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Novos 
bombeiros  
juraram  
fidelidade  
à corporação 
de Cête
PÁGINAS CENTRAIS

ORÇAMENTO  
camarário prevê baixa 

de IMI de  0,25%

TRIBUNAL DE PAREDES  
VAI CRIAR MUSEU DA JUSTIÇA  PÁG. 8

USF GANDRA TEM “PROPOSTA  
DE CONSULTA DE DESABITUAÇÃO  
DE BENZODIAPINAS”  PÁG. 4

“ARTICULAÇÃO GENEROSA”  ENTRE 
GOVERNO E AUTARQUIA DÁ LUZ VERDE 
À AMPLIAÇÃO DO TRIBUNAL  PÁG. 7

• Complexo das Laranjeiras para comprar até final de 2018.
• Piscinas ao ar livre no parque da cidade.
• Construção de rotunda junto à estação de Paredes.
• Tarifa social na água, saneamento e lixo. PÁG. 10
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

D
urante muitas décadas do século XX, só 
quem tinha possibilidades conseguia che-
gar ao topo do ensino escolar. Uma parte 

desses alunos acabava por tirar cursos médios nas esco-

las comerciais ou industriais, obtendo bons conheci-

mentos técnicos que davam acesso fácil ao emprego. Na 

segunda metade do século, Paredes possuía profissio-

nais em larga escala, em todos os sectores das artes e 

serviços. As empresas valiam-se desses especialistas 

sem gastarem muito dinheiro na formação. Nas déca-

das de cinquenta e sessenta, verificou-se uma constan-

te rotação de trabalhadores especializados pelas em-

presas em desenvolvimento, devido à grande oferta de 

maior salário. A muitos técnicos especializados, a Câma-

ra também deu emprego para preenchimento das vagas 

em todos os sectores. Quero recordar um desses, que 

começou por montar postos e esticar fios eléctricos sob 

controlo de um grande mestre electricista, mas 

pensando sempre que havia de se com-

parar a ele, para satisfazer o seu sonho de 

criança em seguir essa arte. Trata-se de 

um jovem natural do centro da Vila, de 

nome Alcino da Silva, nascido em 1919, 

que pelo seu saber, através de muito em-

penho em ser o melhor, e pela sua ambi-

ção de não falhar, chegou a Chefe dos 

eletricistas da Câmara Municipal e pas-

sou a ser conhecido por “Alcino da luz”. 

No seu tempo, não existia nenhum PT 

(Posto de Transformação) em Paredes e 

propôs à Câmara Municipal, através do Engenheiro res-

ponsável, para que lhe fosse facultada a possibilidade de 

os criar, o que veio a acontecer e que modernizou o for-

necimento de luz pública e particular com grande me-

lhoria para a população. Foi uma época de grande apoio 

à indústria, que crescia em larga escala, em todas as 

áreas do concelho, que se deve à melho-

ria das condições no fornecimento da 

energia, até aí deficitário. Sempre pron-

to para a sua missão, assegurava os pi-

quetes de emergência e não tinha horas 

para a família. Sempre que alguém lhe 

solicitava apoio, ele imediatamente re-

solvia a situação, sem cobrar nada a 

ninguém. Com a entrada da EDP no 

Concelho recusou ser transferido, pre-

ferindo manter-se no seu posto da Câ-

mara Municipal, até à reforma. Era mui-

to estimado, não só pela sua prestação profissional, mas 

também pela relação pessoal com as pessoas que o co-

nheciam e respeitosamente o tratavam pelo Sr. “Alcino 

da luz”. Partiu em 1996 e nós o recordamos com sauda-

de, porque bem merecido. Foi um profissional exemplar, 

Sr. Alcino. Que outros em si se revejam. Esteja em paz.

Alcino da Silva – (Alcino da Luz)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

O 
ovo é considerado um 
al imento completo, 
com boa digestão e ele-

vado valor nutricional. O princi-
pal nutriente do ovo é a proteí-
na, sendo esta considerada de 
alto valor biológico, uma vez 
que apresenta na sua constitui-
ç ã o  t o d o s  o s  a m i n o á c i d o s 
essenciais. 

É, frequentemente, associa-
do como responsável direto pe-
lo aumento das taxas de coles-
terol no sangue. No entanto, 
vários estudos científicos têm 
demonstrado que não é bem as-
sim, e que pelo contrário, a ge-
ma do ovo contém substâncias 
que metabolicamente impedem 
o aumento da produção de co-
lesterol pelo nosso organismo, 
podendo, inclusive, diminuir a 
absorção de colesterol no intes-
tino, quando consumido com 
hortofrutícolas. A alimentação 
influencia a subida dos níveis de 
colesterol em 30%, e deve-se, 
sobretudo, ao consumo de gor-
dura saturada, presente nas 
carnes vermelhas, enchidos, fu-
mados, manteiga e laticínios 
gordos. 

Desta forma, comer um ovo 
por dia não aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares nem 
eleva o nível de “mau coleste-
rol” no sangue.

Contudo, é importante ter 
em atenção que a forma de con-
fecionar o ovo pode alterar o 
seu valor nutricional, nomeada-
mente quando este é frito, uma 
vez que aumenta o valor calóri-
co e o teor em gordura. Deve-se 
dar preferência ao ovo cozido, 
mexido ou escalfado, evitando 
sempre o frito.

Ovo

P
or minha Honra declaro que a nos-
sa sociedade deve ser inclusiva, in-
tegradora, solidária e auxiliadora 

dos que são mais desvalidos do que nós, a 
maioria, e que, como nós, são homens e Mu-
lheres merecedores de alcançar a felicidade, 
mesmo que pertencentes à minoria.

Isto porque, desde logo, não devia haver 
maiorias nem minorias. Sendo certo que não 
estou convencido que, na maioria das vezes, 
não sejam as minorias que se auto-excluem.

E declaro também que todas as nossas 
Leis, Normas, Regras que com a sabedoria 
acumulada em séculos de progresso, se apro-
ximam de uma perfeição igualitária e inserso-
ra de toda e qualquer especificidade (que 
acolhemos como se fosse a nossa especifici-
dade, até melhor do que acolhemos a nossa 
generalidade), devem ser universalmente 
aplicadas a todos os que não sendo exata-
mente como nós, nós acolhemos como se o 
fossem, beneficiando-nos de igual forma, por-
que a todos sem excepção nem exclusão de-
vem beneficiar.

Todos eles (todos nós) devemos ter os 
mesmos direitos, os mesmos benefícios, as 
mesmas isenções, as mesmas prerrogativas e, 

até, os mesmos privilégios. Que boa é a  socie-
dade que em si só tem, e sem excepção, 
privilegiados!

Obviamente nunca esquecendo que vive-
mos numa casa comum em que a Paz social, a 
tranquilidade, a  confiança e a sã convivência 
precisa que no mesmo patamar comum de 
direitos caibam também as OBRIGAÇÕES.

Isto para dizer que a todos aqueles que 
queiram comungar de direitos, qualidade de 
vida, bem estar e felicidade é preciso lembrar, 
também, que a cada Direito corresponde um 
Dever.

Cumprir o Dever (ao contrário do que di-
zia o poeta Pessoa) é, se calhar, maior critério 
para alcançar o prazer da verdadeira felicida-
de do que exigir o Direito que temos.

Porque bom, bom, é nós vermos o nosso 
direito satisfeito sem ter que puxar dos nos-
sos galões.

Devem-se todas estas reflexões ao facto 
de hoje ter tido a experiência pessoal do 
contrario.

Uma das tais pessoas a incluir e para a qual 
fui chamado como defensor oficioso, arro-
gou-se o direito de desconfiar e desrespeitar 
o Tribunal e os seus agentes, ao qual foi cha-
mada ( e não veio de Boa Vontade) e ousou di-
zer de forma explícita que desconfiava de tu-
do, de todos, figurando que isso a legitimava  
em não cumprir as nossa regras para o ato 
para o qual tinha sido chamada. E levou a dela 
avante!

Evidentemente, se fosse ao contrário, e 
um de nós lhe dissesse que desconfiava dela, 
seria execrado imediatamente por ter uma 
atitude chauvinista, segregadora, persecutó-
ria e execrável.

Enfim, a nossa absoluta tolerância para 
quem não nos tolera é infinita e se não tivesse 
sido incómodo e desgastante, até terá tido 
uma certa graça ouvir as frases por ela ditas e 
que vou citar (recordo que foram ditas por 
uma arguida no contexto da tentativa de in-
terrogatório judicial):

“chamaram-me aqui para isto? Eu tenho 
mais que fazer, tenho de trabalhar (sic) Não 
sou como a senhora” - Dirigindo-se à funcio-
nária judicial – “Perdi a consulta da médica da 
caixa por causa disto!”; “Ele” – o queixoso e 
senhorio – “quer pôr-me de lá para fora, mas 
não consegue, que eu tenho as doutoras por 
mim!”; “Eu não assino nada! Não sou parva! 
Eu não sei ler!”, rematou triunfante.

As frases são suficientemente vagas e im-
precisas para serem inidentificáveis e, por is-
so, não arrisco um processo judicial contra 
mim, e é o que me vale!

Sendo que a mim ninguém me permitiria 
que me recusasse a assinar o auto do 
interrogatório! 

A Senhora Oficial de Justiça, que por isto 
passou comigo, terá a minha admiração 
eterna.

Quanto à etnia da arguida em causa, deixo 
a adivinha à vossa imaginação, caros leitores.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Respeito por Direitos e Obrigações: 
Uma exigência inclusiva
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USF Gandra tem “proposta de consulta 
de desabituação de benzodiapinas”
SAÚDE MENTAL. O projeto foi apresentado no Seminário "Diálogos com a Neurologia". A iniciativa, promovida pelo CHTS, decor-
reu no Museu Municipal de Penafiel.

T
remores ou movi-
mentos involuntá-
rios? Tonturas ou 

vertigens? A origem é neuro-
lógica? Quais os tipos de de-
mência? Causas traumáticas 
ou não traumáticas? Trata-
mento de sintomas ou é re-
versível? Foram algumas das 
questões levantadas no se-
minário “Diálogos com a 
Neurologia", realizado no dia 
19 de outubro no Museu de 
Municipal de Penafiel.

O encontro, organizado 
pelo Serviço de Neurologia 
do Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa (CHTS), pre-
tendeu juntar profissionais 
de saúde hospitalares e dos 
cuidados de saúde primários 
à volta da Neurologia.

Na ocasião, foram tam-
bém apresentados projetos 
de cooperação dos Centros 
de Saúde na Área da Neuro-
logia. A Unidade de Saúde 
Familiar (USF) Tempo de Cui-
dar Gandra, lidera um desses 
projectos sob a designação 
“Proposta de consulta de de-
s a b i t u a ç ã o  d e 
benzodiapinas”. 

O trabalho a ser desenvol-
vido em Gandra tem que ver 
com o desmame deste tipo 
de fármacos potencialmente 
geradores de dependência. 

As benzodiapinas são um 
tipo de ansiolítico utilizado 
para tratar a ansiedade e per-
turbações de sono crónicas, 
que mal tomado, pode gerar 
dependência. Há o Diaze-
pam, que corresponde ao 
Valium, ou o Alprazolam, que 
é o mesmo que Xanax. As far-
mácias transgridem as regras 
e  v e n d e m  s e m  r e c e i t a 
médica.

De acordo com dados do 
INFARMED, Portugal é o 

país da OCDE com maior 
consumo de ansiolíticos, hip-
nóticos e sedativos.

Segundo o Programa Na-
cional para a Saúde Mental 
(PNSM), o aumento contínuo 

da prescrição de ansiolíticos 
representa um risco para a 
saúde pública. A longo prazo, 
a utilização abusiva destes fár-
macos pode deixar marcas a 
nível cognitivo, sobretudo na 

memória e confusão mental. 
Estudos recentes referem 
maior incidência nos adultos 
séniores, sendo por isso, um 
medicamento não recomen-
dado para pessoas mais ido-
sas, bem como para grávidas 
nos primeiros meses ou mu-
lheres a amamentar. Misturar 
com álcool “é grave”, porque 
“aumenta o efeito sedativo, o 
risco de coma e de insuficiên-
cia respiratória.”

António Orlando  | texto

Diálogos com a Neurologia

A Neurologia dedica-se ao diagnóstico e tratamento das doenças 

do Sistema Nervoso e, “para que a Neurologia possa desempe-

nhar o seu papel, é fundamental que todos os médicos estejam 

familiarizados com os grandes grupos de patologias neurológi-

cas, bem como com as suas manifestações e formas de apresen-

tação. Uma triagem eficaz garante uma observação em tempo 

útil, valorizando o papel de todos os profissionais”, explicou a 

Comissão Organizadora dos "Diálogos com a Neurologia". 

Foram presenças notadas no seminário, Carla Fraga, diretora do 

serviço de Neurologia do CHTS, José Barros, neurologista e dire-

tor clínico do Centro Hospitalar do Porto (CHP) e José Martins, 

responsável pelo Centro de doenças de Epilepsias Refratárias do 

CHP que marcaram presença na iniciativa, e os responsáveis pe-

las USF Marco e USF São Vicente, que apresentaram, respetiva-

mente os projectos “Impacto da Esclerose Múltipla na Família” e 

“Vigilância nos Cuidados de saúde Primários do doente com Es-

clerose Múltipla”.
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Feira da Saúde mobilizou comunidade de Lordelo

U
ma caminhada so-
lidária a favor da 
Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, rastreios 
gratuitos à saúde oral e nutri-
cional e um simulacro de aci-
dente de viação, entre outras 
atividades deram razão de ser 
à Feira da Saúde de Lordelo. A 
iniciativa que vai já na 4ª Edi-
ção, levada a cabo nos dias 5 e 
6 de outubro, teve o tema da 
segurança e saúde infantil, 
abordado num ciclo de confe-
rências que contou com a pre-
sença de José Eduardo Pinto 

da Costa, o conceituado médi-
co legista português.

