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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

O 
bairrismo é a  tradução do 
amor de cada ser humano, à 
sua terra. Não se compra, sen-

te-se. Nasce, normalmente, nos bancos da 
escola. Cresce na família e nas relações de 
amizade. Cozinha-se com os vizinhos e 
com a história da localidade em que se es-
tá inserido. Há gestos e ações que se to-
mam em defesa do seu meio que ficam 
gravados para sempre. Acontece com to-
dos nós. Uns mais outros nem tanto, mas 
fica como a certidão de nascimento carim-
bada na nossa memória. Dentro dos tribu-
tos a que nos propomos, sobre diferenças 
de atitudes que marcam pela positiva, 
pretendo salientar um Paredense que se 
tornou numa força muito viva em defesa 
do desporto que lhe estava na alma, mais 
profundamente o seu União Sport Clube 
de Paredes. Trata-se do Sr. João Vieira de 
Melo, normalmente conhecido pelo Sr. 
João do Campo. Nascido em Paredes, no 
ano de 1923, começou a trabalhar muito 
novo, mas a sua vontade era ser ferroviá-
rio e assim aconteceu. Só que o seu União 
arrastava-o para o Campo das Laranjeiras 
e tornou-se um apaixonado na colabora-

ção com as equipas técni-
cas. Aos poucos, de forma 
inteligente, foi vendo co-
mo se prestava assistên-
cia física aos jogadores e 
foi adquirindo alguns li-
vros sobre a matéria. Era 
um estudioso. Chegado a 
Roupeiro do Clube, pas-
sou depois a assistente do 
massagista na preparação 
dos atletas, antes dos jo-
gos e nos intervalos, e em 
p o u c o  t e m p o  p a s s o u  a 
preferido dos jogadores, 
tal a mestria aplicada como massagista. 
Rapidamente o Sr. “João Ferroviário”, pas-
sou a ser o Sr. “João do Campo” e massa-
gista do seu clube. A fama, proclamada 
pelos jogadores que preparava, foi explo-
siva e tornou-se muito conhecido, no fute-
bol, no ciclismo e no hóquei em patins. As 
ofertas de trabalho eram tantas que não 
podia continuar como roupeiro e saiu das 
instalações onde vivia com a família. Foi 
então ferroviário até se reformar e massa-
gista enquanto pode, passando pelo fute-

bol e hóquei em patins 
do União e a craque mas-
sagista em clubes de ci-
clismo de Paredes, Paços 
de Ferreira,  Orima de 
Cantanhede, Garcia Joa-
lheiro e no Tavira, che-
gando a massagista vete-
rano na volta a Portugal. 
Muito estimado e respei-
tado,  desempenhou a 
sua missão com muito 
brio e empenho, numa 
relação amistosa com os 
atletas que o admiravam 

e que ele cuidou em dez clubes, em Pare-
des, Lousada, Baião, Marco de Canaveses 
e Penafiel, sempre em condições prefe-
renciais, mesmo não possuindo curso pro-
fissional, que o guindaram ao trato do Sr. 
“João Massagista”, o Mestre no desporto. 
Pessoa simples, com o seu bairrismo nun-
ca esqueceu as suas raízes até à sua parti-
da, em 2016. Paredes, perdeu um apaixo-
nado pela leitura, pela arte e pela missão, 
mas também um amigo. Nós o recordamos 
e agradecemos.

João Vieira de Melo (João do Campo)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

A 
vitamina C ou ácido as-
córbico é conhecida pelo 
seu potencial antioxi-

dante, e por isso protetor contra 
as constipações características 
desta época. 

As estações mais frias são 
muitas vezes sinónimo de cons-
tipações, e um sistema imunitá-
rio forte é a melhor proteção 
contra as mesmas. A prevenção 
é essencial e passa por evitar si-
tuações de stress, manter um 
padrão de sono adequado, prati-
car exercício físico com regulari-
dade e manter de forma equili-
b r a d a  a s  n e c e s s i d a d e s 
nutricionais. 

A vitamina C, tal como o zinco 
são nutrientes importantes para 
o suporte imunitário, e alguns 
estudos mostram que esta vita-
mina reduz a duração e severida-
de dos sintomas associados às 
constipações.

No senso comum, a laranja é 
vista como a maior fonte de vita-
mina C, mas será mesmo assim? 
Não! As laranjas, são realmente 
um dos alimentos fornecedores 
de vitamina C, mas não repre-
sentam o alimento com maior 
teor desta vitamina. Assim sen-
do, é possível encontrar em 
grande quantidade (começando 
no que tem maior concentração, 
e considerando os legumes crus) 
na salsa, couve-galega, couve-
-de-bruxelas, couve-portugue-
sa, pimento, grelos, agriões, cou-
ve-flor, kiwi, papaia, couve-lom-
barda, coentros, couve-roxa, 
laranja, limão, castanha, moran-
go, toranja, brócolos, couve-
-branca, clementina, nectarina e 
espinafres. 

Recomenda-se a preferência 
por alimentos crus (ocorrem 
sempre perdas consideráveis de 
vitamina C durante o processo de 
cozedura) e o consumo da fruta 
logo que é cortada, assim como os 
sumos devem ser bebidos logo 
que acabados de fazer (a exposi-
ção ao ar e à luz provocam perdas 
significativas de vitamina C).

Vitamina C 

O 
editorial de hoje acaba 
aqui e é muito curto, mas 
não se trata de preguiça.

O contexto da frase que vos es-
crevi é a questão das orientações 

educativas tão em voga atualmente 
nos processos de divórcio em que 
muitas vezes se antagonizam pers-
petivas diferentes não por qualquer 
critério de bondade intrínseca de 
cada uma delas, mas sim porque se 
opõem.

E para ti, caro leitor, 
o que significa educar?
O Editorial é assim tão curto para 

que em vez de perder o vosso tempo 
a ler o que eu penso, o possais apro-
veitar a questionar-vos sobre o que 
para vós significa Voar e Ter Asas.

Principalmente nas espáduas dos 
outros e, até, dos vossos filhos, se os 
tiverdes.

Evidentemente estou a ser muito 
modesto: Porque não há-de a minha 
forma de pensar de ser a mais perfei-
ta do Mundo?

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

UM DESAFIO

SE EU TE AJUDAR TANTO QUE NEM SEQUER 
PRECISES DE VOAR, NUNCA VAIS SABER PARA  

QUE TE SERVEM AS ASAS.



4 Sexta-feira 9 de Novembro de 2018  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

Utentes da Obra  
do Calvário retirados 
à força pela 
Segurança Social
EVACUAÇÃO. Resistência dos utentes obrigou à chamada da 

gnr. É uma situação “bicuda, porque alguns dos familiares 

eram os responsáveis pelos utentes e não foram informados 

desta medida”, denunciou o presidente da Junta de Beire.

A 
Segurança So-
cial retirou, ao 
final da tarde da 

última quarta-feira, vários 
utentes da Casa do Gaiato 
de Beire. 

A evacuação apanhou 
de surpresa os utentes, al-
guns dos quais recusaram 
abandonar as instalações, 
o que obrigou à chamada 
da GNR e dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes.

O presidente da Junta 
de Beire, Fernando Santos, 
explicou ao Progresso de 
Paredes que “os técnicos 
da segurança social de Lis-
boa chegaram de manhã à 
Obra de Beire, mas só ao 
final da tarde, cerca das 

18h30, é que iniciaram a 
retirada dos utentes em 
duas carrinhas com vidros 
escuros. Levaram a maioria 
dos 50 utentes”. A opera-
ção de evacuação terá sido 
retomada na manhã de 
quinta-feira, já após o fe-
cho desta edição.  

O autarca garante que a 
instituição estava a funcio-
nar normalmente, não vis-
lumbrando qualquer razão 
para esta decisão repenti-
na e que não se sabia para 
onde foram levados os 
utentes. “É uma situação 
bicuda, porque alguns dos 
familiares eram os respon-
sáveis pelos utentes e não 
foram informados desta 
medida. Não se ”, acrescen-
tou Fernando Santos. 

A Obra do Calvário, uni-

dade da Obra criada pelo 
Padre Américo é uma insti-
tuição vocacionada para o 
acolhimento de pessoas 
sem apoio familiar, com 
graves dificuldades econó-
m i c a s  e  q u e  s o f r e m  d e 
doenças mentais e físicas.

Em março de 2017 o di-
retor da Obra de Beire, o 
padre António Baptista, foi 
condenado a uma pena 
suspensa de dois anos e no-
ve meses de prisão, nomea-
damente por “ministrar 
medicamentos oferecidos 
sem recomendação médica 
e por não autorizar a ida de 
utentes ao hospital”. 

Então com 85 anos, o 
pároco ficou também im-
pedido de voltar a viver no 
local que dirigiu durante 
quase seis décadas.

António Orlando  | texto

Paredes reforça indústria com 
novos contratos de investimento

A Câmara de Paredes as-
sinou quatro novos contra-
tos de investimentos com 
outras tantas empresas. A 

cerimónia de assinatura de-
correu ao final da tarde da 
passada quarta-feira no Sa-
lão Nobre dos Paços do Con-

celho. Na ocasião, o presi-
dente da Câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, 
revelou que o montante 
global dos investimentos so-
mam mais de 21.507 mi-
lhões de euros estando pre-
vista a criação de 203 postos 
de trabalho, sendo criados 
de raiz 89 empregos.

 “Vejo com grande satis-
fação a assinatura, hoje, des-
tes quatro novos contratos 
de investimento que vão 
fortalecer a economia e o 
emprego do concelho de Pa-
redes. Refira-se que temos 
algumas empresas de fora 
do concelho que decidiram 
investir em Paredes”, subli-
nhou o autarca.

Os investimentos vão 
ser distribuídos pelas zonas 
industriais de Lordelo, Re-
bordosa e Parada-Baltar, 
diversificando as apostas 
no contexto do território 
concelhio

“No conjunto o meu Exe-
cutivo atraiu investimento 
no valor de 41.100.000,00 
euros totalizam 880 postos 
de trabalho, sendo criados 
215 novos empregos. Subli-
nho que assinamos 13 con-
tratos de investimentos com 
empresas dos setores do 
mobiliário, maquinaria in-
dustrial, turismo, pneus e 
automóveis, entre outros. 
Estamos a diversificar o te-
cido industrial de Paredes”, 
c o n c l u i u  A l e x a n d r e 
Almeida.

Contratos de investimento 

CARLOS ALFREDO BARROS SILVA, LDA.
Ampliação da unidade industrial, com a construção de um pa-
vilhão industrial e aquisição de equipamentos para o fabrico 
de mobiliário.
Local do investimento: Vilarinho de Cima – Gandra
Investimento: 2.050.000,00€
Postos de trabalho: manutenção 83, a criar 12 = 95
Administrador: Sr. Carlos Alfredo
 
GLOBAL DIS – DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS, S. A.
Industrialização de madeiras e distribuição de madeiras e de-
rivados, reforçando a capacidade competitiva da indústria do 
mobiliário, uma vez que proporcionará melhores condições 
de preço e rapidez de entrega.
Sede: Vale de Cambra
Local do investimento: Lugar de Terronhas - Recarei
Investimento: 16.050.000,00€
Deslocalização de Vale de Cambra para Paredes
Postos de trabalho: A criar 66
 
MOTIVO DE JÚBILO, LDA.
Unidade industrial de fabrico de tintas, vernizes, mástiques e 
produtos similares, bem como o comércio por grosso de tin-
tas, produtos químicos e abrasivos, com recurso a processos 
tecnologicamente atualizados e em obediência às disposi-
ções legais ambientais.
Sede: R. do Fojo Velho - Rebordosa
Local do investimento: Via Rota dos Móveis – Gandra
Investimento: 230.000,00
Postos de trabalho: manutenção 7, a criar 3 = 10
 
OFORSEP, LDA.
Unidade industrial especializada em soluções para os setores 
industriais do mobiliário, do calçado, do têxtil e dos equipa-
mentos para impressão em 3-D, nomeadamente linhas de 
acabamento, sistemas de aspiração, sistemas de aquecimen-
to, sistemas de humidificação, secadores para madeira
Sede: Av. Monte Azevido - Rebordosa
Local do investimento: Zona industrial da Serrinha - Gandra
Investimento: 3.177.500,00€
Postos de trabalho: manutenção 24, a criar 8 = 32
Administrador: Manuel José Azevedo Lindo

Francisco Brito Evangelista, administrador  da  Global Dis 
- Distrinuição Global de Materiais, S.A., foi um dos empresários que

recebeu o apoio dos autarcas de Paredes
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Dívida de curto prazo da Câmara 
baixou 4,5 milhões 
FINANÇAS MUNICIPAIS. Orçamento da Câmara de Paredes para 2019, à espera da ratificação da 

Assembleia Municipal, foi aprovado pelo PS em reunião do Executivo Municipal. PSD votou contra. 

Orçamento ronda os 65,4 milhões de euros.

A 
novidade do do-
cumento apre-
sentado e apro-

vado pelo Executivo socia-
l i s t a  p r e n d e - s e  c o m  a 
redução da dívida de curto 
prazo em 4,5 milhões. “Já 
conseguimos esta redução 
e irá continuar a baixar nos 
próximos anos. Agora com o 
desbloqueamento dos fun-
dos comunitários vai-nos 
permitir avançar com novos 
investimentos em 2019”, 
disse Alexandre Almeida, 
presidente de Câmara em 
reunião do Executivo. Os 
novos investimentos anun-
ciados pelo autarca, já ti-
nham sido revelados pelo 
Progresso de Paredes na 
última edição.

Sobre as negociações 
com a concessionária das 
redes de água e saneamen-
to – a Be Water – o autarca 
lembrou que o aditamento 
assinado pelo PSD em 2008 
previa aumentos no tarifá-
rio da água em 2016 e 2018, 
que não foram aplicados. 
“Quando começamos as ne-
gociações a primeira coisa 
foi evitar esses aumentos e 
tirar da concessão da Be 
Water os subsistemas de 
água no sul do concelho”, 
começou por explicar o pre-
sidente da Câmara. 

