa B 4-2 Citânia de Sanfins
 30/09

AJM Lamoso 0-0 FC Lagares

Baião B 1-1 CCD Sobrosa

Raimonda 2-3 SC Salvadorense

FC Parada 1-3 USC Baltar

AD Lustosa 2-2 Aliados Lordelo B

UD Torrados 0-1 AD Várzea FC

Penamaior 1-2 Lousada B

JORNADA 2ªJOR. 
  29/09

Campo Lírio 3-3 Perafita B

1º Maio Figueiró 0-2 Codessos

ADC Frazão 0-0 Leões Seroa
 30/09

FC Pedras Rubras B 3-0 GDC Ferreira

Vandoma 3-1 M. Gomes da Costa

ADR S. Pedro de Fins 2-1 ISC Sobreirense

Sp. Cruz 5-1 Escola Futebol 115

Sporting S. Vitor - Anulado por desistência da 

equipa visitada - Monte Córdova
CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 USC Baltar 9 3

2 SC Salvadorense 9 3

3 Lousada B 6 3

4 Citânia de Sanfins 6 3

5 AD Várzea FC 6 3

6 Penamaior 6 3

7 FC Lagares 5 3

8 UD Torrados 4 3

9 Lixa B 3 3

10 Raimonda 3 3

11 FC Parada 3 3

12 Aliados Lordelo B 2 3

13 CCD Sobrosa 2 3

14 AJM Lamoso 1 3

15 Baião B 1 3

16 AD Lustosa 1 3

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ADR S. Pedro de Fins 6 2

2 FC Pedras Rubras B 4 2

3 Codessos 4 2

4 M. Gomes da Costa 3 2

5 Vandoma 3 2

6 GDC Ferreira 3 2

7 Monte Córdova 3 1

8 AC Gervide 3 1

9 Sp. Cruz 3 2

10 Campo Lírio 2 2

11 Leões Seroa 2 2

12 ADC Frazão 1 1

13 Perafita B 1 2

14 Sporting S. Vitor 0 0

15 ISC Sobreirense 0 1

16 Escola Futebol 115 0 2

17 1º Maio Figueiró 0 2

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

Cerca de duas dezenas 
de novos voluntários jura-
ram no dia 30 de setem-
bro, na vila da Sobreira, 
servir a Cruz Vermelha 
Portuguesa. A cerimónia 
de juramento de 19 novos 
elementos voluntários 
decorreu em sessão sole-
ne que serviu igualmente 
para assinalar os 16 anos 
da Delegação da Sobreira 
composta por 50 socor-
ristas e dirigida pela Dele-
gada Especial,  Alberta 
Rodrigues.

O juramento foi presi-
dido pelo Vice-Presidente 
Nacional da Cruz Verme-
lha Portuguesa, General 
Governo Maia, e presen-
ciada pelo Vereador da 
Proteção Civil do Municí-
p i o  d e  P a r e d e s ,  E l i a s 
Barros.

“Foi um momento im-
portante e marcante para 
os novos elementos que 
entraram para a "família" 
Cruz Vermelha, o momen-
to do Compromisso numa 
integração de mais ele-
mentos Voluntários que, 
de forma qualificada, pas-
saram a integrar as nossas 
equipas de Emergência, 
ao serviço da Cruz Ver-
melha Portuguesa - Dele-
gação de Sobreira e em 
prol da nossa comunida-
d e”,  ex p l i c o u  f o n t e  d a 
Cruz Vermelha. O evento 
terminou com um simula-
cro de acidente. Constitui 
missão da Cruz Vermelha 
Portuguesa prestar assis-
tência humanitária e so-
cial – em especial aos mais 
vulneráveis – prevenindo 
e reparando o sofrimento, 
e contribuindo para a de-
fesa da vida, da saúde e da 
dignidade humana.

Novos Socorristas na  
Delegação de Sobreira 
da Cruz Vermelha

António Orlando  | texto

Os BEJazz dão um con-
certo amanhã, sábado, na 
Casa da Cultura a partir das 
22 horas.

BEJazz, para quem os co-
nhece melhor, Bossa Exce-
lência Jazz, são um grupo de 
músicos portuenses que há 
quatro anos resolveu unir 
vontades e tratar o Jazz por 
"Bocê".   

