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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

N
a guerra não há intervalos pa-
ra almoço, não há pausas nem 
greves, mas sim o desejo de 

chegar ao fim de cada missão e regressar 
ao seu quarto, à sua camarata ou à sua ca-
serna em paz. Tratar de si, mas também 
dos companheiros de luta e dos seus su-
bordinados. Honrar o compromisso a que 
os militares chamam Juramento à sua 
Pátria, o que inclui obediência aos seus 
legítimos superiores e proteção dos seus 
subordinados. Na guerra, para quem bem 
comanda, constitui-se uma família unida 
onde o problema de um pertence a todos 
os demais. Quando alguém chora, os ou-
tros consolam-no. Os elementos de base, 
mais jovens, têm que ser tratados como 
filhos ou como irmãos. Como militar de 
carreira, e combatente em Africa, co-
mandei sempre em zonas de grande ris-
co, e nas noites escuras da mata fiz de 
sentinela centenas de vezes, enquanto os 
meus camaradas de armas descansavam, 

embrulhados num pano 
de tenda por causa do 
cacimbo. Criei, ao longo 
da minha carreira de 45 
anos, “infindáveis” ami-
z a d e s ,  q u e  p r o c u r e i 
nunca perder. Alguns, 
que não esqueço, inter-
romperam a caminhada 
da vida. Por isso, hoje o 
Tributo vai para aque-
les que, há 50 anos, me provocaram o Na-
tal mais triste da minha vida. É uma ho-
menagem justa a dois grandes rapazes, 
combatentes da minha Companhia, que 
perderam a vida em Noqui – Angola, em 
1967 e 1968, ambos em acidentes tão 
surpreendentes e estúpidos, como difí-
ceis de aqui explicar. Trata-se do 1º Cabo 
Torcato Plácido Coelho, natural de Erme-
sinde, e de António Oliveira Teixeira, de 
Bitarães, Paredes, extraordinários cum-
pridores da sua missão, por quem eu ti-

n h a  u m a  p r o f u n d a 
amizade e grande ad-
miração. Sempre dis-
poníveis e prontos na 
hora certa, com res-
ponsabilidade, para o 
sucesso em cada ação 
no objetivo definido 
p a ra  a  v i t ó r i a ,  m a s 
também sociáveis  e 
por isso admirados por 

todos os companheiros do Batalhão 
1922 e da CArtª 1726, a que pertencía-
mos. Cinquenta anos passaram, após a 
construção de um monumento à justiça 
da nossa missão, que nos foi atribuída, 
mas tristes ao colocar uma placa com os 
nomes do Torcato e do Neca, como eram 
tratados, chorando a suas perdas. Como 
elo de ligação com a família, recebi um ru-
de golpe emocional. Neste Natal vou-vos 
recordar, com muita saudade. Vossas fa-
mílias e os camaradas também.

1º Cabo Torcato Plácido Coelho 1967-2018 – Ermesinde
Soldado António Oliveira Teixeira 1968-2018 – Bitarães

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

A
s festas natalícias estão 
a chegar e com elas re-
gressam os típicos janta-

res desta quadra festiva, o que 

acaba por conduzir a excessos 

alimentares, nomeadamente à 

ingestão excessiva de gorduras 

e açúcares. Não se trata, de to-

do, de um momento para reali-

zar restrições alimentares, con-

tudo, é possível fazer uma con-

soada saudável e de acordo com 

o que manda a tradição.

Opte por confecionar os doces 

em casa, pois são, por norma, 

mais saudáveis do que os vendi-

dos nos supermercados e nas 

pastelarias, e adapte as receitas 

tradicionais de forma a torná-las 

mais saudáveis, por exemplo, 

com a redução da quantidade de 

açúcar adicionado e com a utili-

zação de leite magro em oposi-

ç ã o  a o  l e i t e  g o r d o  o u 

meio-gordo.

É também importante que todas 

as refeições ao longo do dia da 

consoada sejam realizadas de 

forma equilibrada e saudável, 

evitando situações de restrição 

alimentar com o intuito de se 

realizarem exageros mais tarde, 

ou simplesmente não comer 

qualquer tipo de doces. Isso está 

errado, uma vez que poderá po-

tenciar comportamentos com-

pulsivos mais tarde, associados 

a sentimentos de ansiedade, 

tristeza e frustração.

Tente atingir um equilíbrio entre 

a tradição e aquilo de que real-

mente gosta de comer. Não se 

culpabilize por ter “abusado” 

nos doces, apenas retome a ali-

mentação saudável nos dias se-

guintes, sem esquecer a prática 

de exercício físico.

Refeições  
de Natal

Será que alguém diz que quando o 
Natal nasce é para todos? Ou isso é só 
para o Sol?
E mesmo para o Sol não é totalmente 
verdade!
Por certo não dirá tal frase quem se 
preocupa pouco com o Natal dos 
outros.
Nem aqueles, que já são muitos, cada 
vez mais, que até já prefeririam que 
não houvesse Natal.
Para todos um Bom Natal, conforme 
o desejem, mas também pensando 
um pouco nesta história escrita pelo 

meu filho Gonçalo, e aqui lhe ficam os 
créditos.
O velho que vive debaixo da ponte
Debaixo daquela ponte vive um ve-
lho de cabelo grisalho e  olhar 
cansado. 
A criança que passava falou para a 
mãe “olha o velho que vive debaixo 
da ponte” e passou. 
Ninguém o conhece, ninguém o 
ouve. 
Dizem que já nasceu ali parado, de 
barba mal aparada, cigarro cravado 
na mão e vinho empacotado ao lado. 
e vai existindo, como quem apregoa o 
fim do mundo, que a morte veste-se 
de preto para todos menos para o ve-
lho que vive debaixo da ponte. 
Um homem que um dia o olhou lem-
brou-se que não o via desde a escola. 

O homem que vive debaixo da ponte 
fechou os olhos, triste, porque desde 
a escola que não o via ninguém. 
O velho que vive debaixo da ponte já 
lá está desde que um alcaide mandou 
assentar a primeira pedra da ponte.
O velho que vive debaixo da ponte é 
mais velho que a ponte.
Já foi ruivo, moreno, careca, por duas 
vezes foi louro e até houve um tempo 
em que era preto, mas, para quem 
olha de fora, para quem olha de cima, 
foi sempre somente o velho que vive 
debaixo da ponte, mesmo que noutra 
vida tenha o velho sido a criança que, 
de mão dada com a mãe, falou “olha o 
velho que vive debaixo da ponte” e 
passou.

GONÇALO RIBEIRO

Por

VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Um bom Natal para todos
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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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Governo estuda linha  
do Vale do Sousa até 2030
TRANSPORTES. “Posso aqui dizer, será devidamente aprofundado este projeto da 
linha do Vale do Sousa “, afirmou secretário de Estado das Infraestruturas. A IP diz que 
prioritária é a construção de mais duas linhas entre Contumil e Ermesinde.