Segundo o autarca a Be 
Water compromete-se a 
não fazer os aumentos nas 
tarifas de 25% acordados, 
“que já os fizera perder três 
milhões de euros de recei-
tas”, e vai libertar a parte sul 
do concelho quer ao nível da 
água quer do saneamento 
que será desenvolvido por 
uma parceria que irá envol-

ver a Câmara, Juntas e sub-
sistemas de água. O presi-
dente da Câmara de Paredes 
disse acreditar que, junta-
mente com Oliveira de Aze-
méis e Santo Tirso, no âmbi-
to da Área Metropolitana do 
Porto, será possível obter 
uma linha de financiamento 
de fundos comunitários pa-
ra fazer o saneamento.

No novo aditamento ao 
contrato de concessão que 
deverá ser assinado até ao 
final do ano, compete à câ-
mara suportar o custo com 
os ramais de água e sanea-
mento “para mudar o para-
digma do consumo. É que, 
apesar de a rede de água 
estar disponível em 38 mil 
casas só cerca de 19 mil é 

que se ligaram à rede e cer-
ca de 4 mil têm ligação feita 
e só pagam taxa de disponi-
bilidade, não têm consu-
mos”,  anotou Alexandre 
Almeida.

IMI 
O Orçamento municipal 

prevê ainda o aumento das 
t r a n s f e r ê n c i a s  p a r a  a s 
freguesias. 

O IMI,  tal  como há 15 
dias foi noticiado pelo Pro-
gresso de Paredes, no pró-
ximo ano baixa 0,25%. A 
descida da taxa que subtrai 
aos cofres da autarquia 
meio milhão de euros, assim 
justificada pelo Edil, Ale-
xandre Almeida, é para o 
PSD, “demonstrativo mais 
uma vez que os socialistas 
não têm palavra e que aqui-
lo que prometem não é para 
cumprir”. 

A descida do IMI segun-
do Alexandre Almeida só é 
possível porque o seu Exe-
cutivo liquidou o plano de 
saneamento financeiro ao 
contratar um novo emprés-
timo baixando os encargos 
com o serviço de dívida e 
“desse modo a Autarquia 
pode agora começar a bai-
xar a taxa de IMI e é o que 
continuaremos a fazer ao 
longo do mandato. Para já é 
a mais baixa taxa de IMI al-
guma vez praticada em Pa-
redes”, congratulou-se.

António Orlando  | texto

Debate acalorado

Rui Moutinho
“O senhor Presidente 
apelidou o anterior Or-
çamento municipal de 
‘Orçamento de má he-
rança’, nós apelidamos 
este Orçamento de ́ Or-
çamento da farsa’”.

Alexandre Almeida
 “O que vocês chamam 
de farsa, eu chamo de 
Orçamento de retoma. 
Há muitas medidas que 
constam deste orça-
mento que já estariam 
em prática não fossem 
os grandes constrangi-
mentos financeiros en-
contrados quando este 
e x e c u t i v o  t o m o u 
posse.”

Rui Moutinho 
“No seu primeiro orça-
mento o senhor disse 
que não baixava o IMI 
para o mínimo dando 
como desculpa esfarra-
pada o relatório da Ins-
peção Geral de Finan-
ças e PAEL. Agora o que 
o impede de descer o 
IMI para 0,3% como an-
dou a propagandear 
durante a campanha 
eleitoral? “
Alexandre Almeida
“O nosso mandato é pa-
ra quatro anos e a taxa 
de IMI é para descer ao 
longo desses quatro 
anos. Era completamen-
te irresponsável da mi-
nha parte baixar já a ta-
xa de 0,4% para 0,3%, 
perdendo dois milhões 
de euros”.

Rui Moutinho 
“O senhor até pode ser 
um excelente contabi-
lista e um excelente re-
visor oficial de contas, 
mas para presidente de 
câmara não serve. Não é 
a má herança que o im-
pede de governar, é a 
falta de ideias”.

Alexandre Almeida 
“A execução de fundos 
comunitários quando 
cheguei era zero por 
causa das fraudes que 
andaram a cometer nos 
centros escolares.”

Debate do Orçamento Municipal teve discussão acesa
entre Alexandre Almeida (PS) e Rui Moutinho (PSD)
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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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Verão queimou menos em Paredes 

Os dados referentes aos 
incêndios rurais verificados 
durante 2018, no concelho 
de Paredes, são considera-
dos como “muito positivos, 
no que respeita a menor 
área ardida e menor número 
de ignições, sendo o terceiro 
melhor registo desde o ano 
de 2001”, afirma o Vereador 
d a  P r o t e ç ã o  C i v i l ,  E l i a s 
Barros.

Este ano registaram-se 

333 ignições e 36,65 hecta-
res de área ardida. Em 2017, 
arderam 589,8 hectares e 
ocorreram 481 incêndios 
florestais.

No que respeita à distri-
buição por freguesias, Reca-
rei apresenta, no corrente 
ano, o maior valor de área 
ardida e Astromil indica o 
maior número de ignições.

De salientar, ainda, que 
foram registados 75 falsos 
alertas. E que mais de 75% 
das ocorrências registadas 
se verificaram em zonas pe-

riurbanas situadas entre 
centros urbanos e paisagem 
rural.

Este ano o maior incêndio 
foi registado na localidade de 
Além do Rio, em Recarei, com 
3,12 hectares de área consu-
mida pelo fogo de origem 
desconhecida.

A Proteção Civil do Muni-
cípio de Paredes apontou “a 
limpeza de terrenos, no âm-
bito do sistema de defesa da 
floresta contra incêndios, e 
levada a cabo pela autarquia 
e pelos proprietários, como 

medida positiva que terá 
contribuído para a diminui-
ção dos incêndios no conce-
lho, bem como a aposta na 
sensibilização da população 
para o reforço das ações de 

p r e v e n ç ã o  c o n t r a  o s 
incêndios”.

O Vereador Elias Barros 
sublinhou “o excelente traba-
lho dos bombeiros no terre-
no, o reforço das vigilâncias, 

patrulhamento florestal e fis-
calização através do Serviço 
de Proteção da Natureza e do 
Ambiente (SEPNA) da GNR e 
do Grupo de Intervenção de 
Proteção e Socorro (GIPS)".

António Orlando  | texto

Empresários de Paredes “antecipam 
natal” a família desalojada por incêndio
SOLIDARIEDADE. Fogo aconteceu no último verão em Recarei. Mobiliário, feito à me-
dida, entregue à família vítima do incêndio urbano que lhes roubou a casa. 

A 
A s s o c i a ç ã o  d e 
Empresas de Pa-
r e d e s  ( A S E P ) 

promoveu no passado dia 5 
de novembro um agradeci-
mento público a três em-
presas do concelho que 
mobilaram a casa de um 
munícipe do concelho de 
Paredes, a qual teve a infe-
licidade de ver a sua casa 
destruída por um incêndio. 
A singela homenagem de-
correu na sede da ASEP.

O tributo foi prestado às 
empresas J. Dias, Movis – 
Agostinho Fernandes, Lda 
e Antarte, que “sem fazer 
contas e sem hesitar”, dis-
seram imediatamente que 
sim ao repto da Associação 
de Empresas de Paredes 
(ASEP) na ajuda a uma fa-
mília de Recarei que ficou 
desalojada devido a um in-
cêndio que lhe destruiu a 
casa em agosto último.

Quando os bombeiros 
chegaram para apagar o fo-
go, a casa já estava tomada 

pelas chamas, nomeada-
m e n t e ,  a  c o z i n h a ,  d o i s 
quartos e o telhado. Não 
houve feridos, mas o casal e 
um filho maior de idade fi-
caram desalojados.

O caso na ocasião foi si-
nalizado pelos serviços de 
Ação Social da Câmara de 
Paredes que pediu ajuda à 
ASEP.  “Os empresários de 
Paredes são solidários. As 
empresas foram contacta-
das em setembro e o mobi-
liário, feito à medida, já foi 
entregue”, explicou Alber-
to Pereira Leite, presidente 
da ASEP, após ouvir o agra-
decimento da vereadora 
Beatriz Meireles. 

O líder da ASEP, garante 
que pelo conhecimento do 
tecido empresarial do con-
celho haveria muitas mais 
empresas dispostas a aju-
dar. “Há muitas empresas 
de Paredes a apoiar famí-
lias com necessidades eco-
nómicas e sociais com ges-
tos solidários.  Só não se 
sabe porque não é tornado 
p ú b l i c o .  “ N e s t e  c a s o”, 
acrescenta, “foram estas 

três empresas porque fo-
ram as primeiras a ser con-
tatadas e disseram sim”, 
concluiu.

Por recato, a família afe-
tada pelo incêndio não es-
teve presente na sessão de 
agradecimento público. 

António Orlando  | texto

Beatriz Meireles
Vereadora com o pelouro da Ação Social
“Agradeço à ASEP e aos empresários que acudi-

ram a esta família. Após o incêndio eu fui visitar a 

casa e a habitação estava num estado lamentável.”

Cristina Dias

Da J. Dias,  ofereceu a sala 
“Chegam-nos muitos pedidos infelizmente. Ten-

tamos sempre que possível ajudar e alguém que 

perdeu tudo numa situação como esta toca-nos profun-

damente. Dissemos que sim imediatamente.”

João Fernandes

Da Movis, ofereceu uma cozinha 
“Não calculamos o custo nem houve orçamen-

tos. A gratidão das pessoas basta. Existem com 

certeza muitas empresas que em situações como 

esta estarão disponíveis para ajudar no futuro. Este gesto 

demonstra a solidariedade de todos os empresários do 

concelho”. 

Zita Rocha

Da Antarte
Ofereceu a mobília de um quarto de casal. 

Empresária não esteve presente na home-
nagem por questões de agenda.

Pereira Leite, presidente da ASEP agradeceu
a solidariedade dos empresários de Paredes

A nova cozinha em fase final de instalação

Elias Barros, 
Vereador da Proteção Cívil
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Jovem treinador de Paredes 
contratado pelo Sp. Braga
APOSTA. Relvado sintético de Bitarães será casa dos “Guerreiros do Futuro”, uma es-
pécie de escola Dragon Force dos bracarenses em Paredes.

H
u g o  S o u s a  f o i 
contratado pelo 
Sporting de Bra-

ga para no Vale do Sousa ser 
o olheiro do clube minhoto. 
O jovem paredense que já 
foi campeão nacional na for-
mação do Boavista é agora 
aposta bracarense para des-
cobrir jovens talentos que 
possam alimentar a forma-
ção do clube. 

Para além da prospeção 
direta de jogadores (scou-
ting) que atuam noutros clu-
bes, Hugo Sousa é também o 
elo entre o Sp. Braga e Os 
Lusos de Bitarães para a 
criação de uma escola de fu-
tebol em Paredes que irá 
funcionar no “desocupado” 
relvado sintético de Bita-
rães. “O Braga está a desen-
volver uma rede de escolas 
de futebol a que deu o nome 
de Guerreiros do Futuro, à 
semelhança daquilo que fa-
zem os grandes clubes como 
é o caso do FC Porto com o 
Dragon Force”, explica Hugo 
Sousa.

Ainda assim, segundo “o 
descobridor de talentos de 
Paredes”, o modelo braca-
rense é diferente. “Se o Dra-
gon Force é uma espécie de 
franchising, Os Guerreiros 
do Futuro são geridos dire-
tamente pelo Braga”, refere.

Refira-se que já existem 
duas escolas em Braga e 
agora o projeto prepara-se 
para alastrar a todo o país. 
Paredes será o primeiro con-
celho a abrir  portas aos 
Guerreiros do Futuro. 

O  p r o t o c o l o  e n t r e  a s 
duas entidades – Sp. Braga e 
Os Lusos de Bitarães – será 
assinado em breve. Durante 
esta época a atividade fute-
bolística será lúdica para os 
jovens futebolistas que pre-
tendam vestir a camisola do 
Braga. Para o ano os Guer-
reiros do Futuro de Bitarães 
entrarão em competição 
oficial. 

Quanto ao scouting de 
Hugo Sousa, o paredense 
passa aos fins de semana a 
correr a região para ver jo-
gos de futebol jovem. “Em 
média assisto em média 10 
jogos entre o sábado e o do-

mingo com o foco no talento. 
Contrariamente ao que pos-
sa parecer é uma atividade 
desgastante”, refere.

O olheiro garante que no 
Vale do Sousa “há muito ta-
lento” e que o seu trabalho “é 
ajudar esse talento a subir 

de patamar para um clube, o 
Sp. Braga que a curto prazo 
vai dar muito que falar. Aliás, 
se se reparar, o Braga além 
de vendedor de jogadores 
por milhões também já for-
nece atletas para as sele-
ções nacionais”, reforça.

António Orlando  | texto

Tiago Teixeira vence pela terceira vez a Taça de Portugal 
Paredes acolhe Rali  
do Campeonato Regional 
do Norte

Autarquia recebeu 
os seus campeões

O piloto de Vilela Tiago 
Teixeira venceu a Taça de 
Portugal de Karting na cate-
goria Shifter Sénior. Há cer-
ca de um mês o piloto de Vi-
lela já tinha festejado a con-
q u i s t a  d o  c a m p e o n a t o 
nacional. 

Agora ao conquistar a 
37ª edição da Taça de Portu-
gal no Kartódromo de Porti-
mão, no domingo dia 4 de 
novembro, Tiago Teixeira 
fez a dobradinha, encerran-

do assim uma época ple-
na de êxitos.

N a  f i n a l  a l g a r v i a  o 
atual Bicampeão Nacio-
nal Classe X30 – Shifter 
Sénior Tiago Teixeira ar-
rancou em 4º e procurava 
sair logo para frente, no 
entanto tentando evitar 
incidentes entre os mais di-
retos adversários, perdeu 
algum tempo para os dois 
primeiros classificados. Tia-
go Teixeira viria a terminar 
na primeira posição da clas-
se – 3º da geral, com a me-
lhor volta em pista. “Obvia-

mente queria ganhar a geral, 
e a prova disso foi a melhor 
volta em pista. No entanto 
estou satisfeito com todo o 
trabalho desenvolvido por 
esta equipa ao longo do ano. 
Acabei por colocar pela ter-
ceira vez o nome na Taça de 

Portugal. Aproveito para 
agradecer a todos os pa-
trocinadores,  a todos 
aqueles que me apoiam e 
em especial à minha mu-
lher”, disse no final Tiago 
Teixeira, visivelmente sa-
tisfeito com mais uma 
época de sonho.
Este ano a Taça de Portu-

gal de Karting foi organizada 
pela  AIA Motor Clube, no 
Kartódromo Internacional 
do Algarve. A prova que con-
tou com mais de uma cente-
na de pilotos assinalou o tér-
mino da temporada 2018.

