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A divercol deseja a todos os clientes e amigos um Santo Natal e um Feliz 2019

Um Santo Natal e um Feliz 2019

“O nosso objetivo é que o  
ordenamento do território vá ao  
encontro da vontade da população 
do concelho de Paredes“PÁG. CENTRAIS

FRANCISCO LEAL, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES SOBRE A REVISÃO DO PDM

Magia do Natal espalha-se pelo concelho PÁG. 7

JOVEM CASAL DE PAREDES MORRE  
ESMAGADO NA A41  
PÁG. 4

ATEOU 58 FOGOS FLORESTAIS  
EM ASTROMIL
PÁG. 4

PERDAS DE TEMPO NO FUTEBOL,  
ESTÁ NA HORA DE AGIR.
CRÓNICA DE JUVENAL BRANDÃO
PÁG. 8
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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

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

D
escoberto na Etiópia, o 
café é uma das bebidas 
mais consumidas em to-

do o mundo devido ao seu aroma 
característico e sabor intenso. O 
café em grão é um alimento muito 
completo: é rico em fibras, gordu-
ras de boa qualidade, vitaminas 
do complexo B, fósforo, magné-
sio, potássio e antioxidantes (po-
lifenóis). Os polifenóis encontra-
dos no café apresentam diversos 
benefícios para a saúde, como a 
diminuição dos níveis de coleste-
rol e melhoria a sensibilidade à 
insulina, facilitando o controlo da 
diabetes. O café também parece 
ajudar a manter as funções cogni-
tivas no envelhecimento e na pre-
venção do efeito degenerativo 
associado à idade e, portanto, na 
prevenção de doenças como o 
Parkinson e Alzheimer. Estes be-
nefícios são atribuídos à presen-
ça de cafeína e compostos antio-
xidantes. A cafeína é considerada 
um estimulante psicoativo que 
pode influenciar o humor, com-
portamento e os níveis de alerta e 
concentração. O seu teor no café 
depende de vários fatores, como 
por exemplo, a variabilidade da 
planta do café, o método de pre-
paração e a quantidade de café 
utilizada (no café cheio há maior 
quantidade de cafeína do que no 
café curto). É também importan-
te lembrar que mesmo o desca-
feinado apresenta um teor de ca-
feína (1-5 mg). No que respeita à 
toma de cafeína e outros estimu-
lantes em crianças e adolescen-
tes, desencoraja-se o seu consu-
mo, e é importante ter em aten-
ção que a introdução da cafeína 
de forma precoce é cada vez mais 
comum, já que podemos encon-
trá-la nos refrigerantes e nos 
chocolates, consumidos pela ge-
neralidade das crianças.

Café, quais os 
seus efeitos 
na saúde?

       TRIBUTO …

O 
Concelho de Paredes foi, e continua 
a ser, uma terra de acolhimento. 
Sempre houve tendência para aco-

lher pessoas que se encantavam com os costu-
mes e com o trato cortês dos naturais. Paredes 
recebeu figuras que ficaram na história por te-
rem marcado a vida de muitas pessoas, e sempre 
soube reconhecê-las pelos seus méritos. O tri-
buto desta semana é para a Professora Berta 
Conceição Pereira, vulgarmente conhecida por 
D. Berta Amaral. Nasceu em Chaves, no ano de 
1913, filha de um Professor Primário e de uma 
proprietária de uma Estalagem. Ficou órfã de 
pais muito jovem e com outros três irmãos foi 
acolhida pelo tio Padre Armando Pereira, Páro-
co de Castelões de Cepeda - Paredes. Aqui cres-
ceu e foi educada. Naturalmente quis ser Pro-
fessora Primária como o seu pai e, para isso, teve 
o apoio do seu tio Pe. Armando. Como extraordi-
nária aluna da Escola Normal, chegou a Profes-
sora Primária ainda muito jovem. Com prefe-
rência de escolha de Escola, foi colocada em 

Freamunde, passando mais 
tarde pela Madalena, Bita-
rães e, por fim, Paredes, onde 
trabalhou até se aposentar ao 
fim de 40 anos de empenhado 
serviço. Por amor à causa de-
dicou-se aos alunos “mais difí-
ceis”, que ela tratava com o 
máximo carinho e conduzia 
facilmente ao topo da instru-
ção primária, com a sua forma 
apaixonada, dedicada, empe-
nhada e com inusitada verti-
calidade, que entusiasmava 
quem com ela lidava ou se 
cruzava. Era muito alegre e transmitia afetivida-
de, pelo que os mais desfavorecidos daquela 
época a rodeavam, porque sabiam que eram 
protegidos. Tinha o dom da poesia e era apaixo-
nada pelo teatro, na escola, em casa e através do 
jornal Progresso de Paredes, e organizava festas 
com tal empenho que ninguém ficava de fora. 

Conheceu um conceituado 
médico veterinário de Pi-
nhel, que cá foi colocado, 
com quem casou e procla-
mava ser a paixão da sua vi-
da. Daí constituiu uma famí-
lia feliz e de tendência bas-
t a n t e  r e l i g i o s a ,  q u e 
recuperaram a capela do 
Calvário do seu estado dani-
ficado e a embelezaram, pa-
ra gosto dos fiéis da Paró-
quia. Tinha o gosto e o “selo” 
do seu tio, Padre Armando. 
Pela sua intervenção social 

apaixonada e pela disponibilidade para a família 
e os outros, era estimada e tratada com deferên-
cia. Tornou-se muito conhecida, popularmente, 
como D. Berta Amaral e assim será lembrada 
pelos Paredenses do seu coração e por quem ela 
fez feliz, que muitos foram. Partiu em 2000. 
Obrigado e descanse em paz.

Profª Berta da Conceição Pereira (D. Berta Amaral)

POR: GASTÃO MOREIRA

Poucas coisas fazem um homem 
chorar. Conseguimos falar de 
um casamento falhado, de pro-

blemas com os filhos, de problemas pro-
fissionais, de decisões de negócios de-
sastrosas e de sofrimento físico, de olhos 
secos.

Quando um homem adulto chora é, 
geralmente, por causa do Pai. 

O Pai pode ser odiado ou venerado, 
esteja vivo ou morto. Pode ser a história 
da ausência do pai, a sua presença dolo-
rosa ou as suas limitações de espírito e 
sentimentos. 

A palavra Amor raramente está pre-
sente nas histórias que os homens con-
tam, mas é disso que todas elas falam. Os 
Pais e os filhos são os actores de uma 
história de Amor, às vezes não corres-
pondido – Nestes casos uma história 
contada com dor, revolta, tristeza e 
vergonha.

É verdade que um fosso emocional 
separa a maior parte dos filhos dos seus 
pais, e isso é particularmente destrutivo 

para os rapazes devido ao papel central 
que o pai desempenha na visão que o fi-
lho tem de si mesmo. Para muitos filhos, 
a fenda emocional que existe entre eles e 
os pais é uma fonte permanente de tris-
teza, revolta, amargura ou vergonha. 

A distância emocional impede muitos 
homens bons de serem pais melhores; 
mas não diminui o desejo dos filhos de 
proximidade. Por muito distante que o 
pai esteja, no mais profundo de si, o filho 
deseja ser reconhecido e amado por ele.

Acresce que os filhos têm o desejo de 
serem bem vistos e amados pelos seus 
pais em qualquer idade. E mesmo que os 
seus pais já não estejam vivos.

É certo que há Homens que dizem 
que querem ser melhores com os filhos 
do que os seus pais foram, e ao mesmo 
tempo dizem que os filhos “não lhes dão 
ouvidos”, “não compreendem”, são 
agressivos, os desiludem, ou pior. E há 
filhos que descrevem os pais em termos 
igualmente desagradáveis, como ho-
mens que não ouvem, não compreen-
dem e exigem respeito sem o darem em 
troca.

É tudo verdade, mas o que aparente-
mente afasta, na realidade, apenas mos-
tra o cordão umbilical que também exis-
te entre Pais e filhos (e só nos estamos a 
referir ao género masculino) e é impossí-

vel de cortar. Há mães que procuram 
aproximar estes pais e filhos. 

Outras mulheres apenas se zangam 
com os maridos por estes se não envol-
verem mais na vida dos filhos.

Outras … esforçam-se ao máximo pa-
ra afastar os Pais dos Filhos, provavel-
mente inconscientes do comportamen-
to anti-natura que estão a ter. 

No meio disto tudo, há quem conclua 
que os rapazes com mais recursos emo-
cionais e com mais capacidade de recu-
peração são aqueles cujos pais fazem 
parte do tecido familiar, cujos pais se in-
teressam por eles e o mostram de modo 
reconfortante e consistente.

Infelizmente, só uma minoria dos pais 
tem este tipo de relacionamento com os 
filhos.

Seja como for, disse um dia Mark 
Twain que, por volta dos 12 anos, um ra-
paz escolhe um homem para admirar e 
imita-o durante o resto da vida. Embora 
nem sempre o saiba, ou faça o que pode 
para o evitar, esse homem é, geralmente, 
o Pai. 

Caro Leitor o Universo de leitores 
deste editorial divide-se em dois gran-
des grupos: Os que se revêm nestas pala-
vras e o daqueles que pensam que elas 
nada têm a ver consigo.

A que grupo pertences tu?

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

O legado do desejo e da distância
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Jovem casal de 
Paredes morre 
esmagado  
na A41

U
m casal de Pare-
des morreu em 
consequência de 

um acidente de viação com 
seis viaturas na A41 em Gon-
domar. O fatídico acidente 
ocorreu na noite de 29 de 
novembro, ao quilómetro 
4 7 ,  n o  s e n t i d o 
Gondomar-Gaia.

As vítimas, Joana Vanes-
sa Teixeira de Bessa Ferreira, 
25 anos, residente na Aveni-
da Central de Reiros, Vando-
ma e José Luís dos Santos 
Pacheco, 22 anos, morador 
no Cantinho da Pinta, em Vi-

lela, ainda foram assistidas 
no local por uma equipa da 
VMER, mas não resistiram 
aos ferimentos. Os óbitos fo-
ram declarados no local. O 
acidente terá sido potencia-
do pelo nevoeiro intenso que 
se fazia sentir na altura e que 
terá obrigado à paragem de 
uma viatura em plena au-
toestrada,  na via mais à 
esquerda.

Seguiu-se uma carrinha 
de caixa aberta que parou de 
imediato.

Alguns dos carros que se-
guiam na retaguarda não 
conseguiram parar e deu-se 
o acidente em cadeia.

A viatura onde seguia o 
jovem casal paredense ainda 
conseguiu parar a tempo evi-

tando embater com um ca-
mião. Mas outra viatura que 

vinha atrás abalroou o carro 
do casal  que acabaria por ser 

projetado com violência 
contra o camião.

António Orlando  | texto

Ateou 58 fogos florestais 
em Astromil

A Polícia Judiciária (PJ) 
deteve no dia 22 de novem-
bro um marceneiro, de 40 
anos, suspeito de 58 incên-
dios florestais ocorridos 
este ano, entre maio e ou-
tubro, no concelho de Pa-
redes. Segundo as autori-
dades, os incêndios lavra-
r a m  n a  l o c a l i d a d e  d e 
Astromil e "terão sido pro-
vocados com recurso a is-
queiro, em locais escondi-
dos, para a propagação se 
desenvolver insidiosamen-
te". A investigação da PJ 
começou depois de ter sido 
alertada pela proteção civil 
distrital do Porto, "que re-
ferenciou o elevado índice 
de ignições florestais na-
quela localidade".

Presente a tribunal o 
marceneiro saiu em liber-
dade depois de o pai do ar-
guido ter garantido que o 
vai vigiar ao juiz de instru-
ção criminal da Comarca 

Porto Este, no Tribunal de 
Marco de Canaveses. 

O marceneiro está obri-
gado a apresentar-se pe-
riodicamente na GNR. 

O alegado incendiário - 
que só não ateou fogos du-
rante o mês de setembro 
por estar medicado - foi 
detido pela PJ e confirmou 
t e r  u s a d o  s e m p r e  u m 
isqueiro. 

O mesmo indeviduo na 
terça-feira anterior à de-
tenção terá tentado fazer 
explodir a casa da tia, ligan-
do a garrafa de gás ao fo-
gão, mas, como não resul-
tou, no dia seguinte e, após 
partir um vidro de uma ja-
nela, terá ateado fogo às 
cortinas. Algumas horas 
depois, terá também entra-
do na moradia de um vizi-
nho e terá colocado acen-
dalhas a arder no quadro 
elétrico ateando novo 
incêndio.

Ferrovia no Vale do Sousa vai ser debatida n´A Celer 
“A mobilidade como fac-

tor de coesão territorial” é o 
tema de uma conferência 
que vai decorrer na próxima 
segunda-feira, dia 10 de 
Dezembro, na Cooperativa 
A Celer, em Rebordosa. O 
objectivo da sessão, que 
contará com vários especia-
listas e autarcas é, nomea-
damente, debater a impor-
tância da criação de uma 
nova linha ferroviária que 
atravesse o Vale do Sousa.

A sessão de encerramen-
to conta com Carlos Fer-
nandes, vice-presidente 
das Infra-Estruturas de 
Portugal, Fernando Freire 
de Sousa, presidente da Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
d o  N o r t e ,  e  G u i l h e r m e 
D’Oliveira Martins, secre-
t á r i o  d e  E s t a d o  d a s 
Infra-Estruturas.

Refira-se que a ideia da 
nova linha ferroviária par-
tiu do autarca de Paços de 
Ferreira, Humberto Brito. 