G
uilherme d’Oli-
v e i r a  M a r t i n s 
a n u n c i o u ,  e m 

Rebordosa, que o Plano Na-
cional de Investimentos 
(PNI) 2030 vai contemplar a 
realização de um estudo pa-
ra uma nova linha férrea no 
Vale do Sousa. 

O secretário de Estado 
das Infraestruturas discursa-
va para algumas centenas de 
pessoas que assistiram no 
auditório de A CELER à apre-
sentação do estudo prelimi-
nar para a construção de uma 
linha de caminho-de-ferro 
que ligue Valongo a Felguei-
ras, passando pelos conce-
lhos de Paredes, Paços de 
Ferreira e Lousada.

Segundo Guilherme d’Oli-
veira Martins, trata-se de 
“um projecto apaixonante, 
numa zona do país com uma 
actividade económica enor-
me e com uma densidade po-
pulacional que exige, sem 
d ú v i d a ,  s o l u ç õ e s  d e 
mobilidade”.

Assinalou, no entanto, 
que “um projecto desta natu-
reza exige a devida atenção 
de todos, deve exigir um estu-
do aprofundado e deve exigir 
c r i a t i v i d a d e  e 
disponibilidade”.

“É preciso termos os estu-
dos aprofundados e amadu-
recidos para conseguirmos 
concretizar o anseio das po-
pulações”, anotou.

Ouvido pelos cinco presi-
dentes de câmara que apadri-
nham o projecto (Valongo, 
Paredes, Paços de Ferreira, 
Lousada e Felgueiras), o go-
vernante referiu que o Go-
verno está “a cumprir aquilo 
que esta população pede”.

Na sessão foi apresentado 

o estudo mandado elaborar 
pelo município de Paços de 
Ferreira e apadrinhado pelas 
autarquias cujos territórios 
deverão vir a ser atravessa-
dos pela Linha do Vale do 
Sousa, como foi designada a 
infraestrutura.

Segundo o estudo, a linha 
terá cerca de 36 quilómetros, 
começando na estação de Va-

longo (ligação à Linha do 
Douro) e evoluindo para nor-
te, em direção aos concelhos 
de Paredes, Paços de Ferrei-
ra, Lousada e Felgueiras.

O projeto aponta para a 
construção de seis estações: 
Rebordosa, Lordelo, Paços 
de Ferreira, Freamunde, Lou-
sada e Felgueiras. Estima-se 
que a obra implique um inves-

timento de 300 milhões de 
euros.

A importância do projeto 
foi defendida pelos presiden-
tes das cinco câmaras, desta-
cando-se sobretudo a impor-
tância de se tratar de uma re-
gião com cerca de 400 mil 
habitantes, com dinâmica em 
termos económicos, onde 
existem 32 mil empresas, que 
exportam anualmente 6,5 
milhões de euros.

A linha promoverá uma 
mobilidade mais eficaz para 
as populações e amiga do am-
biente, foi ainda destacado, 
beneficiando também a Área 
Metropolitana do Porto, aju-
dando a retirar milhares de 
automóveis da capital do 
distrito.

Na sessão também inter-
veio Carlos Fernandes, vice-
-presidente da Infraestrutu-
ras de Portugal, para quem a 
Linha do Vale do Sousa “faz 
sentido”, mas trata-se de um 
p r o j e t o  q u e  t e m  d e  s e r 
estudado.

O responsável referiu que 
a IP está disponível para dar 
início aos estudos e criar um 
grupo de trabalho com os 
municípios para acelerar o 
processo, mas que o prioritá-
rio é a construção de mais 
duas linhas no eixo Contumil- 
Ermesinde. Sem essas duas 
novas linhas é impossível au-
mentar o volume de tráfego 
que a linha do Vale do Sousa 
iria criar”, disse. 

No encerramento dos tra-
balhos, o presidente da Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Norte (CCDR-N), Fernan-
do Freire de Sousa, referiu-se 
à linha do Vale do Sousa como 
“um projeto que vai servir 
uma população imensa e com 
g r a n d e  d i n a m i s m o 
económico”.

António Orlando  | texto

Classe política aplaude

Fernando Barbosa

CDS-PP/Porto 

“O comboio foi e é um meio importante de 

coesão do território. Assistimos ao longo dos 

anos ao desmantelamento da rede ferroviária 

nacional. É preciso inverter este ciclo de aban-

dono, é preciso alargar os cordões à bolsa e investir. Esta propos-

ta está bem estruturada e faz sentido, traz crescimento econó-

mico, demográfico e reforço de mobilidade.

Maria Manuel Rola

Bloco de Esquerda/Porto
“É com bons olhos que vemos qualquer pro-

posta de investimento ao nível dos trans-

portes públicos, sobretudo na ferrovia. O 

investimento em material circulante e no-

vas linhas são uma das formas de retirar o transporte indivi-

dual do Porto. Espero que não se demorem 13 anos para fazer 

a linha do Vale do Sousa como aconteceu com o metro.”

Jaime Toga

PCP/Porto
“Não podemos aceitar que este projeto fi-

que uma década a marinar. Tem havido um 

ataque de sucessivos governos aos serviços 

públicos. Falar de mobilidade é falar da ne-

cessidade da conclusão do IC35, da abolição das portagens 

nas ex-scut e falar de regionalização. É preciso romper com a 

lógica de abandono das regiões do interior. A linha do Vale do 

Sousa facilitaria a mobilidade das pessoas e melhoraria a sua 

qualidade de vida.”

Manuel Pizarro, 

PS/Porto
“O diagnóstico da região está feito, por um 

lado a intensa vitalidade demográfica e eco-

nómica e por outro a mancha de desigualda-

de social, pobreza e exclusão social. Esta 

proposta, mérito dos autarcas, da Comunidade Intermunici-

pal do Tâmega e Sousa e da Área Metropolitana do Porto, co-

loca na agenda política do país algo que não estava. Não se 

pode ceder ao pessimismo nem achar que tudo se resolve com 

passes de mágica.”  

Alberto Machado

PSD/Porto
“Esta região tem o rendimento per capita 

mais baixo da Europa. Esta luta pelo reforço 

da competitividade do território é uma luta 

do PSD. O PSD é favorável a este projeto, 

mas são precisos mais estudos.  Até lá, há coisas que devem 

avançar já como o reforço dos operadores de transportes pú-

blicos da região, o fim das SCUTS. Esta linha seria um grande 

avanço para o território, o consenso é total.”