O Rali de Paredes, com-
petição organizada pela 
Cami Motorsport, com o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Paredes, vai reali-
zar-se nos dias 24 e 25 
deste mês.

A competição disputa-
da integralmente em piso 
de asfalto, contará com oi-
to provas especiais de 
classificação (PEC).

O percurso terá 63,85 
quilómetros ao cronóme-

tro, sendo que no dia 24 de 
novembro, realiza-se a es-
pecial de Vila Cova de Car-
ros (6,10 quilómetros) e a 
superespecial do Kartó-
dromo de Baltar, com 2,04 
quilómetros.

No dia 25, decorrem 
mais dois troços cronome-
trados, Baltar com 8,42 
quilómetros e Alvre, com 
10,15 quilómetros de ex-
tensão, a disputar por três 
vezes.

A Câmara de Paredes on-
tem, ao final da tarde, abriu as 
portas do Salão Nobre dos 
Paços do Município a um con-
junto de atletas e clubes do 
concelho que se têm notabili-
zado no panorama desportivo 
português. 

A iniciativa promovida pe-
lo Pelouro do Desporto, se-
gue-se aos votos de louvor 
aprovados em reunião do 
Executivo aos pilotos João Ri-
beiro e a Tiago Teixeira, cam-
peões nacionais, respetiva-

mente, de ralicross e karting. 
Este último em lua de mel não 
esteve presente. Em reunião 
de Câmara desta quinta-feira 
foi aprovado um voto de lou-
vor a António Silva, piloto da 
casa dos frangos de Baltar, de 
6 anos de idade, que se sagrou 
campeão nacional de karting 
no kartódromo internacional 
do Algarve na categoria kid 1.

Durante a cerimónia o 
presidente da Câmara de Pa-
redes admitiu no próximo ano 
criar uma gala do desporto. 

António Orlando  | texto

Atletas:

António Sousa – Atleta de BTT XCO e Ciclocross
João Ribeiro – Piloto desporto automóvel
Nelson Neto – Cavaleiro – Campeão Nacional de saltos e obstáculos

Clubes:

ADPA – Assoc. Desp. Patinagem Artística– Presidente Célia Rocha
Altis Clube de Paredes – Secção de Karaté – Diretor Gualter Morgado
Associação de Karatecas do Vale do Sousa – Presidente Carlos Rocha
Paredes Golfe Clube – Presidente Prof. António Bessa
União Sport Clube de Baltar – Presidente Isidro Almeida
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"A terra tremeu" na CESPU
PREVENÇÃO. Estabelecimento de ensino superior em Gandra recebeu o simulacro coordenado pela Proteção Civil Distrital. 
Responsáveis admitem que ainda há um longo caminho a percorrer para uma proteção eficaz contra os imprevistos da natureza. 

A 
Autoridade Na-
cional de Prote-
ção Civil organi-

zou, na segunda-feira, dia 5 
de novembro, a iniciativa 
"Terra Treme" para sensibili-
zar a população sobre como 
agir antes, durante e após 
um sismo.

No distrito do Porto, a 
Cooperativa de Ensino Su-
perior Politécnico e Univer-
sitário (CESPU), em Pare-
des, recebeu o simulacro de 
apenas um minuto. Alunos, 
docentes e funcionários si-
mularam aquela que é consi-
derada a resposta mais ade-
quada a um registo sísmico: 
baixar, proteger e aguardar.

 “Nós todos os anos faze-
mos um simulacro sobre in-
cêndio porque faz parte do 
nosso plano de emergência. 

Este ano a Autoridade Nacio-
nal de Proteção solicitou a 
realização de um simulacro 
sobre atividade sísmica. Esta-
mos empenhados para testar 
tudo aquilo que temos prepa-
rado dentro da nossa institui-
ção. Somos uma Instituição 
que faz do ensino na área da 
saúde a sua matriz  e como tal 

estamos preparados para es-
ta situação”, disse Almeida 
Dias, diretor da CESPU. 

Esta ação replicou-se um 
pouco por todo o país, à mes-
ma hora: 11.05 de Portugal 
continental. 

 “Verificamos situações de 
melhoria. Fica aqui uma men-
sagem bem consolidada da-

quilo que se deve fazer em 
caso de sismo. É fundamental 
adotar procedimentos pre-
ventivos, antes, durante e de-
pois. Não é só durante um sis-
mo que devemos adotar com-
portamentos preventivos”, 
frisou Albano Teixeira, 2º Co-
mandante Operacional Dis-
trital da Proteção Civil. 

O responsável que coor-
denou a operação na CESPU 
admitiu que ainda há um lon-
go caminho a percorrer para 
que o país esteja preparado 
para enfrentar este tipo de 
fenómenos. “O primeiro 
passo foi dado e está a ser 
muito bem preparado. É fun-
damental proteger a vida. 
Estamos a adotar procedi-
mentos daquilo que é a pre-
venção de cada um, passar 
ensinamentos do que deve 
ser feito e adotar procedi-
mentos daquilo que deve ser 
r e a l i z a d o ”,  r e f e r e  o 
responsável. 

Um sismo (vulgarmente 
conhecido por tremor de 
terra) é algo que não se con-
segue prever pelo que o so-
corro “é reativo”. Por isso “é 
fundamental adotar proce-
dimentos na prevenção da 
vida, passando a mensagem 
da autoproteção. Depois, 

sim, executar o socorro. Os 
passos estão a ser muito 
bem dados e confiem: todos 
somos proteção civil”, con-
cluiu Albano Teixeira.

António Orlando  | texto

B.P.A. – As três 
regras simples 
da sobrevivência 

Baixar – através de uma 
posição defensiva con-
seguimos proteger a 
cabeça, a parte das vias 
r e s p i r a t ó r i a s  e 
oculares. 
Proteger – procurar re-
fúgio debaixo de locais 
sólidos como mesas e 
camas, etc.
Aguardar – Aguardar 
as indicações dos agen-
tes da Proteção Civil 
para a saída do edificio 
até que esteja estabele-
cida a normalidade.

Natal chegou mais cedo aos bombeiros de Lordelo 

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Lordelo foram pre-
senteados com cinco Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EIP), oferecidos pelo 
Hipermercado Intermarché 
instalado naquela cidade do 
concelho de Paredes.

A entrega dos equipa-
mentos decorreu na passa-
da quarta-feira, dia 7 de no-
vembro, nas instalações do 
Grupo Mosqueteiros.

Cada um dos equipamen-
tos entregues é constituído 
por bota florestal, luvas, có-
gula, fato de protecção flo-
restal (inclui calças e dól-
man), capacete e sweatshirt. 
Os Voluntários de Lordelo 
veem desta forma reforçada 
a sua capacidade de combate 
a incêndios florestais.

Refira-se que a campa-
nha do Grupo Mosquetei-

ros conseguiu este ano an-
gariar 500 equipamentos 

de protecção individual, 
que estão agora a ser distri-

buídos a uma centena de 
corporações de bombeiros 
voluntários a nível nacional. 
“O Grupo desenvolveu tam-
bém um livro infantil com o 
objectivo de sensibilizar e 
envolver os mais novos na 
tarefa de defender e pre-
servar a floresta. As recei-
tas provenientes da venda 
deste livro também são des-
tinadas a adquirir equipa-
mentos de proteção indivi-
dual", explicou Torcato Fer-
nandes, administrador da 
loja de Lordelo.

Durante a entrega dos 
equipamentos, José Frei-
tas, comandante dos Bom-
beiros de Lordelo, descre-
veu a ajuda como “fenome-
n a l ”.  “ O s  B o m b e i r o s 
Voluntários, infelizmente, 
não têm o apoio que deviam 
ter do Governo. São cinco 
equipamentos que vão per-

mitir que outros tantos vo-
luntários possam estar de-
vidamente protegidos nas 
situações de risco”.

O responsável precisou 
ainda que este tipo de equi-
pamento “é sujeito a uso 
frequente e em condições 
extremas” e como tal é de 
desgaste rápido. “Dificil-
mente resistem de ano para 
ano”, certificou.

Miguel Ferreira, presi-
dente da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo, “grato 
pela oferta” dos equipamen-
tos, acrescentou ao Progres-
so de Paredes que a institui-
ção continua a procurar um 
terreno para a construção do 
novo quartel. “Não está fácil, 
mas vamos conseguir. Espe-
ro que dentro de dois anos 
possamos estar numa nova 
casa”, disse optimista.

António Orlando  | texto

Alunos da CESPU simularam reação a sismo
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Tremoços no Fim de Semana 
Gastronómico de Paredes
ECONOMIA. Iniciativa do Turismo Porto e Norte de Portugal resgata tradição dos paredenses conhecidos como 
tremoceiros. Turismo pretende combater a sazonalidade do setor e valorizar os pratos de cada concelho.

P
aredes vai voltar a 
participar na ini-
ciativa “Fins-de-

-semana Gastronómicos”, 
organizada pelo Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 
(TPNP) em parceria com os 
municípios aderentes. 

A grande novidade da 11ª 
edição é a introdução do tre-
moço na ementa, com vista a 
promover a tradição dos pa-
redenses conhecidos como 
tremoceiros. O tremoço fará 
as despesas nas entradas. O 
prato principal volta a ser o 
cabrito assado no forno a le-
nha e a sopa seca na sobre-
mesa. Esta é, pois, a proposta 
do Município de Paredes pa-
ra os dias 5, 6 e 7 de abril, fim-
-de-semana em que decorre 
a iniciativa no concelho.

O programa de animação 
proposto pelo Turismo da 
Câmara de Paredes contem-
pla visitas guiadas às Minas 
de Ouro de Castromil e ao 
Parque da Sr.ª do Salto em 
Aguiar de Sousa, mediante 
marcações prévias. Há ainda 
a possibilidade de visitas ao 
circuito de Arte Pública de 
Paredes, à Casa da Cultura, 
Monumentos da Rota do Ro-

mânico – Mosteiro de Cête, 
Ermida da Sra. do Vale em 
Cête, Capela da Quintã em 
Baltar, Torre do Castelo de 
Aguiar de Sousa e Torre dos 
Alcoforados em Lordelo.

SABORES X MIL
Mil restaurantes e mais 

de 200 receitas para provar 
são alguns dos números da 
11.ª edição dos Fins de Se-

mana Gastronómicos, que 
decorrem entre este mês e 
junho do próximo ano em 
78 municípios do Norte.

Organizados pela Turis-
mo do Porto e Norte de Por-
tugal (TPNP), em parceria 
com os municípios aderen-
tes, os Fins de Semana Gas-
tronómicos envolvem ainda 
500 empreendimentos tu-
rísticos, 300 quintas, ade-
gas e espaços de enoturis-
mo, 52 produtos qualifica-
dos e cinco denominações 
de origem de vinhos.

“Trata-se do maior proje-
to público-privado na área 
da gastronomia e vinhos em 
Portugal”, sublinhou Agos-
tinho Peixoto, da TPNP, na 
conferência de imprensa de 
apresentação dos Fins de 
Semana Gastronómicos, 
q u e  d e c o r r e u  e m 
Esposende.

O tema da edição deste 
ano é a Doçaria Tradicional e 
Conventual do Norte de Por-
tugal, que estará em desta-
que em 55 municípios.

A ideia subjacente a esta 
iniciativa é que cada municí-
pio disponha de um fim de 
semana para pôr em cima da 
mesa o seu prato mais emble-
mático, acompanhado de 
uma sobremesa e dos vinhos 
de cada região.

Os empreendimentos tu-
rísticos oferecerão descon-
tos de pelo menos 10% nas 
pernoitas de sexta-feira e 
sábado e os restaurantes são 
incentivados a oferecer “um 
copo de vinho de boas vin-
das” aos clientes que optem 
pelo prato dos Fins de Sema-
na Gastronómicos.

“É uma espécie de cenou-
ra para o coelho seguir”, disse 
Agostinho Peixoto.

António Orlando  | texto

Restaurantes 
aderentes 

Casa dos Frangos
Baltar

Restaurante os Frades
Vilela

Casa do Baixinho 
Hotelaria 
Paredes

Restaurante O Rei
Mouriz

Cozinha da Terra
Louredo

Alojamento 
aderente

Casa da Estrebuela
Paredes

Casa de Louredo 
Casa da Torre
Sobrosa

Enotorismo
Quinta da Bela Vista

Início&Fim

A iniciativa arrancou 

no dia 2 de novembro, 

em Guimarães, com ro-

jões, papas de sarrabu-

lho e rabanadas, e em 

Lamego, com o cabrito 

assado com arroz e ba-

tatas em forno de le-

nha e o leite creme.

O último fim de sema-

na gastronómico está 

marcado para os dias 

31 de maio, 01 e 02 de 

junho, em Sabrosa, que 

servirá favas guisadas 

com enchidos e bolo 

borrachão

O que podem ganhar os agentes turísticos  
com os fins de semana gastronómicos 

A sessão de apresenta-
ção dos Fins de Semana 
Gastronómicos contou com 
a presença de 35 agentes de 
viagens brasileiros, voca-
cionados para os “Destina-
tion Weddings” (“Casar fo-
ra”, implica viajar para ca-
sar), que se deslocaram a 

Esposende com o objetivo 
de ampliar as relações pro-
fissionais com Portugal. 

Destination Weddings 
ou simplesmente “Casar fo-
ra”, implica viajar para casar 
– uma união perfeita. No 
mundo dos casamentos, es-
te tipo de cerimónia é uma 

modalidade que se tornou 
num nicho em constante ex-
pansão no mercado nupcial. 
A “moda” de casar fora tem 
características especiais. 
Permite aos noivos usufruir 
deste momento especial 
das suas vidas com mais 
tempo, mais vivências, mais 

e x p e r i ê n c i a s  e  m a i s 
histórias.