Um estudo inicial já foi en-
tregue ao Ministro das in-

fraestruturas pelos autar-
cas de Felgueiras, Lousada, 

Paços de Ferreira, Paredes 
e Valongo.

Viatura em seguiam as vítimas ficou desfeita

FO
TO

:D
R

Linha do Douro pode ter ramal para o Vale do Sousa
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Dia Internacional das Cidades Educadoras  
evocado pelo Conservatório de Música de Paredes 

Paredes associou-se às 
comemorações do Dia In-
ternacional das Cidades 
Educadoras, assinalado no 
dia 30 de novembro, com 
um apontamento musical 
protagonizado pelos alunos 
do ensino articulado do 
Conservatório de Música 
de Paredes que interpreta-

ra m  o  h i n o  d a s  c i d a d e s 
educadoras.

Em 2016, iniciou-se a co-
memoração do Dia Interna-
cional das Cidades Educa-
doras com o propósito de 
assinalar em simultâneo e 
de modo global este movi-
mento internacional. A data 
escolhida marca a procla-

mação da Carta das Cida-
des Educadoras em 30 de 
novembro de 1990.

Atualmente, a Associa-
ção possui 487 cidades as-
sociadas de 4 continentes.

O Vereador do Pelouro 
da Educação da autarquia 
paredense, Paulo Silva, as-
sistiu à performance da or-

questra do Conservatório 
de Música de Paredes e des-
tacou “o prestígio da insti-
tuição de ensino da música 
no Concelho" e sublinhou a 
importância "do trabalho 
em rede e a partilha de boas 
práticas que a Associação 
das Cidades Educadoras 
promove”.

Plano de gestão do Parque das Serras do Porto 
aposta na prevenção de incêndios
AMBIENTE. Paredes quer passadiço na Senhora do Salto e alojamento local em Aguiar de Sousa e na Sobreira

A 
Associação Par-
que das Serras do 
Porto apresen-

tou em Paredes o Plano de 
Gestão que pretende imple-
mentar na mancha verde 
que atravessa os concelhos 
d e  P a r e d e s ,  Va l o n g o  e 
Gondomar. 

Uma das pretensões, re-
velada pelo Presidente da 
Câmara de Paredes, Alexan-
dre Almeida, passa pelo de-
sejo da construção de um 
passadiço entre a Senhora 
do Salto e a Torre do Castelo 
de Aguiar de Sousa. O autar-
ca revelou que já está a ser 
feito o estúdo prévio para 
depois o submeter à aprova-
ção da Associação Serras do 
Porto. O autarca a pensar 
nas atividades de lazer e tu-
rismo quer também que as 
antigas escolas primárias de 
Aguiar de Sousa e da Sobrei-

ra sejam transformadas em 
alojamento local. 

No global ,  o  Plano de 
Gestão do Parque Serras do 
Porto dá prioridade às medi-
das de prevenção de incên-
dios florestais e de preser-
vação do património con-
c e r t a d a s  e n t r e  o s  t r ê s 
municípios associados.

O combate às plantas in-
vasoras, com um investi-
mento de 100 mil euros, a 
limpeza das margens dos 
rios Ferreira e Sousa, e a 
criação de um trilho que una 
os três concelhos são outras 
propostas reveladas na ses-
são em que marcaram pre-
sença, além do anfitrião Ale-

x a n d r e  A l m e i d a ,  M a r c o 
Martins de Gondomar e Jo-
s é  M a n u e l  R i b e i r o  d e 
Valongo.  

Quanto ao plano própria-
mente dito que norteará as 
ações durante os próximos 
anos numa área de seis mil 
hectares de terreno. Uma 
das dificuldades à execução 

do plano tem a ver com a 
propriedade dos terrenos a 
intervencionar. “A maioria 
do território é formado por 
terrenos privados, o que de-
termina a necessidade de 
envolver as pessoas, as insti-
tuições e as empresas, no-
meadamente nas políticas 
de ordenamento que previ-
nam a ocorrência de fogos 
florestais”, fizeram notar, em 
uníssono, os três autarcas 
presentes.

JOSÉ MANUEL RIBEIRO,

AUTARCA DE VALONGO

“Quero elogiar o empe-
nho dos quadros técnicos 
dos três municípios e de ou-
tras instituições, nomeada-
mente universidades, na 
elaboração deste plano de 
gestão. Nos primeiros anos 
investimos em conhecimen-
to e agora num plano de ges-
tão. Quando tivermos o cor-
po técnico no território, es-
se vai ter conhecimentos.”

António Orlando  | texto

Associação 
Serras do Porto 
tem novo líder

A assembleia-geral ser-
viu também para a pas-
sagem de testemunho 
na presidência da asso-
ciação de municípios, 
que passou a ser lidera-
da por Marco Martins, 
presidente da Câmara 
de Gondomar, cumprin-
do a regra da rotativida-
de no exercício daquele 
cargo, sucedendo a José 
Manuel Ribeiro. Marco 
Martins considerou que 
a maioria dos cidadãos 
do Grande Porto não 
conhece “esta riqueza" 
do Parque.
"É hora de batermos à 
porta de todos para os 
trazermos para o proje-
to", reforçou, observan-
do que, até ao momen-
to, o investimento já 
realizado partiu exclusi-
vamente dos recursos 
financeiros das Câma-
ras de Paredes, Valongo 
e Gondomar.

Autarcas de  Paredes, Valongo e Gondomar

Marco Martins

A Tintas 2000 deseja  
a todos os clientes e amigos  
Santo Natal e um Feliz 2019
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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

■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

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

Feliz Natal e um Feliz 2019

Feliz Natal e um Feliz 2019

Feliz Natal e um Próspero Ano 2019

Feliz Natal e um Próspero Ano 2019

Feliz Natal e um Feliz 2019
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Magia do Natal espalha-se pelo concelho
FESTA. O músico Toy abriu no passado dia 1 de dezembro a programação de Natal, Ano Novo e Reis levada a cabo pela autarquia de 
Paredes em parceria com a Associação de Empresas de Paredes (ASEP). Este ano há um reforço de 20 mil euros do orçamento da 
animação natalícia fixando-o nos 85 mil euros.

E
spalhar magia por 
Paredes”, assim se 
volta a designar a 

animação natalícia, inclui 
um vasto programa que 
promete chegar a todas as 
freguesias do concelho, no-
meadamente através de 
um comboio com o Pai Na-
tal, que percorrerá as prin-
c i p a i s  r u a s  d e  c a d a 
localidade. 

A Casa da Cultura aco-
lhe a Árvore de Natal Habi-
tável, resultado da parceria 
com a Escola Superior de 
Artes e Design, cuja execu-
ç ã o  t eve  c o m o  o b j e t i vo 
“provocar” a capacidade 
criativa dos designers de 
Paredes.

Outra das novidades é a 
tenda gigante, localizada 
no Parque José Guilherme, 
que acolhe o tradicional 
Mercado de Natal. Aí vai 
d e c o r r e r  o  e s p e t á c u l o 
“Capuchinhos de Natal”, is-
to já depois do musical “Pe-
ter Pan” ter passado por ali 
no último domingo.

O presépio feito pela 
Paróquia de Castelões de 
Cepeda, este ano assentou 
arraiais junto à Loja Intera-
tiva de Turismo, num dos 
t o p o s  d a  A v e n i d a  d a 
República.

O comércio local foi de-
safiado a realizar “Montras 
de Natal”. O vencedor rece-
berá 500 euros. Nas rotun-
das da cidade voltará a ha-
ver exposição de Árvores 
de Natal construídas pelos 
alunos do pré-escolar e do 
primeiro ciclo.  Na Igreja 
Matriz de Paredes haverá 
dois concertos com o Con-
servatório de Música de 
Paredes e com o Coro da 
Paróquia de Castelões de 
Cepeda.

O tradicional espectá-
culo de patinagem artística 

d e  N a t a l  d a  A s s o c i a ç ã o 
Desportiva de Patinagem 
Artística de Paredes este 
ano tem por base o filme de 
animação “Coco”  e será en-

cenado a 15 e 16 de dezem-
bro como habitualmente 
no Pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo.

Destaque, ainda, para 

dois momentos solidários, 
amanhã, 8 de dezembro, 
realiza-se um concerto be-
neficiente na Casa da Cul-
tura de Paredes, que servi-
rá para ajudar a fazer obras 
na casa de uma família com 
grandes dificuldades eco-
nómicas e a marcha solidá-
ria na véspera da noite da 
consoada, a 23 de dezem-
bro,  com a presença das 
bandas filarmónicas, que 
reverterá para a compra de 

uma cadeira de rodas elé-
trica para a jovem, Ana Ri-
t a ,  p o r t a d o r a  d e 
deficiência.

O  m ú s i c o  p a r e d e n s e 
Mário Pedrosa é o convida-
do para dar o concerto de 
Passagem D´Ano, a 31 de 
dezembro, seguido de fogo 
de artificio.

A II edição do “Espalhar 
magia por Paredes” prolon-
ga-se até 6 de janeiro de 
2019.

António Orlando  | texto

Alexandre 
Almeida

Presidente 
da Câmara de Paredes

“O aluguer de uma tenda 
por 10 mil euros, o  refor-
ço na iluminação e o alar-
gamento do comboio às 
freguesias, justificam o 
aumento do investimen-
to com o propósito de in-
crementar e melhorar a 
programação. Para o ano 
e ultrapassadas as restri-
ções financeiras preten-
demos ir muito mais lon-
ge com o intuito de dar 
vida a Paredes”.

Beatriz Meireles

Vereadora com o pelouro 
da Dinamização Cultural 
e do Turismo

“O comboio de Natal re-
gressa com a presença do 
pai Natal, e desta vez vai 
chegar a todas as fregue-
sias. Fizemos esse esfor-
ço. O concerto benefi-
ciente vai permitir recu-
perar a casa de banho da 
casa de uma família 
carenciada.”

Elias Barros

Vereador com o pelouro 
das Atividades
Económicas

“Quero elogiar esta parce-
ria com os empresários, 
que vai dinamizar o comér-
cio local, como o concurso 
de montras de natal.”

Alberto  
Pereira Leite

presidente da ASEP 

“Esta parceria entre a Câ-
mara e a ASEP favorece a 
atividade empresarial do 
concelho.”

Espetáculo do Peter Pan teve casa cheia
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Sobre Futebol

Está na hora de se discu-
tir o futebol a sério. Está na 
hora de se dar passos em 
frente e não de todos pensa-
rem “eu não vou mudar o 
mundo”. É preciso que árbi-
tros, jogadores, treinadores 
e dirigentes queiram um fu-
tebol melhor. Acima de tudo, 
u m  f u t e b o l  p o r t u g u ê s 
melhor. 

Têm de ser feitas coisas 
“simples”, como mudar algu-
mas regras e insistir em hábi-
tos diferentes. As regras 
mudadas por quem tutela as 
competições e os hábitos 
dos árbitros, jogadores, trei-
nadores e dirigentes. É pre-
ciso aumentar o tempo útil 
de jogo, por isso, acabar com 
as perdas de tempo.

Em concreto: os árbitros 
não podem demorar a regis-
tar os cartões, nem podem 
impedir o reinício do jogo 
para o fazerem; os jogadores 
têm de ser substituídos pelo 
local mais próximo; não po-
de haver substituições na-
quela paragem em que um 
jogador se atira para o chão 
para pedir assistência médi-
ca; os árbitros não podem 
parar o jogo porque um joga-
dor está no chão, quando 
não seja um choque de cabe-
ça ou um motivo visivelmen-
te grave (lesões musculares, 
pancadas, ou semelhantes, 
não podem ser motivos de 
interrupção de jogo); um jo-
gador que se lesione próxi-
mo da linha lateral, não pode 
ser assistido dentro do cam-
po, tem de sair pelo próprio 
pé; os jogadores que saem 
do campo para serem assis-
tidos só deviam poder voltar 
com o jogo parado; quando 
há aquelas “pegas” de joga-
dores uns com os outros, e 
havendo outros que quei-
ram seguir o jogo, o árbitro 
devia deixar o jogo correr; o 
árbitro devia deixar sempre 
uma equipa que queira mar-
car faltas rápido; não ter a 
bola totalmente parada ou 
ter a bola 1, 2, 3, 4, ou até 10 
metros mais à frente em de-

terminadas zonas do campo 
(inofensivas) não devia ser 
motivo para parar a bola ou 
mandar pôr a bola mais atrás 
– siga o jogo!; um jogador 
que discuta com o árbitro 
não devia ser expulso (saía 3 
minutos); sempre que um 
jogador perdesse tempo 
(num lançamento, pontapé 
de baliza, livre, etc.), o árbi-
tro em vez de lhe mostrar 
cartão amarelo, fazia uma 
sinalética que indicava mais 
um minuto de desconto. 
Além de punir severamente 
quando o GR se atira para o 
chão por tudo e por nada e 
até para ganhar tempo para 
fazer substituições.

Além de tudo isto há três 
medidas que eu não tinha 
medo de implementar: 1) o 
massagista entrar em cam-
po com o jogo a decorrer (o 
jogo assim nunca era parado 
para assistências médicas – 
a não ser que houvesse ne-
cessidade de retirada em 
maca); 2) não permitir subs-
tituições em tempos de des-
conto; 3- o futebol passar a 
ser cronometrado (em vez 
de duas partes de 45 minu-
tos, passavam a ser duas par-
t e s  d e  3 0  m i n u t o s , 
cronometrados).