OPINIÃO CONTRA CORRENTE

José Manuel Soares, ex-administrador 
das Estradas de Portugal e atual  
deputado municipal do PSD   
em Paços de Ferreira

“Não ponho em causa a bondade da ideia, 
mas assistir a uma sessão de apoio quase unânime e quase 
sem reparos, achei estranho. Urge a realização de estudo cus-
to benefício para se decidir em consciência.  A melhoria da 
mobilidade do nosso território terá, no imediato, que assen-
tar na rede de autoestradas que cruzam a nossa terra.  A con-
ferência foi estranha, apenas se falou de uma linha de cami-
nho de ferro que atravessaria parte do território desta comu-
nidade com traçado paralelo à A41 e A42. Estas vias (A41/
A42), que disponibilizam uma elevada reserva de capacidade 
para a procura que apresentam, devem ser vistas também 
como corredor de transporte coletivo de passageiros e mer-
cadorias, mas sobre isto ninguém falou. Ou seja, ninguém fa-
lou sobre o potencial que a invejável rede de autoestradas que 
dispomos neste território representa enquanto infraestrutu-
ra de mobilidade e como fator de coesão territorial. E para 
descontrair alguns que andam “por aqui” muito nervosos re-
firo que sobre infraestruturas rodoviárias o Presidente da 
CIM Tâmega e Sousa falou na necessidade de construir o 
IC35, referência que aplaudo, mas que não sirva, depois de 
construído, para se reivindicar uma via férrea entre Penafiel 
e Castelo de Paiva.”

Secretário de Estado apenas se comprometeu em estudar o comboio
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Presidentes de junta 
do PSD deixam passar 
Orçamento socialista
AUTARQUIA. Está aprovado pela Assembleia Municipal (AM) de Paredes o orçamen-
to da Câmara para o ano de 2019. Foi na reunião que no dia 15 de dezembro decorreu 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O documento teve o voto favorável do PS e da 
CDU. O PSD votou contra e o CDS absteve-se.

N
a contabilidade 
d o s  v o t o s  q u e 
aprovaram aque-

le que é considerado o docu-
mento mais importante da 
gestão autárquica, o princi-
pal partido da oposição, o 
PSD, após tecer duras críti-
cas aos socialistas voltou a 
dividir-se: os deputados mu-
nicipais votaram contra, à 
semelhança de dois presi-
dentes de junta (Lordelo e 
Gandra). Os restantes autar-
cas do PSD abstiveram-se, 
mas Mariana Machado, a 
presidente de junta de Vilela, 
acabaria por fazer uma de-
claração de voto em nome 
dos colegas de freguesia para 
se solidarizar com o voto 
contra do partido. “Abstemo-
-nos na votação mesmo dis-
cordando com o vosso plano, 
não podemos, contudo, fe-
char os olhos a alguns aspe-
tos que foram contemplados, 
mas queremos mais. Mere-
cemos muito mais”, disse. 

A discussão do orçamen-
to assentou, ainda e sempre, 
em torno do Imposto Munici-
pal sobre Imóveis (IMI). “Sei 
que vão dizer que a taxa de 

IMI deveria ser de 0,3%, mas 
o que é certo é que esta é a 
mais baixa taxa de IMI em Pa-
redes. Em 2019 a taxa de IMI 
será de 0,375%, descendo 
depois para 0,35% e, em 
2021, para o valor mínimo de 
0,3%, , disse logo a abrir o de-
bate, o presidente da Câma-
ra, Alexandre Almeida, numa 
clara tentativa de desarmar 
aquela que se antevia como a 
principal critica do PSD ao 
orçamento socialista.

“Não podemos contar 
muito com a ajuda deste or-
çamento porque não se con-
substancia em ideias elabo-
radas, juntando antes medi-
das avulsas. É um orçamento 
que releva as falsas promes-

sas eleitorais. Ficou mesmo 
muito longe da promessa 
eleitoral da taxa mínima de 
0,3%” apontou Meireles 
Brandão, deputado munici-
pal do PSD.

Na apresentação que fez 
do orçamento, o presidente 
da câmara, Alexandre Almei-
da, declarou que estão pre-
vistas “obras nas EB2,3 de 
Rebordosa e Lordelo, requa-
lificação do Pavilhão das La-
ranjeiras, construção da Ca-
sa da Juventude, construção 
de passeios em todas as fre-
guesias e obras em institui-
ções particulares de solida-
riedade social”.

Na exposição, o chefe do 
executivo enfatizou que a au-

tarquia vai fomentar as obras 
por administração direta, con-
tratando já em janeiro, mais 
trolhas, picheleiros e carpin-
teiros.  Alexandre Almeida ex-
plicou, ainda, que o Orçamen-
to” prevê um aumento das 
transferências para as fregue-
sias, à semelhança do que foi 
feito nos centros escolares, 
visando a limpeza das ruas”. O 
Orçamento prevê, também, 
“uma redução da tarifa social 
da água” de forma a ajudar os 
agregados familiares com 
mais dificuldades económico-
-financeiras, o pagamento dos 
ramais da água e do sanea-
mento nas novas ligações à 
rede, sendo essa a fórmula 
encontrada nas negociações 
em curso com a Be Water para 
baixar os tarifários.

Na área da educação, os 
350 mil em que eram para in-
vestir na compra dos manuais 
escolares e que agora passam 
a ser pagos pelo governo, se-
rão canalizados para obras a 
realizar nos centros escolares 
e na atribuição de bolsas de 
estudo. O orçamento prevê 
igualmente o aumento de 5 mil 
euros do subsídio a atribuir a 
cada corporação de bombei-
ros e delegações da Cruz 
Vermelha. 

António Orlando  | texto

Soares Carneiro

PSD
“O Orçamento é um vazio de ideias. É uma far-

sa em termos estratégicos. Os passeios já es-

tavam decididos, o Pavilhão de Paredes já ti-

nha sido decidido. Relativamente à piscina 

municipal só lá encontro um euro, não é um propósito para 2019, 

é um propósito para 2021 que é o ano das eleições. A Casa da 

Juventude já estava decidida e candidatada.”

Rui Silva

PS
“Tínhamos de compromissos financeiros de 

curto prazo cerca de 23 milhões de euros que 

foram reduzidos em cerca de cinco milhões. A 

despesa corrente reduziu-se para valores in-

feriores a 2017. É este executivo que baixou o IMI para a taxa 

mais baixa de sempre e irá efetuar para 2019 novos investimen-

tos à custa dos fundos comunitários que estavam desaproveita-

dos devido ao bloqueio do OLAF.”

Cristiano Ribeiro

CDU
“É um Orçamento de expetativa, em contra-

ponto à classificação de farsa feita pelo PSD e 

à de retoma do PS. A prioridade da CDU é o 

saneamento. Não contribuímos para a priva-

tização penosa que nos atinge a todos. Há elementos do PSD que 

neste ponto da água e saneamento devem estar calados sob pe-

na de ter que se lhes avivar a memória.”

Macedo Lemos

CDS
“Este orçamento, como o anterior, continuará 

a ser uma oportunidade perdida. O IMI conti-

nua em níveis próximos dos máximos para in-

quietação das empresas e das famílias. A críti-

ca já se ouve na rua: ́ está tudo igual, mais festa menos festa´. A 

única bandeira social de relevo do orçamento, a tarifa social da 

água, é uma conquista do CDS.”