De forma a dar resposta 
eficaz à proteção e socorro, os 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo, presentes no evento, 
realizaram workshops diver-
sos, entre eles o Suporte Bási-
co de Vida, uma exposição e 
demonstração de meios e um 
simulacro de acidente de via-
ção, onde foi usado, pela pri-
meira vez em Lordelo, o "rea-
listic trauma effects".

A Feira de Saúde de Lorde-
lo recebeu, também, a visita do 

Presidente e Vice-presidente 
da Câmara, Alexandre Almei-
da e Francisco Leal, respetiva-
mente. Paulo Silva, do Verea-
dor com o Pelouro da Saúde, 
também integrou a comitiva.

Na ocasião, Alexandre Al-
meida lembrou que a "missão 
destas iniciativas é contribuir 
para a promoção de estilos de 
vida saudáveis. Focar a pre-
venção em saúde, alertar a 
população para os cuidados a 
ter com a alimentação e esti-
mular aos bons hábitos de saú-
de em geral”, disse.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 19 de outubro de 

2018, de fls. 50 a fls. 51 verso do livro de notas para Escrituras Diversas nº 145-A, foi lavrada um 

Instrumento Público declarativo para efeitos de inscrição matricial, na qual foram justificantes: --------

---- MARIA ZÉLIA FERREIRA ALVES RIBEIRO, CF 179 565 931 e marido, JOAQUIM DIAS RIBEI-

RO, CF 179 329 006, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da fre-

guesia de Lordelo, concelho de Paredes, onde residem na Rua Nossa Senhora do Alívio, nº 270, 

titulares, dos cartões de cidadão da República Portuguesa com os números de identificação civil 

08222801 9 ZY0 e 09624544 1 ZY5 válidos respetivamente até 25/04/2022 e 29/05/2022.  

------------------------------------------

---- Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte: ------------------------------

---- Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem do seguinte bem imóvel: -------------

 Prédio rústico, composto por mato, com a área de dois mil, oitocentos e quarenta e três metros 

quadrados, sito na Rua das Cruzes, na freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, a confrontar de 

norte com António Ferreira da Silva Moreira, de sul com caminho público, de nascente com her-

deiros de Albertina Gonçalves da Silva Leal e de poente com caminho público, omisso na matriz 

predial rústica da freguesia de Lordelo.

 Que adquiriram o referido imóvel por compra verbal feita a José da Veiga Gil da Fonseca Pinheiro, 

viúvo, residente na Rua Ferreira de Lemos, em Santo Tirso, em trinta de dezembro do ano de mil, 

novecentos e noventa e um.  --------------------------------------

 Que, desde então, e sem qualquer interrupção, tem usado e fruído o referido prédio, limpando, 

avivando as estremas, sem violência, sem interrupção, sem oposição e sem ocultação de quem 

quer que fosse, dele retirando todas as utilidades proporcionadas e praticando todos os actos 

próprios dos verdadeiros proprietários, posse essa mantida e exercida, sempre em seu próprio 

nome e interesse. ---------------------------------------------  Que, assim, não são detentores de qual-

quer título formal que legitime o domínio do mesmo prédio para obter a respectiva inscrição 

matricial no competente Serviço de Finanças, a fim de poder proceder posteriormente à compe-

tente escritura de justificação notarial e subsequentemente ao respectivo registo de aquisição 

na competente Conservatória. ----------------------------------------------------------------------------------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

Idosos de Paredes  
fizeram a festa no Parque da Cidade 

Cerca de 1.200 idosos de 
várias instituições de carác-
ter social espalhadas pelas 
freguesias do concelho jun-
taram-se, no dia 3 de outu-
bro, no Parque da Cidade de 
Paredes, para assinalar o Dia 
do Idoso. A iniciativa foi  pro-
movida pela Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes em 
parceria com a autarquia.

"Esta celebração do dia 
do idoso tem como princi-
pais objetivos combater o 
isolamento da população 
sénior paredense e promo-
ver o envelhecimento ativo", 
explicou Beatriz Meireles, 
vereadora com o Pelouro de 
Ação Social. 

As atividades começa-
ram logo pela manhã, com os 
seniores a assistir a uma mis-

sa. Seguiu-se um almoço 
convívio e durante a tarde 
houve lanche e animação 
musical.

Os participantes nas ati-
vidades contribuíram com 
brinquedos usados ou peças 

de artesanato, que terão co-
mo destinatários as crianças 
das famílias mais carencia-
das de Paredes. No Natal 
estas crianças vão receber 
os brinquedos doados pela 
comunidade sénior.
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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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“Articulação generosa”  entre Governo e 
Autarquia dá luz verde à ampliação do Tribunal
OBRAS. Ministra da Justiça testemunhou na Câmara de Paredes assinatura de protocolo que visa ampliação do Tribunal. “É uma 
forma virtuosa de trabalhar em conjunto", concluiu Francisca Van Dunem.

A 
Ministra da Justi-
ça, Francisca Van 
Dunem, e a secre-

tária de Estado da Justiça, 
estiveram na passada terça-
-feira, dia 23 de outubro, em 
Paredes, para testemunhar a 
assinatura do protocolo de 
parceria com a Câmara que 
visa a remodelação e amplia-
ção do Tribunal Judicial de 
Paredes.

No âmbito do acordo en-
tre a Câmara e a Administra-
ção Central, caberá à autar-
quia a execução da obra, re-
cebendo uma compartici- 
pação do Estado via fundos 
comunitários. Prevê-se um 
investimento de cerca de 
600 mil euros.

A intervenção que, prevê 
o autarca Alexandre Almei-
da, “estará concluída em fi-
nais de 2019”, tem como ob-
jectivo a instalação em Pare-
des da Instância Central 
Cível.

“Este é um primeiro passo 
para devolver competências 
ao Tribunal de Paredes, para 
responder ao dinamismo 
económico do concelho, que 
é o maior pólo nacional de 
produção de mobiliário”, afir-
mou o autarca.

A Câmara de Paredes, 
acrescentou Alexandre Al-
meida, vai avançar com uma 
candidatura, no âmbito dos 
Planos de Ação de Regenera-
ção Urbana (PARU), para 
comparticipar a reabilitação 
do palácio da justiça.

Refira-se que a Câmara já 
adquiriu por 35 mil euros 
uma parcela de terreno con-
tígua ao Palácio da Justiça e 
pediu uma alteração ao qua-
dro comunitário de apoio 
para avançar com a obra com 
fundos comunitários. 

Da empreitada resultará 
a construção de um novo edi-
fício, com ligação ao já exis-
tente, cujo projecto de arqui-
tectura está a ser terminado. 
O edifício que passará para a 
administração do Estado, em 
regime de comodato, terá 

dois pisos e cave para esta-
cionamento. Está prevista a 
criação de salas de audiência, 
salas de espera e gabinetes 
de juízes e tudo indica, será 
também disponibilizado um 
espaço para museu (ler noti-
cia ao lado).

Em Paredes a ministra 
destacou a importância da 
intervenção no edificado do 
Tribunal de Paredes. "Estou 
convencida que, para além 
das melhorias que vão ser 
feitas ao nível do Tribunal, 
com a construção de uma ex-

tensão exatamente ao lado, 
também melhorarão bastan-
te as condições de funciona-
mento", disse Francisca Van 
Dunem.

Para a títular da pasta da 
Justiça a ampliação do Tribu-
nal de Paredes, agora acorda-
da em protocolo com a Autar-
quia, é um exemplo da articula-
ção com o poder local. "Este 
protocolo é exemplar daquilo 
que pode ser feito na articula-
ção entre o poder local e o po-
der central", concluiu Francis-
ca Van Dunem.

António Orlando  | texto

Ao fim de um ano de mandato, o presidente da Câmara de Paredes recebeu a primeira visita oficial de um ministro
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Tribunal de Paredes vai criar museu da justiça
PROMESSA. As portas devem abrir após as obras de ampliação do Palácio da Justiça que estarão concluídas em finais de 2019. 
Exposição patente na Casa da Cultura aguça o apetite para o espaço museológico judiciário.

A 
Casa da Cultura 
de Paredes, por 
estes dias, acolhe 

a exposição “A Memória Ju-
rídica como Fonte Histórica 
da Evolução em Sociedade”. 

A mostra que foi inaugu-
rada no dia 19 de outubro 
conta com o apoio do Tribu-
nal da Comarca do Porto 
Este – Núcleo de Paredes, 
Delegação de Paredes da 
Ordem dos Advogados e da 
Câmara Municipal.  

A exposição – que vai es-
tar patente durante cinco 
semanas no Palacete da 
Granja – dá início ao proces-
so de constituição do Mu-
seu da Justiça no Tribunal 
de Paredes. As portas de-
vem abrir após as obras de 
ampliação do Palácio da 
Justiça que estarão concluí-
das em finais de 2019, numa 
previsão feita pelo Presi-
dente da Câmara. 

A exposição tem como 
objetivo agregar vontades e 
sinergias tendo como finali-
dade última a criação de um 
museu judiciário da comar-
ca de Paredes.

“Sei que a Câmara de Pa-

redes está empenhada em 
acolher esta proposta até 
porque a autarquia desco-
nhecia o espólio que estava 
no Tribunal  de Paredes. 
Sempre pensou tratar-se de 
alguns documentos”, disse 
Águeda Cerqueda, escriva 
do Tribunal de Paredes, sa-
lientado que há todo um es-
pólio de valor incalculável 
que carece de ser devida-
mente tratado, estudado e 
preservado.

O vice-presidente da Câ-
mara de Paredes, Francisco 
Leal que, ao lado da verea-
dora da Cultura, Beatriz 
Meireles, representou a câ-
mara na cerimónia de inau-
guração, reafirmou o inte-
resse da autarquia em es-
t r e i t a r  r e l a ç õ e s  c o m  o 
tribunal.

“A Câmara de Paredes 
está empenhada em trazer 
valências para a cidade. De-
finimos que tínhamos de dar 

vida à urbe, não podíamos 
continuar a perder valên-
cias, promovendo cultural, 
desportivamente o conce-
lho assim como de serviços 

essenciais à comunidade. 
Por isso assumimos já uma 
grande parte do terreno pa-
ra garantir a ampliação do 
Tribunal. Já foram apresen-

tados ao ministério da Justi-
ça esses projetos”, expres-
sou, reafirmando que este 
e s p ó l i o  n ã o  p o d e  s e r 
esquecido.

António Orlando  | texto

A Memória Jurídica como Fonte Histórica 
da Evolução em Sociedade em exposição na Casa da Cultura

A exposição “A Memória 
Jurídica como Fonte Históri-
ca da Evolução em Socieda-
de” reúne várias dezenas de 
peças e documentos que re-
metem para a história do 
concelho, a evolução do di-
reito, da sociedade e dos pró-
prios costumes.

O documento mais anti-
go exposto nesta mostra é 

uma partilha de uma das 
maiores fortunas do conce-
lho de Aguiar de Sousa num 
inventário datado de 1622 
(século XVII).  Recorde-se 
que Aguiar de Sousa em 
1622 era a sede do conce-
lho, cujo limites geográficos 
s e  e s t e n d i a m  a t é  S a n t o 
Tirso. 

Já o documento mais re-
cente que está exposto na 
Casa da Cultura é de 1959 
(século XX) e diz respeito à 

entrega de uma mulher casa-
da. Neste caso trata-se de um 
processo em que a esposa 
abandona o marido, este me-
te uma ação a pedir ao juiz 
que devolva a mulher. A GNR 
vai buscá-la, trá-la, entrega-a 
ao marido e faz-se um auto 
de entrega que diz que a mu-
lher tem de viver e viajar com 
o marido, exceto quando este 
se desloca para as colónias e 
para o estrangeiro.

“A exposição vale pelo seu 

todo. Estamos a falar de um 
trabalho de equipa, entrega, 
determinação e muito amor”, 
frisou, Águeda Cerqueda, sa-
lientando que para limpar o 
arquivo foram necessários 
quatro anos, num trabalho 
que envolveu sete pessoas.

“Ainda há os muitos pro-
cessos e documentos que 
faltam tratar, cerca de 400, 
alguns escritos em latim, o 
trabalho nunca irá estar es-
gotado. É um trabalho atura-

do que envolve uma equipa 
multidisciplinar. É funda-
mental preservar esta cultu-
ra ancestral” acrescentou. 

Jerónimo Velasco, res-
ponsável pela delegação de 
Paredes da Ordem dos Advo-
gados, fez notar que esta 
mostra além de preservar a 
memória, evoca o presente 
com remissão ao passado, 
tendo em vista o futuro. 

“Esta exposição, uma pe-
quena amostra do que existe, 

pretende ser um convite à 
comunidade para conhecer 
parte da história do concelho 
de Paredes. Estamos perante 
peças que representam uma 
autêntica viagem ao passa-
do” afiançou, sustentando 
que muitos dos documentos 
remetem para os usos e cos-
tumes, da vida em sociedade 
e das transformações do sa-
ber jurídico ao longo de mais 
de 150 anos, da acelerada 
evolução social.