Está na hora de agir!
(P.S. Há poucos anos, nin-

guém acreditava que o VAR 
fosse implementado no 
futebol...).

Juvenal Brandão
juvenalbrandao@gmail.com
Treinador de Futebol UEFA 

Pro (Grau IV)
Licenciado em  

Gestão de Desporto

Perdas de tempo – está na hora de agir!

OPINIÃO

JORNADA 13ªJOR. 

  02/12

Cinfães 1-2 Paredes

Gondomar 1-0 U. Madeira

Águeda 0-0 SC Coimbrões

Amarante FC 0-0 Lusitânia Lourosa

AD Sanjoanense 2-1 FC Pedras Rubras

Sp. Mêda 0-3 Gafanha

Sp. Espinho 2-1 Penalva Castelo

Lusitano FCV 4-1 Cesarense

Marítimo B 1-1 Leça

JORNADA 14ªJOR. 
  24/11

CD Sobrado 1-1 Tirsense

 25/11

Lousada 4-0 Ermesinde 1936

Vila Meã 2-2 Rebordosa AC

Aliados Lordelo 1-0 Aliança de Gandra

Lixa 2-3 FC Vilarinho

SC Nun´Álvares 0-3 Freamunde

Barrosas 1-1 S. Pedro da Cova

Baião 1-1 Vila Caiz

Gondomar B 1-2 Sousense

JORNADA    14ª JOR. 

09/12
Paredes vs Amarante FC
Penalva Castelo vs Cinfães
Gafanha vs Gondomar
Cesarense vs Marítimo B
SC Coimbrões vs Lusitano FCV
FC Pedras Rubras vs Águeda
Lusitânia Lourosa vs Sp. Mêda
Leça vs Sp. Espinho
U. Madeira vs AD Sanjoanense

JORNADA    12 ª JOR. 

09/12

M.G. Costa vs Perafita B

Escola Futebol 115 vs Codessos

ISC Sobreirense vs Monte Córdova

GDC Ferreira vs AC Gervide

Leões Seroa vs Campo Lírio

FC Pedras Rubras ANU Sporting S. Vitor

ADC Frazão vs1º Maio Figueiró

Vandoma vsADR S. Pedro de Fins

JORNADA    11 ª JOR. 

09/12
AD Lustosa vs AJM Lamoso

UD Torrados vs Raimonda

Baião B vs FC Parada

Penamaior vs Lixa B

Lousada B vs CCD Sobrosa

AD Várzea FC vs FC Lagares

Al. Lordelo B vs Citânia de Sanfins

USC Baltar vs SC Salvadorense

JORNADA    12 ª JOR. 

16/12

AJM Lamoso vs Penamaior

Raimonda vs AD Lustosa

FC Parada vs UD Torrados

Lixa B vs Lousada B

CCD Sobrosa vs Al. Lordelo B

FC Lagares vs USC Baltar

C. Sanfins vs AD Várzea FC

SC Salvadorense vs Baião B

JORNADA    15 ª JOR. 

09/12
Al. Gandra vs Lousada
Ermesinde 1936 vs Vila Meã
Sousense vs Rebordosa AC
FC Vilarinho vs Aliados Lordelo
Vila Caiz vs Lixa
Tirsense vs SC Nun´Álvares
Freamunde vs Barrosas
S. Pedro da Cova vs Baião
Gondomar B vs CD Sobrado

JORNADA    15ª JOR. 

16/12

Águeda vs U. Madeira

Gondomar vs AD Sanjoanense

Paredes vs Penalva Castelo

Cinfães vs Leça

Amarante FC vs SC Coimbrões

Sp. Mêda vs FC Pedras Rubras

Sp. Espinho vs Cesarense

Lusitano FCV vs Gafanha

Marítimo B vs Lusitânia Lourosa

JORNADA    16ª JOR. 

18/11

Al. Lordelo vs Vila Caiz

Lousada vs FC Vilarinho

Vila Meã vs Al. Gandra

Lixa vs S. Pedro da Cova

Baião vs Freamunde

Sousense vs CD Sobrado

SC N.Álvares vs Gondomar B

Barrosas vs Tirsense

Rebordosa AC vs Ermesinde 1936

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 30 13

2 Gafanha 24 13

3 Lusitânia Lourosa 23 13

4 Lusitano FCV 23 13

5 AD Sanjoanense 23 13

6 U. Madeira 22 13

7 Paredes 22 13

8 Sp. Espinho 20 13

9 Penalva Castelo 19 13

10 Águeda 18 13

11 SC Coimbrões 16 13

12 Amarante FC 16 13

13 Marítimo B 16 13

14 Cesarense 15 13

15 FC Pedras Rubras 12 13

16 Cinfães 11 13

17 Leça 11 13

18 Sp. Mêda 0 13

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 36 14

2 Lousada 29 14

3 Freamunde 27 14

4 Sousense 25 14

5 Tirsense 23 14

6 Aliados Lordelo 23 14

7 Barrosas 21 14

8 S. Pedro da Cova 20 14

9 Lixa 20 14

10 Aliança de Gandra 18 14

11 Vila Meã 17 14

12 FC Vilarinho 15 14

13 Ermesinde 1936 14 14

14 CD Sobrado 14 14

15 SC Nun´Álvares 11 14

16 Vila Caiz 10 14

17 Gondomar B 9 14

18 Baião 9 14

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

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

JORNADA 10ªJOR. 

  25/11

Lixa B 3-0 AD Lustosa

AJM Lamoso 0-2 UD Torrados

Raimonda 0-2 FC Parada

CCD Sobrosa 0-2 Penamaior

Citânia de Sanfins 2-0 Lousada B

SC Salvadorense 2-0 AD Várzea FC

FC Lagares 2-1 Aliados Lordelo B

USC Baltar 0-0 Baião B

JORNADA 10ªJOR. 
  24/11

Leões Seroa 2-0 Perafita B

GDC Ferreira 3-2 Codessos

M. G. Costa 1-2 Monte Córdova

ADC Frazão 3-4 AC Gervide

 25/11

Escola Futebol 115 0-4 ISC Sobreirense

Vandoma 5-0 1º Maio Figueiró

FC Pedras Rubras B 6-0 Campo Lírio

Sp. Cruz ANU Sporting S. Vitor

JORNADA 11ªJOR. 
  01/12

Perafita B 2-5 GDC Ferreira

Codessos 1-1 MG. Costa

1º Maio Figueiró 0-2 FC Pedras Rubras B
 02/12

ADR S. Pedro de Fins ADI Sp. Cruz

AC Gervide 2-2 Leões Seroa1º Maio 

Figueiró ANU Sporting S. Vitor
 31/12

Monte Córdova vs Escola Futebol 115

Sporting S. Vitor ANU Vandoma

Campo Lírio vs ADC Frazão

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Salvadorense 25 10

2 FC Lagares 24 10

3 Citânia de Sanfins 23 10

4 USC Baltar 18 10

5 Aliados Lordelo B 17 10

6 UD Torrados 16 10

7 Lousada B 16 10

8 AD Várzea FC 13 10

9 FC Parada 13 10

10 Raimonda 12 10

11 Penamaior 10 10

12 Lixa B 9 10

13 Baião B 9 10

14 AJM Lamoso 8 10

15 CCD Sobrosa 8 10

16 AD Lustosa 3 10

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 22 9

2 FC Pedras Rubras B 22 11

3 Monte Córdova 20 9

4 GDC Ferreira 19 10

5 Leões Seroa 15 10

6 Perafita B 14 10

7 Vandoma 14 10

8 Codessos 13 10

9 Sp. Cruz 12 9

10 ADR S. Pedro de Fins 12 8

11 AC Gervide 12 9

12 M. Gomes da Costa 11 10

13 Campo Lírio 9 8

14 Escola Futebol 115 5 9

15 ADC Frazão 3 9

16 1º Maio Figueiró 2 9

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

FUTEBOL

Quinzenalmente  com toda  
a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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Handball Cup regressa a Paredes
FESTA. Torneio Internacional de Andebol quer voltar a trazer milhares de atletas a Paredes.

O 
Pa r e d e s  H a n -
dball Cup, a festa 
do andebol que 

antecipa as férias de verão, 
no próximo ano vai realizar-
-se de 3 a 7 de julho. A prova 
já foi apresentada em confe-
rência de imprensa onde foi 
anunciada a repetição da fór-
mula da primeira edição 
acrescida do objectivo: “fa-
zer ainda melhor”.

A competição resulta da 
parceria da Câmara Munici-
pal de Paredes com o Clube 
de Andebol do Agrupamento 
de Escolas de Baltar (CAAE), 
com o apoio da Federação de 
Andebol de Portugal e a As-
sociação de Andebol do 
Porto. 

Luís Sousa, da organiza-
ção, explicou que a antece-
der a prova entre 28 de junho 
e 2 de julho volta a haver uma 
semana de formação com 

atletas internacionais e trei-
nadores de renome. O “Pare-
des Handball Cup” decorre 
de 3 a 7 de julho e contará 
com provas de andebol in-
door e andebol de praia e 
“muitas surpresas” que, para 
já, não quis revelar. “Nesta 

edição vamos corrigir o que 
c o r r e u  m e n o s  b e m ”, 
prometeu.

Os números são idênticos 
aos da primeira edição do 
“Paredes Handball Cup” que 
decorreu em junho deste 
ano. São esperados para 

2019: 3.500 atletas; 280 
equipas; 600 jogos em 16 
pavilhões.

Perante os jornalistas a or-
ganização recordou a 1ª edi-
ção do Handball Cup como 
“um sucesso” a ponto de já te-
rem surgido dois novos clubes 

no concelho a praticar Ande-
bol.  “Foram cinco dias inten-
sos que deram vida a Paredes 
com o andebol a chegar a to-
das as freguesias. Foi uma 
aposta ganha”, enfatizou Paulo 
Silva, vereador do Desporto 
da Câmara Municipal de Pare-

des. Pedro Vasconcelos, do 
Clube de Andebol de Baltar 
revelou que a sua coletividade 
após a 1ª edição do torneio 
passou a ter “atletas de quase 
todas as freguesias e de conce-
lhos como Penafiel e Valongo”, 
referiu.

António Orlando  | texto

Paulo Martins

Presidente  
da Associação
 de Andebol do Porto 

“Se viesse aqui a Pare-

des há cinco anos o nú-

mero de atletas era ze-

ro. Conseguimos com-

bater este deserto e 

hoje há cinco clubes 

com equipas federadas. 

Gostava muito que hou-

vesse mais torneios 

d e s t e s  n o u t r o s 

concelhos”.

Alexandre 
Almeida

Presidente 
da Câmara de Paredes

“O desporto é um dos ele-

mentos estratégicos na 

afirmação de Paredes e es-

tamos disponíveis para au-

mentar o apoio financeiro. 

No ano passado foram 26 

mil euros e este ano quere-

mos ir, pelo menos, aos 30 

mil euros, além do apoio 

logístico já concedido pelo 

município. Queremos mais 

equipas estrangeiras.”

Cête acolhe fórum  
de treinadores de futebol

João Barros venceu Rali Paredes

Realiza-se neste sábado, 
dia 8, no Salão Nobre dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cête,  a  sexta edição do 
Fórum de Treinadores. David 
Barbosa, treinador do FC Pa-
rada é desde a primeira hora 
o principal impulsionador da 
iniciativa. 

São oradores Fernando 
Valente, ex treinador do USC 
Paredes e Desportivo das 
Aves, José João Rodrigues, 

técnico dos quadros do Vitó-
ria de Guimarães.  Rémulo 
Marques, diretor desportivo 
do Fafe, João Pereira, treina-
dor da formação do SC Bra-

ga, Pedro Silva, representan-
te da FIFA, Jorge Casquilha e 
Edmundo Duarte, ex jogado-
res atualmente treinadores 
UEFA Pro.

Pelo Fórum dos Treinado-
res já passaram nomes como 
António Frasco (Campeão 
Europeu pelo F.C. Porto), Ar-
tur Soares Dias (Árbitro In-
ternacional), António Fidal-
go (antigo jogador e agora 
comentador na RTP e RR).

João Barros em Skoda Fa-
bia R5 foi o vencedor do Rali 
de Paredes, prova do Cam-
peonato do Norte de Ralis que 
este fim de semana se dispu-
tou na zona sul do concelho de 
Paredes. Depois de ter termi-
nado o primeiro dia com pou-
co mais de cinco segundos de 
vantagem sobre Luís Delgado, 
o piloto de Rebordosa conse-
guiu dilatar a sua vantagem na 
liderança da prova acabando 
por vencer quatro das setes 
especiais realizadas este do-

mingo. O piloto do Skoda Fa-
bia R5 terminou o rali com 
mais de minuto e meio de van-
tagem sobre o segundo classi-
ficado, Luís Delgado.  Alfredo 
Barros, outro paredense em 
prova, terminou o rali na quar-
ta posição.

Classificação final

1º João Barros/Carlos Ma-

galhães (Skoda) 3804,3s

2º Luís Delgado/André 

C a r v a l h o  ( C i t r o ë n )  + 

1m39,4s

3º André Cabeças/Ilberino 

S a n t o s  ( M i t s u b i s h i )  + 

2m10,6s

4º Alfredo Barros/Pedro 

Alves (Ford) + 2m16,6s

Skoda de João Barros

David Barbosa

A contaconcept
deseja a todos os clientes e amigos

um Feliz Natal e um Próspero ano de 2019
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Aniversário dos bombeiros de Baltar comemor   ados com remodelação e ampliação do quartel
FESTA. Eduardo Cabrita presidiu no dia 25 de novembro, à cerimónia dos 90 anos da AHBVB. Novo modelo de formação de 
Bombeiros passa a dar certificação profissional com equiparação ao 12º ano, e a níveis de formação universitária, revelou o 
Ministro da Administração Interna.