“Um Destination Wed-
ding pode representar uma 
receita global superior a 50 
mil euros considerando o 
efeito multiplicador dos 
convidados. Ora, se fizer-
mos um exercício de exem-

plo e considerarmos um 
gasto médio dos noivos de 
20 mil euros, mais as esta-
dias de 70 convidados por 7 
noites a 75 euros por noite, 
o b t e m o s  u m  v a l o r  d e 
56.750 euros” explica fonte 
da Multisector Innovation 
Consulting.
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Paredes vai brilhar 
com Árvore de 
Natal em madeira 
INOVAÇÃO. Projeto foi apresentado no dia 6 de novembro, na 

Casa da Cultura de Paredes e está integrado na II edição do pro-

grama natalício Espalhar Magia. Os designers são alunos do 

mestrado de Design da ESAD. 

A 
quadra natalícia 
em Paredes, este 
ano, vai ter uma 

árvore de natal original: alu-
nos da Escola Superior de 
Artes e Design (ESAD) estão 
a trabalhar num projeto de 
Autoconstrução em madeira 
de uma “Árvore de Natal”. 

Os designers, alunos de 
várias nacionalidades (Por-
tugal, Brasil, Síria e Itália) que 
além de assinalarem a qua-
dra natalícia pretendem aler-
tar para a importância do de-
sign e a ligação à indústria do 
mobil iário,  propõem-se 
construir ao longo deste mês 
de novembro uma árvore de 
Natal com peças de madeira 
que pode, por exemplo, ma-
terializar-se numa árvore 
habitável.

Está previsto realizar-se 
um Workshop de Autocons-
trução, na semana de 10 a 15 
de dezembro, nos Jardins da 
Casa da Cultura, local onde a 
Árvore de Natal estará ex-
posta até à celebração dos 
Reis.

Durante a fase de cons-
trução, os alunos ficarão alo-
jados nas “famosas” residên-
cias criativas (no Largo da 
Feira). O professor da ESAD, 
João Gomes vai monitorizar 
a fase de construção.

A coordenadora do curso 
de mestrado da ESAD, a ar-
quiteta Maria Milano, desta-
cou que este projeto além de  
ser uma oportunidade para 
os alunos envolvidos na con-
cepção da Árvore de Natal, 

ajuda a potenciar a ESAD e é 
o início de um novo  inter-
câmbio com a autarquia pa-
redense que acredita possa 
perdurar.

O arquiteto Carlos Sousa 
docente na ESAD, assumiu 
que é fundamental “promo-
ver o saber fazer e aproximar 
os designers com a indústria”, 
sendo este projeto vital para 
fomentar essa relação. “É 
fundamental aproximar o de-
sign com a indústria de forma 
a dar continuidade a este le-
gado e valorizar um sector 
que é vital para a região”, 
frisou.

O vereador da Educação, 
Paulo Silva, explicou esta 
aposta da autarquia com o 
envolvimento da comunida-
de escolar de Paredes. “Acre-
ditamos que este projeto vai 
potenciar o mobiliário, es-
treitar laços com os empre-
sários do sector. Pretende-
mos criar um espaço que se 
torne emblemático, que con-
vide as pessoas a vir à Casa 
da Cultura, a participar nas 
atividades de animação de 

Natal”, adiantou, acrescen-
tando que é possível conci-
liar o design com o espírito e 
a identidade do Natal, moti-
v a n d o  a s  p e s s o a s  a 
colaborar.

O presidente de Câmara, 
dirigindo-se aos alunos da 
ESAD, relevou a importância 
deste projeto para a indús-
tria do mobiliário, a maior do 
país. “A autarquia vai divul-
gar o vosso trabalho nas in-
dústrias de Paredes, sobre-
tudo, junto das pequenas e 
médias empresas, que vão 
ter a possibilidade de conhe-
cer a vossa criatividade e 
quem sabe estabelecer uma 
proximidade e uma relação 
benéfica para ambos”, ex-
pressou. Pelo meio a verea-
dora da Cultura, Beatriz Mei-
reles apresentou o programa 
de animação de natal promo-
vido pela autarquia, o Espa-
lhar Magia grosso modo si-
milar ao desenvolvido há 
cerca de um ano. A verdadei-
ra novidade é, lá está, a Auto-
construção em madeira de 
uma “Árvore de Natal”.

António Orlando  | texto

Alunos da ESAD receberam as boas vindas do autarca de Paredes
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Culturinha sai à rua em Paredes
PALESTRA ROTARY. Escolas e IPSS serão alguns dos locais que vão receber ações culturais. Modelo já foi 
testado com êxito por uma voluntária em Baltar. Em Portugal não há programas sobre cultura e conhecimen-
to destinados aos idosos.

A 
Câmara de Pare-
des vai iniciar no 
próximo ano uma 

atividade denominada “Cul-
turinha sai à rua”. A iniciativa 
pretende, tal como o nome 
indica, levar temas culturais 

fora dos habituais espaços de 
cultura, designadamente es-
colas e IPSS. Na prática “a au-
tarquia vai seguir o exemplo 
do Centro Social e Paroquial 
de Baltar” que através da 
ação de uma voluntária, já de-
senvolve idêntica atividade 
junto dos idosos da institui-
ção.  (ler texto ao lado)

A novidade – Culturinha sai 
à rua – foi revelada na palestra 
sobre a cultura e a integração 
social, realizada no passado dia 
25 de outubro, na biblioteca 
municipal de Paredes, pelo Ro-
tary e o Rotaract clube de Pa-
redes em colaboração com a 
autarquia paredense. 

De que forma a economia e 

a cultura facilitam a promoção 
e a integração social? Que 
oportunidades tem a nossa co-
munidade de Paredes? Quais 
os exemplos práticos dessa 
promoção social através da 
cultura? Foram algumas das 
questões que estiveram em 
destaque na palestra do Ro-
tary e o Rotaract Clube de Pa-

redes em colaboração com a 
autarquia paredense e contou 
com a presença da vereadora 
da cultura, Beatriz Meireles; a 
diretora técnica do centro so-
cial de Baltar, Lúcia Costa e 
ainda a voluntária na mesma 
instituição, Susana Sousa. A 
moderação do debate ficou ao 
encargo do presidente do Ro-

António Orlando  | texto

tary Clube de Paredes, José 
Batista Pereira. 

O dia municipal para a 
igualdade, celebrado um dia 
antes do debate, foi recordado 
pela vereadora Beatriz Meire-
les como uma das pedras basi-
lares da sociedade. “O acesso à 
cultura tem-se vindo a demo-
cratizar, mas”, admite a autar-
ca, “ainda hoje se verificam 
inúmeras desigualdades”, 
disse.

Para combater as desigual-
dades a autarquia, garante 
Beatriz Meireles, tem devolvi-
do várias ações concretas. 
Uma delas é o programa “Or-
pheu Paredes Social” imple-
mentado este ano em parceria 
com outras instituições  e que 
envolveu 90 crianças do con-
celho com o custo de 3 mi eu-
ros suportados pela Câmara 
Municipal, tendo como objeti-
vo “ a integração social e ocu-
pação dos tempos livres das 
crianças e jovens do concelho 
(dos 6 aos 12 anos), através da 
frequência, durante o mês de 
agosto, de oficinas artísticas de 
música, expressão plástica e 
expressão dramática”. Muitas 
das crianças participantes, se-
gundo a vereadora, eram de 
famílias beneficiárias de RSI, 
da comunidade cigana, resi-
dentes em empreendimentos 
sociais e institucionalizadas. “A 
experiência foi, posso dizê-lo, 
marcante, devendo ser repeti-
da para melhores resultados 
junto das crianças que não 
têm, por regra, qualquer con-
tato com a arte” sublinhou 
Beatriz Meireles. 

BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

Terceira Idade o alvo principal do programa cultural
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Rua Central de Mouriz
Intermarchê, Loja 13
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“Culturinha sai à rua”  
é já uma realidade no Centro Social de Baltar

Em Baltar há um ano, 
que a voluntária Susana 
Sousa vai todas as sema-
nas durante uma hora e 
meia partilhar um tema 
com os idosos. Licenciada 
em ciências da comunica-
ção no ramo de jornalis-
mo, esta baltarense justi-
fica a necessidade de 
prestar aquele serviço à 
comunidade “numa po-
pulação cada vez mais 
envelhecida como é a 
nossa, cabe-nos zelar pe-
los nossos idosos e pelo 
seu bem-estar físico e 
mental”. Numa pesquisa 
que a voluntária/jornalis-
ta efetuou reparou que 
em Portugal “não há” um 
programa em concreto 
sobre cultura e/ou conhe-
cimento destinado aos 
idosos nas IPSS, ao con-
trário, do que acontece no 
Brasil: “Aí é frequente 
realizarem as rodas ́ bate 
papo` em que os idosos 
falam sobre experiências 
próprias e debatem te-
mas”. “Porque não fazer 
isto em Portugal, mas 
com mais frequência”, in-
terroga Susana Sousa.

Do pensamento à reali-
dade, foi apenas um pe-
queno passo “o que pre-
tendo com estas sessõe-
sem Baltar é que haja uma 
partilha de conhecimento 
com recurso a reporta-
gens, documentários, ví-

deos, imagens, leitura de 
artigos de jornais, poemas, 
provérbios e até adivi-
nhas”. Pela interação que 
diz ter com os seus “jovens 
de cabelos brancos” cons-
tata que eles ficam muito 
recetivos. “Gostam de opi-
nar, contribuem ativa-
mente através de teste-
munhos, lembranças, re-
cordações e até histórias 
ou lendas”.  A voluntária 
fala num “tempo bem pro-
veitoso” e com isso, surge 
o exemplo de como a cul-
tura pode ser um meio de 
integração social: os ido-
sos conversam mais entre 
eles. “Enquanto distribuo 
o tema, eles mantêm con-
versas paralelas sobre o 
assunto e aí convido-os à 
partilha com os outros 
utentes. É ótimo ver que 
eles ficam muito mais ati-

vos, exercitam a memória, 
o raciocínio. Adquirem 
novos conhecimentos, de-
senvolvem a inteligência e 
extravasam sentimentos. 
Afinal de contas, o nosso 
cérebro é um organismo 
vivo que aprende e cresce 
ao interagir com o mundo 
através da perceção e da 
ação”, refere Susana Sou-
sa.  A estimulação mental, 
bem como o exercício físi-
co, dizem os estudos cien-
tíficos, melhora o funcio-
namento cerebral e prote-
ge-o do declínio cognitivo. 
“Muitos problemas de de-
clínio mental são o resulta-
do da inatividade ou falta 
de estímulo cerebral”, re-
força Susana Sousa.

Os temas partilhados 
com os idosos “são os 
mais diversificados possí-
veis” desde tecnologia, 

inovação, acontecimen-
tos, história, património 
da nossa região passando 
pelas personalidades his-
tóricas como Egas Moniz, 
Zé do Telhado, José Gui-
lherme, entre outros te-
mas como ciências: “re-
cordo por exemplo o Sr. 
José que tem 91 anos per-
guntou-me se eu podia 
explicar porque surge a 
noite e o dia; a Dona Ana 
Rita queria conhecer me-
lhor a história das pedrei-
ras em Baltar e isso serviu 
de base para eu falar não 
só das pedreiras em Bal-
tar como em Penafiel, a 
lousa em Valongo e de re-
pente já estava na rota 
dos mármores”, conta. A 
voluntária realçou tam-
bém o entusiasmo que os 
idosos manifestam du-
rante os provérbios. “No 

final de cada sessão eu fa-
ço uma seleção de ditados 
e provérbios populares e 
tento saber se eles conhe-
cem o final de cada um 
desses provérbios e é tão 
interessante vê-los a ten-
tar encontrar as palavras 
certas para cada um des-
ses provérbios e por ve-
zes encontram até sinóni-
mos das palavras corre-
t a s ,  o u  s e j a ,  e l e s 
conseguem atingir o obje-
tivo. Aqui está o exemplo 
prático do envelhecimen-
t o  a t i vo”,  s u s t e n t a  a 
voluntária.

Susana Sousa gostava 
que estas sessões de co-
nhecimento se estendes-
sem a outras IPSS do mu-
nicípio e confessou a sua 
satisfação com o anúncio 
da iniciativa da “Culturi-
nha sai à rua` feito pela ve-
readora da Cultura. “O 
feedback que tenho dos 
meus jovens de cabelos 
brancos é tão positivo que 
ficaria muito feliz que o 
mesmo acontecesse nou-
tras instituições. Ficaria de 
coração cheio saber que 
com isso, eles estavam a 
sorrir mais, esqueciam por 
um pouco as dores no cor-
po e por uma hora que fos-
se eram mais felizes. A 
cultura pode mesmo ser 
como dizia o filósofo Aris-
tóteles – o melhor confor-
to na velhice”.

Além do programa Orpheu 
Paredes Social, foram ainda 
evidenciadas mais duas inicia-
tivas promovidas pela autar-
quia paredense: a criação de 
duas bolsas de dança para 
crianças com carências econó-
micas em parceria com o Con-
servatório de Dança do Vale 
do Sousa e a iniciativa “dar a 
conhecer e democratizar o ins-
trumento musical Nyckelhar-
pa”, quer nas escolas, quer nas 
instituições que se dedicam a 
c u i d a r  d a s  p e s s o a s  c o m 
deficiência. 

Lúcia Costa, diretora técni-
ca do Centro de Dia de Baltar, 
não teve dúvidas em afirmar 
na palestra do Rotary que “es-
tas sessões de conhecimento 
são das atividades mais prefe-
ridas pelos utentes. Eles ficam 
sempre entusiasmados quan-
do chega o dia em que a Susana 
vai ao centro”, revelou. A par 
desta atividade há outras em 
que os idosos também partici-
pam nomeadamente: ginásti-
ca, boccia, jogam o dominó, as 
cartas, o bingo, “gostam de ler 
o jornal, ver televisão”, além 
das festas alusivas a temas co-
mo halloween, o dia do idoso, 
dia dos avós. Elaboram traba-
lhos manuais e rezam todos os 
dias o terço e assistem à missa 
mensal.  Brevemente, vão ini-
ciar o golfe e vão ter aulas de 
culinária com a nutricionista 
do Centro de Dia. 