António Orlando  | texto
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Setor do Mobiliário 
o mais apoiado pelo Norte2020
FUNDOS COMUNITÁRIO. Número de candidaturas ao programa operacional dirigido à região Norte bate 
recorde, com mais de 19 mil projetos. Micro e pequenas empresas lideram. 

O 
N o r t e  2 0 2 0 
a p r o v o u  j á 
5.800 projetos 

correspondentes a um in-
vestimento total elegível de 
2,841 mil milhões de euros. 
Em causa estão apoios que 
ultrapassam os 1,902 mi-
lhões e que correspondem a 
cerca de 60% dos fundos to-
t a i s  d e s t e  p r o g r a m a 

operacional. 
A Área Metropolitana do 

Porto lidera, com 47% das 
verbas alocadas, e as micro 

e pequenas empresas são as 
maiores responsáveis pela 
dinâmica de desenvolvi-
mento, com mais de 43% 
d o s  f u n d o s  c o m p r o - 
metidos. 

Ao terreno já chegaram 
667 milhões de euros. Estes 
são dados de 30 de setem-
bro, quando tinham dado 
entrada mais de 19 mil can-
d i d a t u ra s  a o  P r o g ra m a 
Operacional Regional do 
Norte 2014-2020, mais do 

dobro das submetidas, em 
igual período, ao anterior 
q u a d r o  c o m u n i t á r i o  d e 
apoio.

MOBILIÁRIO 
LIDERA 
Numa análise mais por-

monizada, os números do 
Norte 2020 mostram que, 
da parcela de 1,7 mil mi-
lhões de euros que é regio-
nalizável, a Área Metropoli-
tana do Porto lidera, clara-

António Orlando  | texto

Paredes com lugar marcado  
em quatro dezenas de concertos 

Lipor vai criar bosques autóctones 
no Parque das Serras do Porto

A Associação Cultural e 
Musical de Baltar, a Asso-
ciação Cultural Musical Ce-
tense, a Associação Recrea-
tiva e Musical de Vilela,  a 
Associação Cultural e Musi-
cal de Paredes e a Orques-
tra Ligeira do Vale do Sousa 
estão comprometidas  com 

a Câmara de Paredes a rea-
lizar um total de 40 concer-
tos . 

Esta é a contrapartida que 
as bandas de musica dão ao 
município pelo subsídio mu-
nicipal de 10 mil euros. 

As atuações irão decorrer 
em todo o concelho em datas 

e locais  a programar pelo Pe-
louro da Cultura da autar-
quia em contexto de  descen-
tralização cultural.

O apoio municipal proto-
colado no passado dia 9 de 
outubro, segundo o presi-
dente do município, tem co-
mo propósito aumentar a 

oferta cultural e dar incenti-
vos à programação descen-
tralizada pelo Concelho ao 
longo de todo o ano.

“Decidimos apostar mais 
na produção artística local, 
através das nossas Associa-
ções Musicais”, refere Ale-

A LIPOR e a Associação 
de Municípios Parque das 
Serras do Porto assinaram 
um protocolo de colabora-
ção potenciando o trabalho 
que, no âmbito da Estraté-
gia de Biodiversidade da LI-
POR, tem vindo a ser reali-
zado em diversos locais da 
região.

O Protocolo associa o 
desenvolvimento de ativi-
dades de colaboração, per-

mitindo o alargamento do 
“Programa Metro Quadra-
do” a mais 10 hectares na 
área florestal que integra o 
P a r q u e  d a s  S e r r a s  d o 
Porto. 

Está prevista a realiza-
ção de um estudo que terá 
como finalidade a elabora-
ção de um Programa Estru-
turado de Florestação "pa-
ra geração de créditos de 
carbono" e que tem como 
objetivo funcionar como 
"financiador do projeto de 
recuperação e valorização 

do Parque das Serras", ex-
plicou o Presidente da Câ-
mara de Valongo e da Asso-
ciação Parque das Serras do 
P o r t o ,  J o s é  M a n u e l 
Ribeiro.

"O estudo pretende criar 
dentro do parque uma área 
ainda a definir onde se pos-
sa fazer a gestão do carbo-
no. O que se está a discutir é 
como será possível criar 
uma bolsa de carbono para 
que as empresas que quei-
ram, em vez de ir comprar 
carbono fora do país, o ve-

nham fazer aqui, sendo que 
ao comprarem aqui estão 
também a dar algum contri-
buto para a gestão do proje-
to", acrescentou o autarca.

O presidente do conse-
lho de administração da Li-
por, Aires Pereira, disse que 
a empresa fica responsável 
"pelo acompanhamento, 

xandre Almeida, Presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes. Refira-se que  as ban-
das de música promovem o 
convívio e a aprendizagem 
entre gerações, continuando 
a ser muito frequentadas pe-
la juventude. “As Bandas de 
Música assumem um papel 
vital na formação musical e 
ocupação dos jovens pare-
denses nas atividades extra-
curriculares”, acrescenta o 
autarca. 

mente, com 47% dos apoios, 
num total de 812 milhões de 
euros, seguindo-se o Ave 
com 232 milhões (14%), o 
Cávado com 203 milhões 
(12%) e o Tâmega e Sousa 
com 136 milhões (7,9%).  Já 
em termos setoriais, os nú-
meros do Norte 2020 mos-
tram que a indústria de mo-
bi l iário  l idera a  l ista  de 
apoios, com 57,4 milhões de 
euros de fundos aprovados, 
seguindo-se o vestuário 
(31,2 milhões), os moldes 
metálicos (25,5 milhões), o 
fabrico de plástico (24,3 mi-
lhões) e a indústria do calça-
do (19,9 milhões de euros).  
O turismo, outras ativida-
des da indústria metalúrgi-
ca e metalomecânica, a en-
genharia e o fabrico de com-
ponentes para a indústria 
automóvel têm, também, 
um peso significativo. 

manutenção e fortaleci-
mento de árvores autócto-
nes plantadas no âmbito de 
programas de refloresta-
ção" naquele parque, que 
c o n t a  c o m  u m a  á r e a  d e 
5.974 hectares.

Neste contexto, aquela 
empresa de gestão dos resí-
duos de oito municípios da 
Área Metropolitana do Por-
to (AMP) promoverá a "cria-
ção e manutenção de bos-
ques autóctones, promo-
vendo a biodiversidade, os 
serviços de ecossistemas, a 
amenização paisagística, a 
redução do risco de incên-
dio e o bem-estar das comu-
n i d a d e s ",  f r i s o u  A i r e s 
Pereira.

António Orlando  | texto
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Orçamento  camarário  
prevê baixa de IMI de  0,25%
ESTADO DO MUNICÍPIO. Descida provoca uma quebra de receita municipal de 500 mil euros. Orçamento Municipal conhecido na 
próxima terça-feira.  O documento será revelado em reunião do Executivo Municipal. A reunião é publica e como tal pode ser teste-
munhada pelos munícipes no salão nobre dos Paços do Concelho a partir das 14h30. 

O 
executivo munici-
pal da Câmara 
Municipal de Pa-

redes reúne na próxima terça-
-feira para discutir e votar o 
Orçamento para 2019.  

A principal novidade do 
Orçamento prende-se com a 
redução da taxa de IMI, pro-
m e s s a  e l e i t o r a l  d o s 
socialistas. 

Atualmente a taxa de IMI 
está em 0,4% mas no próximo 
ano, em 2019, a taxa baixa pa-
ra os 0,375%. A revelação foi 
feita pelo presidente da Câ-
mara, Alexandre Almeida, nu-
ma conferência de imprensa 
realizada na passada quarta-
-feira no Campo de Golfe do 
Aqueduto que serviu para fa-
zer uma espécie de “o estado 
do municipio” após o primeiro 
ano de governação socialista. 
O primeiro ano do mandato foi 
definido como “um ano para 
preparar o futuro”. Depois o 
autarca ripou de um conjunto 
de medidas e projectos âncora 
(ver pagina o lado) que o Exe-
cutivo socialista pretende de-
senvolver no próximo ano . 

A redução do IMI de 0,25%, 
“é a possvel mediante os cons-
tragimentos financeiros da 
autarquia” plasmados no pas-
sivo de mais de 100 milhões de 
euros “e nos compromissos 
assumidos para o próximo 

ano”, justificou Alexandre Al-
meida. A descida de 0,25% na 
taxa de IMI, segundo o autarca 
representa uma perda de re-
ceita da câmara na ordem dos 
500 mil euros.  

A execução do compro´-
misso do executivo socialista 
com a descida do IMI chega 
com um ano de atraso. A justi-
ficação prende-se com o “Or-
çamento da má herança”, as-
sim designado por Alexandre 
Almeida, aquando da apresen-
tação do Orçamento de 2018. 

Na ocasião, o autarca mu-
nindo-se do relatório da Inspe-
ção – Geral de Finanças, que 
tinha chegado à Câmara já de-
pois das autárquicas, mostra-
va que a autarquia não estava 

a cumprir com os pressupos-
tos assumidos com o Estado 
num empréstimo de 19,7 mi-
lhões de euros contraído pelo 
Executivo de Celso Ferreira, 
por ter descido a taxa de IMI 
de 0,5 para 0,4. 

Segundo o documento 
“mostra-se violada a obriga-
ção prevista (...) o que dá direi-
to “a resolução do contrato”. 

“Estou aqui para cumprir 
com a lei e, por isso é que o IMI 
não baixa em 2018. O Executi-
vo em funções está de mãos e 
os pés atados”, justificou há um 
ano Alexandre Almeida garan-
tindo, de seguida, que preten-
dia baixar a taxa em 2019 e, 
pelos vistos, assim será com 
uma descida de 0,25%. “Este é 

o inicio da redução em 2019”, 
acrescenta Alexandre Almei-
da prometendo novas redu-
ções com a esperada evolução 
p o s i t i v a  d a s  c o n t a s 
municipais.  

OPOSIÇÃO ENTREGOU 
PROPOSTAS
A Oposição de direita apro-

veitando a abertura de Ale-
xandre Almeida que admitiu 
em reunião de executivo ouvir 
os partidos para a elaboração 
do Orçamento apresentou 
propostas e fez-se fotografar 
com o Edil.  

Do lado do CDS é pedida: 
uma auditoria externa às con-
tas da autarquia; adesão à tari-
fa social da água, diminuição 

da taxa de IMI para 0,3%; des-
cida do preço da água e sanea-
mento fundamentada com 
uma petição; realização de or-
çamentos participativos para 
as juntas de freguesia e juven-
tude; desenvolvimento de 
ações que levem à criação de 
um Pólo Universitário na sede 
do concelho e descida das ta-
xas de resíduos. 

Do lado do PSD, é proposto 
o transporte gratuito para to-
dos os estudantes do ensino 
básico e secundário com base 
na poupança que a câmara vai 
fazer nos manuais escolares.  
As restantes propostas são 
freguesia a freguesia, com des-
taque para a construção de 
passeios, melhoria da recolha 

de lixo, saneamento, repavi-
mentações, desmantelamen-
to da ETAR de Paredes e cria-
ção no local de um Parque Ra-
dical e espaço para a prática de 
Pesca Desportiva, etc. A CDU 
deve tornar públicas as suas 
propostas em Assembleia 
Municipal.

Recorde-se que a abertura 
do executivo socialista para 
ouvir as Oposições na elabora-
ção do Orçamento municipal 
foi precipitada num bate-boca 
do Autarca com o vereador do 
PSD, Rui Moutinho. Na oca-
sião, Almeida recordou que 
quando era vereador da Opo-
sição pelo PS “ouvia, comia e 
calava” pois não lhe restava 
outra alternativa.

António Orlando  | texto

Executivo de Paredes reuniu-se ao almoço com os jornalistas para prestar contas de 2018 e anúnciar projetos para 2019
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Câmara apresentou medidas e projetos  
âncora para 2019 a desenvolver no município
• Baixar o IMI

- A atual taxa de 0,40% vai 

passar para 0,375%. A mais bai-

xa taxa de IMI em Paredes de 

sempre.

• Complexo das Laranjeiras
- Depois de declarar o Com-

plexo das Laranjeiras como 

equipamento de interesse Mu-

nicipal e classificado no PDM 

como Zona de Equipamento 

Desportivo, a autarquia “está 

agora em condições de avançar 

para a sua posse em definitivo, 

seja sob a forma de compra, seja 

pela via da expropriação: o Pavi-

lhão Municipal de Paredes será 

transformado em Pavilhão Mul-

tiusos com recurso a fundos 

comunitários”.

• Tribunal de Paredes
- Serão realizadas obras de 

remodelação e ampliação do 

Tribunal de Paredes por forma a 

acolher a Instância Central Cí-

vel e aumentar as unidades do 

Juízo de Família e Menores e no 

futuro outras. O Tribunal do co-

mércio poderá ser uma delas. 

• Obras a lançar e executar
- Obras nas EB 2/3 de Lorde-

lo e Rebordosa 

- Obras nos Centros Escola-

res, nomeadamente instalação 

de sistemas de ar condicionado 

e cobertos exteriores.

- Construção da Piscina ao ar 

livre em Paredes, projetada pa-

ra o Parque da Cidade. A in-

fraestrutura contemplará um 

bar de apoio.

- Criação da Casa da Juven-

tude de Paredes.

- Balneários nas bancadas 

do campo principal do comple-

xo desportivo de Mouriz.

- Ligação da Zona Industrial 

de Rebordosa à A41.

- Construção da Rotunda 

junto à Estação de Paredes, que 

vai permitir colocar o trânsito 

na Av. República nos dois 

sentidos.