O 
quartel da Asso-
ciação Humani-
tária dos Bom-

beiros Voluntários de Baltar 
(AHBVB) abriu as portas à 
comunidade para dar a co-
nhecer as obras de remode-
lação e ampliação das insta-
lações. Novas camaratas 
com balneários e vestiários 
femininos, vestiários mascu-
linos ampliados, zona de co-
mando e gestão de opera-

ções, uma zona de higieniza-
ção, eficiência energética e 
foi ainda feita a remoção de 
todo o amianto. Um investi-
mento total nas obras de am-
pliação e remodelação do 
quartel e arranjos exteriores 
que ascendeu a cerca de 820 
mil euros, sendo que, a con-
tribuição do FEDER ficou-se 
pelos 566 mil euros. A AHB-
VB arcou com o montante 
em falta, 254 mil euros. 

Durante a festa de aniver-
sário dezenas de soldados da 
paz foram agraciados com 

medalhas de assiduidade de 
“5”, “10”, “15”, “25” e “30” 
anos de serviço prestado à 
comunidade, além de subi-
das de escalão e ainda foram 
empossados o segundo co-
mandante, António Carlos 
Ferreira e três adjuntos de 
comando, Maria Isabel Pinto, 
Pedro Alcino Ferreira Coe-
lho e Manuel Fernando Bor-
ges Duarte. 

O comandante da corpo-
ração dos bombeiros de Bal-
tar, Delfim Cruz a quatro me-
ses do fim da comissão de 

serviço recebeu a medalha 
pelos 30 anos dedicados à 
associação. 

José Alberto Sousa, presi-
dente da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de 
Baltar, descerrou uma das 
placas junto às camaratas 
com a sua imagem e um bre-
ve texto.  

NOVOS BOMBEIROS

PARA UM TEMPO NOVO

Durante a sessão solene, 
o MAI, Eduardo Cabrita fez 
notar os desafios que se colo-

António Orlando  | texto

Susana e Ana :  
os rostos dos bombeiros do Séc. XXI

São amigas e colegas na associação humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Baltar. Susana Silva tem 34 anos e desde os 
14 que conhece bem os corredores do quartel dos bombeiros. 
Susana foi promovida a bombeira de primeira e recebeu agora 
a medalha dos 15 anos de assiduidade, algo muito importante 
“significa muito esforço, muita dedicação e orgulho de fazer 
parte desta casa.” Susana partilha com o marido, o sogro e a 
cunhada o amor pelos bombeiros, uma vez que todos fazem 
parte da corporação.  E quando se fala nas obras do edifício, 
respondeu imediatamente: “estas novas instalações eram 
muito necessárias, porque nós principalmente, as mulheres, 
tínhamos uma camarata com três camas, uma casa de banho 
que era para ser partilhada por todas, os chuveiros não ti-
nham condições. Agora sim, temos condições para continuar 
a lutar e seguir em frente por uma causa. As mulheres são o 
novo rosto das corporações, sem dúvida,” afirma a bombeira 
Susana. 
Opinião corroborada pela amiga Ana Barros que ainda emo-
cionada por ter recebido a primeira medalha desde que é 
bombeira, e ainda por cima pelas mãos do avô: “desde peque-
nina que o meu avô e os meus tios me traziam para o quartel, 
ficou sempre este bichinho e embora não me tivessem deixa-
do vir mais cedo, é sempre gratificante seguir os passos deles. 
O meu avô é para mim o meu maior orgulho e só podia ser ele 
a colocar-me a medalha de assiduidade dos 5 anos”, confessa 
Ana Barros.

Obras urgentes: 

- A corporação de bombeiros de Rebordosa tem já elabora-
do um projeto de requalificação parcial do seu quartel, pre-
vê-se uma vez mais a criação de camaratas femininas, bal-
n e á r i o s ,  ve s t i á r i o s ,  p a ra  a l é m  d e  o u t r o s  e s p a ç o s 
essenciais. 
- Os bombeiros voluntários de Lordelo ambicionam tam-
bém a construção de um novo quartel para também poder 
responder ao aumento do corpo de efetivos e à presença 
de mulheres bombeiras, assim como às necessidades de 
acomodar a frota de veículos de emergência de socorro e 
combate a incêndios. 
- No caso do quartel dos bombeiros de Cete estão também 
identificadas graves carências ao nível de remoção de fi-
brocimento e uma vez mais a adaptação das camaratas, 
balneários, vestiários e salas de formação.
- A associação Humanitária dos bombeiros de Paredes pre-
vê também uma ampliação da base de apoio logístico, base 
de apoio ao distrito do Porto e que necessita de ver aumen-
tada a sua capacidade e qualidade de acolhimento.

Susana Sousa  | texto
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Aniversário dos bombeiros de Baltar comemor   ados com remodelação e ampliação do quartel
cam aos bombeiros, nomea-
damente, “saber olhar o futu-
ro” apostando no fator hu-
mano: “Os bombeiros de 
Baltar com 34% de mulheres 
são o exemplo daquilo que 
hoje é uma sociedade iguali-
tária de que a adjunta de co-
mando que tem dirigido esta 
cerimónia”. 

Antes o presidente da câ-
mara municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, presente 
na cerimómia, já tinha deixada 
vincada a nova realidade das 
corporações do concelho de 
Paredes, segundo a qual mais 
de 30% dos elementos dos 
bombeiros do concelho são 
mulheres. São por isso “neces-
sárias remodelações urgentes 
também nos 4 outros quarteis 
dos bombeiros do concelho de 
Paredes adequando as cama-
ratas, os balneários e os vestiá-

rios a esta nova, mas muito 
benvinda realidade”, alertou o 
autarca. A solução para o avul-
tado investimento, no enten-
der de Almeida, “passa pela 
abertura de uma nova candi-
datura a fundos comunitários 
e também um investimento 
camarário que estamos dis-
postos a fazer à medida que 
equilibremos as paupérrimas 
condições financeiras que 
herdamos da Câmara de Pare-
des”, referiu Alexandre Almei-
da. Antes o autarca deixou 
também o repto para que o 
MAI dê luz verde à criação de 
EIP nas corporações de Re-
bordosa, Cête e Lordelo. 

Defendendo a articulação 
entre o voluntariado e a profis-
sionalização o MAI afirmou 
que o objetivo do Governo 
passa por ter em todas as 450 
associações humanitárias do 

país uma Equipa de Interven-
ção Permanente (EIP). “Nunca 
se constituíram num ano só 
tantas equipas profissionais 
nos bombeiros voluntários co-
mo sucedeu em 2018”. 120 no 
total, segundo o ministro.

O MAI revelou ainda que 
o governo decidiu renovar o 
modelo de formação da Es-
cola Nacional de Bombeiros 
que vai “passar a atribuir 
graus que permitam uma 
certificação quer para o de-
senvolvimento da carreira de 
bombeiro, mas também uma 
certificação que possa ser 
usada profissionalmente 
com equiparação ao 12º ano, 
e a níveis de formação uni-
versitária. É para essa qualifi-
cação que nós queremos 
também bombeiros do futu-
ro, do século XXI”, sublinhou 
o ministro. 

 Paredes foi o concelho que mais fogos teve no país

Até ao dia 24 de novembro, o concelho de Paredes liderava a lista com o maior número de fogos 
florestais no país. Segundo o ministro da administração interna, Eduardo Cabrita  “foram até 
esta data registadas 337 ocorrências no município de Paredes, caracterizando aliás um fenó-
meno em que a área metropolitana do Porto e o Vale do Sousa são as regiões com o maior nu-
mero de ocorrências, porque entre os 10 municípios com o maior numero de ocorrências,  Pa-
redes lidera mas surge em 3º lugar, Penafiel  e em 6º lugar Gondomar e mais três municípios”, 
disse
No entanto, Eduardo Cabrita destaca o bom trabalho realizado “que permitiu que estas 337 
ocorrências de Paredes tivessem uma área ardida irrisória. Deve-se ao vosso esforço pela lim-
peza da floresta, ao vosso esforço pela prevenção e ao vosso esforço de resposta imediata no 
dia do combate.”
Quanto à área atingida pelos fogos florestais a nível nacional, os números foram avançados 
pelo titular da pasta da administração interna este ano o número de ocorrências foi 43% menor 
e reduzimos em 68% a área ardida relativamente à média dos últimos 10 anos. 
“Temos aqui em Baltar uma exemplar corporação de bombeiros voluntários ao lado de uma 
estrutura de apoio de meios aéreos, uma estrutura de formação de bombeiros e uma estrutura 
dos GIPS. O helicóptero que está aqui em Baltar vai cá ficar este e no próximo ano, porque 
passou a haver o que não existia uma resposta permanente significativa e como este encon-
tram os 14 meios aéreos em pontos estratégicos de norte a sul do país” garantiu Eduardo 
Cabrita. 
Quanto à polémica que se tem gerado à volta da lei orgânica que envolve os bombeiros o minis-
tro clarificou a situação: “os bombeiros voluntários têm autonomia, independência e não po-
dem ser tratados e equiparados à  GNR , à PSP ou às forças armadas, isso representaria a nacio-
nalização dos bombeiros voluntários e não é isso que vai acontecer”.  A reforma do sistema 
segundo o MAI exige coordenação entre todos.
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O PDM de Paredes, ini-
cialmente publicado em 
1994, foi atualizado e revis-
to em maio de 2014, e alvo 
de uma alteração em outu-
bro já deste ano de 2018. 

Agora, e tal como o Pro-
gresso de Paredes noticiou 
na última edição, a Câmara 
deu início ao processo de 
nova revisão. O processo 
encontra-se fase de partici-
pação pública, a qual decor-
rerá até à próxima segunda-
-feira, dia 10 de dezembro. 

O processo de revisão é 
liderado pelo vereador com 
os pelouros de Planeamen-
to e Urbanismo e Vice-pre-
sidente da Câmara, Francis-
co Leal. 

O autarca em entrevista 
ao Progresso de Paredes 
faz um ponto de situação e 
lança alguns alertas aos 
munícipes sobre o processo 
de revisão do PDM. 

Progresso de Paredes 
(PP) - Sendo esta revisão 
do PDM uma obrigatorie-
dade, decorrente da lei, co-
mo é que município preten-
de aproveitar esta oportu-
n i d a d e  p a r a  r e v e r  o 
o r d e n a m e n t o  d o 
território?

 Francisco Leal (FL) - A 
aplicação de novas normas, 
plasmadas no artigo 199.º 
do RJGIT,  publicado em 
2015, impõe aos Municí-
pios alterações ao ordena-
mento do território, dei-
xando de existir as áreas 
urbanizáveis. As alterações 
têm de ser aprovadas pela 
Assembleia Municipal até 
13 de julho de 2020.

Neste decreto há uma 
restrição da qualificação de 

solo urbano, obrigando à 
existência de infraestrutu-
ras urbanas e de prestação 
de serviços ou a garantia da 
sua provisão, sob pena dos 
mesmos passarem a ser 
classificados como solo rús-
tico. Num concelho como o 
de Paredes em que há falta 
de algumas das infraestru-
turas básicas elencadas no 
articulado, em particular 
abastecimento de água e 
saneamento, é urgente re-
ver as políticas de ordena-
mento em particularmente 
nas zonas em que a provisão 
da execução de infraestru-
turas tem de ser garantida 
pelo orçamento municipal. 

PP – Que alterações de 
fundo pretende ver intro-
duzidas no PDM?

FL – Naturalmente, que 
sendo o nosso PDM recen-
te, as alterações de fundo 

“O nosso objetivo é que o ordenamento 
do território vá ao encontro da vontade 
da população do concelho de Paredes“
António Orlando  | texto

FRANCISCO LEAL, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES SOBRE A REVISÃO DO PDM

terão de ser bem pondera-
das. Pese embora já tenha-
mos as nossas ideias defini-
das, é importante ouvir a 
posição de todos os nossos 
munícipes, para confirmar-
mos ou adaptarmos a nossa 
posição com a deles para 
que as alterações que se ve-
nham a introduzir vão ao 
encontro de um maior nú-
mero possível de vontades 
e participações. O nosso 
objetivo é que o ordena-
mento do território vá ao 
encontro da vontade da po-
pulação do concelho de 
Paredes.

Do quadro legal em vigor 
preocupam-nos, em parti-
cular, as matérias relativas 
ao saneamento público; é 
sabido que somente uma 
pequena área do Município 
é servida por esta infraes-
trutura básica, pelo que te-

mos vindo a trabalhar com 
as tutelas no sentido de se 
encontrarem soluções que 
enquadrem a especificida-
de do concelho de Paredes.

PP – O ambiente e a sus-
tentabilidade são hoje ele-
mentos essenciais. O teci-
do empresarial de Paredes, 
sobretudo o mobiliário, 
continua disperso pelos 
núcleos urbanos das fre-
guesias. Não é chegada a 
hora de incentivar os em-
presários a mudar-se para 
as zonas empresariais?  O 
PDM não pode dar uma 
ajuda?

FL – Convém aqui real-
çar que o tecido empresa-
rial de Paredes teve a sua 
génese nas pequenas em-
presas, de cariz familiar e 
que se iniciaram em divi-
sões da habitação, particu-

larmente no rés-do-chão e 
anexos. 