Ainda durante a palestra 
sobre a cultura e a integração 
social foram exibidas algumas 
fotografias dos utentes do 
centro de dia de Baltar e as 
suas opiniões. No final do en-
contro foi lançada a sugestão 
da escrita de um livro sobre os 
testemunhos de vida, usos e 
costumes que os mais velhos 
mantêm bem vivos na memó-
ria de cada um. 
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

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

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

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

arquitetónico.

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

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

sexo.

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

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Os idosos e doentes estão com o 
destino traçado?

A 
notícia publicada 
em O Progresso 
de Paredes de 26 

de janeiro de 2007 revelava 
então que cerca de 100 ido-
sos, com mais de 65 anos de 
idade, viviam sós em suas 
casas em 4 freguesias de 
Paredes (Mouriz, Vila Cova 
de Carros, Gondalães e Bi-
tarães). O diagnóstico tinha 
sido elaborado no terreno 
por uma equipa de enfer-
meiros, em estágio. A maio-
ria destes idosos, em tão 
precária situação social, 
eram mulheres (cerca de 80 
por cento). As casas encon-
travam-se em grande parte 
sem condições mínimas de 
habitabilidade. Este estudo 
local poderia ser então ge-
neralizado ao Concelho to-
do, encontrando-se por isso 
valores muito superiores. 
Em 2007 a situação era es-
ta,  mas acredito que em 
2018 não será melhor.   

O mesmo O Progresso 
de Paredes, dez anos mais 
tarde, noticia em grandes 
parangonas que o Centro 
Hospitalar Tâmega e Sousa 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

vai ter uma unidade de hos-
pitalização domiciliária. O 
termo é em si uma contradi-
ção semântica. 

A iniciativa do Ministé-
rio da Saúde estende-se a 
outras 24 unidades hospita-
lares. O objectivo é (cito) 
“assegurar internamentos 
de doentes no seu domicí-
lio”. Em causa, estão (cito 
novamente) “internamen-
tos em patologias como a 
doença pulmonar obstruti-
va cónica, insuficiência car-
díaca crónica descompen-
sada, asma aguda, infecções 
ou pneumonias”. Não per-
cebo a racionalidade da 
iniciativa.  

Substitui-se a presença 
física permanente de pro-
fissionais de saúde por uma 
visita de 45 minutos diária e 
um contacto disponível de 
24 horas. Passa-se a res-
ponsabilidade da aceitação 
deste pseudo-internamen-
to para o doente e para o 
cuidador. O mesmo diria da 
iniciativa de contacto. Mas 
qual a sua autonomia nesta 
decisão? Em que condições 
de habitabilidade reais se 
procede esta falsa hospita-
lização?  Em que situações 
de isolamento social se pro-
move esta iniciativa? Será o 
alternativo “ou é isto ou na-
da”? Não é a interdisciplina-

cristianoribeiro@gmail.com

ridade uma pedra de toque 
da assistência hospitalar, o 
recurso oportuno a exames 
auxiliares de diagnóstico de 
fácil acesso? Como o asse-
gurar no domicílio? 

Para poupar preços de 
internamento, libertar ca-
mas (ou eliminar camas?) 
para agudos/agudos, ou evi-
tar infecções multirresis-
tentes, valerá a pena sacrifi-
car de forma tão drástica a 
qualidade dos cuidados, o 
apoio dos serviços, a digni-
dade de ser doente? Pou-
par, poupar…

A experiência portugue-
sa da chamada hospitaliza-
ção domiciliária é limitada 
ao que dizem ao Hospital 
G a r c i a  d a  H o r t a .  S e n d o 
considerada tão boa, como 
entender não haver qual-
quer relato público dessa 
“mais-valia”? Sendo respos-
ta tão eficaz, como se expli-
ca não ter sido proposto 
pelos profissionais do sec-
tor, mas apenas por gesto-
res e decisores políticos? 
Por que será que os hospi-
tais privados não assumem 
esta filosofia de assistência 
hospitalar? Tenho portanto 
legítimas e fundamentadas 
d ú v i d a s .  E  p e n s o .  M e u 
Deus, eles não sabem o que 
f a z e m .  S ó  p e n s a m  n o s 
cifrões…

A modernidade destas 
medidas faz-me lembrar os 
partos no domicílio, as ur-
gências quase sempre asse-
guradas  por tarefeiros e  in-
ternos, ou as campanhas 
contra as vacinas, ou a deslo-
cação dos idosos para cuida-
dos continuados no Interior 
do País. Iniciativa de medío-
cres… que só se aplicarão se 
os utentes não souberem re-
sistir. O País precisa de servi-
ços hospitalares de excelên-
cia, uma triagem eficaz e 
oportuna por profissionais 
especializados, no Serviço de 
Urgência e na Consulta Ex-
terna, dos casos a exigir in-
ternamentos de diferente 
nível, e cuidados de continui-
dade de proximidade.

E
m 1987, um deputado do partido 
Trabalhista britânico, então ainda 
em ascensão, Tony Blair, dizia ao 

The Times que “a verdade se torna quase im-
possível de comunicar porque a franqueza 
total, transmitida pelos meios de comunica-
ção de massas, se torna simplesmente numa 
arma nas mãos dos opositores”. Muito prova-
velmente, a maioria dos leitores acham que 
os políticos são pouco agarrados à verdade. 
Os próprios políticos o acham. Mas, por mui-
to natural que seja, a mentira não deixa de ter 
consequências. E por muito habituados que 
nós estejamos ao facto de os políticos menti-

A verdade da mentira
r e m ,  p e n s a m o s  p o u c o  n e s s a s 
consequências.

As democracias, em vez de um confronto 
de diferentes propostas e orientações políti-
cas, parecem ter-se transformado em gran-
diosos concursos de popularidade, cuja úni-
ca diferença relativamente a um reality–
show está em os eleitores não poderem 
votar pelo telefone. O que está a ser medido 
não é, como deveria ser numa democracia, a 
“opinião popular”, qual o conjunto de propos-
tas que uma maioria da população considera 
ser o mais adequado, mas, o sentimento po-
pular, qual o partido, e cada vez mais, qual o 
político com o qual uma maioria da popula-
ção sente maior empatia, maior proximida-
de, maior ligação. 

A competição política transforma-se as-
sim na competição publicitária. Um político 
deixa de procurar convencer o eleitor de que 
as suas propostas são melhores para ele. Pas-
sa a querer saber o que o eleitor quer, para 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

P
enso que há coisas que vale a 
pena lembrar e é mesmo 
preciso voltar a repetir, por-

que há uma intencional falta de ou-
vido, que ao menos vale a pena in-
comodar. Repito, como referi o ano 
passado aquando da apresentação 
do Orçamento Municipal de 2018: 
o Orçamento de 2019 que foi apro-
vado pelo Executivo Socialista não 
cumpre a promessa da campanha 
eleitoral em matéria de IMI, não 
cumpriu o ano passado poucas se-
manas após as eleições e volta a 
não cumprir este ano, mesmo com 
o Presidente da Câmara a dizer que 
tem a dívida controlada, e nem se-
quer está próximo dos 0,3% prome-
tido em garrafais juras aos proprie-
tários Paredenses.

Ora, novamente parece mais do 
mesmo.

E digo isto com duplo sentido, 
porque julgo que chamar IMI – Im-

posto Municipal sobre Imóveis - a 
uma taxa, que na realidade é a prin-
cipal fonte de financiamento das 
Câmaras Municipais, é no mínimo 
pouco transparente para um im-
posto que se chamava Contribui-
ção Autárquica. Ficou com uma 
roupagem mais bonita para ser en-
golido sem engasgues!

Assim como fazer uma baixa de 
0,25% num imposto que é aplicado 
diretamente aos munícipes cuja 
propriedade é sua por direito, por 
compra ou por herança e sobretu-
do quando se fez de bandeira elei-
toral uma baixa de IMI de 1,00% é 
no mínimo, pintar de cor-de-rosa 
(mas de um rosa muito choque) 
uma ligeira baixa que ninguém vai 
sentir no bolso quando as Finanças 
enviarem para casa dos proprietá-
rios de Paredes o envelope da con-
ta da Camara Municipal do ano 
2019. A conta será a mesma, mas a 
baixa do imposto são as palavras 
sonantes que ficam na boca dos 
políticos.

Com isto, salta à vista uma cer-
ta forma de fazer política que pela 
sua estridência e falta de realida-
de faz lembrar um passado recen-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

IMI pink Ofusca Mudanças no Sa  neamento do Sul de Paredes

mariocamilomota@gmail.com
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A verdade da mentira
depois lho oferecer, ou pior, a convencê-lo de 
que aquilo que tem para lhe oferecer é aquilo 
que ele quer. A criação de empatia com o elei-
tor não envolve convencimento, envolve 
manipulação. É por querer dizer ao eleitor o 
que este quer ouvir que, na oposição, o políti-
co grita contra tudo o que é impopular, em 
campanha promete tudo o que agradará aos 
eleitores, e no poder manipula os cidadãos 
para não ter de enfrentar a impopularidade 
daquilo que nunca disse que iria fazer.

O resultado é o enfraquecimento do po-
der dos cidadãos. Ao mentir, um político reti-
ra aos cidadãos a possibilidade de emitir um 
julgamento sobre o futuro político da comu-
nidade. Ao mentir, o político não coloca aos 
cidadãos a possibilidade de escolher qual o 
caminho que deseja para a sua comunidade, 
visto que não lhe diz o que pretende fazer. 
Por paradoxal que possa parecer, numa épo-
ca em que têm acesso a muito mais informa-
ção do que os seus antepassados, os cida-

dãos das democracias europeias cada vez 
menos decidem sobre o que realmente está 
em questão. Ao mentir, o político retira aos 
eleitores a responsabilidade pelas suas esco-
lhas. Quando estes tiverem de pagar o preço 
das escolhas feitas pelo poder á margem dos 
mecanismo de responsabilização, a sua con-
fiança nos eleitos diminui, forçando-os a 
mentir para ultrapassarem essa desconfian-
ça. Ao mentir, o político torna-se refém do 
sentimento popular, da democracia no de-
preciativo sentido dos antigos, da tirania da 
maioria. Mas por esse sentimento popular, 
tirânico em sociedades que vêem no povo o 
seu soberano e na maioria a Razão, resultar 
de uma mentira, da não-explicitação do que 
se pretende fazer, essa maioria, mais do que 
um ditador apenas motivado pelo interesse 
pessoal, assemelha-se a um rei absoluto, li-
mitado apenas pela sua vontade, mas uma 
vontade manipulada por aqueles que o ro-
deiam e manipulam.

IMI pink Ofusca Mudanças no Sa  neamento do Sul de Paredes
te no concelho que foi repudiado 
pelos eleitores e levou à escolha 
de novos protagonistas. 

Politicamente, é também inte-
ressante receber a notícia de que 
o Orçamento de 2019 comporta-
rá uma negociação com a BeWa-
ter e que os Subsistemas de abas-
tecimento da água no sul do Con-
celho sairão da concessão, com a 
Câmara a avançar com o Sanea-
mento nesta zona do concelho. 
Ora então, a Câmara irá executar 
o Saneamento básico nas fregue-
sias com maior área geográfica do 
concelho e assim substituir-se ao 
investimento que deveria ser rea-
lizado pela concessionária BeWa-
ter? Ou seja, provavelmente o in-
vestimento mais oneroso de sa-
neamento que existe para realizar 
no concelho será nacionalizado 
pelo Executivo Socialista porque 
o Privado que tinha contratuali-
zado com a Câmara Municipal não 
o quer fazer!?

Entende-se que seja encontrada 
uma solução para o Saneamento 
básico de forma urgente para o Sul 
do concelho e sobretudo para a Po-
luição do Rio Sousa, mas não se en-

tende que sejam desviadas receitas 
municipais de outras necessidades 
quando existe uma obrigação legal 
da BeWater para executar o inves-
timento do Saneamento. Não se 
percebe em que situação pretende 
a Câmara Municipal colocar as coo-
perativas de água de abastecimen-
to de Gandra, Parada de Todeia, 
Recarei e Aguiar de Sousa. Não se 
percebe em que moldes a popula-
ção irá receber água e saneamento 
básico.

No máximo dos máximos expli-
cam-se os contornos de um negó-
cio que irá mudar a gestão água no 
concelho, das suas taxas e regula-
ção. E, pelo contrário, no mínimo, 
dão-se todas as  informações sobre 
o acordo escondido realizado na 
Federação rosa/Socialista do Porto 
sobre a distribuição de fundos go-
vernamentais para o saneamento 
em três concelhos da área metro-
politana em detrimento de outros 
investimentos necessários no con-
celho de Paredes. 

Espera-se que este rosa/pink de 
uma fraquinha baixa de IMI não 
ofusque outras faltas de transpa-
rência que andam por aí!

Talvez um dia se entendam e ajudem

A
o contrário do que 
aconteceu com lide-
rança de Celso Fer-

reira e de Rui Moutinho sem-
pre apoiada por todo o PSD 
local, o orçamento para 2019 
baixou o que devia e podia 
baixar. Portugal está melhor 
e as portuguesas e os portu-
gueses vivem hoje muito me-
lhor. Mas infelizmente essa 
melhoria verificada a nível 
nacional não pode ainda tra-
duzir-se em Paredes, infeliz-
mente o mau estado das con-
tas encontrado (pois nin-
guém discorda que a divida é 
superior a 55 milhões de eu-
ros, o PSD infelizmente con-
tinua a achar que o passivo 
não conta, mas infelizmente 
conta e muito e esse sim é su-
perior a 120 milhões), não 
permite baixar o que o P.S. 
desejava baixar.

Mas a verdade é que este 
orçamento vai consolida a 
mais baixa taxa de IMI de 
sempre em Paredes.