- Construção de Rotunda na 

Av. Bombeiros Voluntários de 

Rebordosa em frente à Junta de 

Freguesia de Rebordosa

- Construção de Rotunda 

frente à Junta de Freguesia de 

Lordelo

- Inicio das obras de requali-

ficação do Mosteiro de Vilela 

para torna-lo um importante 

equipamento de apoio à Cultu-

ra e museu do mobiliário em 

Paredes.

- Contrução do parque de 

Lazer de Cête no terreno já ad-

quirido junto ao Centro Escolar 

de Cête.

- Pavimentação de vias em 

todas as freguesias por adminis-

tração direta, com recurso a 

equipamentos e mão de obra da 

autarquia.  

- Realização de passeios em 

todas as freguesias para melho-

rar as condições de mobilidade 

e de circulação de peões em 

segurança.

- Em 2019, os jovens das es-

colas do concelho serão chama-

dos a escolher uma obra a reali-

zar no concelho. 

• Lançamento da tarifa social
 da Água, Saneamento 
 e Resíduos Sólidos 
 no Concelho de Paredes

- Decorrem negociações 

com a Be Water que devem es-

tar concluídas no final deste 

ano. 

- Os Subsistemas de abaste-

cimento da água no sul do Con-

celho sairão da concessão, com 

a Câmara a avançar com o Sa-

n e a m e n t o  n e s t a  z o n a  d o 

concelho.

- Serão revogados os au-

mentos da água que estavam 

previstos no aditamento cele-

brado em 2008 e que introduzi-

da a tarifa social de Água, Sa-

neamento e Resíduos Sólidos 

permitindo aliviar a despesa às 

famílias com mais carência 

económica. 

- Os ramais de água e sanea-

mento terão custo zero para os 

Paredenses. 

• Parque Empresarial 
 de Parada / Baltar e
 alargamento das áreas 
 de acolhimento industrial

- Decorrem negociações 

com a AE Portugal para o Muni-

cípio deter a totalidade da em-

presa que gere o Parque.

- Com a realização dessa 

pretensão, a Câmara pretende 

começar a expansão desse par-

que para corresponder à procu-

ra de terrenos industriais que 

tem havido.

 

• Marca Paredes
- O concelho de Paredes é 

reconhecido pela grande ban-

deira da Indústria do Mobiliário. 

É o maior produtor nacional de 

mobiliário, de onde saiem mó-

veis do melhor que se faz a nível 

mundial. 

- Para ampliar a marca iden-

titária de Paredes e para atrair 

públicos a Paredes a aposta pas-

sa por criar e dinamizar ou aco-

lher grandes eventos desporti-

vos (Shakedown do Rali de Por-

tugal, Especial Sprint Paredes, 

Andebol Cup, Campeonato 

Trial 4x4, Campeonato Europeu 

de Hóquei em Patins, entre ou-

tros) sob a marca Paredes.

• Atrair Turismo
 para o Concelho

- Dinamizar rotas pedestres, 

nomeadamente a “Rota dos 

Brasileiros de torna-viagem”.

- Dinamizar o Turismo cultu-

ral, patrimonial e paisagístico, 

com particular foco nas belezas 

naturais das freguesias do sul 

do Concelho (Senhora do Salto 

– Aguiar de Sousa; Casconha, as 

Minas de Castromil – Sobreira).

- Inicio do processo para a 

construção de um Parque de 

Campismo em Aguiar de Sousa 

para aproveitamento de todo o 

potencial do projeto das Serras 

do Porto.

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
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MORADA      
CÓDIGO POSTAL         LOCALIDADE         PAÍS         TELEFONE    
PROFISSÃO         DATA DE NASCIMENTO          /        /      Nº CONTRIBUINTE    
IBAN       PT   50001000003819565000117

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

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

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



12 Sexta-feira 26 de Outubro de 2018  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

PUB

Novos bombeiros  
juraram fidelidade  
à corporação de Cête 
JURAMENTO. Cerimónia de juramento atribuiu capacetes e 
novas fardas aos 15 estagiários, que acabaram a sua formação. 
Chuva inusitada resumiu o discurso do presidente de câmara a 
votos de parabéns e felicidades aos novos bombeiros.

O
s Bombeiros Vo-
luntários de Cête 
reforçaram o seu 

quadro ativo com a entrada de 
15 novos elementos numa ce-
rimónia de juramento de fide-
lidade à causa voluntária dos 

bombeiros de Portugal, atra-
vés da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários 
de Cête (AHBVC). 

A cerimónia realizada no 
passado domingo, dia 21 de 
outubro, na parada da AHBVC 
contou com a presença, no-
meadamente, do presidente 
da Câmara de Paredes, Ale-

xandre Almeida, do vereador 
do Pelouro da Proteção Civil, 
Elias Barros e do presidente do 
Conselho Fiscal da Federação 
dos Bombeiros do Distrito do 
P o r t o ,  e n t r e  o u t r a s 
personalidades.

Tomás Correia, presidente 
da Junta de Freguesia de Cête 
não esteve presente. A ausência 

António Orlando  | texto

Da esquerda para a direita os novos bombeiros: Elisabete do Céu Pereira da Silva, Alexandre Augusto Moreira de Brito, 
André Emanuel Moreira Barbosa Pinto, Ana Catarina Pereira da Rocha, Sara Andreia Perestrelo Barbosa Pinto,
Joana Catarina Ferreira Teles, José Carlos Moreira Teixeira, Rafael André Ferreira Barbosa, 
Comandante Capitão Noel Ferreira, Isabel Maria Padrão Tadeu, João Marcelo Almeida Ferreira, 
Vítor Rafael de Sousa Moreira, Fábio André Ferreira Teles, Diogo Pedrosa Pinto, Rui Pedro Teixeira Gomes Faria 
e Manuel Filipe Meireles Coelho

O seu jornal

Autarcas de Paredes impuseram medalhas de assiduidade
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foi notada por Elias Barros no 
discurso oficial. “Não está, mas 
devia estar”, disse o vereador. 

Esta foi a primeira vez que o 
comando dos bombeiros de Cê-
te realizou uma cerimónia deste 
tipo, aberta à comunidade, co-
mo uma forma de reforçar e es-
treitar laços entre o corpo de 
comando e o corpo ativo. Recor-
de-se que a corporação há pou-
co mais de um ano, viveu dias 

conturbados que ameaçavam o 
fim da instituição.

“Há seis meses quando assu-
mi funções, a corporação dispu-
nha de pouco mais de 40 bom-
beiros e, neste momento, já so-
mos 60 elementos no quadro 
ativo”, sustentou Noel Ferreira, 
comandante dos Bombeiros de 
Cête, sublinhando que iniciou, 
entretanto, uma nova escola, 
com mais 14 estagiários, que 

daqui a um ano estarão prontos 
a fazer o seu juramento e a inte-
grar o corpo ativo.

A cerimónia de juramento 
consistiu na atribuição de ca-
pacete e nova farda aos 15 es-
tagiários, que acabaram a sua 
formação. Após o juramento 
os estagiários, com uma média 
de idade de 23 anos, passaram 
a integrar o quadro de bombei-
ros da AHBVC.

Da esquerda para a direita os novos bombeiros: Elisabete do Céu Pereira da Silva, Alexandre Augusto Moreira de Brito, 
André Emanuel Moreira Barbosa Pinto, Ana Catarina Pereira da Rocha, Sara Andreia Perestrelo Barbosa Pinto,
Joana Catarina Ferreira Teles, José Carlos Moreira Teixeira, Rafael André Ferreira Barbosa, 
Comandante Capitão Noel Ferreira, Isabel Maria Padrão Tadeu, João Marcelo Almeida Ferreira, 
Vítor Rafael de Sousa Moreira, Fábio André Ferreira Teles, Diogo Pedrosa Pinto, Rui Pedro Teixeira Gomes Faria 
e Manuel Filipe Meireles Coelho

Vespa Asiática

Elias Barros, vereador com o 
Pelouro da Proteção Civil, 
agradeceu aos bombeiros 
de Cête a colaboração pres-
tada na destruição de ninhos 
de vespa asiática. “Após a lo-
calização dos ninhos em mé-
dia em 48 horas ou menos 
anos é feita a sua extremina-
ção e os bombeiros de Cête 
tem tido uma papel muito 
importante”, disse.

Familiares do chefe Manuel Ferreira Coelho receberam homenagem póstuma
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PRECISA-SE 
CONTABILISTA

Procura-se Contabilista (m/f) - Paços de Ferreira
Não é necessário estar inscrito na OCC.

Com experiência em trabalho em
Gabinete de Contabilidade.

Entrada imediata.
Resposta para:

cntanuncio@gmail.com

PUB

Verdadeiros idiotas

D
iscutia-se em de-
bate radiofónico 
promovido pela 

TSF, e com toda a oportuni-
dade, a chamada “legaliza-
ção da prostituição”. No for-
mato de diálogo contraditó-
rio a 2, com, de um lado, uma 
ex-governante afecta ao PS,  
e do outro, uma professora 
da Escola Superior de Educa-
ção do Porto. A primeira in-
terveniente defendia um 
“ m o d e l o  p o r t u g u ê s ”  n a 
abordagem do assunto, con-
trário tanto á criminalização 
do cliente (em vigor nos paí-
ses nórdicos europeus), e 
também contrário á profis-
sionalização da prostituta. A 
segunda defendia um mode-
lo afim ao actualmente em 
vigor na Holanda na Alema-
nha e na Nova Zelândia, a re-
ferida profissionalização.

O debate ocorria sereno 
e esclarecedor com um diag-
nóstico consensual sobre a 
situação da prostituição e 
das prostitutas. Assumia-se 
assim que o problema, uni-
versal, possui múltiplas va-
riáveis e muitas possíveis 
abordagens, sendo porven-
tura difícil encontrar uma 
única e definitiva linha de 
orientação. Mas a professo-
ra do Porto quis fazer preva-
lecer a sua opinião. E “sacou” 
do argumento: “na Acade-
mia, após debates, estudos e 
inquéritos de situação, é 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

consensual a defesa da pro-
f i s s i o n a l i z a ç ã o  d a 
prostituição!”.

Fiquei estupefacto. Na 
sociedade portuguesa pre-
valecem com naturalidade 
opiniões distintas sobre o 
tema, sensibilidades dife-
renciadas, razões contradi-
tórias. No espaço fora das 
nossas fronteiras, há por isso 
modelos diferentes, alguns 
em vigor há 30 anos, outros 
só muito recentemente ex-
perimentados. Mas segundo 
a douta professora do Porto, 
em Portugal os “estudiosos” 
das áreas da Psicologia, da 
Sociologia, da Pedagogia, da 
Criminologia, das Ciências 
da Educação, “puxaram” dos 
neurónios e num golpe de 
suprema clarividência des-
cobriram de forma definitiva 
(eureka!) e em conjunto que 
o modelo da profissionaliza-
ção era o futuro.

Confesso que da estupe-
facção parti para a indigna-
ção. Constato com pesar que 
a nossa Universidade anda a 
criar e a espalhar de forma 
insidiosa o pensamento úni-
co, acrítico, alicerçado em 
dogmas avessos ao contradi-
tório. Aparece assim como 
um corpo de sábios acima da 
sociedade, com especial ca-
pacidade de influência ideo-
lógica. E nas áreas sociais, 
lobies pseudo liberais ou ra-
dicais de esquerda podero-
sos constroem “verdades” 
que desumanizam e fragili-
zam o sentir social. Já o fize-
ram na Pedagogia da Educa-
ção, o resto vem aí.

A Universidade constitui 
um pilar fundamental das so-

cristianoribeiro@gmail.com

ciedades modernas, fonte de 
saber, interdisciplinaridade 
e de desenvolvimento, espe-
lho da capacidade da comu-
nidade em ensinar e harmo-
nizar direitos e deveres, o 
individual e o colectivo. A 
recente expansão da sua in-
fluência, a sua dimensão cos-
mopolita, a sua internacio-
nalização traduzida na ori-
gem dos estudantes, dos 
professores, dos mestrados, 
dos projectos de investiga-
ção, constituem aspectos 
muito positivos. A universi-
dade, ou melhor, as diferen-
tes instituições de ensino 
superior, a diferentes níveis, 
mexem-se, adquirem novas 
dimensões e importâncias.

Mas há algo a merecer re-
flexão, uma visão crítica do 
seu exterior, nesta voragem 
de crescimento. Que forma-
ção é dada aos alunos que 
frequentam as Universida-
des? Não falo das exibições 
idiotas das chamadas praxes 
universitárias, que se repe-
tem ano após ano, á sombra 
dos claustros universitários, 
com a complacência das fa-
mílias, de professores e rei-
torias. Estas são, também e 
cada vez mais, casos de polí-
cia e de (não) exercício da 
autoridade democrática e 
das liberdades individuais. 
Não falo também da corren-
te que torna em professores 
universitários ad hoc políti-
cos desempregados ou em 
fim de ciclo de vida. Estes são 
casos de corrupção e de au-
sência de escrúpulos, o que-
rer ser o que não se é.

Falo dos conteúdos curri-
culares, das dinâmicas edu-
cativas que aqui e ali vão 
existindo, de factos e exem-
plos. O Professor de Comu-
nicação da Universidade 
Nova que usou da palavra no 
Prós e Contra, assinalando a 
pretensa violência exercida 
sobre os netos induzidos a 
beijar os avós, merece desta-
que pela sua singular opi-
nião. Mas ele não passa de 
um peão de uma máquina 
criadora de doutorados 
idiotas.

O 
CDS/Partido Popular, Pare-
des, entregou na Câmara 
Municipal de Paredes uma 

petição para requerer a baixa do preço 
da água.