No PDM publicado em 
2014 já se encontram dire-
trizes nesse sentido e como 
exemplo aponta-se a proibi-
ção da edificação de novas 
indústrias em espaço resi-
dencial e central. Por outro 
lado e em complemento, 
manteve-se e até se am-
pliou as áreas de atividades 
económicas em zonas es-
tratégicas, designadamente 
em face à proximidade a 
vias principais, como acon-
tece com as zonas indus-
triais de Parada /Baltar, 
Serrinha (Gandra/Rebor-
dosa) e de Lordelo, junto 
aos nós de acesso à A4, A41 
e A42, respetivamente, ten-
do-se apostado na respeti-
va infraestruturação. Apos-
taremos no aumento das 
condições estruturantes 

das áreas industriais dotan-
do-as das infraestruturas 
adequadas para o efeito ou 
prevendo a sua provisão. 

PP – Há intenção de me-
x e r  n a  d e n s i d a d e  d e 
construção? 

FL – Haverá situações 
em que o índice de utiliza-
ção será ajustado, contudo 
não se prevê alterações de 
substância, designadamen-
te atendendo a que esta-
mos perante um plano re-
cente e que, por força da al-
t e r a ç ã o  p u b l i c a d a  e m 
outubro último, já tiveram 
lugar ajustes que se consi-
deraram pertinentes.

PP – Há espalhados pelo 
concelho, a cidade de Pare-
des é apenas um exemplo, 
uma quantidade significa-
tiva de edifícios com cons-
trução inacabada. O orde-
namento do território tam-
bém pode ser feito por aí…

FL – Com certeza que sim, 
até porque a utilização da-
queles edifícios diminui a ne-
cessidade de outros espaços 
para o efeito noutros locais. 
A esse nível temos uma polí-
tica de reabilitação urbana. 
Recorde-se que para as cida-
des temos no total seis Áreas 
de Reabil itação Urbana 
(ARU) em vigor e para as res-
tantes freguesias temos em 
fase de delimitação novas 
zonas de ARU, cujo processo 
já foi aprovado em reunião 
do executivo que visam re-
solver este problema e reabi-
litar as zonas urbanas. 

PP – O PDM ainda vai a 
tempo de criar um corre-
dor para que se possa fazer 
uma variante que ligue, a 
zona norte do concelho à 
s e d e  d o  m u n i c í p i o ?  É 
desejável?

Francisco Leal apela à participação dos Paredenses na revisão do PDM
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FL – Essa ligação já está 
prevista, consta da via “Ro-
ta dos Móveis”, que “circula” 
as freguesias de Rebordosa, 
Lordelo e Vilela, com um 
troço que vai ligar à desig-
nada “rotunda da cadeira”. 
Veremos se será necessário 
ajustar esta via à realidade 
atual.

PP – É pretensão do mu-
nicípio mexer nas Reservas 
Agrícola Nacional (RAN) e 
Ecológica Nacional (REN)? 
Onde?

FL – Considerando que o 
PDM em vigor é recente, 
espera-se efetuar ajustes 
pontuais nas reservas, de-
signadamente nas zonas 
atualmente classificadas 
como urbanizáveis.

PP – O PDM de Paredes 
não devia evoluir para um 
p l a n o  d i r e t o r 
intermunicipal? 

FL – Em boa verdade na 
área do Parque das Serras já 
será uma espécie de plano 
intermunicipal (Gondomar, 
Paredes e Valongo). No que 
respeita ao plano diretor 
intermunicipal típico pode-
ria existir alguma situação 
que pudesse ser justificada, 
contudo há constrangimen-
tos institucionais, designa-
damente considerando que 
espacialmente temos, por 
exemplo muita ligação com 
Penafiel, mas estamos inse-
ridos na AMP e Penafiel no 
Vale do Sousa.  Da comissão 
consultiva de revisão do 
PDM, que irá acompanhar 
este processo faz parte um 
elemento de cada um dos 
Municípios que nos envol-
vem: Penafiel; Lousada; Pa-
ços de Ferreira, Valongo e 
Gondomar.

PP – Em que fase se en-
contra a revisão do PDM de 
Paredes? 

F L  –  A  2 .ª  r e v i s ã o  d o 
PDM de Paredes encontra-
-se na fase inicial de elabo-
ração, concretamente na 
fase de participação públi-
ca, a qual decorrerá até ao 
dia 10 de dezembro do cor-
rente. No dia 23 de novem-
bro teve lugar a reunião 
preparatória tendente à 
definição da comissão con-
sultiva, com a CCDRN. Es-
tamos naquela fase em que 
todos os interessados de-
vem participar. Este é o mo-
mento ideal para receber-
m o s  o s  c o n t r i b u t o s  d o s 
munícipes. Por essa razão é 
que temos incentivado a 
participação pública.

P P  –  C o m o  é  q u e  o s 

munícipes podem pedir es-
clarecimentos sobre o pro-
cesso de revisão? 

FL –  Os Munícipes po-
dem pedir esclarecimento 
por diversas vias, nomeada-
mente: Junto da Divisão de 
Planeamento, sita no edifi-
cio da Câmara Municipal, 
nos dias úteis, no horário 
normal de atendimento, 
sem necessidade de qual-
quer marcação prévia; por 
email,  endereço planea-
mento@cm-paredes.pt; por 
requerimento/carta reme-
tida ao serviço por correio 
postal ou entregue no Bal-
cão Único de Atendimento.

D u ra n t e  e s t a  f a s e  d e 
participação pública,  as 
participações podem ser re-
metidas, para além das for-
mas referidas anteriormen-
te, via aplicação websig, 

disponível para o efeito no 
sítio eletrónico do municí-
pio, www.cm-paredes.pt, 
ou por submissão nas ses-
sões de esclarecimento que 
estão a ter lugar em todas 
as freguesias do Município, 
incluindo as agregadas, em 
horário pós laboral.

PP – Para quando está 
prevista a finalização do 
PDM?

FL – De acordo com a de-
liberação de Câmara o pra-
zo de elaboração é de 21 
meses, sendo que, conside-
rando o artigo 199.º do RJI-
GT, e caso o prazo aí previs-
to não seja prorrogado, a 
revisão tem de estar apro-
vada pela Assembleia Mu-
nicipal de Paredes até ao 
dia 13 de julho de 2020.

PP – Até à conclusão da 

r e v i s ã o  d o  a t u a l  P D M , 
m a n t é m - s e  e m  v i g o r  o 
existente? 

FL – Sim.

P P  –  C o m o  é  q u e  o s 
munícipes podem partici-
par no período de Discus-
são Pública? 

FL – No período de dis-
cussão pública, já é uma fa-
se final deste processo e 
que se espera ter lugar no 
início de 2020. Nesta altura 
o plano já estará pratica-
mente encerrado e será di-
fícil fazer mais do que pe-
quenos acertos, já que os 
pareceres vinculativos de 
entidades como a REN e 
RAN já estarão recolhidos.

A altura ideal para se fa-
zer as participações é na fa-
se da participação pública 
que está a decorrer. Quanto 
mais cedo forem feitas as 
participações mais possibi-
l i d a d e s  h á  d e  s e r e m 
atendidas.

PP – As Sessões Públi-
cas de Esclarecimentos so-
bre a revisão do PDM têm 
sido concorridas? Estão a 
ser divulgadas? 

FL – Sim. As sessões fo-
ram divulgadas nos meios 
de comunicação do municí-
pio, designadamente no site 
e no facebook, pelas juntas 
de freguesia, nas Igrejas e 
através de cartazes.

PP – Esta Câmara deu 
seguimento a uma revisão 
do PDM lançada pelo ante-
rior Executivo, nomeada-
mente, para legalizar edifi-
cado construído em des-
c o n f o r m i d a d e  c o m  a s 
balizas do PDM em vigor. 
Este tipo de decisões não 
transforma o PDM, per-

doe-me a expressão, num 
verbo de encher? 

FL –  Não se tratava de 
uma revisão, mas sim de uma 
alteração. 

A alteração em causa veio 
acomodar o procedimento 
do Regime Extraordinário da 
Regularização de Atividades 
Económicas (RERAE). Trata-
-se de uma legislação supra-
municipal, não se restringin-
do ao Município de Paredes.

Veio, ainda, acomodar si-
tuações de construções do 
passado que o Município ti-
nha de resolver. 

Foi ainda introduzido, pe-
lo artigo 122.º-B, a possibili-
dade de se enquadrar outras 
situações não licenciadas, 
que se encontrem efetivadas 
antes de 2011, desde que ob-
tenham parecer favorável da 
Assembleia Municipal, me-
diante proposta da Câmara 
Municipal, e cumpram alguns 
requisitos definidos no arti-
culado, estando a respetiva 
legalização sujeita quer a pa-
recer das entidades de tute-
la, quando colidam com ser-
vidões e restrições de utilida-
de pública.

Verifica-se que muitas 
dessas situações são conhe-
cidas, mas por razões várias, 
em particular relacionadas 
com o impacte social e eco-
nómico, não tem sido possí-
vel proceder em conformida-
de, isto é, à reposição na si-
tuação inicial, que em muitas 
situações implica a demoli-
ção. A ideia é legalizar o que 
reúne condições mínimas 
para o efeito e, em simultâ-
neo, aumentar a fiscalização 
urbanística, para que futuras 
situações de ilegalidade não 
tenham lugar e caso o te-
nham sejam paradas logo no 
início.

Vice-presidente da Câmara de Paredes detém os pelouros de Planeamento e Urbanismo

Feliz Natal e um 
Próspero ano de 2019
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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 con-
celho de Paredes em áreas tão diversas como a políti-
ca, a economia, a empresarial, a religiosa, a desporti-
va, a social e do seu património cultural e 
arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cida-
dãos, independentemente da cor, raça, género, con-
vicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a 
dignidade das pessoas e das instituições e a sua 
privacidade.

A violência e a política

A 
violência está aí. 
Não é só a violên-
cia do quotidiano, 

aquela de que nos falam as 
grandes parangonas dos jor-
nais e das aberturas dos noti-
ciários radio-televisivos, mas 
também é a violência social e 
política do exercício dos di-
versos poderes. Há uma vio-
lência normalizada, subter-
rânea, que não se regista em 
mapas ou relatórios estatís-
ticos, e que não é da respon-
s a b i l i d a d e  d a s  f o r ç a s 
policias. 

São elucidativos os tem-
pos do presente. 

O exemplo dos estivado-
res do Porto de Setúbal em 
greve. São trabalhadores 
portuários “eventuais”, em 
situação de extrema precari-
dade laboral. Os vínculos la-
borais são muito precários¬ 
_contratados por SMS para 
contratos por turnos e sem 
direitos essenciais  (por 
exemplo, baixa clinica por 
doença). O que pretendem? 
Contrato colectivo negocia-
do onde constem vínculos 
laborais estáveis e direitos 
reconhecidos, nas empresas 
licenciadas para laborar no 
Porto em Setúbal. Quantos 
são?  No trabalho portuário 
há só 45 trabalhadores efec-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

tivos e 339 têm vínculo pre-
cário (154 a termo e 149 “por 
empreitada”). Seria aceitável 
esta situação? Não. A própria 
Ministra do Mar o reconhe-
ceu. Mas perante a greve, o 
Governo de António Costa 
patrocinou a substituição ile-
gal dos estivadores em greve. 
E perante o bloqueio da en-
trada de autocarros com tra-
balhadores externos para 
carregar os automóveis da 
Autoeuropa em navio, mobi-
lizou vergonhosamente a 
força policial que carregou 
sobre os grevistas.  Podemos 
todos assim identificar onde 
está a violência e onde está o 
Direito. 

Um outro exemplo.
A situação actual da Fran-

ça mostra também a outra 
face da violência. Num só dia, 
foram 378 detidos, dos quais 
33 menores, 55 automóveis 
destruídos, tal como casas, e 
monumentos e edifícios pú-
blicos, como o Arco do Triun-
fo, vandalizados. As reivindi-
cações iniciais dos “coletes 
amarelos”, de baixa dos com-
bustíveis e subida do nível de 
vida, foram radicalizadas, por 
eles ou por outros, numa es-
piral de violência incontrola-
da. O Poder não tem respos-
tas políticas e mesmo na ges-
tão dos distúrbios mostra-se 
inepto e desorganizado. Ma-
cron há muito pouco tempo 
considerado o Salvador da 
França, o redentor da Demo-
cracia, tem níveis de popula-
ridade ainda inferiores ao 

cristianoribeiro@gmail.com

antigo Presidente Hollande 
de má memória. 

Como se costuma dizer, 
quem semeia ventos colhe 
tempestades. Os portuários 
de Emden na Alemanha recu-
saram descarregar os auto-
móveis da Autoeuropa, em 
solidariedade com os seus 
camaradas portugueses. Bo-
fetada de luva branca para 
quem em Portugal não se re-
ge por princípios, e leis. 

Houve um tempo em que 
os sindicatos foram despre-
zados ou menosprezados, 
considerados irrelevantes, 
submetidos a pressões enor-
mes, com vista á dessindicali-
zação e ao fim da actividade. 
Houve um tempo em que os 
partidos operários foram 
desmobilizados, considera-
dos anacrónicos, mesmo 
proibidos e criminalizada a 
sua actividade. Militantes 
sindicais e militantes parti-
dários enfrentaram uma pa-
ra muitos fatal travessia no 
deserto. Era o tempo do con-
formismo, do primado dos 
interesses individuais e da 
gestão do presente. Dizia-se 
hipocritamente que a politi-
ca se afastava das pessoas, 
sem se perguntar a quem in-
teressava isso, se não aos po-
líticos que governam contra 
as pessoas. 