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

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

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520

jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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Freguesia de Paredes

A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes  
desejam a todos os paredenses um  

Santo Natal e um Feliz Ano Novo 
e convida-os a fazerem as suas  

compras no comércio tradicional da freguesia.
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Animovel - A excelência reconhecida internacionalmente

A 
Animovel, empresa 
sediada em Frazão, 
no concelho de Pa-

ços de Ferreira, foi distinguida 
com o prémio Inovação e De-
sign, atribuído na feira Esprit-
Meuble, que decorreu em Pa-
ris. Com uma trajetória escrita 
pela preserverança, seriedade, 
dedicação e competência, a 
empresa, que assinala este ano 
os seus 60 anos de existência, 
vê assim reconhecido o seu 
mérito.

A celebrar o seu 60.º aniver-
sário, a Animovel recebeu de 
presente uma distinção que 
muito orgulha o seu adminis-
trador. “Foi a cereja no topo do 
bolo”, afirmou Joaquim Carnei-
ro, da Animovel.

Com uma presença consoli-

dada no mercado nacional e 
internacional, a Animovel des-
taca-se pela qualidade dos 
seus produtos e pelo design 
que apresentam.

A funcionar em Frazão, no 
concelho de Paços de Ferreira, 
a empresa mãe Animovel, deu 
já origem a duas outras marcas 
- a Animovel Technik e a Espi-

nheiras -, todas elas dedicadas 
a produção de mobiliário de 
i n t e r i o r e s  e  a r t i g o s 
decorativos.

Com uma área de 8000 me-

tros, o grupo Animovel empre-
ga atualmente 80 pessoas e 
tem sabido, ao longo dos anos, 
acompanhar as tendências do 
mercado, afirmando-se como 
uma empresa de referência no 
setor do mobiliário.

Atualmente, a Animovel 
dedica-se exclusivamente ao 
fabrico de mobiliário contem-
porâneo procurando estar 
sempre na vanguarda deste 
segmento. Para tal, a empresa 
tem ao dispor dos seus clientes 
os mais modernos recursos 
produtivos bem como uma es-
trutura comercial e de distri-
buição eficiente e dedicada. 
Produz ainda para a Indústria 
Hoteleira, sendo que 95% dos 
seus produtos são para expor-
tação, essencialmente para 

países da União Europeia, EUA 
e África. Fortemente imple-
mentada no concelho de Paços 
de Ferreira, a empresa conti-
nua a dar passos seguros, valo-
rizando a qualidade e a exce-
lência que a distinguem no 
mercado. “Para o futuro, conti-
nuaremos a trabalhar, focados 
no nosso cliente, de forma a 
satisfazer as suas necessida-
des e expetativas.  Queremos 
ainda optimizar os nossos re-
cursos de modo a assegurar 
retorno para a equipa de traba-
lho e promover a melhoria con-
tínua e trabalhar pela motiva-
ção dos nossos colaboradores, 
de forma a assegurar compe-
tência da equipa interna”, re-
matou Joaquim Carneiro, da 
Animovel.

EMPRESA DE PAÇOS DE FERREIRA, CELEBRA OS SEUS 60 ANOS COM DISTINÇÃO AO RECEBER PRÉMIO DE INOVAÇÃO, EM PARIS 
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Inaugurado Balcão do Centro de Emprego 
TRABALHO. Secretário de Estado do Emprego convidado de honra. Presidente da Câmara pede reabertura de um dos GIP que 
foram encerrados.

A
briu, finalmente, o 
balcão de atendi-
mento do Institu-

to de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) de Pare-
des. Foi na segunda-feira, 17 
de dezembro, três anos de-
pois de ter sido assinado o 
protocolo, a 22 de junho de 
2015, entre a Câmara Muni-
cipal de Paredes e o IEFP e 
feita a promessa de que o bal-
cão abriria no mês seguinte.

De lá para cá, muito mu-
dou no mercado de emprego: 
em 2015 o concelho de Pare-
des tinha cerca de 7 mil de-
sempregados; três anos de-
pois regista “apenas” 3 mil 
habitantes sem emprego. No 
último ano, a taxa de desem-
prego no concelho reduziu 
25% acima da média nacio-
nal. Paredes está quase no 
pleno emprego, mas, ainda 
assim, a realidade não deixa 
de ser problemática. Os 
atuais cerca de 3 mil desem-
pregados são uma espécie de 
novos “nem-nem”: popula-
ção com baixas qualificações 
que nem estuda nem traba-
lha, nem são novos para tra-
balhar, nem são velhos para a 
reforma.  

“Sabemos que existe de-
semprego em Paredes, há 
muito trabalho a realizar, as 
empresas continuam a pre-
cisar de mão-de-obra espe-
cializada pelo que estamos 
apostados em encetar com 
os vários parceiros respos-
tas que nos permitam fazer 
face aos novos desafios”, 
garantiu, Alexandre Almei-
da, Presidente da Câmara 
de Paredes, sublinhando 
que, além dos incentivos fis-

cais, o município tem dado 
passos no sentido de diver-
sificar o tecido empresarial, 
na aposta da formação em 
áreas específicas, nomea-
damente da indústria da 
metalomecânica, farma-
cêutica e no futuro e tam-
bém na área do turismo.

Foi perante esta realida-
de que o Secretário de Esta-
do do emprego, Miguel Ca-
brita, inaugurou o Balcão, 
infraestrutura dependente 

do Centro de Emprego de 
Valongo, salientando a im-
portância da unidade em 
Paredes, reconhecendo 
que a sua abertura no cen-
tro da cidade “é uma mais-
-valia” para as empresas do 
concelho, mas, também, 
para os cidadãos desempre-
gados que procuram uma 
resposta para a sua situa-
ção laboral.

“O balcão de atendimen-
to vai prestar duas valên-

cias, por um lado, emprego, 
ofertas de emprego sinali-
zadas por empresários, 
quer para as pessoas que 
estão à procura de empre-
go, mas, também, a forma-
ção e qualificação profissio-
nal para que as empresas 
passem a dispor de um bol-
sa de emprego que lhes per-
mita fazer face àquilo que 
são as suas necessidades”, 
disse Miguel Cabrita.

Uma das funcionalida-
des do Balcão de Paredes é 
que vai possibilitar o aten-
dimento de utentes por 
agendamento. Ou seja, vão 
poder fazer o agendamento 
do seu atendimento online 
(através da internet) ou por 
telefone sem se sujeitarem 
às perdas de tempo na es-
pera de vez. 