Considera o CDS/PP que existe in-
cumprimento por parte da BE WATER o 
que implica a reversão do contrato de 
concessão em vigor.

Nada de mais acertado e de enaltecer. 
Efetivamente a BE WATER só não cum-
pre com o contratado como usa e abusa 
da sua posição para cobrar aos munícipes 
aquilo que não lhes é devido.

A água e o saneamento são essenciais 
para a vida humana e indispensáveis para 

USOS E ABUSOS
garantir um conjunto de outros direitos 
humanos, tais como o direito à vida, saú-
de, educação e trabalho.  

A comunidade internacional reconhe-
ceu o direito à água e saneamento como 
um direito humano. Tal ocorreu a 28 de 
Julho de 2010, quando a Assembleia-Ge-
ral das Nações Unidas adoptou uma re-
solução na qual reconhece a água potá-
vel e o saneamento como um direito hu-
mano essencial para o pleno gozo da vida 
e de todos os direitos humanos, tendo 
instado os Estados e organizações inter-
nacional a assegurar os recursos finan-
ceiros, formação e transferência de tec-
nologias necessários, através de assis-
tência e cooperação internacionais, com 
vista a melhorar o acesso à água e ao 
saneamento.

A realização deste direito humano im-
plica que a água e o saneamento estejam 
disponíveis, sejam de qualidade, aceitá-
veis e física e economicamente acessí-
veis. Por outro lado, os direitos humanos 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A 
população de Recarei nem 
t eve  t e m p o  d e  a b r i r  o s 
olhos para a queda de um 

símbolo. A Araucária centenária 
que guardava a sombra no largo do 
cemitério de Recarei foi abatida 
sem dó nem piedade, sem consulta 
ou sem remédio de alguma maleita 
que lhe poderia dar e levou consigo 
os Plátanos da praça que durante 
gerações acompanharam os avós, 
os pais e os filhos da terra.

Um amigo dizia-me que ali esta-
va a expressão que caracteriza tan-
tos momentos da história daquele 
povo. Uma história escrita de emi-
gração e de retorno, de uma semen-
te vinda do Brasil, e de um exemplo 

de persistência e nobreza de uma 
arvore que marcava com distinção 
o alto e o largo das memorias e das 
famílias de Recarei.

Foi com uma silenciosa e escon-
dida mão que as autoridades da 
Junta de Freguesia e da Câmara 
Municipal decidiram e deitaram 
abaixo as árvores que são irrepará-
veis para Recarei. Sem informar o 
povo, sem propor em assembleia, 
sem consultar ninguém. Simples-
mente por razões que não se sabe 
abateram-se as árvores e a praça 
ficou só!

Não foi propriamente uma mul-
tidão que se manifestou contra o 
abate das árvores porque o povo é 
sereno, mas foi com vergonha e sem 
explicações que os técnicos da Ca-
mara, o Vereador do Ambiente e 
Presidente da Camara deixaram o 
coração de Recarei.

Em democracia não devia ser as-
sim, resolvem-se os problemas per-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Uma Araucária no início do novo    Absolutismo de Paredes

mariocamilomota@gmail.com
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implicam ainda que estes direitos sejam 
realizados de forma progressiva, no limi-
te máximo dos recursos disponíveis em 
cada Estado, sem qualquer tipo de 
discriminação.  

O problema é que a concorrência en-
tre empresas operadoras a todos os ní-
veis (local, nacional, europeu e interna-
cional) é quase inexistente, constituindo 
as multinacionais do sector um oligopó-
lio estável e relativamente fechado.

Os preços praticados pelos sistemas 
com gestão privada são superiores aos 
praticados nos sistemas com gestão 
pública.

Os sistemas privados não demonstra-
ram melhor eficiência que os públicos.

A contabilidade dos sistemas com 
gestão privada apresenta um elevado 
grau de “opacidade”.

O serviço público de água e sanea-
mento financiou arriscadas opções de 
investimento de multinacionais noutros 
sectores.

Registou-se uma clara desigualdade 
nos fluxos de investimento privado sen-
do preteridas as localidades e as popula-
ções mais pobres, e preterido o sanea-
mento relativamente ao abastecimento 
de água.

Verifica-se, uma debilidade ou com-
pleta ausência de adequados sistemas de 
regulação.

A aplicação do princípio da recupera-
ção total dos custos (“full cost recovery”) 
está a ter efeitos sociais devastadores, 
atente-se o número de cortes de água 
por falta de pagamento e as acções judi-
ciais, exigindo uma nova legislação que 
proíba estas práticas.

Contrariamente ao que alguns anun-
ciaram e previram, a participação priva-
da na gestão dos sistemas de água e sa-
neamento tem contribuído para o agra-
vamento das desigualdades regionais e 
locais existentes.

Paredes não é alheia a este estado de 
coisas a que urge por cobro.

Uma Araucária no início do novo    Absolutismo de Paredes
guntando aos eleitores o que que-
rem fazer. É assim é e assim que 
deve ser. 

Mas, como os homens são ho-
mens, é preciso habilitar as autori-
dades a controlar os governados e, 
depois, obrigar o governo a contro-
lar-se a si próprio. Múltiplos con-
trolos e múltiplas partilhas numa 
sociedade pluralista em que é tão 
importante defender os governa-
dos da opressão dos seus gover-
nantes como defender cada parte 
da sociedade da injustiça da outra 
parte. 

O mais incrível deste despotis-
mo dos governantes de Paredes é 
que ainda só passou um ano sobre a 
critica que os socialistas faziam aos 
anteriores governantes do municí-
pio. A memória foi curta e ao que 
parece só ficaram os livros das críti-
cas que faziam.

Agora a história é outra, o PS 
tem a maioria absoluta. Absoluta 

na Camara, na Assembleia Munici-
pal e na Assembleia de Freguesia 
de Recarei. Passou o tempo do es-
tado de graça e por isso começa a 
acabar o tempo de estar no meio 
das pessoas e das suas preocupa-
ções. Iniciou-se a regressão, ou o 
que se tem chamado de «fadiga de-
mocrática», desvalorizam-se as li-
berdades individuais para uma for-
ma de governo onde todo o poder 
está concentrado em apenas um 
governante, de maneira isolada e 
arbitrária. 

A Araucária de Recarei é o exem-
plo e o símbolo disso mesmo.

Quem ouvia há uma ano falar de 
verdade e transparência não imagi-
nava que em tão pouco tempo estes 
personagens viessem utilizar do 
seu poder para tiranizar e oprimir 
os que não seguem as suas normas.

Seguindo a letra do Grândola, 
que também se canta agora em Re-
carei, o povo é quem mais ordena!

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

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

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

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

arquitetónico.

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

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

sexo.

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

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

De bom aluno a bom exemplo

O 
suposto imprová-
vel aconteceu, na 
passada semana o 

G o v e r n o  a p r e s e n t o u  o 
q u a r t o  o r ç a m e n t o  d a 
“geringonça”.

Confesso que eu próprio 
n u n c a  a c r e d i t e i  e m  t a l 
“proeza”.

O orçamento apresenta-
do para 2019, é um orça-
mento que aposta no futu-
ro, e em 2019 dá um sinal 
claro sobre a aposta nos ci-
dadãos, é um orçamento 
que aposta nas famílias, o 
aumento do ordenado míni-
mo, nas pensões, as altera-
ções nos abonos sociais são 
d i s s o  o s  m e l h o r e s 
exemplos.

Afinal o Diabo que a di-
reita tanto temia e que esta-
va para vir, tardou mas apa-
receu, o Diabo de um orça-
m e n t o  q u e  a p o s t a  n a 
melhoria da qualidade de 
vida dos portugueses, um 
Diabo de um orçamento 
que lentamente vai resti-
tuindo os direitos sociais 
retirados aos Portugueses 
nos anos de governação da 
direita, e como senão ainda 
não fosse suficiente o Diabo 
da geringonça conseguiu 
b a i x a r  a  t a x a  d e 
desemprego….

Infelizmente não será 
ainda em 2019 que todos 
vamos conseguir recuperar 
os direitos sociais, que ao 
longo da governação do 
PSD e do CDS /PP nos reti-
raram, mas este orçamento 
dá um sinal claro que este 
governo pretende reverter 
o paradigma dos cortes.

A economia portuguesa 
cresce há 3 anos consecuti-
vos.  Criaram-se mais de 
330 mil postos de trabalho, 
e diminuiu a taxa de desem-
prego para um mínimo em 
16 anos de 6,7%. Portugal 
cresce, acima da média da 

União Europeia, apoiado 
pelo investimento e expor-
tações, num quadro de di-
minuição do endividamento 
das famílias e das empresas 
e  d e  d i m i n u i ç ã o  d a s 
desigualdades.

Estes dados são o reflexo 
de uma extraordinária exe-
cução orçamental, rigorosa, 
atenta às necessidades dos 
cidadãos e das empresas, 
resultantes dos compro-
missos assumidos pelo Go-
verno desde o seu primeiro 
exercício orçamental. São o 
resultado das escolhas que 
compõem cada orçamento 
que levaram o país a um ca-
minho de credibilidade, es-
t a b i l i d a d e  s o c i a l  e  d e 
crescimento.

O Orçamento do Estado 
para 2019 não muda o ru-
mo, continua a apostar nu-
ma estratégia de rigor e 
prudência na gestão das 
contas públicas, aposta no 
crescimento económico, do 
emprego, do investimento e 
na melhoria dos serviços 
públicos. 

Este orçamento é me-
lhor para os mais idosos 
porque vai permitir um au-
mento real das suas refor-
mas e haverá uma recupera-
ção do poder de compra. 
Será bom para as famílias 
jovens porque haverá um 
reforço e alargamento do 
abono de família para os 
seus filhos, assim como irão 
beneficiar da enorme ajuda 

da medida que permitirá 
usufruir dos manuais esco-
lares gratuitos em toda a 
escolaridade obrigatória 
(até ao 12º ano). É igual-
mente bom para quem ne-
cessita e usufrui das presta-
ções sociais porque estas 
vão melhorar, e em especial 
p a r a  a s  p e s s o a s  c o m 
deficiência.

Será bom para todos os 
cidadãos porque todos po-
deremos beneficiar de uma 
menor carga fiscal em ter-
mos de IRS, e porque todos 
poderemos beneficiar de 
um do passe único, uma me-
dida que em muito vai cer-
tamente ajudar as famílias 
de Paredes. Este Orçamen-
to também é melhor porque 
vai  investir  no apoio ao 
acesso ao ensino superior 
com a diminuição do valor 
das propinas.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Afinal o Diabo que a di-
reita tanto temia e que 
estava para vir, tardou 
mas apareceu, o Diabo 
de um orçamento que 
aposta na melhoria da 
qualidade de vida dos 
portugueses, um Diabo 
de um orçamento que 
lentamente vai resti-
tuindo os direitos so-
ciais retirados aos Por-
tugueses nos anos de 
governação da direita
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Numa antecipação ao dia 
Mundial da Música (1 de Ou-
tubro ) e aproveitando as co-
memorações dos 30 anos do 
Colégio Casa - Mãe,  foi orga-

nizado um  concerto de home-
nagem ao Professor Doutor 
Tiago Henriques Coelho, rea-
lizado na Igreja Matriz de Bal-
tar. Com um repertório que 
incluiu obras de Tchaikovsky, 
Fauré, Mascagni, Piccini, 
Haemdel, Sibelius, Schubert e 
Mendelssohn, a comunidade 
educativa e os convidados 
usufruíram e emocionaram-
-se com a elevada qualidade 

musical do Ensemble de Cor-
das da Orquestra Clássica do 
Centro e do barítono Ricardo 
Rebelo da Silva. Esta foi mais 
uma iniciativa que visa perpe-
tuar a memória do médico e 
director pedagógico do Colé-
gio de Baltar que partiu há 
pouco menos de 1 ano, mas 
que continua bem presente 
na memória da comunidade 
de Baltar. 

    BALTAR

Concerto de Homenagem  
ao Dr. Tiago Henriques Coelho

FAUSTINO 
 SOUSA

A Associação de Bal-
tar está a promover aulas 
de guitarra; piano; baixo 
elétrico; técnica Vocal ; 

Canto ; Teatro Musical; 
bateria e música de con-
junto. As aulas terão o 
seu início quando existir 

um número mínimo de 
interessados para a sua 
frequência. Os interessa-
dos devem contactar a 

associação pelo email ac-
jazzbaltar@gmail.com ou  
p e l o  t e l e m ó v e l 
917459619.

Aulas de Música na  
Associação Clube Jazz de Baltar

A Junta de Freguesia lim-
pou oportunamente a Ribei-
ra de Baltar com o objetivo 
de desbloquear o seu leito, 
de forma a evitar possíveis 
i n u n d a ç õ e s  n a  z o n a  d e 
"Além do Rio". A Junta colo-
cou os seus funcionários a 

efetuar um trabalho bem di-
fícil e em tempo recorde lim-
pou a ribeira antes do tem-
poral que afetou Portugal. 
Os funcionários executaram 
o plano e espera-se que seja 
suficiente para evitar possí-
veis inundações.