Bons resultados e boas 
notícias como esta causam 
azia e mal-estar geral ao PSD 
de Moutinho, ao “dos Ricar-

dos”, ao PSD do Manuel Fer-
nando Rocha e ao do irmão 
m i s e r i c o r d i o s o  S o a r e s 
Carneiro.

Este segundo Orçamento 
Municipal consolida e refor-
ça o caminho iniciado em 
2018, caminho que conduziu 
ao aumento dos apoio às fa-
mílias Paredenses, depois do 
pagamento dos manuais es-
colares, chegou a altura de se 
baixar o IMI, aumentar o va-
lor  das bolsas de estudo a 
atribuir aos estudantes de 
Paredes bem como aumen-
tar o número de alunos que 
poderão beneficiar das mes-
mas, apoiar com a tarifa so-
cial de água, aumentar os 
a p o i o s  à s  f a m í l i a s 
carenciadas.

Este orçamento continua 
focado na estabilização das 
contas públicas, é o orça-
mento com a despesa cor-
rente (vencimentos com pes-
soal, água, luz, telefones etc.) 
mais baixa de sempre 

O mais triste de tudo isto 
é que neste debate sobre o 
orçamentos o PSD não se en-
tende e que a irritação que 
transparece das suas inter-
venções não permite disfar-
çar a mais completa deso-
rientação, o PSD do Manuel 
fica calado e assobia para o 
lado o do Ricardo quer se dei-
xe de pagar o que não se pa-
ga... (alguém devia de dar 

uma explicações ao Presi-
dente do Partido, no 2º e 3º 
ciclo do ensino básico os 
transportes já são pagos pela 
Autarquia …) o do Rui Mouti-
nho não sabe o que contestar 
e como tal lança neblinas e 
nevoeiros que só o próprio 
vislumbra, mas que mais nin-
guém consegue ver, falta sa-
ber qual a posição do irmão 
misericordioso….

Entre estes estados de al-
ma e tácitas eleitorais inter-
nas do PSD as suas interven-
ções sobre o orçamento elei-
toral para 2019 dizem pouco 
ou nada, mas dizem muito 
sobre o estado do PSD de Pa-
redes. No debate sobre o or-
çamento o PSD de Rui Mou-
tinho (do qual só ele faz par-
t e )  e n t r o u  g r a n d e 
velocidade, entrou a acelerar 
a fundo, mas rapidamente 
acabou por encostar à berma 
pois não consegue contrariar 
a verdade dos factos, com as 
contas no estado caótico em 
que se encontram fazer me-
lhor não é fácil, é obvio que 
não é o que o PS desejava, 
claro que não, mas lentamen-
te vamos construindo o ca-
minho a que nos propusemos 
e estou certo que Alexandre 
Almeida chegará ao fim des-
te seu primeiro mandato 
cumprindo as promessas fei-
tas durante a campanha 
eleitoral

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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A Casa dos Pereiras vai ser 
uma referência da Vila de Bal-
tar e do Concelho de Paredes. 
Finalmente a situação foi des-
bloqueada  numa reunião que 
ocorreu  na Santa Casa da Mi-

sericórdia de Paredes. Os “ ir-
mãos “ da Misericórdia decidi-
ram sob a forma de compro-
misso que o edifício da Casa 
dos Pereiras ficará sob a custó-
dia da Câmara Municipal de 
Paredes, que conjuntamente 
com as forças vivas de Baltar, 
encabeçadas pela Junta de 
Freguesia, terão de desenvol-
ver um projeto de requalifica-
ção que sirva a Vila e o Conce-
lho de Paredes.

A requalificação passará 
pela  eventual  criação de 
um museu da Vila de Baltar 
e de um auditório que terá 
uma importância fulcral no 
desenvolvimento cultural e 
social da Vila de Baltar, pois 
o local é central e emblemá-
tico para os milhares de pa-
redenses que estudaram 
numa das únicas escolas 
secundárias que existiam 
no concelho na década de 

setenta e início da década 
de 80.

Os edifícios da antiga esco-
la secundária serão destinados 
a um lar de idosos e ficam sob a 
custódia da Santa Casa da Mi-
sericórdia. O Parque junto à 
capela da Quintã servirá de 
apoio ao lar de idosos, mas terá 
de ser cedido para as diversas 
ações que envolvam a capela 
que faz parte da rota do 
românico.

    BALTAR

Casa dos Pereiras não vai desaparecer
FAUSTINO 
 SOUSA

Os Jovens  que integra-
ram as listas que concorre-
ram à Associação de Estu-
dantes do Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria, viram 
na Junta de Freguesia o pal-
co ideal para desenvolve-
rem de uma forma demo-
crática e divertida a sua 
disputa eleitoral. A lista T 
resolveu fazer um evento 
no salão Baltararte, que 
consistiu num divertido jan-

tar em que as bifanas e os 
petiscos tradicionais foram 
a sua força para convencer 
os estudantes da escola a 
votarem na sua lista. Já a lis-
ta M organizou um torneio 
de futsal no sintético junto 
à Casa do Foral. Participa-
ram muitas equipas, quer da 
escola, quer de fora da es-
cola e deve-se salientar o 
civismo e o bom ambiente 
que pautou o torneio, numa 

prova de que os jovens da 
Escola de Baltar sabem es-
tar de forma muito digna. 
As duas listas viram na Jun-
ta de Freguesia o parceiro 
ideal para desenvolver as 
suas actividades.

Estes jovens são um bom 
exemplo  de como discutir e 
apresentar as suas ideias 
num ambiente de responsa-
bilidade e de completa inte-
gração na freguesia.

No próximo sábado, dia 
10 de Novembro, o Clube 
de Andebol de Baltar vai or-
ganizar uma Feira de Outo-

no.  Uma bifana, um caldo 
verde, uma bebida e casta-
nhas custarão 5 euros que 
revertem a favor do clube 

que é a principal referência 
do andebol no concelho e 
que faz um trabalho exce-
lente com os jovens.

Aproveitando a in-
tervenção na Ribeira 
de Baltar, a Junta de 
Freguesia procedeu ao 
arranjo da rua paralela 
à ribeira, procurando 

melhorar uma via que é 
secular e bastante es-
treita, onde a circula-
ção de dois veículos em 
sentido contrário é 
bastante limitada. Mais 

uma vez, estas inter-
venções utilizam a mão 
de obra existente na 
Junta, procurando mi-
nimizar os custos para 
o erário público.

A Junta de Freguesia de 
Baltar cortou um sobreiro 
q u e  e s t a v a  s i t u a d o  n o 
meio da Rua da Agra que 
fica situada perto da anti-
ga escola da Calvário, no " 

Lugar das Cruzes", A des-
truição permitiu o alarga-
mento da referida rua, o 
que permite uma muito 
melhor circulação numa 
via que tem bastante mo-

vimento. A junta de Fre-
guesia agradece ao Sr. Jo-
sé Coelho, que foi essen-
c i a l  p a r a  q u e  t a l 
i n t e r v e n ç ã o  f o s s e 
concretizada.

Junta de Freguesia de Baltar  
foi palco de luta eleitoral

Feira de Outono  
no Largo Pereira Inácio

Rua d´Além do Rio  
foi arranjada

Alargamento da Rua da Agra

    LORDELO

Parabéns, António Silva

Sábado, 3 de Novembro, 
foi um dia especial para o pilo-

to António Silva (Toninho) 
porque, em Portimão, conse-
guiu ser Campeão Nacional 
de Karting, na categoria Kid 1, 
e conseguiu vencer a Taça de 
Portugal.  Quase 100 pilotos, 
divididos por oito categorias, 
contribuíram para que a em-

blemática prova final da épo-
ca fosse uma das mais compe-
titivas dos últimos anos. Na 
sessão que definia a grelha de 
partida da primeira manga de 
categoria, o pequeno Lorde-
lense foi o mais rápido. 

Parabéns, campeão.

SILVIO
SILVA
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Na madrugada de quinta, 
para esta sexta-feira foram vá-
rios carros assaltados quase 

em simultâneo, os assaltantes 
estroncaram portas partiram 
vidros das viaturas roubaram 

o interior das mesmas. Os veí-
culos foram roubados em vá-
rios pontos na zona da Serri-

nha e na Rua das Mimosas! A 
GNR esteve nos locais e está 
em curso a investigação.

Onda de assaltos  a carros na cidade de Rebordosa

    BITARÃES

Inauguração do Memorial 
aos Veteranos de Guerra 
do Vale do Sousa

Caros amigos  
Veteranos de Guerra

No passado dia 
28 de Outubro, foi 
inaugurado um me-
morial aos Vetera-
nos de Guerra (Ex-
-Combatentes) do 
Ultramar, na Rotun-
da da Igreja de Bita-
rães.  Este evento 
teve lugar no fim da 
celebração da Euca-
r i s t i a .  E s t i ve ra m 
presentes várias in-
dividualidades: Rev. 
Padre Armando, o 
Sr.  Presidente da 
Câmara Municipal 

de Paredes, Alexan-
dre Almeida a Ve-
r e a d o r a  S r ª.  D r ª. 
Beatriz Meireles, 
Direção Nacional 
da A.P.V.G., repre-
sentada pelos Presi-
dente e Vice-Presi-
dente Sr. Dr. Augus-
t o  F r e i t a s  e  S r . 
Martins, o Sr. Presi-
dente da Junta Ar-
t u r  Pe r e i ra  e  s e u 
delegado Sr Paulo 
Costa, vários Vete-
ranos de Guerra e 
suas famílias e po-
pulação desta loca-
lidade. Este memo-
rial recorda-nos os 
que, heroicamente, 
defenderam a nossa 
Pátria.

Para concorrer ás 
eleições basta ser só-
cio há mais de dois 
anos, ter andado no 
Ultramar e ter as 
quotas em dia. Está 
na hora de começar a 
formar listas para os 
novos dirigentes da 

Delegação do Vale 
do Sousa pois, no dia 
15 de Dezembro, ha-
verá eleições para a 
nova Direção. Espe-
ro que as listas sejam 
entregues nesta De-
legação até 20 de 
Novembro.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

À semelhança do que 
vem acontecendo nos últi-
mos anos, a Comissão Fa-
briqueira de Cristelo para 
presentear o Pároco da fre-
guesia, o Sr. Padre Marceli-

no Freitas, irá promover um 
jantar comemorativo do 
seu septuagésimo primeiro 
aniversário, que se realiza-
rá no dia 6 de Dezembro de 
2 0 1 8 ,  p e l a s  1 9 : 3 0 h ,  n a 
Quinta dos Quatro Lagos, 
s i t u a d a  n a  f r e g u e s i a  d e 
Cristelo, sendo o valor do 
jantar por adulto de 17€, e 
crianças dos 5 aos 10 anos 
de 10€. 

As inscrições estão aber-
tas, e deverão ser realizadas 
a t é  3 0 d e N ove mb r o  d e 
2018, no Cartório Paroquial, 
ou junto dos elementos da 
Comissão Fabriqueira.

Aguarda-se que a adesão 
da comunidade seja significa-
tiva de modo a poder realizar-
-se uma bonita festa de aniver-
sário e de louvor ao sacerdote, 
homem e amigo que há mais 

de uma década se encontra ao 
serviço da comunidade Cristã 
Cristelense.

    CRISTELO

Preparação do aniversário  
do pároco da freguesia de Cristelo

CARLA
NUNES

O grupo de teatro Tru’peça 
apresentou no passado dia 27 
de Outubro no salão nobre 

dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa a peça: “Insana”.

O espetáculo com encena-
ção de Ana Perfeito está inse-
rido no programa PT Paredes 
com Teatro, uma iniciativa de 
promoção, apoio e desenvolvi-
mento ao teatro amador, no 
concelho de Paredes.

“A Insana” tem começo 
num ambiente, onde Alice, 
uma enamorada pelos livros, 
começa a questionar-se so-
bre o mundo em que vive e o 
mundo em que a sociedade 
esperava que ela vivesse. No 
fundo, toda a peça se vai de-
senrolando à volta do tema 

da loucura, normalmente 
usada para descrever Alice, 
juntamente com a sua alta 
criatividade e inteligência 
incompreendidas. 

Foi um Sarau bem preen-
chido e alegre para o muito 
publico que assistiu a esta 
peça.

    REBORDOSA

Grupo de Teatro Tru’peça apresenta no Salão dos Bombeiros

PAULO 
PINHEIRO

    SOBROSA

Homenagem aos Combatentes da Grande Guerra 
(1914-1918)

No próximo domingo, 11 de 
Novembro, a Vila de Sobrosa 
assinalará o centenário do Ar-
mistício com uma homenagem 
aos combatentes da freguesia 
que participaram na I Guerra 
Mundial. A comemoração do fi-
nal da I Grande Guerra terá iní-
cio pelas 11h00, na Igreja Paro-

quial, onde será celebrada mis-
s a  d e  s u f r á g i o  p e l o s 
combatentes. Após a celebra-
ção religiosa, será descerrada 
uma lápide no Cemitério Paro-
quial e inaugurada uma placa 
evocativa da efeméride. Graças 
ao trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido nos últimos anos, 
foi possível identificar 13 com-
batentes que à data da sua in-
corporação residiam em Sobro-
sa, nomeadamente: Albino 
Moreira de Sousa, Alfredo Nu-
nes, António de Sousa Barbosa, 

Augusto Moreira, Duclero Nu-
nes de Bessa, Flávio Ferreira de 
Meireles, Joaquim Ribeiro da 
Silva, José Afonso Xavier, José 
de Sousa, José Ferreira, José 
Nunes de Oliveira Barbosa, Ma-
nuel Moreira Ribeiro e Tiago 
Pacheco.

Destes, três perderam a vida 
no decorrer do conflito: Albino 
Moreira de Sousa (em Angola, 
1915), José Afonso Xavier e Ma-
nuel Moreira Ribeiro (em Mo-
çambique, respectivamente em 
1917 e 1918).

CRISTIANO
MARQUES
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Gasóleo Aquecimento
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Sarrabisco um + 13

A 
papelaria, livraria 
e tabacaria Sarra-
bisco está a come-

morar o aniversário de portas 
a b e r t a s  à  c o m u n i d a d e 
paredense. 