O Balcão do IEFP de Pa-
redes, localizado na Aldeia 
Agrícola, no Largo da Feira, 
surgiu da necessidade de os 
munícipes de Paredes te-
rem um atendimento mais 
próximo, nas questões rela-
tivas a emprego e formação. 
Desde que passou a fazer 
parte da Área Metropolita-
na do Porto, Paredes pas-
sou a ter o atendimento no 
Centro de Emprego de Va-
longo o que representou 

uma maior distância para 
muitos dos cidadãos que 
até então usavam o Centro 
de Emprego de Penafiel.

Aproveitando a presen-
ça dos responsáveis da de-
legação Regional do Institu-
to de Emprego e Formação 
Profissional, o autarca de 
Paredes manifestou o dese-
jo de ver reativados os Ga-
binetes de Inserção Profis-
sional (GIP) de Rebordosa, 
que estava instalado na As-
sociação para o Desenvolvi-
mento de Rebordosa, em 
Baltar, na Junta de Fregue-
sia e na Associação para o 
Desenvolvimento Integral 
da Sobreira, no sul do con-
celho.  “Com a abertura do 
Balcão em Paredes não faz 
muito sentido manter o GIP 
na Santa Casa da Misericór-
dia”, disse Alexandre Almei-
da, admitindo desse modo 
perder apenas um GIP dos 
quatro que existiam. 

O GIP “é uma estrutura de 
apoio ao emprego que, pres-
ta apoio a jovens e adultos na 
definição ou desenvolvimen-
to do seu percurso de inser-
ção ou reinserção no merca-
do de trabalho, bem como a 
empresas que necessitem de 
r e c r u t a r  n o v o s 
funcionários”.

António Orlando  | texto

Câmara Paredes  
atribuiu 56 bolsas de estudo

Wewood é prémio AMP Empreendedor

A Câmara Municipal de 
Paredes atribuiu na noite 
de passada terça-feira, dia 
18 de dezembro, as bolsas 
de estudo no ano letivo 
2017/2018 no valor de 
29.400,00 euros.

Numa cerimónia infor-
mal, que decorreu no salão 
nobre da Câmara Munici-
pal de Paredes, o Executivo 
de Alexandre Almeida en-
tregou os cheques aos alu-

nos. No 10º ano foram 12 
bolsas de 150 euros, no 
11ºano outras tantas de 
150 euros e no 12º ano 
mais 12 bolsas de 150 eu-
ros. Aos alunos do Ensino 
Superior foram entregues 
cheques de mil euros a 15 
alunos. Os operacionais e 
ou filhos de Bombeiros e 
da Cruz Vermelha duas 
bolsas de mil euros

“Em relação ao ano an-

terior, a bolsa de 125 euros 
este ano passou para 150 
euros. Para o próximo ano 
o executivo irá alargar o 
número de bolsas a atri-
buir abrangendo mais can-
didatos”,  explica fonte 
autárquica.

A empresa Wewood, 
de Paredes, recebeu na 
passada quarta-feira, 19 
de dezembro de 2018, no 
Terminal de Cruzeiros de 
Leixões, em Matosinhos, 
o Prémio AMP Empreen-
dedor. O prémio distin-
guiu uma empresa de ca-
da município da Área Me-
tropolitana do Porto 
(AMP). Salvador Gonzaga 
da Wewood recebeu o 
prémio das mãos de Pau-

lo Nunes de Almeida Pre-
sidente da AEP, na pre-
sença de Alexandre Al-

m e i d a  C M  P a r e d e s , 
Eduardo Vítor Presiden-
te da AMP. 

Secretário de Estado do Emprego recebido pelo autarca de Paredes
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Luto nos bombeiros  de Baltar 
TRAGÉDIA. Presidente da República associou-se à dor provocada pela morte da ex-bombeira, Daniela Silva, a enfermeira do INEM que 
morreu na queda de um helicóptero na Serra de Santa Justa. Marcelo considera que houve “muita falha e isso significa que o Estado falhou”.

A 
Associação Hu-
m a n i t á r i a  d o s 
Bombeiros Volun-

tários de Baltar (AHBVB) está 
de luto pela morte de Daniela 
Silva, a jovem enfermeira de 
34 anos que, no passado sába-
do, morreu na sequência da 
queda do helicóptero do 
INEM na serra de Santa Justa, 
em Valongo, em pleno Parque 
das Serras do Porto. 

Daniela foi durante vários 
anos voluntária na corpora-
ção de Baltar e, foi no Salão 
Nobre da AHBVB que fami-
liares, amigos e uma multidão 
de pessoas anónimas lhe 
prestaram a derradeira ho-
menagem. O Presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, em recatado silên-
cio público, marcou presença 
no funeral da jovem. Mas, mo-
mentos mais tarde, já na Mea-
lhada, o Presidente da Repú-
blica comentou que houve 
“muita falha”.

“Espero que não se confir-
me no relatório definitivo 
aquilo que consta do relatório 
preliminar. Constam quatro 
falhas: duas da Navegação 
Aérea de Portugal (NAV) e 
duas do 112. É muita falha, e 
isso significa que o Estado fa-
lhou”, afirmou o chefe de Esta-
do aos jornalistas. Para Mar-
celo Rebelo de Sousa, estas 
falhas “não são boas para a 
confiança das pessoas nas 
instituições”.

O corpo da enfermeira Da-
ni, como era tratada pelos 
amigos, foi sepultado no ce-
mitério de Baltar ao final da 
manhã da passada terça-fei-
ra, dia 18 de dezembro. Ape-
sar da chuva intensa e do frio 
que se faziam sentir na locali-
dade, ao funeral comparece-
ram centenas de pessoas, 

destacando-se a presença de 
dezenas de elementos do 
INEM com as suas roupas de 
trabalho, das corporações de 
bombeiros da região e da 
GNR. Os elementos do INEM 
despediram-se da ex-colega 
com palmas à passagem do 
cortejo fúnebre em direção 
ao cemitério de Baltar, onde 
se realizou o enterro em am-
biente de consternação.

Tudo indica que o acidente 
que ocorreu ao final da tarde 
de sábado dia 15 de dezem-
bro, ficou a dever-se a um 
choque do helicóptero com 
uma torre de suporte a uma 
antena. As causas do acidente 
estão a ser investigadas pelo 
Departamento de Investiga-
ção e Ação Penal (DIAP) do 
Porto por decisão do Ministé-
rio Público. 

A queda do helicóptero do 
INEM que causou a morte aos 
quatro ocupantes (dois pilo-
tos e uma equipa médica, 
composta por médico e enfer-
meira) aconteceu na sequên-
cia da colisão com uma antena 
emissora existente na zona, 
segundo o gabinete que in-
vestiga acidentes aéreos.

O Helicóptero era opera-

do pela empresa Babcoc e iria 
fazer escala no Heliporto de 
Baltar no voo de regresso à 
sua base, em Macedo de Ca-
valeiros, Bragança, após ter 
realizado uma missão de 
emergência médica de trans-
porte de uma doente em esta-
do grave para o Hospital de 
Santo António, no Porto.