Nos próximos  dias 9, 10 e 
11 de Novembro de 2018, 
irá decorrer uma recolha de 
alimentos  nas principais su-
perfícies comerciais do Con-
celho de Paredes e natural-
mente em Baltar. Os volun-
tários serão  grupos de 2 a 4 
pessoas por turno  estarão 

ativos no seguinte escalona-
mento:  Dia 09 de Novembro 
– Sexta-feira:  09.30h às 
1 3 . 3 0 h  d a s  1 4 . 3 0 h  à s 
18.00h. Dia 10 de Novem-
bro -  Sábado:  09.30h às 
1 3 . 3 0 h  d a s  1 4 . 3 0 h  à s 
18.00h. Dia 11 de Novem-
bro - Domingo: 09.30h às 

1 3 . 3 0 h  d a s  1 4 . 3 0 h  à s 
18.00h . Oportunamente a 
Junta de Freguesia divulga-
rá o local ou locais em que os 
baltarenses poderão contri-
buir para a campanha que é 
da responsabilidade do Pe-
louro da Ação Social da Câ-
mara Municipal de Paredes.

Ribeira de Baltar  
foi limpa

Recolha de Alimentos Arranjo da Rua 
do Portelo

A Junta de Freguesia to-
mou a decisão de calcetar a 
Rua do Portelo que fica si-
tuada na "Gralheira" e que 
vai permitir uma melhor 
circulação na referida via 
que até aqui era de terra e 
que com o mau tempo fica-
va bastante degradada.

    BITARÃES

Caros amigos 
Veteranos de Guerra

Está na hora de 
começar a formar 
listas para os novos 
dirigentes da Dele-
g a ç ã o  d o  Va l e  d o 
Sousa pois, no dia 
1 5  d e  D e z e m b r o 
haverá eleições pa-
ra a nova Direção. 
Espero que as listas 
s e j a m  e n t r e g u e s 
n e s t a  D e l e g a ç ã o 
até 15 de Novem-

bro. Para concorrer 
basta ser sócio há 
mais de dois anos e 
t e r  a n d a d o  n o 
Ultramar. 

No próximo dia 
28 de Outubro, no 
f i m  d a  E u c a r i s t i a 
das 10 horas cele-
brada em Bitarães, 
na Igreja Paroquial, 
p o r  a l m a  d o s  ex -
-combatente faleci-
dos, será inaugura-
do um monumento 
na rotunda da Igre-
ja em honra dos Ve-
teranos de Guerra 
do Vale do Sousa.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

    LORDELO

“Paisagens  
da minha terra”

Faça sol ou faça 
chuva, faça vento ou 
faça neve, faça dia ou 
faça noite, a máquina 
f o t o g r á f i c a  e s t á 
sempre na rua. E o 
dedo do Paulo Ale-
xandre anda sempre 
com ela. Este amor, 
q u e  t e m  b a r b a s 
brancas,  que tem 
mãos entrelaçadas, 
amarradas a um sen-
timento imaculado, 
já deu descendência. 
Descendência com 
honras de aplausos, 
com vénias profun-
das por corcundas de 
mestres. 

E agora deu uma 
exposição intitulada 
“Paisagens da minha 
terra”, patente na Bi-
blioteca de Paredes 
a t é  a o  d i a  3 0  d e 
Novembro. 

Esta exposição 
evocativa das paisa-
gens de Lordelo foi 
inaugurada no dia 20 
de Outubro. E con-
tou com a presença 
do Presidente do 
Município, Alexan-
dre Almeida, acom-
panhado do Vice-
-Presidente, Francis-
c o  L e a l ,  e  d a 
Vereadora da Cultu-
ra, Beatriz Meireles. 
Também esteve pre-
sente o Orfeão da 
Fundação A Lord, 
que deu outro colori-
do ao momento. 

SILVIO
SILVA
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Em Assembleia do Fute-
bol Clube de Cristelo, foi 
deliberado (ao que se pôde 
apurar)  por uma minoria de 
sócios, ceder as instalações 
do clube , temporariamente, 
a uma outra Associação da 
freguesia o Ser Social - As-
sociação para o Desenvolvi-
mento de Cristelo.

De louvar este tipo de 
iniciativa, de prestar ajuda a 
quem está necessitado, da-
do que é de conhecimento 
público que o motivo desta 
cedência se justifica devido 
a obras de melhoramento 
que irão ocorrer na antiga 
escola primária de Cristelo, 
onde está sediada a Asso-
ciação Ser Social.

Cada espaço é pensado 
tendo em conta o propósito 
de cada associação, e o es-
paço do Futebol Clube de 
Cristelo é um espaço que foi 
pensado para o convívio en-
tre os sócios e demais pes-
soas, arquivo de documen-
tos e histórico de memórias 
de um clube que caminha 
para os 50 anos de existên-
cia! Por isso, se espera que a 
direcção que tomou esta 
decisão, tenha acautelado a 
situação dos documentos e 
bens pertencentes ao Fute-
bol Clube de Cristelo que se 
encontram nas instalações 
cedidas, e que foram anga-
riados ao longo de muitos 
anos pelas várias direcções 
que passaram pelo clube, e 
que para além do valor mo-
netário, representam tam-
bém um grande valor senti-
mental para os seus sócios, e 
simpatizantes. 

Não obstante, o espaço 
cedido, ter sido concebido 
para a sede do clube, é de 
grande qualidade para os 

seniores, apresentando 
conforto e comodidade, 
sendo que no exterior das 
instalações já foi mesmo 
concretizado, em pouco 
tempo, um projecto de lon-
ga data para o Ser Social, a 
criação da “horta sénior”! 

A população em geral, só 
pode sentir-se grata por ver 
os seus seniores em tão 
boas condições e a dedicar-
-se a muitas actividades diá-
rias, sendo que mais grata 
irá ficar, depois de os ver na 
sede da associação SER SO-
CIAL, assim que se realizem 
as obras de melhoramento 
do local, cujo espaço inte-
rior é mais amplo, e poderão 
criar-se as melhores condi-
ções para eles, e cujo espaço 
exterior também é muito 
maior, o que poderá permi-
tir a criação, por exemplo, de 
uma maior “horta sénior”!

Na memória de todos os 
Cristelenses fique gravado 
que o clube abriu as portas 
das suas instalações, em 
função de pessoas que me-
recem todo o respeito, cari-
nho e consideração, e como 
tal, não seja esquecido, que 

também este clube precisa 
que lhe abram as portas…
Precisa que a freguesia se 
junte por ele e pela história 
que representa! Pois, há 
promessas para cumprir, 
nomeadamente, um novo 
campo de futebol e a edifi-
cação de uma nova sede!

Todavia, enquanto as 
promessas não forem uma 
realidade, há que zelar pelo 
património do clube, que 
não está só concentrado na 
sua sede, por isso é impor-
tante ainda cuidar do antigo 
campo de futebol deixado 
ao abandono, do qual man-
temos a lembrança de o ver 
cheio de vida, com crianças 
e adultos a treinar, fizesse 
sol ou chuva, com a assistên-
cia ao rubro em dia de jo-
gos…Hoje em dia sentimos 
dor, pelo silêncio daquele 
local, e vemos painéis publi-
citários a cair, balizas degra-
dadas e ervas daninhas pe-
las quatro linhas de jogo 
fora…

Se o clube teve espirito 
de ajuda pela freguesia, não 
merece também ser ajuda-
do pela freguesia?!

    CRISTELO

Futebol Clube de Cristelo Ajuda…

E quem ajuda o  
Futebol Clube de Cristelo?

CARLA
NUNES O fim do Verão e o início do 

Outono é sinónimo de colhei-
tas,  abre-se a época das vindi-
mas: as uvas estão prontas 
para serem colhidas das videi-

ras, num trabalho realizado 
em ambiente de festa e conví-
vio. Uma tradição portuguesa 
que, apesar de modernizada 
em alguns aspetos, ainda é o 
que era.

Em Rebordosa utentes da 
Quinta do Cabo, mantém a 
tradição de todos os anos jun-
tar os mais novos e os mais ve-
lhos num clima de festa e fazer 

a vindima na quinta para co-
lher as uvas.  É uma actividade 
secular que pretende recriar o 
tempo das colheitas, ainda 
muito presentes nos nossos 
dias. Pretende unir duas gera-
ções distintas, de forma a que 
o idoso também possa mos-
trar e ensinar à criança como 
se faz uma parte do processo 
da produção do vinho.

    REBORDOSA

Vindimas em Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

Dezenas de pessoas junta-
ram-se na luta contra o cancro 
da mama.  A causa solidária 
decorreu em no passado dia 
21 de Outubro com uma cami-
nhada solidária, em que os do-
nativos dos participantes re-
verteram para o Centro  de 
Mama do Hospital de São 
João. Marcaram presença na 

iniciativa o Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida bem como 
a Presidente da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa Dra Salo-
mé Santos e vários elementos 
do executivo da Junta.

A acção de sensibilização 
iniciou se com uma aula de 
Zumba, seguida de uma cami-

nhada pelas ruas da Cidade de 
Rebordosa, num percurso de 
cerca de cinco quilómetros.

Esta iniciativa inseriu-se na 
“Onda Rosa”, que decorre em 
todo o país até 30 de Outubro 
que tem como o objectivo de 
incentivar à prevenção e diag-
nóstico precoce do cancro da 
mama.

Manuel Cruz apresentou 
as suas obras de artes plásti-
cas no Salão da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa. A aber-
tura da exposição ficou mar-
cada por um espectáculo 
‘Fado Pintado’, inserido na 
programação patrimonial e 
cultural promovida pla junta 
de freguesia. A sessão reali-

zou-se no passado sábado, 
dia 20.  Manuel Cruz radica-
do há varios anos na Cidade 
de Rebordosa licenciado em 
artes, desenvolve quer a ati-
vidade de artista plático quer 
de músico. As suas obras es-
tão expostas s no salão da 
junta de freguesia até ao dia 
27 de Outubro. 

Musicalmente Manuel 
Cruz munido da sua guitarra 
portuguesa deu uma serena-
ta acompanhada pelos seus 
amigos de longa data. Na noi-
te cultural houve também 
lugar para a poesia dita por 

Fernando Monteiro, Car-
los Alberto, Jorge Costa e a 
Alicia.

Caminhada Solidária

Artista plástico Manuel Cruz deu 
concerto na abertura da sua Exposição
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Entrevista, Paulo Alexandre, autor da exposição “Alexandre Paisagens da minha terra"

“Comecei a aperceber-me que esta cidade não era apenas móveis e fábricas”

Progresso de Paredes 
(PP) - Como surgiu a ideia de 
realizar uma exposição de 
fotografia sobre Lordelo?

Paulo Alexandre (PA) - A 
ideia da exposição estava a 
maturar há já algum tempo... 

PP – A recolha de imagens 
foi feita expressamente para 
esta exposição, ou a exposi-
ção é o retrato de anos de ob-
jetiva apontada a Lordelo?

PA – A recolha de imagens 
vem desde 1996 por força de 
um concurso que foi promovi-
do pela Junta de Freguesia e ao 
qual concorri. Quis o destino 
que fosse eu a ganhar o con-
curso. Uma motivação extra 
para ir mais além e começar a 
desenvolver as minhas apren-
dizagens de domínio de algu-
mas das técnicas mais utiliza-
das pelos mestres fotógrafos. 
Desde então, não mais parei 
de fotografar e, assim, criei um 
acervo fotográfico com milha-
res de fotos.

PP – Porquê Lordelo?
PA – Lordelo, porque é a ci-

dade onde fui criado e, de for-
ma intrintrínseca esteve sem-
pre ligada à minha formação 
como pessoa. Com o tempo 
comecei a aperceber-me que 
esta cidade não era apenas 
móveis e fábricas; que havia 
muito mais para lá desta indús-
tria: paisagens, pontos de inte-
resse que mereciam um olhar 
fotográfico.

PP – A recolha de imagens 
foi feita expressamente para 
esta exposição, ou a exposi-
ção é o retrato de anos de ob-
jetiva apontada a Lordelo?

PA – Esta exposição é o cul-
minar de anos de "namoro" 
entre mim, a minha máquina e 
Lordelo. Não se pode falar em 
fotos tiradas expressamente 
para este evento. Vejamos co-
mo sendo uma parceria perfei-
ta entre esta trilogia e que re-
sultou nesta  exposição .

PP – Foi difícil a seleção de 
imagens? 

PA – Deveras difícil... Das 
muitas centenas que tenho ti-
nha de escolher algumas. Es-
colhi as que entendi serem as 
mais representativas da reali-

dade paisagística, sem esque-
cer a integração do espaço ur-
bano, desta cidade.

PP – A exposição segue 
algum fio condutor?

PA – Nunca pensei em dar 
uma narrativa com princípio, 
meio e fim apenas me deixei 
guiar pela paixão e deixar que 
as pessoas façam os seus juí-
zos de valor.

PP – A fotografia é o quê 
para o Paulo Alexandre?

PA – Para mim, a fotografia 
é o lado visível do meu estado 
de alma, na altura exacta em 
que a faço é ter na lente a cha-
ma imensa das emoções. 

PP – Qual a foto “mais” da 
exposição? 

PA – Houve duas que se des-
tacaram: a do Palacete dos Ri-
beiro, pela imponência do edifí-
cio, da sua arquitectura dos iní-
cios do séc.XX e principalmente 
pelo seu, à época, imaculado es-
tado de conservação. Palacete 
"brasileiro" esse que, infeliz-
mente o vandalismo fez com 
que fosse tomado pelo fogo, 
restando apenas a fachada fron-
tal do mesmo. A outra é a queda 
de água, no parque urbano. 

António Orlando  | texto

Exposição de Fotografia de Paulo 
Alexandre "Paisagens da minha terra"

A Biblioteca Municipal 
de Paredes tem patente 
uma exposição de fotogra-
fia que mostra a freguesia 
de Lordelo pela objetiva de 
Paulo Alexandre. 