Mas para a possível con-
testação (muito minoritá-
ria….), era também o tempo 
tolerado dos movimentos 
espontâneos, inorgânicos, 
mobilizados ad hoc em torno 
dos temas de ocasião nas re-
des sociais, das figuras “de 
rosto humano” providen-
ciais, sem programa, sem or-
ganização.  Aparentemente, 
muitos o pensaram, a “rua” 
estava mais controlada, por 
vezes muito folclórica, mas 
sempre controlada.  

Mas os desejos não são 
iguais às realidades. Há que 
reconstruir a Cidadania. Há 
que reconstruir as Comuni-
dades. Há que reconstruir o 
Bem Comum. Há que recons-
truir o Projecto. Em Trans-
formação. Paz, Pão, Liberda-
d e ,  S a ú d e ,  E d u c a ç ã o . 
Lembram-se?

F
altam três anos para as próximas 
autárquicas em Paredes. Tudo 
correndo como previsto, serão 

em outubro de 2021. Alexandre Almei-
da, uma vez mais, se nada acontecer até 
lá, será o candidato Socialista. Do lado 
dos Social Democratas ainda há muitas 
dúvidas. Mas o regresso do anterior Pre-
sidente continua a ser a arma de arre-
messo de um sonho no subconsciente 
do atual executivo municipal e prova 
disso foi o enfoque dado à Carta Educa-
tiva de Paredes na comemoração do 
primeiro ano de mandato.

Bem sei que é alimentar uma tor-
menta para ter o que dizer de mal por al-
guém que já passou. É a melhor forma de 
esconder a deterioração dos serviços 
municipais: como se vem assistindo em 
relação à limpeza e gestão de resíduos 
urbanos ou mesmo no policiamento de 

segurança na cidade de Paredes, Lorde-
lo ou Rebordosa. Isto para não falar na 
total ausência de intervenção sobre os 
crimes ambientais que fustigam os Rios 
Ferreira e Sousa onde falta fiscalização 
no terreno, monitorização contínua das 
águas, um plano de reabilitação do do-
mínio hídrico e obviamente dinamiza-
ção de atividades (pois tal é impossível 
de acontecer dada a qualidade das 
águas). Sem esquecer que os fantasmas 
do executivo municipal deixam-no num 
vazio de ideias para o acampamento ci-
gano da cidade, para a reabilitação do 
espaço da antiga Junta de Paredes e da 
antiga ETAR do Rio Sousa ou até para a 
ligação do Centro Escolar de Mouriz à 
Cidade Desportiva que era um projeto 
de unânime consenso enquanto socia-
listas de oposição.

Fica um pouco estranho que o proje-
to para a cidade de Paredes do executivo 
municipal seja limitado ao Pavilhão das 
Laranjeiras e mais uma vez esteja orien-
tado para o aproveitamento político dos 
erros cometidos no passado na gestão 
de um projeto de modernização de uma 
parte da cidade que faliu. E lá se vai nova-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Paredes 2021: Almeida Vs Quem?

mariocamilomota@gmail.com

T
odos aguardamos por um Go-
verno de princípios éticos, 
s o c i a i s ,  d e  j u s t i ç a , 

imaculados.
O País não sobrevive a mais Gover-

n o s  d e  i n t e r e s s e s  m e s q u i n h o s  e 
corporativos.

A Governos de clientelas, amigos de 
ocasião, interesses obscuros e máfias 
organizadas.

O pior inimigo de qualquer Governo 
é o Clientelismo.

O clientelismo tem a finalidade de 
amarrar politicamente o beneficiado. 

Clientelas
Os intermediários de favores, pres-

tados às custas dos cofres públicos. 
Os despachantes de luxo ou trafi-

cantes de influências. 
O grande objetivo dos intermediá-

rios é o voto do beneficiado ou dinheiro 
(corrupção).

Muitos pensam que somente traba-
lham a seu favor os que são verdadeiros 
despachantes de luxo. Estes enxergam o 
politico como uma autoridade que será 
capaz de lhe arrumar um emprego no 
estado ou lhe encaminhar para alguma 
empresa privada acompanhado de uma 
cartinha de recomendação, ou, ainda, 
para lhe dar passagem, para "quebrar 
galhos" junto aos órgãos públicos, para 
ajudá-lo a não cumprir a legislação. 

Aquilo que qualquer cidadão deveria 
ter direito enquanto cidadão, passa a 
ser uma dádiva das autoridades, quando 
na realidade as autoridades deveriam 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt
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Paredes 2021: Almeida Vs Quem?
mente para a crítica a quem já sabemos 
que falhou, o anterior Presidente.

Por isso, na minha opinião, a próxima 
batalha já começou. 

As ideias políticas do executivo mu-
nicipal não passam do “arrumar de casa” 
no Pavilhão das Laranjeiras (onde nem 
se sequer se entende bem o processo 
compra e de pagamentos de rendas an-
teriores) e de rebater o processo da Car-
ta Educativa para não deixar apagar as 
memórias dos fantasmas passados. En-
tão, assim, o melhor é começar a festa da 
campanha com a promessa da dinamiza-
ção do concelho, mas sobre essa tam-
bém poderemos falar porque uma cam-
panha eleitoral não é uma festa do povo 
e já começaram queixas de que o povo 
não está com vontade das festas do 
costume...

E quem consegue derrotar Alexan-
dre Almeida? 

Por estranho que possa parecer, essa 
é a pergunta que ninguém coloca neste 
momento. O tempo que falta ainda para 
as eleições de 2021 não permite que ha-
jam sinais de que quem possa ser o 
candidato.

Na verdade só na internet resistem 
alguns saudosos, bem instalados das li-
gações ao poder PSD da câmara munici-
pal que continuam a suspirar por aquilo 
que tiveram na anterior presidência. 
Assim, estes são os primeiros a atirar pe-
dras a quem fala de transparência de 
contas, lisura de processos e proximida-
de aos paredenses como se tem vindo a 
discutir com a nova direção do PSD Pa-
redes quer em plenários quer em inicia-
tivas abertas à sociedade civil.

Longo caminho ainda falta trilhar até 
que se defina o oponente de Alexandre 
Almeida e aquele que o possa derrotar 
nas eleições de 2021, mas na minha opi-
nião, ficamos, nós paredenses, depen-
dentes de apenas uma coisa: "The eco-
nomy, stupid", a frase pendurada à cam-
panha de Clinton,  que venceu a 
presidência dos EUA em 1992 e que 
significa o estado das coisas; quando o 
que queria era que todos da equipa esti-
vessem focados em preparar um projeto 
para o futuro, sabendo que a economia 
estava mal e vendo que o poder não ti-
nha ideias para mudar. Ganhou assim. 
Em 2017, Paredes também...

Um ano para  
preparar grandes mudanças

N
os últimos tempos, 
temos assistido à pu-
blicação de uma série 

de diplomas legais que visam 
promover a descentralização 
de competências do estado 
central para as autarquias lo-
cais. A descentralização é 
apresentada como base da 
reforma do Estado a fim de 
torná-lo mais inteligente, mo-
derno e forte, o Programa do 
atual Governo previa um re-
forço e um aprofundamento 
da autonomia local, apostan-
do no “abrir” de portas à dese-
jada transferência de compe-
tências da administração dire-
ta e indireta do Estado para 
órgãos mais próximos das 
pessoas como é o caso das Câ-
mara Municipais e as juntas de 
freguesia, concretizando as-
sim a autonomia das autar-
quias locais.

Neste contexto, o Progra-
ma do Governo defendia o re-
forço das competências das 
autarquias locais, defenden-
do desta forma o interesse 
dos cidadãos e das empresas 

que procuram da parte da ad-
ministração pública uma res-
posta, rápida ágil e adequada.

O reforço da autonomia 
local prevê não só a descen-
tralização de competências 
da administração direta e indi-
reta do Estado para as autar-
quias locais e para as entida-
des intermunicipais, mas tam-
bém a possibilidade de se 
proceder à redistribuição de 
competências entre a admi-
nistração autárquica, fortale-
cendo o papel das autarquias 
locais.

Para concretizar estes ob-
jetivos o Governo aprovou em 
21 de julho de 2016 o «Docu-
mento Orientador Descen-
tralização - Aprofundar a De-
mocracia Local», o qual elenca 
as áreas e domínios onde pre-
tende efetivar a descentrali-
zação de competências e tem 
nos últimos tempos publicado 
os diplomas sectoriais que 
operacionalizam esta transfe-
rência de competências.

O caminho a percorrer pa-
ra esta efetiva descentraliza-
ção ainda será longo, as mu-
danças previstas são positi-
v a s ,  o s  m u n i c í p i o s  e  o s 
munícipes certamente que as 
desejam ver concretizadas, 
mas não podem ser transferi-
das apenas as competências, é 
preciso determinar qual o 

grau de autonomia, de que 
servem transferir competên-
cias se depois podemos estar 
na mesma condicionados por 
“vontades” dos gabinetes se-
diado em Lisboa?

De que serve receber um 
“pacote” de competências, se 
o mesmo não vier acompa-
nhado de uma almofada finan-
ceira que permita às Câmaras 
Municipais e às Juntas de Fre-
guesia ambicionar cumprir 
com as novas tarefas ineren-
t e s  à  t r a n s f e r ê n c i a  d e 
competências?

A transferência vai ocorrer 
nas áreas da educação, da 
ação social, da saúde, da pro-
teção civil, da justiça e da pro-
moção do desenvolvimento, 
numa lógica de articulação 
dos investimentos municipais 
de interesse intermunicipal. 

De facto, em especial no 
âmbito da saúde, da educação 
e da ação social, a centraliza-
ção de competências na admi-
nistração direta e indireta do 
Estado não permite uma atua-
ção tão ágil e em tempo útil 
por parte da administração 
pública aos problemas e ne-
cessidades dos cidadãos, pon-
do em causa a eficiência e efi-
cácia das soluções adotadas.

2019 será o ano para ab-
sorver e preparar esta revolu-
ção administrativa.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Clientelas
estar a lutar para que todos tivessem di-
reitos e deveres iguais e se transformas-
sem em cidadãos e cidadãs ativos, sujei-
tos de direitos e deveres.

O clientelismo é a porta da corrupção 
política e o pai e a mãe das irregularida-
des e do uso da "máquina administrati-
va" com finalidades perversas e no final 
da história os prejudicados são a maio-
ria dos cidadãos e cidadãs que cumprem 
com seus deveres.

O clientelismo prejudica muita gente 
e, por isso, deve ser combatido.

E todos têm a obrigação de combater 
esta prática. 

Muitos favores oferecidos pelos po-
líticos têm segundas intenções: eles 
querem o voto!

Quando se aceita uma vantagem em 
troca do voto, foi estabelecida uma rela-
ção comercial com o político. E o com-
promisso dele acaba no momento da 

votação. Depois disso o político não vai 
sentir-se na obrigação de prestar con-
tas do mandato.

Quando se aceita o favor ou o dinhei-
ro, perde-se o direito de cobrar honesti-
dade e seriedade do candidato.

Acesso à saúde, educação e seguran-
ç a  s ã o  v a l o r e s  p r e v i s t o s  n a 
Constituição.

Todos devem ter acesso a esses ser-
viços, não apenas uns poucos privilegia-
dos por serem conhecidos ou amigos 
dos políticos.

A luta tem que ser plural, ou seja, não 
é um ou outro que deve ser beneficiado, 
mas sim a sociedade inteira. 

Quando todos tiverem acesso a ser-
viços de qualidade, não haverá espaço 
para o clientelismo.

Promover uma verdadeira renova-
ção, procurando o melhor para todos e 
não apenas para alguns.
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No passado sábado, 1 de 
dezembro, às 22h30, no Par-
que José Guilherme, o Grupo 

de Baltar participou num 
grande concerto conjunta-
mente com o famoso cantor 
“Toy” que assinalou a inaugu-
ração das luzes de natal do 
Concelho de Paredes. Este foi 
mais um momento de afirma-
ção do grupo, que nos últimos 
anos tem vindo a afirmar-se 
no panorama da música tradi-

cional local.  Os “Cavaquinhos 
de Baltar” nasceram na Asso-
ciação Clube Jazz de Baltar e 
neste momento são um dos 
valores culturais com mais 
afirmação da Vila de Baltar. 
Este concerto foi mais um 
momento em que puderam 
dar a conhecer a qualidade da 
sua música aos paredenses.

    BALTAR

Grupo de Cavaquinhos de Baltar 
e “Toy” acenderam as luzes  
de Paredes  

FAUSTINO 
 SOUSA

Está em curso a se-
gunda revisão do P.D.M. 
A Câmara Municipal de 
Paredes está a efetuar 
sessões de esclareci-
mento em todas as fre-
guesias do Concelho. 

Em Baltar, a sessão 
de esclarecimento será 
no dia 10 de Dezembro 
de 2018 ( segunda-feira 
), pelas 20h30 minutos, 
no salão nobre da Junta 
de Freguesia. A autar-
quia recorda que o 
PDM atual está em vi-

gor desde Maio de 2014 
e precisa de alguns ajus-
tamentos, nomeada-
mente na sequência do 
Regime Extraordinário 
da Regularização de Ac-
tividades Económicas. 
Todos os interessados 
não devem perder a 
oportunidade de escla-
recer as mais diversas 
dúvidas, quer junto dos 
representantes da Câ-
mara Municipal, quer 
j u n t o  d a  J u n t a  d e 
Freguesia.