CDOS DO PORTO, 

BRAGA EVILA REAL 

“NÃO ATENDERAM”

A empresa que gere a na-
vegação aérea (NAV) alertou 
a Proteção Civil e a Força Aé-
rea para a falha de comunica-
ção com o helicóptero do 
INEM acidentado em Valon-
go, meia hora depois da perda 
de contacto com o aparelho.

Segundo a NAV, a tripula-

ção contactou com a Torre de 
Controlo do Porto às 18.30 
horas, para informar que iria 
descolar para Macedo de Ca-
valeiros via Baltar dentro de 
5/6 minutos, informando ain-
da que se não conseguisse 
aterrar em Baltar, poderia re-
gressar ao Porto. Segundo o 
INEM avançou no sábado, a 
aeronave estava desapareci-
da desde essa hora.

A tripulação contactou pe-
la primeira vez a Torre de 
Controlo do Porto, já em voo, 
às 18.37, e foi contactada às 
18.39 pela Torre de Controlo, 
que pretendia saber qual a al-
titude que pretendia manter, 
tendo a tripulação informado 
que iria manter 1500 pés.

A primeira perda de sinal 
de radar com o helicóptero 

deu-se às 18:55, afirmou a 
NAV, salientando ainda que a 
perda de comunicações “é 
normal”, devido “à altitude e 
orografia do terreno”. A hora 
expectável de aterragem, 
tendo em conta a hora de des-
colagem do aparelho, era às 
19 horas, destacou ainda a 
NAV.

A empresa destacou que 
às 19.20, “de acordo com o 
protocolo de atuação, que de-
termina que 30 minutos após 
o último contacto expectável 
se iniciem tentativas de con-
tacto com a aeronave”, a Torre 
de Controlo do Porto contac-
tou telefonicamente várias 
entidades, entre as quais os 
bombeiros de Valongo e a 
PSP de Valongo.

À mesma hora, foi tentado 
o contacto ainda com os Co-
mandos Distritais de Opera-
ções de Socorro (CDOS) do 
Porto, Braga e Vila Real “que 
não atenderam”. “Só após 
contactar o CDOS de Coim-

bra, que reencaminhou a cha-
mada para o Porto, é que se 
conseguiu contactar o CDOS 
do Porto”, vincou a NAV.

Foram também contacta-
dos o Aeródromo de Baltar, os 
telemóveis da tripulação, o 
Aeródromo de destino, em 
Macedo de Cavaleiros, o Heli-
porto de Massarelos, “para 
saber se tinham optado por 
regressar, tendo aqui sido 
contactada a PSP para ir veri-
ficar ao local, uma vez que o 
heliporto não tem operações 
permanentes”, acrescentou a 
empresa.

Segundo a NAV, às 19.40 
foi avisada a Força Aérea Por-
tuguesa, “que é quem ativa a 
busca e salvamento”.

RELATÓRIO APONTA 

FALHAS NO SOCORRO 

Houve falhas nas opera-
ções de socorro ao acidente 
com o helicóptero do INEM. É 
o que refere o relatório preli-
minar, conhecido na passada 

António Orlando  | texto

Daniela, a enfermeira que “viveu para ajudar os 
outros e morreu a ajudar os outros”
O pai era bombeiro do quadro de honra; a irmã é bombeira; o tio-a-

vô é comandante do quadro de honra; e uma prima é bombeira do 

quadro de honra. Com tudo isto, Daniela só podia ser bombeira. E 

cedo: entrou na corporação de bombeiros de Baltar, em Paredes, 

aos 14 anos.

Uma pessoa exigente, dedicada e rigorosa consigo mesma. É assim 

que os amigos e colegas mais próximos recordam Daniela Silva, de 

34 anos, uma das quatro vítimas mortais que seguia no helicóptero 

do INEM que se despenhou este sábado na Serra de Santa Justa.

Tornou-se bombeira em Baltar, de onde é natural, mas só pensava 

no socorro pré-hospitalar.

Na noite em que o helicóptero do INEM se despenhou, a enfermei-

ra tinha ligado aos pais e à irmã antes de embarcar, juntamente 

com o médico Luís Vega, o piloto João Lima e o copiloto Luís Rosin-

do. Os bombeiros de Baltar preparavam-se para começar a tradi-

cional ceia de Natal quando se soube que um helicóptero do INEM 

estava desaparecido na Serra de Santa Justa, mesmo ao lado de 

Paredes, e que Daniela Silva vinha de um serviço aéreo do INEM do 

Porto para Macedo de Cavaleiros. Nesse momento acabou o Natal 

para os bombeiros de Baltar.

Luís Vega, 47 anos, médico

Luís Rosinho, 31 anos, piloto
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Luto nos bombeiros  de Baltar Morreu carbonizado 
dentro do carro
SINISTRO. Viatura ardeu completamente no Lugar de 
Casconha, Sobreira.

O 
cadáver,  apa-
rentemente de 
um homem de 

32 anos, foi encontrado 
dentro de um carro com-
pletamente carbonizado 
ao início da noite de 16 de 
dezembro, em Casconha, 
Sobreira. A descoberta foi 
feita por populares que 
identificam a zona como 
local de tráfico de droga. 

Noel Ferreira, coman-
dante dos Bombeiros Vo-
luntários de Cête, explicou 
ao Progresso de Paredes 
que a viatura foi localizada 
numa zona erma.  “À nossa 
chegada a viatura já estava 
completamente carboni-
zada. No chão, próximo do 
veículo,  encontrava-se 

uma carteira com docu-
mentos e um telemóvel”, 
a c r e s c e n t o u  N o e l 
Ferreira.  

A GNR de Lordelo este-
ve no local, e mais tarde 
chegaram os peritos da Po-
l í c i a  J u d i c i á r i a  a  q u e m 

compete dizer se houve 
crime ou não.  Os bombei-
ros voluntários de Cête 
removeram o cadáver para 
a delegação de Penafiel do 
Instituto Nacional de Me-
dicina Legal para realiza-
ção de autópsia.

António Orlando  | texto

terça-feira, elaborado a pe-
dido pelo Ministro da Admi-
nistração Interna, Eduardo 
Cabrita, que aponta erros à 
NAV Portugal, ao 112 e ao 
Comando Distrital de Ope-
rações de Socorro do Porto 
(ou seja, à própria Proteção 
Civil). Eduardo Cabrita deci-
diu enviar à Procuradoria-
-Geral da República o docu-
mento, bem como ao primei-
ro-ministro, aos ministros 
da Defesa, Planeamento e 
da Saúde.

Entre as conclusões des-
te relatório preliminar, lê-se 
que “o contacto com o Res-
cue Coordination Center 
(RCC), da Força Aérea Por-
tuguesa, para a identificação 
de um possível acidente com 
uma aeronave, tanto por 
parte da NAV Portugal co-
mo do CONOR (112), não foi 
efetuado com a necessária 
tempestividade, podendo 
ter comprometido o tempo 
de resposta dos meios de 
busca e salvamento”.