Autodidata, o fotógrafo 
lordelense dispõe de um 
vasto acervo fotográfico, 
especialmente dedicado à 
“sua” cidade de Lordelo, 
Paulo Alexandre tem tam-
bém outros trabalhos de 
fotografia,  com especial 
destaque na área de foto-
grafia de paisagem, monu-
mentos históricos e aconte-

cimentos socioculturais e 
do foro político.

Paulo Alexandre entrou 
no mundo da fotografia pela 
mão do foto jornalista Ri-
cardo Pereira, quadro de ”O 
Comércio do Porto”.

Aos 49 anos, Paulo Ale-
xandre desenvolve a sua 
paixão pela fotografia e 
usa-a, também, em prol da 
comunidade e dos lordelen-
ses da Diáspora, sempre 
sob o lema: “O melhor de 
Lordelo merece o melhor de 
mim.”

Com um percurso acadé-

mico de nível secundário, 
Paulo Alexandre começou 
por integrar os quadros do 
semanário regional “Notí-
c i a s  d e  Pa r e d e s ”,  e n t r e 
1991/92. Nesse mesmo ano 
entra para o jornal “O Co-
m é r c i o  d o  Po r t o”,  c o m o 
estagiário.

Mais tarde passa a dedi-
car-se à empresa de trans-
portes do seu pai, onde per-
maneceu até ao encerra-
mento da mesma, em 2010. 
Desde então, Paulo Alexan-
dre tem-se dedicado à foto-
grafia como amador.

Gasóleo Aquecimento

PUB

Desta vez foi Paulo Alexandre 
a posar para a fotografia
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /OUT/NOV'18

LORDELO 
AUDITÓRIO – ALORD
1 a 30 novembro | Exposição | Arte 
Sacra I  24 novembro | 21h30 | Uma 
historia que não lembra ao diabo | 
Grupo Dramático e Recreativo da 
Retorta

BIBLIOTECA – ALORD
15, 22 e 29 novembro | Histórias de 
Encantar| O Gato Assustadiço | 
Russel Punter 10 e 27 novembro | 
16h30 | Teatro de Fantoches | Un-
gali  Escritor do mês de novembro| 
Raúl Brandão Novembro | O Leitu-
ras Sugere… | Temas Infantojuvenis 
| Pedro Alecrim| António Mota

COOPERAÇÃO - ALORD
31 outubro | 14.30 horas |Exercí-
cios de Relaxamento 31 outubro | 
14.30 horas | Culinária | Confeção e 
degustação de bolo de nozes 14 e 
21 novembro | 14.30 horas |Artes 
Manuais | Decoração de rolhas de 
cortiça e Colar e pulseira com péro-
las 28 novembro | 14h30 |Expres-
são dramática Património Conce-
lhio 10 novembro | Visitas ao Pa-
trimónio | "O Lugar e os Homens | 
Aguiar de Sousa <> | Recarei <> So-
breira <> Parada de Todeia

PAREDES (cidade)
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 3 de 
novembro | Loja Interativa de Tu-
rismo de Paredes | Exposição | Pin-
turas de Vítor Dias e o fluir entre ca-
minhos Até 30 novembro | De 
2ªfeira a 6ªfeira | Biblioteca de Pa-
redes | Exposição de Fotografia |  
Paisagens da minha terra | Paulo 
Alexandre  Até 25 novembro | De 
2ªfeira a 6ªfeira | Casa da Cultura | 
Exposição | Memória Jurídica como 
Fonte Histórica da Evolução em So-
ciedade | Núcleo de Paredes e Dele-
gação de Paredes da Ordem dos 
Advogados.

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
AS VINHAS 
DE LA TEMPLANZA

AUTOR:
MARÍA DUEÑAS

Nada fazia supor a 
Mauro Larrea que a fortu-
na que tinha conquistado 
fruto de anos de luta e per-
severança se desmorona-
ria de um dia para o outro, 
graças a um inesperado 
revés.

Asfixiado com dívidas e 
afogado em incertezas, 
aposta os últimos recursos 
numa jogada temerária na 
esperança de se reerguer. 
Até que a perturbadora So-
ledad Montalvo, mulher 
dum negociante de vinhos 
inglês, entra na sua vida pa-
ra o arrastar rumo a um fu-
turo inesperado. 

Da jovem república me-
xicana à radiante Havana 
colonial, das Antilhas à Je-
rez da segunda metade do 
século XIX quando o co-
mércio de vinhos com In-
glaterra converteu a cidade 
andaluza num enclave cos-
mopolita e lendário, por 
todos estes cenários se de-
senrola As vinhas de La 
Templanza, um romance 
que fala de glórias e derro-
tas, de minas de prata, intri-
gas de família, vinhas e ci-
dades fascinantes cujo es-
plendor se desvaneceu 
com o tempo.

Utentes da ALORD  
fizeram visita cultural  
à cidade de Coimbra

A 
Biblioteca da 
Fundação A Lord 
realizou, no dia 

15 de setembro, uma visita 
guiada, no caso, ao patrimó-
nio cultural de Coimbra.

Feita a entrada na cidade 
pela Rua da Sofia onde se en-
contram vários colégios e 
conventos quinhentistas, a 
comitiva ALORD rumou à 
Alta da Coimbra para dar iní-
cio à visita da Universidade.

Os participantes, de 
u t e n t e s  d a  B i b l i o t e c a 
ALORD, puderam apreciar a 
beleza artística e monumen-
tal do Pátio das Escolas, da 
Biblioteca Joanina e do anti-
go Paço Real onde se desta-
cam a Sala de Armas, a Sala 
dos Capelos e a Sala do Exa-
me Prévio.

Depois, da varanda deste 
edifício, foi tempo de apre-
ciar a vista panorâmica de 
Coimbra.

Deixando a Universida-
de em direção à baixa da ci-
dade, teve início o passeio 
pelo centro histórico, com 
passagem pela Sé Velha, es-
cadas do Quebra-Costas e 
Porta de Almedina.

Após o almoço, a tarde 
iniciou-se com a visita do 
Mosteiro de Santa Clara a 
Velha, fundado no século 

XIII, pelas freiras clarissas e 
cuja igreja foi consagrada, 
em 1330, pela Rainha Santa 
I s a b e l ,  p a d r o e i r a  d e 
Coimbra.

As inundações frequen-
tes deste mosteiro, provoca-
das pelo rio Mondego, justi-
ficaram a transferência das 
clarissas para o Mosteiro de 
Santa Clara a Nova, erguido 
no século XVII. Foi este o úl-
timo monumento visitado 
nesta jornada a Coimbra, 
miradouro privilegiado da 
cidade.

O Mosteiro impõe-se na 
paisagem da margem oci-
dental da cidade, onde se 
idolatra, de forma muito in-
tensa, a Rainha Santa Isabel. 

Na igreja, guarda-se, no re-
tábulo da capela-mor, a urna 
de prata e cristal, do séc. 

XVII, onde é venerado o cor-
p o  d a q u e l a  r a i n h a  d e 
Portugal.

António Orlando  | texto



20 Sexta-feira 26 de Outubro de 2018  oprogressodePAREDES

DESPORTO

Paredes ganha na estreia dos nacionais 
PÓLO AQUÁTICO. As equipas séniores (femininos e masculinos) entraram a ganhar 
nos respetivos campeonatos.

A
s meninas do Pa-
redes Pólo Aquá-
tico venceram o 

Algés por 16-4. Neste jogo 
inaugural do P05 - Campeo-
nato Nacional da Primeira 
Divisão Feminina, o Pare-
des, à semelhança da época 
passada, defrontou em casa, 
na Piscina Municipal Rota 
dos Móveis, em Recarei, a 
equipa lisboeta e venceu 
com os parciais de 4-2; 5-0; 
4-1; 3-1, números que não 
deixam dúvidas.

Para esta época a equipa 
paredense “manteve a es-
trutura e a identidade da 
época transata, acrescen-
tando cinco novidades no 
seu plantel e renovando as-
pirações para disputar os 

lugares cimeiros da prova”, 
explica fonte do clube.

Jogaram pelo Paredes: 
Beatriz Cabral;  Fabiana 
Duarte; Cláudia Costa; Ra-
faela Duarte (2); Ana Maria 
Sousa; Cláudia Coelho (1); 
Beatriz Ferraz; Isabel Rocha; 
Aureli Mariani (3); Beatriz Pe-
reira (8); Maria Nogueira; 
Joana Pacheco; Angelina Bar-

bosa; Tânia Magalhães (2); 
Daniela Mota.

Em masculinos, o Paredes 
venceu também no jogo de 
arranque do campeonato, go-
leando a equipa do Clube 
Aquático Pacence, recém-
-promovida à 1ª divisão por 
4-17. A equipa de Paços de 
Ferreira, campeã da segunda 
divisão, da época transacta, 

teve a estreia apadrinhada 
pelos paredenses, embora 
não tenha tido um final feliz 
para a equipa da casa.

O Paredes Pólo Aquático 
fez valer a sua maior expe-
riência e ritmo e dominou o 
jogo de início ao fim (1-6, 2-3, 
0-4, 1-4). “Os números do 
marcador poderiam até ter 
sido mais expressivos, tendo 
em conta as situações claras 
de golo que os jogadores pa-
redenses desaproveitaram”, 
garantiu fonte da comitiva de 
Paredes. 

Jogaram pelo Paredes: 
João Silva, Luís Pacheco (2), 
José Fougo, João Alves, Ar-
mando Rodrigues (1), Eduar-
do Rocha, Diogo Ferraz (1), 
Tiago Pinto (3), Hugo Barbosa 
(2), Nuno Alexandre (4), José 
Saraiva, Ricardo Teixeira (4) e 
Rui Bandeira.

António Orlando  | texto

Tomás Bessa vence primeiro 
torneio de profisionais 

GOLFE. A jogar a Final 
do Circuito PT Empresas, 
no Penina Golf Course, o 
jovem atleta paredense 
f o i  o  m a i s  f o r t e  e n t r e 
grandes nomes do Golfe 
nacional, como Ricardo 
Santos (que jogou e foi 
Rookie do Ano em 2012, 
no European Tour) ou Tia-
go Cruz, várias vezes cam-
peão nacional.

Esta conquista garan-
tiu-lhe 1.150 euros e uma 
s u b i d a  n o  r a n k i n g 
nacional.

Recorde-se que Tomás 
Bessa passou a Profissio-
nal de Golfe há apenas um 
ano, e é uma das grandes 
e s p e r a n ç a s  d o  G o l f e 
nacional.

O jovem natural de Pa-
redes representa a Great-
Golf e é treinado por Ste-
ve Bainbridge.

A próxima prova é o 
Hilti PGA Open, no Vida-
go Palace, a 25 e 26 de 
O u t u b r o ,  o n d e  t e r á  a 
companhia do também 
paredense Rui Morris.

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

PUB
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JORNADA 8ªJOR. 
  14/10

Lusitânia Lourosa 3-3 Gafanha

Paredes 3-0 Sp. Mêda

Penalva Castelo 2-1 AD Sanjoanense

Leça 1-3 Gondomar

Cinfães 1-0 Águeda

Sp. Espinho 3-1 Lusitano FCV

SC Coimbrões 0-0 FC Pedras Rubras

 07/11

Cesarense 15:00 U. Madeira

 25/11

Marítimo B 16:00 Amarante FC

JORNADA 8ªJOR. 
  14/10

Barrosas 3-1 Vila Meã

Baião 2-2 Lousada

Lixa 2-2 Aliados Lordelo

SC Nun´Álvares 1-2 Rebordosa AC

CD Sobrado 0-1 Ermesinde 1936

Freamunde 1-0 Vila Caiz

Tirsense 2-1 FC Vilarinho

Gondomar B 1-1 Aliança de Gandra

S. Pedro da Cova 2-2 Sousense

JORNADA 9ªJOR. 
  21/10

Vila Meã 1-1 Baião

Lousada 3-0 Lixa

Sousense 2-3 Aliados Lordelo

Rebordosa AC 5-0 Barrosas

Ermesinde 1936 2-2 SC Nun´Álvares

Vila Caiz 0-3 Tirsense

FC Vilarinho 3-2 Gondomar B

Aliança de Gandra 0-2 CD Sobrado

S. Pedro da Cova 1-0 Freamunde

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    5 ª JOR. 

27/10
M. Córdova vs Vandoma
ISC Sobreirense vs FCP Rubras B
M. G. Costa vs Leões Seroa
Codessos vs Sp. Cruz
Perafita B vs ADR S. Pedro de Fins
Campo Lírio vs 1º Maio Figueiró

28/10
Esc. Futebol 115 vs ADC Frazão
AC Gervide | Anulado por desistência da 
equipa visitante | Sporting S. Vitor

JORNADA    6 ª JOR. 

01/11

ADC Frazão vs ISC Sobreirense

Leões Seroa vs Esc. Futebol 115

GDC Ferreira vs Marechal Gomes da 

Costa

FCP Rubras B vs Monte Córdova

Vandoma vs Codessos

ADR S. P. Fins vs AC Gervide

Sp. Cruz vs Perafita B

Sporting S. Vitor | Anulado por desistência 

da equipa visitada | Campo Lírio

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

Al. Lordelo B vs Baião B

JORNADA    7 ª JOR. 

04/11

FC Parada vs CCD Sobrosa

Raimonda vs Lixa B

Baião B vs AJM Lamoso

UD Torrados vs C. Sanfins

AD Lustosa vs FC Lagares

Lousada B vs USC Baltar

Penamaior vs SC Salvadorense

Aliados Lordelo B vs AD Várzea FC

JORNADA    10 ª JOR. 