Com alguma irreverên-

cia, mas muita humildade, 
revisitam temas marcantes 
do Hardbop, do Blues, da 
Bossa Nova, do Samba e até 
do Funk, para criar uma so-
noridade alegre, cheia de vi-
da, expansiva e que contagia 
quem ouve.  A organização 
do espetáculo é da Câmara 
de Paredes. Os bilhetes a 
3,50 euros estão à venda na 
Casa da Cultura.

Concertos 
na Casa – BEJAZZ

FUTEBOL

Elias Barros, Vereador da Proteção Civil, 
coloca insígnias em voluntária da Cruz Vermelha
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ALBANO FERREIRA
Faleceu no dia 29 de setembro com 79 anos. 
Era natural de Penafiel e residente em, 
 Bitarães, Paredes. Era casado com Acilda de 
Jesus Moreira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /PAREDES

FALECEU

ARMANDO 
TEIXEIRA ALVES
Faleceu no dia 25 de setembro com 59 anos. 
Era natural de Caíde de Rei-Lousada  
e residente em, Louredo, Paredes.  

Era casado com Maria da Conceição Teixeira Gaspar Alves.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO /PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
NOGUEIRA DA CRUZ
Faleceu no dia 25 de setembro com 58 anos. 
Era natural e residente,  
Duas Igrejas-Paredes.  Era casado  

com Maria Felisbina de Sousa e Silva 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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

VERA LUCIA DOS  
SANTOS FREITAS SILVA
Faleceu no dia 9 de outubro com 69 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes  
e residente na Rua António Moreira Cabral,  

n.º 3,   Paredes. Era casada com José Maria Moutinho 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 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
CASTELÕES DE CEPEDA / PAREDES

FALECEU

MARIA NAZARÉ BARBOSA 
CARNEIRO (LOCAS DO TROPA)
Faleceu no dia 9 de outubro com 79 anos. Era natural de Lorde-
lo – Paredes e residente na Rua do Cruzeiro do Vinhal, n.º 238, 
Lordelo, Paredes. Era Casada com Amadeu Dias 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

ARMANDO 
MAIA DE MORAIS
Faleceu no dia 7 de outubro com 64 anos. 
Era natural de Cedofeita-Porto e residente  
na Av. de Fernão de Magalhães, n.º 960, 3º, Por-

to. Era casado com Maria José Freitas Moreira Maia de Morais.
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha e demais família, vêm por este meio, extremamen-
te sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamen-
te cometida. Comunicam que as missas de 7º dia, serão celebradas, 
sexta-feira, dia 13 de outubro às 19:30 horas na Igreja de Lordelo e 
sábado dia 14 às 19 horas na Igreja das Antas, Porto, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

CONCEIÇÃO  
FERREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 30 de setembro com 83 anos. 
Era natural de Lordelo – Paredes e residente 
na Rua do Cruzeiro do Vinhal, n.º 104, Lordelo, 

Paredes. Era casada com Franklim Dias 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  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA ISABEL 
MARTINS FERREIRA
Faleceu no dia 25 de setembro com 86 anos. 
Era natural de Beire-Paredes e residente na 
Rua Nova Via, n.º 35, 1º, Rebordosa, Paredes. 

Era viúva de Amadeu Moreira da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA DA 
GLÓRIA DE SOUSA
Faleceu no dia 3 de outubro com 93 anos. Era 
natural de Bitarães- Paredes e residente na Rua 
de Marecos, n.º 139, Paredes.   Era casada com 

Francisco Cândido Carneiro.

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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço

FALECEU

EVANGELINA FERREIRA COELHO DE BARROS
Faleceu no dia 2 de outubro com 88 anos. Era natural de Vilela-Paredes e residente na Rua de Santo Tirso, n.º 8, Vilela, 
Paredes. Era casada com Vitor Carneiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos e demais família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem que a missa de 7.º dia será celebrada dia sexta-feira, dia 12, pelas 19:00 
horas na Igreja Paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos religiosos.

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

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes

Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
VILELA  / PAREDES
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