De frisar que a Diretiva 
Operacional nº4, da ANPC, 
determina que assim que ha-
ja conhecimento de um aci-
dente com uma aeronave 
deve, em primeiro lugar, e o 
mais rápido possível, infor-
mar-se o Centro de Busca e 
Salvamento da Força Aérea.

O relatório acrescenta 
que “após o contacto de ci-
dadãos, o CONOR (112) não 
alertou o CDOS do Porto, 
dando preferência ao des-
pacho de meios das forças 
de segurança e não encetou 
diligências junto da ANPC 
para restringir a área de 
busca”. 

Constata-se também 
que o CDOS do Porto, “se-
gundo os registos de chama-
das fornecidos pela RNSI, foi 
alvo de seis tentativas de 
contacto telefónico, sendo 
que apenas uma delas foi 
a b a n d o n a d a  a n t e s  d o 
atendimento”.

GNR deteve indivíduo 
de Lordelo por violência doméstica

PJ deteve comerciante de Paredes por burla 

O Núcleo de Investiga-
ção e Apoio a Vítimas Espe-
cíficas (NIAVE) da GNR de-
teve em Lordelo um homem 
de 42 anos, supeito de infli-
gir maus tratos fisicos e psi-
cológicos à sua companhei-

ra de 38 anos.  A detenção 
ocorreu no dia 7 de dezem-
bro na sequência de um 
mandado de detenção emi-
tido pelo Tribunal de Pare-
des.  Após ter sido presente 
a um juiz de instrução crimi-

nal, no Tribunal do Marco de 
Canaveses, o indivíduo foi 
libertado mas, enquanto 
aguarda pelo  julgamento, 
ficou proibido de contactar 
o u  d e  s e  a p r ox i m a r  d a 
vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) 
identificou e deteve um co-
merciante de Paredes pela 
prática continuada do crime 
de burla por meio informáti-
co, num valor superior a 200 
mil euros.

O alegado burlão anun-
ciava a venda de motociclos 

e viaturas online e não en-
tregava os produtos depois 
d a s  t r a n s f e r ê n c i a s 
bancárias. 

Segundo a PJ, o suspeito 
de 26 anos “pelo menos des-
de o ano de 2014, anunciava 
a venda de motociclos, via-
turas e outros artigos simi-
lares, não procedendo pos-
teriormente à respectiva 
entrega após os comprado-

res efectuarem as transfe-
rências bancárias dos mon-
tantes pedidos”.

Ainda de acordo com a 
informação da Judiciária, o 
comerciante “logrou apode-
rar-se de somas em dinheiro 
calculadas em dezenas de 
milhares de euros, tendo si-
do até agora apurado um 
valor superior a 200 mil 
euros”.

António Orlando  | texto

Indemnizações 
As famílias da enfermeira Daniela Silva e do médico Luís Vega, que 

estavam ambos ao serviço do INEM e que morreram na sequência 

da queda do Helicóptero em Valongo vão receber uma indemniza-

ção de, pelo menos, meio milhão de euros cada uma. De acordo com 

fonte do INEM, citada pelo jornal Público, já tinha sido garantida a 

existência de um seguro de acidentes pessoais para os ocupantes 

da aeronave e que este tinha sido acionado. Associado a ele, está a 

contratação do helicóptero. Assim, além da primeira apólice, existe 

uma segunda que se traduz num seguro de responsabilidade civil 

combinada — obrigatória para que a empresa dona do Héli, a Bab-

cock, possa operar no espaço comunitário — de mais de 50 milhões 

de euros, podendo as famílias dos dois profissionais vir a receber 

mais de meio milhão. As indemnizações serão atribuídas com maior 

rapidez do que é habitual, uma vez que o INEM não dispõe de segu-

ros de acidentes pessoais para os seus prestadores de serviços. Esta 

situação obriga os trabalhadores a recorrer aos tribunais para con-

seguirem ser indemnizados. Contudo, o Sindicato Independente 

dos Médicos exigiu ao Governo a constituição de uma comissão 

arbitral para indemnizar os familiares das vítimas, uma reivindica-

ção feita por desconhecerem que, neste caso, existem seguros. A 

Babcock, a empresa que operava o aparelho, já colocou em serviço 

um helicóptero de substituição, o qual começou a funcionar nesta 

segunda-feira em Macedo de Cavaleiros. O heliporto de Baltar 

mantém-se como base de apoio.

Luís Vega, 47 anos, médico João Lima, 56 anos, piloto

Daniela Silva, 34 anos, enfermeiraLuís Rosinho, 31 anos, piloto

Carro carbonizado

FOTO: DR
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Escolas Daniel Faria vencem Prémio 
Agrupamento Eco 2017/2018 
AMBIENTE. Município de Paredes e a EcoMovimento promoveram projeto reciclagem de óleos alimentares usados. Iniciativa de-
correu nos Agrupamentos de Escolas do Concelho.

O 
grupo de Escolas 
D a n i e l  F a r i a 
venceu o Prémio 

A g r u p a m e n t o  E c o 
2017/2018 no âmbito do 
projeto reciclagem de óleos 
alimentares usados (OAU). 
O vencedor do Prémio Alu-
no Eco 2017/2018 é estu-
dante na Escola Básica de 
Cête. 

Durante o período letivo 
de 2017/2018 foram reco-
lhidos nas escolas de Pare-
des cerca de 2369 litros de 
óleos alimentares usados.

Os prémios foram entre-
gues numa cerimónia que 
decorreu na escola de Cête: 

uma mesa de ténis de mesa, 
para o Agrupamento de Es-
colas Daniel Faria; uma troti-

nete e um computador por-
t á t i l  p a r a  o  a l u n o 
Eco-escola.

Neste “concurso” Escola 
Eco, por cada 25 litros de 
OAU que a escola reciclar 
recebe um prémio. Todos os 
alunos que depositem OAU 
no oleão habilitam-se a ga-
nhar brindes.

Para as escolas mais ati-
vas na reciclagem já foram 
entregues 70 prémios aos 
alunos das escolas do conce-
lho que participaram no pro-
jeto.“O principal objetivo 
desta iniciativa prende-se 
com a sensibilização de toda 
a comunidade escolar para a 
importância da Reciclagem 
dos óleos alimentares usa-
dos e, desta forma, proteger 

o ambiente”, refere Francis-
co Leal, Vice-presidente da 
Câmara e responsável pelo 
pelouro do Ambiente.

Reciclar os OAU tem vá-
rias vantagens, tais como 
prevenir o entupimento da 
rede de esgotos, facilitar o 
tratamento de águas nas 
ETAR, evitar a contaminação 
das águas residuais, preser-
var a saúde dos ecossiste-
mas aquáticos e melhorar o 
ambiente.