Sessão de esclarecimento 
do Plano Diretor 
Municipal

A Junta de Freguesia con-
cluiu as obras de alargamen-
to da travessa D. Manuel I. 

Aproveitando a atiude posi-
tiva de todas as partes, con-
seguiu-se executar uma obra 

de melhoria da qualidade de 
circulação, numa via que, 
quando foi construída, não 

 Vai realizar-se no próxi-
mo dia 12 de Dezembro, pe-
las 21 horas, na Casa do Foral 
uma Assembleia de Fregue-
sia de Baltar, sessão ordiná-
ria, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 1. Período de an-

tes da ordem do dia; 1.1 Pe-
ríodo reservado aos deputa-
dos, para interpelação do 
Executivo sobre assuntos da 
administração e de interesse 
da Freguesia; 2. Período da 
ordem do dia: 2.1 Aprovação 

da ata da sessão anterior; 2.2 
Apresentação pelo Presi-
dente da Junta das ativida-
des desenvolvidas pelo Exe-
cutivo no último trimestre; 
2.3 Apreciação, discussão e 
votação das opções do plano 

de atividades e da proposta 
de orçamento a apresentar 
pela Junta de Freguesia, para 
o ano de 2019; 3. Período de 
intervenção do público para 
apresentação de assuntos 
de interesse da Freguesia.

Conclusão das obras na Travessa D. Manuel I

Assembleia de Freguesia de Baltar

previa o futuro. A Junta de 
Freguesia utilizou a mão de 
obra da Junta e os meios que 
possui para fazer face a este 
tipo de intervenções.

    BITARÃES

Eleições para a nova direção dos 
Veteranos de Gerra

No próximo dia 15 de 
Dezembro (sábado) haverá 
eleições para os novos cor-
pos Gerentes dos Vetera-
nos de Guerra. A Delegação 
do Vale do Sousa, com sede 
em Bitarães – Paredes, es-
tará aberta para que os só-

cios possam votar. Espere-
mos que haja uma grande 
afluência às urnas, pois é 
urgente revitalizar esta As-
sociação e Delegação. A vo-
tação nas Delegações e na 
Sede Nacional, iniciam-se 
às 9 horas e encerram às 19 
h o ra s .  É  b o m  q u e  t o d o s 
aqueles que têm direito a 
voto marquem com a sua 
presença. Votar é um direi-
to e um dever de todos os 
associados.

ANTÓNIO
OLIVEIRA

E de repente já é Dezem-
bro, e de repente será Natal! 
Entramos na época que a 
maioria das pessoas reco-
nhece, como sendo uma 
época de magia! 

É tempo de dar e rece-
ber, é tempo de perdoar, é 
tempo de amar!

Os corações das pessoas 
amolecem, e deixam trans-

parecer os mais nobres sen-
timentos, e que tantas vezes 
parecem estar adormeci-
dos…Mas, como que por 
atuação de uma varinha má-
gica, as pessoas ficam dife-
rentes, e tornam o mundo 
diferente com pequenos 
gestos!

E porque nos aproxima-
mos do Natal, são várias as 
entidades que se preparam 
das mais diversas formas 
para celebrar a época, por 
exemplo a Associação Ser 
Social, tem vindo a realizar 
com os seus séniores, vários 

trabalhos alusivos ao espíri-
to natalício. 

Por sua vez, a Associa-
ção Código Musical, prepa-
ra um evento para celebrar 
o Natal, sendo que irá reunir 
os seus elementos, os seus 
sócios e simpatizantes, num 
jantar natalício a realizar no 
dia 22 de Dezembro de 
2018, na freguesia de Cris-
telo, onde se interpretarão 
músicas natalícias e não só, 
e se apresentarão coreogra-
fias de Natal pelos elemen-
tos do grupo de dança. 

A par destas iniciativas 

também a Comissão de Fes-
tas de S. Miguel 2018/2019, 
irá proporcionar aos Criste-
lenses uma apresentação 
musical de Natal, levada a 
cabo pelo Conservatório de 
Música de Paredes, como 
forma de celebração natalí-
cia, no final da missa vesper-
tina de 22 de dezembro de 
2018.

E, que o Natal esteja em 
cada acto das nossas vidas, 
em cada iniciativa de uma 
entidade, de modo a que do 
coração dos Homens trans-
borde sempre Amor e Paz!

    CRISTELO

Espírito de Natal na Freguesia

CARLA
NUNES
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FALECEU

LUCINDA MOREIRA 
CERQUEDA DE CARVALHO
Faleceu no dia 3 de dezembro com 60 anos.  
Era natural de Rebordosa – Paredes e residente 
na Rua São Marcos, n.º 111, Drt. Rebordosa, 

Paredes   Era casada com António Gomes de Carvalho.

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

REBORDOSA / PAREDES

Cerca de duas centenas 
de participantes deram 
corpo ao 6º Raid da Asso-
ciação Cultural Recreativa 
de Rebordosa que se reali-
zou no dia 25 de novembro 

Este ano,  o percurso 
apresentou-se renovado, 
com novos trilhos num to-
tal de 30 quilómetros per-
corridos na região. Rui Vi-

nhas e Tiago Ferreira, atle-
t a s  d e  c i c l i s m o  f o r a m 
algumas das figuras nota-
das neste Raid que teve o 
apoio da Associação de Ci-
clismo do Norte. 

O tiro de partida foi dado 
pelo Presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, que se fez acompa-
nhar por outros autarcas. 

No passado dia 1 de de-
zembro a Promov, com o 
apoio da Conferência São 
Vicente de Paula levou a 
efeito a tradicional ceia 
solidária que contou com 
a presença de cerca de 

uma centena de pessoas. 
“Foi um momento de par-
tilha de solidariedade, de 
alegria e de afecto para 
todos aqueles que mais 
precisam do conforto de 
uma refeição completa”, 

explicou fonte da Confe-
r ê n c i a  S ã o  V i c e n t e  d e 
Paula.

Esta iniciativa é levada 
a cabo já há vários anos 
com ajuda do voluntaria-
do da Promov.

Beatriz Meireles e Pau-
lo Silva, vereadores e exe-
cutivo da junta de Fregue-
sia Rebordosa associa-
ram-se à  iniciativa que 
juntou alguns do mais ne-
cessitados da freguesia.

6º Raid BTT ACR Rebordosa

Promov fez ceia solidária para os mais desfavorecidos

FALECEU

MARGARIDA MARIA 
RESENDE MOREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 26 de novembro com 57 anos. Era 

natural de Cete - Paredes e residente na Trav. de Fontielas, n.º 321, 
Cete, Paredes. Era casada com António José Vieira Pereira. 

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

    LORDELO

Boas Práticas

Não são raras as vezes que, 
em conversas de café, de casa, 
de rua, a palavra “preguiça”, ou a 
expressão “no meu tempo”, não 
vem à baila, quando o assunto é 
direccionado para os jovens que 
palmilham a nossa terra. 

De facto, “no meu tempo” - 
metido na Rua do Cosme, que 
fica plantada atrás do antigo 
“Posto da Guarda” - a miudagem 
vinha para a rua dar uns chutos 
numa bola manhosa. A algazar-
ra, mais gorda do que o ruído 
proveniente das máquinas da 
fábrica, atraía os olhos do “se-
nhor da bola”, “o senhor do jor-

nal” ou, simplesmente, o “se-
nhor Jaime Pacheco”, que namo-
rava os nossos dribles e dava 
sorrisos às nossas caneladas.  
Hoje faço de “senhor da bola”, 
sem o mesmo passado futebo-
lístico que o nosso conterrâneo. 
Mas faço-o dentro de casa, sen-
tado no sofá, a olhar para uns 
bonecos que dançam dentro da 
televisão, a olhar para os dedos 
traquinas dos meninos sem ale-
gria nos olhos.  Felizmente, nem 
todos são assim. Nem todos 
brincam em cima do sofá, ou dão 
asas às traquinices dentro de 
casa. Porque ainda há quem vá 
para o pavilhão da escola dar 
uns chutos numa bola. Esta prá-
tica, que é perfeita para flores-
cer a saúde, para reforçar os la-
ços de amizade, deve ser segui-
da por todos, sem excepção.  

SILVIO
SILVA

Realizaram-se no passa-
do dia 24 de novembro si-
mulacros em Rebordosa, 

Duas Igrejas, Vilela e Gan-
dra. Neste exercício testa-
ram-se equipamentos, mas 
acima de tudo homens e mu-
lheres com formação técni-
ca para socorrer vítimas.

“O simulacro pretende 
sensibilizar a população pa-
ra a cultura de segurança, 

cuidados que deve ter na 
condução de veículos auto-
móveis, também demons-
t ra r  m é t o d o s  d e  a c ç ã o 
quando somos deparados 
com incêndios ou aciden-
t e s ”,  ex p l i c o u  f o n t e  d a 
corporação.

O exercício inseriu-se na 

formação dos voluntários 
ministrada em vários con-
textos: acidentes de viação, 
resgates, incêndios (urba-
n o s ,  f l o r e s t a i s  e 
industriais).

    REBORDOSA

Bombeiros testaram operacionalidade

PAULO 
PINHEIRO
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /DEZ'18

LORDELO 
AUDITÓRIO – ALORD
15 dezembro | 21h30 
Bailado | Dom Quixote  
| Academia de Dança da 
Boavista
Até 31 dezembro  
| exposição | arte Sacra II 

BIBLIOTECA – ALORD
Mês de dezembro
Ana Luísa Amaral

Dezembro | o leituras 
sugere… 
temas infantojuvenis 
| Feliz natal lobo mau  
| Clara Cunha

COOPERAÇÃO - ALORD
10 dezembro | 14.30 horas
Artes manuais 
| Decoração de velas 
| Enfeites de natal

De 17 a 29 dezembro 
| 14h30 
Atividades 
nas férias de natal 
| Artes manuais 
|Sessões de cinema  
| culinária

SOBROSA 
22 de dezembro | 21h30
Capela da Casa da Torre, 
Sobrosa  
| Young Guitar Masters 
| Associação  
3M de Guimarães

PAREDES (cidade)
7 dezembro | 21h30
Biblioteca Municipal  
| Café Literário  
com Fernanda Queyroz

Telemóvel, o perturbador social, 
encenado no aniversário 
da Fundação ALORD 
FESTA. O músico Toy abriu no passado dia 1 de dezembro a programação de Natal, Ano Novo e Reis levada 
a cabo pela autarquia de Paredes em parceria com a Associação de Empresas de Paredes (ASEP). Este ano 
há um reforço de 20 mil euros do orçamento da animação natalícia fixando-o nos 85 mil euros.

A 
F u n d a ç ã o  d a 
Cooperativa de 
Eletrificação 

ALORD, no sábado dia 1 de 
dezembro, comemorou o 
seu 22.º aniversário e o 18.º 
aniversário da sua Biblio-
t e c a ,  n o  A u d i t ó r i o  d a 
instituição.

O programa festivo con-
tou com teatro,  canto e 
dança, numa encenação 
dos grupos de teatro LOR-
Dator Juvenil e dos Sénio-
res, ambos da Fundação A 
LORD.

Destaque para a peça 
encenada pelos jovens ato-
res que, com o sotaque car-
regado, pôs em confronto o 
passado e o presente ten-
do o telemóvel como o no-
vo elemento perturbador 
das relações afetivas e 
sociais. 

A direção da ALORD, no 
final do espetáculo, subiu 
ao palco para cantar os pa-
rabéns e soprar as velas do 
bolo do duplo aniversário 
que mais tarde foi degusta-
do com um Porto d´honra 

pela plateia que esgotou o 
auditório.

O presidente da ALORD, 
Francisco Ramos, deu rele-
vo à importância da evoca-
ção da data festiva pelo pa-
pel importante que a insti-
tuição a que preside tem 
prestado à comunidade. 
“Reconheço que tem dado 
conta das necessidades da 
comunidade nas vertentes 
cultural e social”. Sendo a 
cultura um veículo de valori-
zação social,  o líder d´A 
LORD salientou também o 
vínculo solidário que a insti-
tuição “tem tido” com os lor-

delenses atendendo “aos 
problemas setoriais e so-
ciais dos mais carenciados. 
Revela-se de igual modo sig-
nificativo o envolvimento 
dos diversos departamen-
tos, Biblioteca, Formação, 
Cooperação e Escola de Ar-
tes nos planos educacional, 
cívico e artístico que refor-
çam a Utilidade Pública da 
instituição cujo reconheci-
mento acaba de ser validado 
p o r  m a i s  c i n c o  a n o s ”, 
revelou. 

O responsável garantiu 
que no futuro a Instituição 
ALORD vai continuar a re-

forçar os valores que defen-
de influenciando as novas 
gerações. 

Francisco Leal, o atual Vi-
ce-presidente da Câmara de 
Paredes, ex-presidente da 
ALORD, também foi ao pal-
co para dizer que se sente 
bem ao regressar a casa. 
“São 22 anos, dez dos quais 
com uma ação mais inter-
ventiva. Vi esta gente a cres-
cer, primeiro a ir para a praia 
e agora já estão aqui, cresci-
dos, no palco”, disse, dirigin-
do-se ao LORDator Juvenil.