Trata-se do 1º aniversá-
rio da presença da marca 
Sarrabisco na cidade sede 
do concelho, 14 anos após a 
a b e r t u ra  a o  p ú b l i c o  e m 
Gondalães. 

O negócio tem como rosto 
principal, José Rocha, 46 anos 
de idade. “O Nosso Empresá-
rio” entrou no negócio das 
papelarias há 14 anos com a 
abertura da primeira loja em 
Gondalães. Mais tarde, em 
2011, a aposta estendeu-se a 
uma segunda loja em Bitarães 
com jogos da sorte e azar da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa. Há um ano transfe-
riu a loja de Gondalães para a 
cidade de Paredes. “No ano 
passado decidimos transferir 
a loja de Gondalães para a ci-
dade de Paredes, na rua 1ª de 
dezembro, um espaço nobre 
que nos trouxe outra capaci-
dade negocial”, relata José 
Rocha.

O Nosso Empresário dá 
trabalho a quatro funcioná-
rias, todas do concelho de Pa-
redes e pelo que conta não se 
queixa do negócio. Coisa rara. 
“É natural que queiramos 
sempre mais, mas não tenho 

problemas em admitir que, 
fruto de muito trabalho e de-
dicação, a vida vai correndo” 
assume. 

A aposta é nos artigos de 
qualidade, “fugir do artigo 
mais comum, com atendi-
mento personalizado. As 
funcionárias têm formação 

p a ra  ev i t a r  r o t i n a s  q u e 
criam desgaste”, revela. 

Antes de enveredar pelo 
ramo das papelarias, José Ro-
cha trabalhava na área do en-
sino da condução.  “Mas de-
pois, com a liberação das esco-
las de condução, surgiu a 
hipótese de abrir uma livraria, 

FESTA. Aniversário papelaria, livraria e tabacaria é assinalado no dia 23, dia de abertura da loja na cidade. Haverá Pipocas, algodão 
doce e música no programa de festas. Estabelecimento aposta nos artigos de qualidade e no atendimento personalizado.

papelaria, tabacaria e avancei. 
Fui andando até hoje”, conta. 

No aniversário do Sarra-
bisco que é assinalado no dia 
23, dia de abertura da loja na 
cidade de Paredes, haverá 
animação. Pipocas, algodão 
doce e música fazem parte do 
programa de festas para po-
t e n c i a r  u m a  a t m o s f e ra 
diferente.  

Os vouchers dos manuais 
escolares, aposta introduzida 
pelo Governo e pela Câmara 
Municipal, no dizer do Nosso 
Empresário “é uma aposta ga-
nha” que veio trazer mais de-
mocracia ao comércio. “Os 
encarregados de educação 
recebem os vouchers e vão 
comprar os livros onde quise-
rem. Facilita a vida ao comér-
cio tradicional”, garante. 

Mais difícil é a venda de li-
vros de autor. “Não se vende. 
Vende-se muito pouco. Não 
há uma cultura do livro. Assis-
to com frequência na loja à 
indignação dos pais quando o 
filho lhe pede um livro como 
se estivesse a pedir um brin-
quedo supérfluo”, lamenta.

No domínio dos brinque-
dos, “os cromos de futebol con-
tinuam na berra, o Unicórnio é 
uma loucura, as LOL´s, etc. Os 
legos, esses continuam sempre 
na moda, garante o Nosso Em-
presário. O Natal é ao virar da 
esquina. 

José Rocha, o nosso empresário
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /NOV'18

LORDELO 

AUDITÓRIO – ALORD
Até 30 novembro | Exposição | 

Arte Sacra II    24 novembro | 

21h30 | Uma história que não 

lembra ao diabo | Grupo Dramá-

tico e Recreativo da Retorta

BIBLIOTECA – ALORD
15, 22 e 29 novembro | Histó-

rias de Encantar| O Gato Assus-

tadiço | Russel Punter    10 e 27 

novembro | 16h30 | Teatro de 

Fantoches | Ungali 

Escritor do mês de novembro| 

Raúl Brandão

Novembro | O Leituras Sugere… 

| Temas Infantojuvenis | Pedro 

Alecrim| António Mota

COOPERAÇÃO - ALORD
14 e 21 novembro | 14.30 horas 

|Artes Manuais | Decoração de 

rolhas de cortiça e Colar e pul-

seira com pérolas

28 novembro | 14h30 |Expres-

são dramática

Património Concelhio

10 novembro | Visitas ao Pa-

trimónio | "O Lugar e os Homens 

| Aguiar de Sousa <> | Recarei <> 

Sobreira <> Parada de Todeia

PAREDES (cidade)

Até 30 novembro | De 2ªfeira a 

6ªfeira | Biblioteca de Paredes | 

Exposição de Fotografia |  Paisa-

gens da minha terra | Paulo 

Alexandre 

Até 25 novembro | De 2ªfeira a 

6ªfeira | Casa da Cultura | Expo-

sição | Memória Jurídica como 

Fonte Histórica da Evolução em 

Sociedade | Núcleo de Paredes e 

Delegação de Paredes da Or-

dem dos Advogados

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:

TRISTANO MORRE

AUTOR:

ANTONIO TABUCCHI

Uma casa de campo al-

gures na Toscana. Um tórri-

do mês de agosto no último 

ano do século XX. Tristano, 

um homem que combateu 

pela liberdade do seu país 

sob o nome de uma perso-

nagem de Leopardi, chama 

à sua cabeceira um escritor 

que em tempos se terá, 

aparentemente, inspirado 

nele para a feitura de um 

romance. 

Que é o heroísmo? Que 

é a cobardia? E a coragem? 

E a traição? Enquanto ago-

niza, oprimido pela gangre-

na e as cefaleias, sob o efei-

to da morfina que lhe é ad-

m i n i s t ra d a ,  Tr i s t a n o 

reconstitui um passado es-

quivo e esboça o panorama 

de sessenta anos de histó-

ria da Itália.

I Curso de Direção e 

orientadas pelo Maestro 

Fernando Marinho na Fun-

dação A Lord. A iniciativa 

decorreu entre 16 e 20 ou-

tubro sob a batuta do 

maestro convidado Fer-

nando Marinho e do maes-

tro titular e diretor Rui 

Leal.

Young Guitar Masters 
encheu Capela da Quintã

N
o dia 3 de no-
vembro, a ca-
p e l a  d a  s e -

n h o r a  d a  P i e d a d e  e m 
Quintã, na freguesia de 
Baltar, abriu as portas pa-
ra receber os jovens gui-
tarristas Vítor Oliveira e 
Pedro Moreira do proje-
to Young Guitar Masters.  

Depois de ter iniciado 
em Guimarães, esta ini-
ciativa chega agora ao 
município de Paredes e 
um dos objetivos avança-
dos pelo mentor deste 
projeto, Nuno Cajada é 
“promover a guitarra ba-
sicamente e jovens gui-
tarristas emergentes em 
início de carreira e aliar 
esse fato à promoção do 

património cultural. Pen-
samos em realizar uma 
série de concertos, mas 
em locais classificados ou 
em vias de classificação e 
criar um circuito de con-
certos regular em todos 
o s  m u n i c í p i o s  d e 
Portugal”.   

Quanto ao concelho 
de Paredes, o primeiro 

concerto teve casa cheia, 
neste caso, a capela da 
senhora da Piedade em 
Baltar.  A vereadora da 
cultura, Beatriz Meireles 
sublinhou a necessidade 
de descentralizar a cultu-
ra, neste caso, a música 
“realmente permite-nos 
conhecer espaços cultu-
rais diferentes, interes-

Susana Sousa  | texto

MÚSICA. Iniciativa destinada a jovens guitarristas portugueses ou residentes em 
Portugal em início de carreira dão em locais emblemáticos e históricos das várias 
cidades.

FOTOLEGENDA

santes,  intimistas que 
achávamos que combina-
va com o conceito do pro-
jeto”, disse. 

Quanto aos jovens mú-
sicos convidados, o fla-
viense Vítor Oliveira de 19 
anos, toca guitarra desde 
os 10 anos e ficou encan-
tado pela audiência “fiquei 
espantado não estava à 
espera de tanta gente, é 
uma ótima oportunidade 
para mostrar o nosso tra-
balho e para todos os gui-
tarristas que participam 
neste projeto”, disse o jo-
vem guitarrista. Opinião 
corroborada pelo colega, 
também guitarrista convi-
dado, e da mesma idade, o 
penafidelense Pedro Mo-
reira “o Young Guitar Mas-
ters é um projeto impor-
tante na divulgação do 
nosso trabalho e foi brutal 
ter casa cheia, é esse o 
nosso grande objetivo é 
trabalhar para viver mo-
mentos como este”, real-
çou Pedro Moreira. No 
concelho de Paredes estão 
agendados mais dois con-
certos, um no dia 22 de de-
zembro na Casa da Torre 
em Sobrosa e o outro no 
dia 19 de janeiro de 2019 
na igreja matriz de Senan-
de em Aguiar de Sousa.
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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

Sobre Futebol

Inicio hoje a minha cola-
boração com o Progresso de 
Paredes, a convite deste 
prestigiado jornal, que pas-
sei a ler desde a minha che-
gada, como treinador princi-
pal, ao grandioso Aliados 
Futebol Clube de Lordelo.

Espero que a minha abor-
dagem a determinados te-
mas possa ser de fácil e inte-
ressante leitura. Na maioria 
das vezes, darei a minha opi-
nião sobre temas actuais e, 
noutras ocasiões, poderei 
debruçar-me sobre ques-
tões que entenda serem 
úteis esclarecer os leitores.

Esta será sempre uma 
opinião de um treinador de 
futebol, de alguém que está 
em cargos de gestão e lide-
rança há 15 épocas despor-
tivas e com várias vivências. 
Estarei igualmente sempre 

disponível, pelo endereço 
aqui inscrito, para esclareci-
mento de dúvidas e para po-
der ser desafiado para abor-
d a r  d e t e r m i n a d a s 
temáticas.

Neste primeiro artigo fa-
lo sobre a problemática dos 
direitos de formação dos 
clubes formadores quando 
os atletas assinam contratos 
profissionais até aos 23 
anos.

Um jogador pode ser 
amador ou profissional. Um 
jogador profissional é aque-
le que celebra contrato de 
trabalho desportivo com um 
Clube, auferindo retribui-
ção pela prestação da sua 
atividade.

Os Clubes que participa-
rem na formação do jogador 
têm direito a uma compen-
sação de natureza financei-

ra, quando o mesmo celebre 
o primeiro contrato de tra-
balho desportivo até ao final 
da época em que complete 
23 anos de idade, no período 
compreendido entre os 12 
anos de idade e o dia em que 
o jogador celebre o primeiro 
contrato de trabalho (ou vol-
te a ser considerado como 
profissional nos trinta me-
ses seguintes após ter sido 
considerado amador e a 
compensação é devida no 
período compreendido en-
tre a reaquisição do estatuto 
de amador e a reaquisição 
do Estatuto de profissional). 
As compensações apenas 
são devidas aos clubes certi-
ficados pela Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF). 
No caso de, no decurso da 
época desportiva na qual se 
profissionalizou, o jogador 

Os direitos de formação sobre os jovens futebolistas

OPINIÃO

PUB

PUB
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JORNADA 9ªJOR. 

  28/10

AD Sanjoanense 2-1 SC Coimbrões

Amarante FC 1-0 Cinfães

Gondomar 1-1 Cesarense

Lusitano FCV 3-0 Leça

Sp. Mêda 0-1 Penalva Castelo

Gafanha 0-2 FC Pedras Rubras

Águeda 1-0 Paredes

U. Madeira 0-2 Lusitânia Lourosa

Marítimo B 2-1 Sp. Espinho

JORNADA 10ªJOR. 
  04/11

Gafanha 5-2 AD Sanjoanense

Penalva Castelo 2-1 Marítimo B

Leça 2-1 Amarante FC

Paredes 1-1 Lusitano FCV

Cinfães 1-1 Sp. Espinho

FC Pedras Rubras 0-0 Gondomar

Lusitânia Lourosa 2-0 Águeda

Cesarense 2-0 Sp. Mêda

SC Coimbrões 1-3 U. Madeira

JORNADA 10ªJOR. 
  27/10

Gondomar B 1-0 Vila Caiz

 28/10

Lixa 2-0 Vila Meã

Aliados Lordelo 0-0 Lousada

Baião 1-3 Rebordosa AC

Barrosas 5-2 Ermesinde 1936

Tirsense 1-0 S. Pedro da Cova

CD Sobrado 3-1 FC Vilarinho

SC Nun´Álvares 1-1 Aliança de Gandra

Freamunde 2-1 Sousense

JORNADA 11ªJOR. 
  03/11

Vila Meã 0-1 Aliados Lordelo

 04/11

Rebordosa AC 3-1 Lixa

Sousense 2-2 Lousada

Ermesinde 1936 1-2 Baião

Aliança de Gandra 1-0 Barrosas

S. Pedro da Cova 1-1 Gondomar B

Vila Caiz 4-3 CD Sobrado

FC Vilarinho 1-3 SC Nun´Álvares

Freamunde 1-1 Tirsense

JORNADA    11ª JOR. 

11/11
Gondomar vs SC Coimbrões
U. Madeira vs FC Pedras Rubras
Águeda vs Gafanha
Amarante FC vs Penalva Castelo
AD Sanjoanense vs Cesarense
Sp. Mêda vs Leça
Sp. Espinho vs Paredes
Lusitano FCV vs Lusitânia Lourosa
Marítimo B vs Cinfães

JORNADA    8 ª JOR. 

10/11
Leões Seroa vs Monte Córdova
GDC Ferreira vs ISC Sobreirense
M. G. Costa vs Escola Futebol 115
ADC Frazão vs Codessos

11/11
FC P. Rubras B vs Perafita B
Sp. Cruz vs Campo Lírio
Vandoma vs AC Gervide
ADR S. P. Fins vs 1º Maio Figueiró

JORNADA    9 ª JOR. 