28/10
Baião vs Rebordosa AC
Lixa vs Vila Meã
Aliados Lordelo vs Lousada
Barrosas vs Ermesinde 1936
SC Nun´Álvares vs Aliança de Gandra
Tirsense vs S. Pedro da Cova
Gondomar B vs Vila Caiz
CD Sobrado vs FC Vilarinho
Freamunde vs Sousense

JORNADA    10ª JOR. 

04/11

Gafanha vs AD Sanjoanense

Penalva Castelo vs Marítimo B

Leça vs Amarante FC

Paredes vs Lusitano FCV

Cinfães vs Sp. Espinho

FC Pedras Rubras vs Gondomar

Lusitânia Lourosa vs Águeda

Cesarense vs Sp. Mêda

SC Coimbrões vs U. Madeira
JORNADA    12ª JOR. 

11/11
Lixa vs Ermesinde 1936
Aliados Lordelo vs Rebordosa AC
Lousada vs Vila Meã
Baião vs Aliança de Gandra
Barrosas vs FC Vilarinho
Gondomar B vs Freamunde
CD Sobrado vs S. Pedro da Cova
SC Nun´Álvares vs Vila Caiz
Tirsense vs Sousense

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 22 8

2 Gafanha 17 8

3 Sp. Espinho 15 8

4 Paredes 14 8

5 Penalva Castelo 13 8

6 AD Sanjoanense 13 8

7 Águeda 12 8

8 Lusitânia Lourosa 12 8

9 Lusitano FCV 12 8

10 U. Madeira 10 7

11 Cesarense 9 7

12 SC Coimbrões 9 7

13 Marítimo B 8 6

14 Amarante FC 7 7

15 Cinfães 7 8

16 FC Pedras Rubras 7 8

17 Leça 4 8

18 Sp. Mêda 0 8

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 25 9

2 Lousada 21 9

3 Sousense 18 9

4 Vila Meã 16 9

5 S. Pedro da Cova 14 9

6 Ermesinde 1936 14 9

7 Freamunde 14 9

8 Barrosas 13 9

9 Lixa 13 9

10 Tirsense 12 9

11 Aliados Lordelo 12 9

12 Aliança de Gandra 10 9

13 FC Vilarinho 9 9

14 CD Sobrado 9 9

15 SC Nun´Álvares 6 9

16 Gondomar B 5 9

17 Baião 5 9

18 Vila Caiz 4 9

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

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

O seu jornal
Todas as sextas

Anúncie 
aqui neste espaço

JORNADA 4ªJOR. 
  13/10

AD Várzea FC 2-1 AD Lustosa
 14/10

Citânia de Sanfins 0-0 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 4-0 Lixa B

FC Lagares 3-0 Raimonda

SC Salvadorense 2-1 FC Parada

Aliados Lordelo B 1-0 Penamaior

USC Baltar 1-1 UD Torrados

Lousada B 2-0 Baião B

JORNADA 5ªJOR. 
  20/10

Lousada B 1-2 Aliados Lordelo B

Penamaior 1-4 AD Várzea FC

UD Torrados 4-3 SC Salvadorense
 21/10

Baião B 0-2 Lixa B

AJM Lamoso 4-1 CCD Sobrosa

FC Parada 1-2 FC Lagares

Raimonda 0-3 Citânia de Sanfins

AD Lustosa 0-0 USC Baltar

JORNADA 3ªJOR. 
  29/09

ISC Sobreirense 1-0 Sp. Cruz

M. G. Costa 1-1 FC Pedras Rubras B

GDC Ferreira 1-1 ADC Frazão

Monte Córdova 1-0 ADR S. Pedro de Fins

Perafita B 3-1 1º Maio Figueiró
 14/10

Codessos | Anulado por desistência da equipa 

visitante | Sporting S. Vitor

Escola Futebol 115 3-0 Vandoma

AC Gervide 2-0 Campo Lírio

JORNADA 4ªJOR. 
  20/10

1º Maio Figueiró 0-0 AC Gervide

ADC Frazão 1-3 M. G. Costa

Leões Seroa 0-5 GDC Ferreira
 21/10

FC Pedras Rubras B 3-0 Escola Futebol 115

Vandoma 0-2 ISC Sobreirense

ADR S. Pedro de Fins 1-2 Codessos

Sp. Cruz 0-1 Monte Córdova

Sporting S. Vitor | Anulado por desistência da 

equipa visitada | PerafitaCLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Várzea FC 12 5

2 SC Salvadorense 12 5

3 FC Lagares 11 5

4 USC Baltar 11 5

5 Citânia de Sanfins 10 5

6 Lousada B 9 5

7 UD Torrados 8 5

8 Aliados Lordelo B 8 5

9 Lixa B 6 5

10 Penamaior 6 5

11 AJM Lamoso 5 5

12 CCD Sobrosa 5 5

13 FC Parada 3 5

14 Raimonda 3 5

15 AD Lustosa 2 5

16 Baião B 1 5

CLASSIFICAÇÃO
  P J

1 Monte Córdova 9 3

2 FC Pedras Rubras B 8 4

3 M. G. Costa 7 4

4 GDC Ferreira 7 4

5 Codessos 7 3

6 AC Gervide 7 3

7 ADR S. Pedro de Fins 6 4

8 ISC Sobreirense 6 3

9 Perafita B 4 3

10 Sp. Cruz 3 4

11 Escola Futebol 115 3 4

12 Vandoma 3 4

13 ADC Frazão 2 3

14 Leões Seroa 2 3

15 Campo Lírio 2 3

16 1º Maio Figueiró 1 4

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

FUTEBOL

Paredes levou projeto  
"Golfe nas escolas"  
à Rede de Cidades 
Educadoras

Atletas do PGC apurados 
para a fase final  
do Campeonato Nacional 
de Jovens

O projeto Golfe - Es-
tratégia de Promoção de 
Sucessos (GePS) do Pa-
r e d e s  G o l f e  C l u b e  f o i 
apresentado em Almada 
no encontro nacional de 
cidades inclusivas.

A iniciativa decorreu 
no dia 15 de outubro no 
âmbito da Rede de Cida-
des Educadoras, integra-
da pelo Município de Pa-
r e d e s .  O  Ve r e a d o r  d a 
Educação, Juventude e 
Desporto, Paulo Silva, e 
o  d i r e t o r  d o  P a r e d e s 
Golfe Clube (PGC), Ar-
ménio Santos deram a 
cara pelo GePS. 

Objeto de candidatu-
ra aprovada pelo Institu-
to Português do Despor-
t o  e  d a  J u v e n t u d e ,  o 
GePS decorre durante 
este ano letivo de forma 
a permitir que os alunos 
do Agrupamento de Es-
colas de Vilela, com fraco 
d e s e m p e n h o  e s c o l a r, 
pratiquem Golfe como 
uma forma de os motivar 
e orientar para melhores 

resultados.  Para começo 

de atividade o Paredes 

Golfe Clube,  ofereceu 

aos jovens pólos, luvas, 

bolas, tacos e sapatos de 

G o l f e  c o m o  f o r m a  d e 

motivação à aprendiza-

gem da modalidade.

O f e r t a  d o  P a r e d e s 

Golfe Clube, os pólos, lu-

vas, bolas, tacos e até sa-

patos de Golfe motiva-

ram ainda mais estes jo-

vens do Agrupamento de 

Escolas  de Vi lela  para 

a p r e n d e r e m  a 

modalidade.

Refira-se que no pas-

sado idêntica experiên-

cia foi testada no Agru-

pamento de Escolas de 

Paredes, permitindo que 

os alunos das escolas pú-

blicas tivessem acesso à 

modalidade a custo zero 

como forma de promo-

ção da autoconfiança, 

dos valores associados à 

prática desportiva e da 

interacção social junto 

dos mais jovens.

Depois de Diana Pa-
checo garantir lugar entre 
as Sub18 (prova que está 
perto de vencer), Miguel 
Cardoso e Pedro Afonso 
Mendes, todos atletas do 
P a r e d e s  G o l f e  C l u b e 
(PGC)  garantiram no últi-
mo fim-de-semana em 
Óbidos, na última etapa 
antes da final, lugar entre 
o Top10 Sub16 nacional.

O torneio decisivo jo-
ga-se em novembro, no 
Montado e o PGC será um 

dos clubes mais represen-
tados. “Para além dos atle-
tas apurados, destaque 
igualmente para os nossos 
atletas que jogaram tor-
neios do Drive Tour, entre 
a elite do golfe de forma-
ção em Portugal. Pedro 
Barbosa e Tomás Ribeiro, 
em Sub16, Gonçalo Men-
des e Teresinha Costa, em 
Sub14”, explica fonte do 
PGC enaltecendo “o gran-
de trabalho” do treinador 
Miguel Valença.
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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

AMÉRICO 
DAS NEVES MOREIRA
Faleceu no dia 17 de outubro com 81 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  
na Rua Circular do Outeiro, n.º 23, Mouriz, 

Paredes. Era casado com Sofia Ferreira de Sousa.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que as missas de 7º dia, serão celebradas, sexta-feira, 
dia 26 de outubro às 19:30 horas na Igreja de Urrô, Penafiel e sá-
bado dia 27 às 17 horas na Igreja de Mouriz, Paredes, agradecen-
do, 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  
PAREDES

FALECEU

MARIA ODETE 
FERREIRA COELHO
Faleceu no dia 16 de outubro com 63 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na 
Rua José Vicente da Silva, n.º 58, r/c,  Baltar, Paredes. Era casa-
da com António Coelho Jorge.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA ROSÁRIA  
MARTINS MOREIRA
Faleceu no dia 18 de outubro com 80 anos. 
Era natural de Vandoma - Paredes e residente 
em, Ferreira, Paços de Ferreira Era viúva de 

Joaquim Moreira Pacheco.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MANUEL NUNES FREIRE
Faleceu no dia 21 de outubro com 85 anos. 
Era natural de Beire-Paredes e residente em, 
Lodares, Lousada. Era casado com Adélia da 
Conceição Soares Pereira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LODARES / LOUSADA

FALECEU

ARMANDO RIBEIRO
Faleceu no dia 10 de outubro com 105 anos. 
Era natural de Baltar – Paredes e residente  
na Rua da Gralheira, n.º 112, Baltar, Paredes. 
Era casado com Maria Augusta Duarte Gomes.

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA AURELINA  
DE BESSA BARBOSA
Faleceu no dia 18 de outubro com 80 anos.  
Era natural e residente em Sobrosa, Paredes. 
Era viúva de Joaquim Barbosa de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral.  Participam também que a missa de 7º dia será celebra-
da no dia 27 de outubro, sábado, pelas 20:30 horas, na Igreja 
Paroquial de Sobrosa.  Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem neste ato religioso.

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

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

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

ALZIRA PINHEIRO 
DE SOUSA
Faleceu no dia 9 de outubro com 84 anos.  
Era natural de Louredo- Paredes e residente 
em, Bitarães, Paredes. Era casada com Faustino 

Castro Pinto Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /PAREDES

FALECEU

ARMANDO JORGE 
RODRIGUES DO COUTO
Faleceu no dia 5 de outubro com 52 anos.  
Era natural e residente em, Gondalães, Paredes. 

Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES /PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 9 de outubro com 73 anos.  
Era natural e residente em, Bitarães, Paredes. 

Era casado com Engrácia Ferreira de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES /PAREDES
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O seu jornal

FALECEU

MARIA TERESA COELHO 
DA ROCHA GARCEZ
Faleceu no dia 14 de outubro com 81 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 
residente na Rua de Sedouros, n.º 202, Paredes. 

Era solteira.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 20 de outubro às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes, 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
PAREDES

FALECEU

JUSTINO JOSÉ  
DE SOUSA TELES
Faleceu no dia 18 de outubro com 66 anos.  
Era natural de Bitarães – Paredes e residente 
na Trav. dos Teles, n.º 8, Bitarães, Paredes.  

Era casado com Justina Durães de Almeida Teles..

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
BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARIA FERNANDA 
MAGALHÃES CARVALHO 
PINTO CORREIA
Faleceu no dia 18 de outubro com 92 anos. 

Era natural de Barcelinhos – Barcelos e residente na Rua Elias 
Moreira Neto, n.º 161, (Lar da Misericórdia), Paredes. Era viúva 
de João Eduardo Pinto Gonçalves Correia.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA FERREIRA DIAS
Faleceu no dia 24 de outubro com 64 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
Calçada do Pintém, n.º 63, Lordelo,Paredes.  
Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e 
na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de ca-
rinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do faleci-
mento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
terça-feira, dia 30 de outubro às 19 :30 horas na Capela Nossa 
Senhora do Alívio do Vinhal, 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
LORDELO / PAREDES

FALECEU

ANA PACHECO
Faleceu no dia 15 de outubro com 82 anos.  
Era natural de Duas Igrejas -Paredes e  
residente na Rua Central de Vila Cova de  
Carros, n.º 670, Vila Cova de Carros, Paredes.
Era viúva de Serafim 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, domingo, dia 21 de outubro às 11:15 horas na Igreja 
de Vila Cova de Carros, 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
VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

CAROLINA  
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 18 de outubro com 96 anos.  
Era natural de Mouriz – Paredes e residente  
na Rua da Cruz, n.º 34, Mouriz, Paredes.  

Era viúva de Adelino Pinto de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM  
PACHECO DE BRITO
Faleceu no dia 15 de outubro com 47 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e residen-
te na Av. Monte de Azevido, n.º 226 A, Rebordo-

sa, Paredes. Era casado com Lúcia Maria Ferreira da Costa.

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

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

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