Perante o auditório re-
pleto de consumidores de 

energia fornecida pela Coo-
perativa ALORD, o autarca 
deixou claro que “isto só faz 
sentido se participarem na 
vida da Fundação. É impor-
tante que cada um de nós 
sinta isto como seu. Isto é 
fruto daquilo que muitos di-
zem que pagar a luz custa. Se 
a luz fosse da EDP custava 
também e não tinham nada 
disto. Não tínhamos auditó-
rio, não tínhamos espetácu-
los, não tínhamos apoios 
para dar quer ao Aliados FC 
Lordelo, quer aos Bombei-
ros, quer a todas as associa-
ções”, concluiu.

António Orlando  | texto

Francisco Leal voltou a pisar o palco que bem conhece Atores séniores da ALORD
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Rua Central de Mouriz
Intermarche  //  Loja 5  //  4580-590 Paredes
www.facebook.com/mrjoias.ourivesaria/

Atores séniores da ALORD
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Europa tem de abrir  
a porta a quem a escolhe 
como pátria, defendeu, 
em Paredes, o Secretário 
de Estado 

CHTS reforça equipa  
com contratação de assistentes operacionais

“Temos que estar prepa-
rados para abrir a porta e re-
ceber quem queira escolher 
a Europa como a sua pátria. 
A Europa tem que ser uma 
luz na salvaguarda dos Direi-
tos Humanos”, defendeu es-
ta manhã, o Secretário de 
Estado das Comunidades, na 
sessão comemorativa dos 
70 anos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Huma-
nos, promovida pelo Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa (CHTS), em parceria com 
o Município de Paredes.

“Os Direitos Humanos 
são uma condição inerente à 
dignidade humana”, afirmou 
José Luís Carneiro, na confe-
rência sobre Migrações e os 
Direitos Humanos. “Os gran-
des fluxos migratórios são 
provocados pelas situações 
de desigualdade – guerras 
ou pobreza – existentes no 
país de origem”, afirmou, pa-
ra acrescentar que “não po-
demos esquecer que nós 
também somos um país de 
emigrantes, entre portugue-
ses e luso-descendentes, são 
cerca de 2,5 milhões de pes-
s o a s  e m  1 7 8  p a í s e s 
diferentes.”

“O grande desafio da so-
ciedade europeia é demo-

gráfico”, afirmou o governan-
te, lembrando que a abertu-
ra da Europa ao exterior é 
uma questão de sustentabi-
lidade do próprio continen-
te. “Atualmente, representa-
mos cerca de 20% da popula-
ção mundial.  Em 2050, 
prevê-se que a Europa re-
presente apenas 6% da po-
pulação global e a produção 
europeia rondará os 2%.”

José Luís Carneiro salien-
tou que “é na vida cotidiana 
da cidadania que os Direitos 
Humanos fazem o seu cami-
nho e a conduta da política 
externa de Portugal rege-se 
pela  promoção desses 
direitos.”

Beatriz Meireles, verea-
dora da Câmara Municipal 
de Paredes, sobre o papel 
das autarquias afirmou que 
“como órgão de política local, 
de proximidade, as autar-
quias têm de cumprir e fazer 
cumprir os direitos huma-
nos”. A vereadora apresen-
tou ainda algumas das medi-
das sociais em curso no con-
c e l h o  p a ra  “ g a ra n t i r  a 
liberdade e dignidade huma-
na de todos os cidadãos nas-
cidos, tal como é referido na 
abertura da declaração dos 
Direitos Humanos”.

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) as-
sinou, no passado dia 3 de 
dezembro, contrato com 
10 assistentes operacio-
nais que vão reforçar as 
e q u i p a s  d e  d i f e r e n t e s 
serviços.

Os novos assistentes 
operacionais que vão re-
forçar as equipas dos Ser-
viços de Cardiologia, Este-
rilização, Obstetrícia, Me-
dicina Interna, Cirurgia, 
U r g ê n c i a  e  B l o c o  d e 
Partos. 

Fo r a m  a s s i n a d o s  1 0 
contratos, sendo seis deles 
sem termo e quatro para 
substituição. 

Carlos Alberto, presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração, salienta que 
“com estas autorizações de 

contratação, as 520.000 
pessoas dos 12 concelhos, 
e m  q u a t r o  d i s t r i t o s ,  d a 
nossa área de influência 
vão certamente beneficiar 
de melhor atendimento, 
em particular nesta época 
que se avizinha”.

APD Paredes pede mais 
emprego para portadores 
de deficiência 
INCLUSÃO. Mais emprego. Mais facilidade no acesso à saúde e educação. Mais instru-
mentos de elevação social e promoção da qualidade de vida para as pessoas portado-
ras de deficiência da região do Tâmega e Sousa.

A 
Delegação Local 
d e  Pa r e d e s  d a 
Associação Por-

t u g u e s a  d e  D e f i c i e n t e s 
(APD) quer medidas estru-
turais de acesso dos porta-
dores de deficiência a uma 
maior qualidade de vida. A 
reinvidincação foi feita no 
jantar dos 26 anos da insti-
tuição que decorreu, no dia 
1 de dezembro, numa uni-
dade hoteleira de Paredes. 
Francisco Leal, Vice-presi-
dente da Câmara represen-
tou o município. 

A  i n t e g ra ç ã o  d e  m a i s 
portadores de deficiência 
no mercado de trabalho, e o 
investimento das entidades 
nesta matéria, são reivindi-
cações feitas, por Adão Bar-
bosa, às autarquias e de-
mais forças vivas da região, 
que se fazem acompanhar 
da descrição de um quadro 
de emergência social, que 
caracteriza as dificuldades 
significativas que estas pes-
soas atravessam, nos vários 
domínios da sua vida. “Por 
detrás da capacidade de su-

peração de muitos de nós, 
há uma vida muito difícil. 
Ser deficiente não é ne-
nhum mar de rosas. É, na 
verdade, enfrentar diaria-
mente uma série de obstá-
culos e desafios que, se não 
forem ultrapassados, com-
prometem seriamente a 
nossa qualidade de vida”, 
alertou. O responsável cha-
mou também a atenção pa-
ra a necessidade de ser ace-
lerado o processo de con-
cretização de um Centro de 
Atendimento, Acompanha-
mento e Reabilitação Social 

para Pessoas com Deficiên-
cia e Incapacidade, um so-
nho antigo da instituição, 
que Adão Barbosa preten-
de ver concretizado.

AFIRMAÇÃO NO 

DESPORTO ADAPTADO

MARCOU ANO DE 2018

Há muito uma referência 
no desporto adaptado re-
gional e nacional, a APD Pa-
redes teve em 2018 um ano 
de crescente afirmação 
regional.

Além da já conceituada 
equipa da APD Paredes no 

Campeonato Nacional de 
Basquetebol em Cadeira de 
Rodas, uma recente parce-
ria com a Câmara de Lousa-
da permitirá transportar a 
modalidade a terras lousa-
denses, e estender o acesso 
à prática desportiva, aos 
d e f i c i e n t e s  d e s s e 
concelho.

Sem deixar de enaltecer 
o apoio dos Municípios de 
Paredes e Lousada à prática 
desportiva adaptada, o pre-
sidente da APD Paredes 
quer 2019 como o ano de 
uma afirmação mais plena, 
e de transporte do desporto 
adaptado a outros conce-
lhos da região. “Vamos pro-
curar investir e desenvolver 
novas modalidades, e atrair 
mais parceiros institucio-
nais para a nossa missão de 
fazer da região do Vale do 
Sousa e Baixo Tâmega uma 
referência nacional no des-
porto adaptado. Queremos 
que se juntem a nós para 
que, muito em breve, possa-
mos ter atletas com defi-
ciência talentosos e capa-
zes de brilharem em repre-
s e n t a ç ã o  d a  r e g i ã o ”, 
concluiu.

António Orlando  | texto

Feliz Natal e um Feliz 2019
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

AUGUSTO MOREIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 20 de novembro com 84anos. 
Era natural de Gondalães - Paredes  
e residente em, Beire, Paredes.  

Era viúvo de Maria da Conceição Pereira da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA BARBOSA 
GONÇALVES
Faleceu no dia 22 de novembro com 91 anos. 
Era natural de Penamaior – Paços de Ferreira  
e residente em, Vilela, Paredes.  

Era viúva de Eduardo Fernando Dias Ferreira..

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

VILELA / PAREDES

FALECEU

ANA MOREIRA  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 21 de novembro com 85 anos. 
Era natural e residente em, Louredo, Paredes. 

Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA CÂNDIDA 
DA SILVA FERREIRA
Faleceu no dia 29 de novembro com 84 anos. 
Era natural e residente em, Louredo, Paredes. 

Era casada com João de Sousa Bessa.

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

FALECEU

ALBINA NUNES  
RIBEIRO DE PINHO
Faleceu no dia 30 de novembro com 80 anos. 

Era natural e residente em, Beire, Paredes.  
Era casada com António de Oliveira Mendonça.

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

EMÍLIA DA SILVA PACHECO
Faleceu no dia 29 de novembro com 93 anos. 
Era natural de Madalena-Paredes e residente 
no Porto. Era viúva de Adelino de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PORTO

AGRADECIMENTO

MARGARIDA ALICE 
PEREIRA DE SOUSA
PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO

Ocorreria, se fosse viva, na próxima sexta -feira, 
dia 14 de dezembro, o 78.º aniversário do nascimento da sua 
ente querida, pelo que o seu marido, filhos, genro e netas man-
dam celebrar uma missa de sufrágio a levar a efeito na Igreja 
Matriz de Paredes, naquele dia, pelas 8 horas. 
A quem se dignar comparecer a esta eucaristia os familiares 
reconhecidamente agradecem:

Alberto Pinto e Sousa - marido
Anabela Pereira e Sousa  Patzak - filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa - filho     
Thomas Patzak - genro
Alice Margot de Sousa Patzak - neta
Clara  Marie de Sousa Patzak - neta
PAREDES

FALECEU

MARIA JÚLIA LEAL
Faleceu no dia 25 de novembro com 88 anos. 
Era natural de Lodares- Lousada  
e residente em, Beire, Paredes.  
Era viúva de Samuel 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

ADELAIDE  
PEREIRA MARQUES
Faleceu no dia 23 de novembro com 73 anos. 
Era natural de Mouriz – Paredes e residente  
na Rua da Agrela, n.º 148, Madalena, Paredes.   

Era casada com Joaquim Barbosa Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

JOSÉ LUÍS DOS SANTOS 
PACHECO
Faleceu no dia 30 de novembro com 22 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes 
e residente no Cantinho da Pinta, n.º 101, Vilela, 

Paredes. Era solteiro.
AGRADECIMENTO
Sua mãe, Irmão e demais família, vêm por este meio, ex-
tremamente 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 domingo, dia 
9 de dezembro, pelas 10:15 horas na Capela de S. José,  Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.

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

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

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

FALECEU

MARIA LUCINDA 
DIAS MOREIRA MAIA
 ( PROFESSORA LUCINDINHA)

Faleceu no dia 3 de dezembro com 89 anos.  
Era natural de Avioso, Santa Maria - Maia e residen-

te na Rua da Vila, n.º 216, Lordelo, Paredes. Era viúva de Venâncio 
Machado Neto.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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 8 de 
dezembro às 19:30 horas na Igreja de Lordelo, Paredes, agradecen-
do, também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

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

Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 

919515181  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

LAURA RIBEIRO 
DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 28 de novembro com 54 anos. 
Era natural de Lordelo– Paredes e residente 
na Rua das Flores, n.º 788, Lordelo, Paredes.  

Era casada com António Ribeiro Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOSÉ MARIA OLIVEIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 30 de novembro com 63 anos. 
Era natural de Vandoma – Paredes  
e residente na Urbanização Fonte Sagrada,  

n.º 70B, Paredes.  Era casado com Margarida de Sousa Costa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ANTÓNIO 
NUNES MOREIRA
Faleceu no dia 21 de novembro com 84 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros – Paredes  
e residente na Rua Nunes Moreira, n.º 91, Duas 

Igrejas, Paredes. Era casado com Maria de Lurdes Pinto Nunes.

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

FALECEU

ANTÓNIO PAULO  
COELHO DIAS
Faleceu no dia 22 de novembro com 43 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes e 
residente na Trav. Irmã Lúcia, n.º 27, r/c Madale-

na, Paredes. Era divorciado (numa relação de União de Facto C/ 
Alda Sofia de Sousa).

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOANA VANESSA TEIXEIRA 
DE BESSA FERREIRA
Faleceu no dia 29 de novembro com 25 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes e 
residente na Av. Central de Reiros, n.º 1060 r/c, 

Vandoma, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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 8 de 
dezembro às 10 horas na Igreja de Vandoma, Paredes, agradecen-
do, também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ANTÓNIO 
DE LEMOS BARROS
Faleceu no dia 22 de novembro com 76 anos. 
Era natural de Lordelo – Paredes e residente na 
Rua de Soutelo, n.º 251, Lordelo, Paredes. Era 

casado com Maria Luzia Moreira de Almeida.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ANTÓNIO 
FERREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 26 de novembro com 68 anos. 
Era natural de Rebordosa – Paredes e residente 
na Rua da Alegria, n.º 124,Vandoma, Paredes. 

Era casado com Maria Augusta de Sousa Coelho Durães.

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  
VANDOMA / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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PUBLICIDADE

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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Gasóleo Aquecimento

Feliz Natal 
e um Feliz 2019

Feliz Natal 
e um Feliz 2019

Feliz Natal 
e um Próspero Ano de 2019

Feliz Natal e um Feliz 2019
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