17/11
Perafita B vs ADC Frazão

Codessos vs Leões Seroa

Monte Córdova vs GDC Ferreira

1º Maio Figueiró vs Sp. Cruz

18/11
ISC Sobreirense vs M. G. Costa

Campo Lírio vs Vandoma

AC Gervide vs FC P. Rubras B

Sporting S. Vitor ANU ADR S. P.  Fins

JORNADA    8 ª JOR. 

11/11
CCD Sobrosa vs UD Torrados

Lixa B vs FC Parada

AJM Lamoso vs Raimonda

Citânia de Sanfins vs AD Lustosa

FC Lagares vs Penamaior

USC Baltar vs Aliados Lordelo B

SC Salvadorense vs Lousada B

AD Várzea FC vs Baião B

JORNADA    9 ª JOR. 

18/11

UD Torrados vs Lixa B

FC Parada vs AJM Lamoso

Baião B vs Raimonda

AD Lustosa vs CCD Sobrosa

Penamaior vs Citânia de Sanfins

Aliados Lordelo B vs SC Salvadorense

Lousada B vs FC Lagares

AD Várzea FC vs USC Baltar

JORNADA    12 ª 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

JORNADA    12ª JOR. 

18/12

Paredes vs Marítimo B

FC Pedras Rubras vs Amarante FC

Cesarense vs Águeda

Leça vs AD Sanjoanense

Penalva Castelo vs Lusitano FCV

Gafanha vs U. Madeira

Cinfães vs Sp. Mêda

SC Coimbrões vs Sp. Espinho

Lusitânia Lourosa vs Gondomar

JORNADA    13ª JOR. 

18/11

Ermesinde 1936 vs Aliados Lordelo

Rebordosa AC vs Lousada

Sousense vs Vila Meã

Al. Gandra vs Lixa

FC Vilarinho vs Baião

Freamunde vs CD Sobrado

S. P. Cova vs SC Nun´Álvares

Vila Caiz vs Barrosas

Tirsense vs Gondomar B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 24 10

2 Gafanha 20 10

3 Penalva Castelo 19 10

4 Lusitânia Lourosa 18 10

5 Sp. Espinho 16 10

6 Lusitano FCV 16 10

7 AD Sanjoanense 16 10

8 U. Madeira 16 10

9 Águeda 15 10

10 Paredes 15 10

11 Cesarense 13 10

12 SC Coimbrões 12 10

13 Marítimo B 11 9

14 FC Pedras Rubras 11 10

15 Amarante FC 10 9

16 Cinfães 8 10

17 Leça 7 10

18 Sp. Mêda 0 10

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 31 11

2 Lousada 23 11

3 Sousense 19 11

4 Freamunde 18 11

5 Barrosas 16 11

6 Lixa 16 11

7 Aliados Lordelo 16 11

8 Tirsense 16 11

9 Vila Meã 16 11

10 S. Pedro da Cova 15 11

11 Ermesinde 1936 14 11

12 Aliança de Gandra 14 11

13 CD Sobrado 12 11

14 SC Nun´Álvares 10 11

15 FC Vilarinho 9 11

16 Gondomar B 9 11

17 Baião 8 11

18 Vila Caiz 7 11

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

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

JORNADA 6ªJOR. 
  27/10

Aliados Lordelo B 3-1 Baião B

Lixa B 1-2 AJM Lamoso

 28/10

CCD Sobrosa 1-2 Raimonda

Citânia de Sanfins 2-0 FC Parada

FC Lagares 3-1 UD Torrados

USC Baltar 6-3 Penamaior

SC Salvadorense 2-0 AD Lustosa

AD Várzea FC 2-4 Lousada B

JORNADA 7ªJOR. 
  03/11

Aliados Lordelo B 3-1 AD Várzea FC

Lousada B 1-0 USC Baltar

AD Lustosa 0-1 FC Lagares

 04/11

Baião B 4-1 AJM Lamoso

Raimonda 3-2 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

FC Parada 2-2 CCD Sobrosa

Penamaior 2-2 SC Salvadorense

JORNADA 6ªJOR. 

  01/11

ADC Frazão 0-1 ISC Sobreirense

Leões Seroa 5-1 Escola Futebol 115

GDC Ferreira 5-1 M. Gomes da Costa

FC Pedras Rubras B 4-4 Monte Córdova

Vandoma 1-0 Codessos

ADR S. Pedro de Fins 3-2 AC Gervide

Sp. Cruz 2-2 Perafita B

Sporting S. Vitor ANU Campo Lírio

JORNADA 7ªJOR. 
  03/11

Campo Lírio 2-0 ADR S. P. Fins

 04/11

ISC Sobreirense 2-0 Leões Seroa

Escola Futebol 115 2-2 GDC Ferreira

Monte Córdova 5-2 ADC Frazão

Codessos 2-2 FC Pedras Rubras B

AC Gervide 1-2 Sp. Cruz

Perafita B 2-0 Vandoma

1º Maio Figueiró ANU Sporting S. Vitor

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 17 7

2 SC Salvadorense 16 7

3 Lousada B 15 7

4 Citânia de Sanfins 14 7

5 USC Baltar 14 7

6 Aliados Lordelo B 14 7

7 AD Várzea FC 12 7

8 UD Torrados 9 7

9 Raimonda 9 7

10 AJM Lamoso 8 7

11 Penamaior 7 7

12 CCD Sobrosa 6 7

13  Lixa B 6 7

14 FC Parada 4 7

15 Baião B 4 7

16 AD Lustosa 2 7

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 15 6

2 Monte Córdova 13 6

3 GDC Ferreira 11 6

4 Perafita B 11 6

5 FC Pedras Rubras B 10 7

6 Vandoma 9 7

7 Codessos 9 6

8 ADR S. Pedro de Fins 9 7

9 Campo Lírio 8 5

10 Sp. Cruz 8 7

11 Leões Seroa 8 6

12 AC Gervide 7 5

13 M. Gomes da Costa 7 6

14 Escola Futebol 115 5 7

15 ADC Frazão 3 6

16 1º Maio Figueiró 1 5

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

FUTEBOL

ser transferido para um 
Clube que participe em di-
visão competitiva superior 
à do Clube com o qual cele-
brou o primeiro contrato de 
trabalho desportivo, o novo 
Clube fica obrigado a pro-
ceder ao pagamento, aos 
Clubes formadores, da 
compensação aplicável de-
duzida do valor pago pelo 
Clube que profissionalizou 
pela primeira vez o jogador 
em causa.

Para apuramento do va-
lor devido são aplicadas as 
percentagens de 5% nas 
épocas dos 12º, 13º, 14º e 
15º aniversário do atleta e 
de 10% nas épocas do 16º ao 
23º sobre os valores defini-
dos pela FPF, publicados to-
das as épocas no Comunica-
do Oficial nº1 da FPF. Se o 
clube que faz contrato pro-
fissional é de 1ª Liga terá de 
pagar 90.000€, a distribuir 
aos clubes formadores, me-
diante o número de anos e 
respectivas percetagens; se 
for um clube da 2ª Liga são 
40.000€; do Campeonato 
de Portugal  (CdP)  são 
30.000€; e se for de outros 
campeonatos são 10.000€. 
Se o USC Paredes (CdP) faz 
contrato profissional com 
um atleta de 22 anos que, 
dos 12 aos 13 anos esteve no 
Sobreirense, o Sobreirense 
recebe 10% de 30.000€ 
(3.000€); dos 14 aos 16 anos 
esteve no Baltar, o Baltar re-
c e b e  2 0 %  d e  3 0 . 0 0 0 € 
(6.000€); e dos 17 aos 21 
anos esteve no Rebordosa, o 
Rebordosa recebe 50% de 
30.000€ (15.000€).

Atentos a esta obrigato-
riedade, muitos clubes de-
sistem de contratar futebo-
listas de 18, 19 e 20 anos, 
nos seus primeiros e impor-
tantes anos de seniores, 
pelas compensações finan-
ceiras, ficando sonhos e sa-
crifícios de muitos jovens e 
famílias pelo caminho. Se 
me perguntam se acho que 
os clubes que participam na 
formação dos atletas de-
vem ser compensados para 
investir na formação dos 
demais, concordo, mas sou 
mais favorável a outro siste-
ma que promova a aposta 
nesses atletas do que este 

que promova a aposta em 
jogadores noutras circuns-
tâncias, como os estrangei-
ros. Além do mais será que 
esses valores são para in-
vestimento nas formações? 
E será que os jovens já não 
participam nos seus clubes 
nos seus processos formati-
vos? É só o clube que parti-
cipa? Muitas questões se 
levantam e há pano para 
mangas. Mas parece-me 
que não há reflexão e as leis 
são apenas ditadas pela 
FPF.

Além disto, existe uma 
contribuição de solidarieda-
de que é paga pelo Clube 
que regista o jogador, de 
0,25% da época do 12º ao 
15º aniversário do atleta e 
de 0,5% nas épocas do 16º 
ao 23º aos Clubes que for-
maram o atleta (máximo de 
5%) sempre que um jogador 
profissional for transferido 
antes do termo do seu con-
trato. Por exemplo, a recen-
te transferência de Cristia-
no Ronaldo do Real Madrid 
para a Juventus, de 100 mi-
lhões de euros, proporcio-
nou distribuir 5% da mesma 
para os clubes formadores, 
ou seja, 5 milhões de euros. 
O Nacional recebeu 0,25% 
de 5 milhões (250 mil euros) 
pelo 12º aniversário de Ro-
naldo ter sido como jogador 
dos madeirenses, o Sporting 
recebeu 2,25% dos 5 mi-
lhões (2,25 milhões) por Ro-
naldo ter estado no Sporting 
dos 13 aos 18 anos, e o Man-
chester United recebeu 2,5 
milhões (2,5% de 5 milhões) 
pelo português ter estado 
do 19º ao 23º aniversário 
dos ingleses.

Esta contribuição de soli-
dariedade, esta sim, na mi-
nha opinião, é justa, e que 
até podia ser superior se 
fossem eliminados os atrás 
referidos direitos de forma-
ção, que tantas vezes impe-
dem os atletas de terem 
oportunidades em melhores 
clubes.

Juvenal Brandão
juvenalbrandao@gmail.com
Treinador de Futebol UEFA 

Pro (Grau IV)
Licenciado em  

Gestão de Desporto
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA ALICE MOREIRA
Faleceu no dia 1 de novembro com 85 anos.  
Era natural de Cete- Paredes e residente  
na Rua de Fontelas, n.º 7, Cete, Paredes.  
Era viúva de José Joaquim Teixeira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

CETE / PAREDES

FALECEU

MARIA AMÉLIA DE SOUSA
Faleceu no dia 31 de outubro com 91 anos.  
Era natural de Penafiel e residente  
na Rua Infante D. Henrique, n.º 67, Paredes.  
Era viúva de Aníbal Ferreira Borges.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida
 

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

PAREDES

FALECEU

DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA
Faleceu no dia 4 de novembro com 85 anos.  
Era natural de Ribeira de Pena (Salvador) - 
Ribeiro de Pena e residente na Rua José Pedro, 
n.º 74, Lordelo, Paredes. Era casado com Alzira 
de Jesus 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 10 de novembro às 19:30 horas na 
Igreja de Lordelo, 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  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

AUGUSTO 
MOREIRA GONÇALVES
Faleceu no dia 30 de outubro com 83 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Calçada do Pintém, n.º 37,  Lordelo   Paredes.   

Era casado com Maria Fernanda Moreira da Silva Gonçalves.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA MARGARIDA 
DE OLIVEIRA FREITAS
Faleceu no dia 1de novembro com 85 anos.  
Era natural e residente em, Louredo, Paredes. 

Era viúva de José Alves Ferraz.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MANUEL DE SOUSA FREIRE
Faleceu no dia 29 de outubro com 67 anos.  
Era natural de Nevogilde- Lousada e residente 
em, Beire, Paredes. Era casado com Eva José 
Nunes de Sousa Freire.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO 
DE JESUS PINHEIRO
Faleceu no dia 25 de outubro com 63 anos. 
Era natural de Bitarães- Paredes e residente 
em, Real, Vila Meã. Era casado com Palmira 

Rebelo dos Santos Cunha.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

REAL / VILA MEÃ

FALECEU

MARIA TERESA 
DE OLIVEIRA FARIA
Faleceu no dia 27 de outubro com 62 anos.  
Era natural de Gondalães - Paredes e residente 
em, Beire, Paredes. Era casada com Luís Gaspar 

Moreira Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANA MOREIRA 
TEIXEIRA DO COUTO
Faleceu no dia 26 de outubro com 76 anos. Era 
natural de Besteiros-Paredes e residente em 

Mouriz, Paredes. Era viúva de Manuel Ferreira Carneiro.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral, bem como nas missas de 
7º dia da sua ente querida Ana Couto.  

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

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

MOURIZ / PAREDES
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AGRADECIMENTOS

 

O Jornal "O Progresso de Paredes" associa-se 

a dor da família de Maria Amelia de Sousa que 

faleceu com 91 anos, no passado dia 31 de 

outubro. A todos os seus familiares, a redação 

e administração do jornal endereça as mais 

respeitosas e sinceras condolências. Maria 

Amelia de Sousa era mãe  do sr. Aníbal Borges, 

comercial  d'O Progresso de Paredes, a quem 

endereçamos um especial pesar por esta 

perda.

AGRADECIMENTOS

 

O Jornal "O Progresso de Paredes" associa-se 

a dor da família de Ana Moreira Teixeira do 

Couto que faleceu com 76 anos, no passado 

dia 26 de Outubro. A todos os seus familiares, 

a redação e administração do jornal endereça 

as mais respeitosas e sinceras condolências. 

Ana Moreira Teixeira do Couto era mãe  do sr. 

José Paulo Couto, gerente da funerária Val de 

Sousa, a quem endereçamos um especial pesar 

por esta perda.

FALECEU

MARIA AMÉLIA 
ALVES DOS SANTOS
(Café Espanhol- Vilela)
Faleceu no dia 31 de outubro com 78 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente na Av. 

Nossa Senhora de Fátima, n.º 70, Vilela, Paredes. Era viúva de 
Daniel Carneiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Seus filhos e demais família, vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 10 de novem-
bro, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

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

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
VILELA / PAREDES

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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