Recorde-se que a EcoMo-
vimento disponibilizou reci-
pientes (oleões)  apropria-
dos em diversas escolas para 
a Reciclagem dos OAU.

António Orlando  | texto

Alberto Santos no  
café com autarcas do PSD

O PSD Paredes realizou 
uma tertúlia designada “Ca-
fé com autarcas” tendo por 
convidado Alberto Santos, 
ex-presidente da Câmara 
Municipal de Penafiel.

Alberto Santos, que é o 
atual presidente da Assem-
bleia Municipal de Penafiel, 
falou do seu percurso políti-
co e da experiência que o le-
vou à presidência da autar-
quia penafidelense, reer-
guendo o PSD no concelho à 

data com a ajuda do históri-
co social-democrata Jaime 
Neto. “Começamos a traba-
lhar muito antes das elei-
ções de 2001. Um trabalho 
de paciência, motivação, 
agregação, de fazer acredi-
tar nos valores que nós de-
fendíamos”, explicou. O 
tempo, a perseverança e a 
definição de uma estratégia 
e também a união do partido 
são fundamentais, testemu-
nhou, definindo o PSD como 

tendo “uma marca muito 
forte em Paredes”.

O presidente do PSD Pa-
redes está confiante no efei-
to motivacional que estas 
tertúlias possam ter junto 
dos autarcas e militantes.

“A partilha de experiên-
cias é uma das formas de 
aprendizagem mais impor-
tantes, porque assenta em 
factos, na realidade, e não 
em suposições ou teorias”, 
defendeu Ricardo Sousa.

PUB

Vice presidente da Câmara Francisco Leal e Vereador da Educação Paulo Silva,
testemunharam entrega de prémios aos alunos
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Rua Central de Mouriz
Intermarchê, Loja 13

Mouriz - PAREDES - 4580-590

Telm.: 965 402 796

O Staf deseja um Feliz Natal e um 
Próspero ano de 2019

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Feliz Natal e um Feliz 2019
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ESPECIAL NATAL

REFLEXÃO

PRESÉPIO, LUGAR  
DE ENCONTRO PARA TODOS 

A Diocese do Porto, da qual fazemos parte, através do seu Bis-
po, sugere-nos uma caminhada, desde o Advento ao Baptismo 
do Senhor. Com o Advento começa o tempo litúrgico de prepa-
ração para o Natal, com o Baptismo, termina o tempo festivo do 
Natal. Desta vez, sob o lema: “PRESÉPIO, LUGAR DE ENCON-
TRO PARA TODOS!”. 
O presépio é um sinal natalício sempre sugestivo e muito que-
rido às nossas famílias, ele evoca o Mistério da Encarnação, 
pelo qual o Filho Unigénito de Deus Se fez homem para nos sal-
var. O presépio comove o coração de todos, até daqueles que 
não crêem, porque lhes fala de fraternidade, intimidade e ami-
zade, exortando os homens do nosso tempo a redescobrir a 
beleza da simplicidade, da partilha e da solidariedade. O Presé-
pio é um convite à unidade, à concórdia e à paz; um convite a dar 
lugar, na nossa vida pessoal e social, a Deus, que não vem impor 
o Seu poder com arrogância, mas oferece-nos o seu amor todo-
-poderoso através da figura frágil de um Menino.
Por isso, este ano, a paróquia de Castelões de Cepeda, cons-
truiu um presépio público, no início da Avenida da República, à 
esquerda, lugar nobre da cidade e local de passagem para mui-
tos. Deste modo, pretende-se ir ao encontro do desafio do Papa 
Francisco: “criar comunidades missionárias que não passem a 
vida a repetir indefinidamente o que sempre se fez, mas a «fa-
zer» evangelicamente o que há que fazer neste nosso tempo. E, 
hoje, temos de ser uma Igreja «fora de portas», uma «Igreja na 
rua»…
Todos são convocados a ir ao Presépio, como outrora os pasto-
res e os Magos. Não se paga entrada, para entrar no presépio, 
para encontrar Jesus. Para entrar, só é precisa liberdade huma-
na perante a gratuidade da salvação... É uma casa aberta a todas 
as visitas, a começar pelos que vêm de longe. Todos estão con-
vidados. Ninguém é marginalizado aos olhos de Deus, e preci-
samente foram os marginalizados os primeiros convidados de 
Natal. 
E deixemo-nos, também nós, que julgamos conhecer bem os 
cantos da Casa do Presépio, interpelar e convocar por Jesus; 
vamos confiadamente ter com Ele, a partir daquilo em que nós 
próprios nos sentimos marginalizados, a partir dos nossos limi-
tes, a partir dos nossos pecados. Deixemo-nos tocar pela ternu-
ra que salva. E que o Presépio neste ano de 2018, seja lugar de 
encontro para todos, em particular para os paredenses...

P.e Vitorino Soares

A Noite de Natal

Era a noite de Natal 

Alegram-se os pequenitos; 

Pois sabem que o bom Jesus 

Costuma dar-lhes bonitos. 

Vão-se deitar os lindinhos 

Mas nem dormem de contentes 

E somente às dez horas 

Adormecem inocentes. 

Perguntam logo à criada 

Quando acorde de manhã 

Se Jesus lhes não deu nada. 

– Deu-lhes sim, muitos bonitos. 

– Queremo-nos já levantar 

Respondem os pequenitos. 

Mário de Sá-Carneiro, in ‘Antologia Poética’ 

Caro (a) Paredense,

 Desejo-lhe um Feliz Natal e um Ano de 

2019 repleto de coisas positivas e muita 

saúde.

Que esta época de partilha e comunhão com 

a família, seja também época para um balan-

ço do ano que está a terminar e sirva para 

projetar o novo ano.

Por mais simples que sejam, estabeleça ob-

jetivos para o ano de 2019.

Da nossa parte é isso mesmo que vamos fa-

zer. Vamos encarar o novo ano com convic-

ção renovada em contribuir para um futuro 

melhor para todos os Paredenses e com ob-

jetivos cada vez mais ambiciosos.

De:

Alexandre Almeida

Presidente da Câmara 

Municipal de Paredes
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José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Feliz Natal e um Feliz 2019

Feliz Natal 
e um Próspero Ano de 2019

Feliz Natal e um Feliz 2019

Freguesia de Baltar

A Junta de Freguesia de Baltar  

deseja a todos os Baltarenses  um  

Bom Natal e um Próspero Ano Novo 

e visite o Comércio Tradicional
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FREGUESIAS

A Enfermeira Daniela Sil-
va faleceu no passado dia 15 
de Dezembro  devido à que-
da do helicóptero em que 
seguia ao serviço do INEM.  
Tinha apenas 34 anos e per-
deu  a vida numa das suas 
muitas missões ao serviço 

das causas humanitárias. 
Baltar, os B. V. Baltar e a so-
ciedade em geral perderam 
uma jovem que dava o seu 
melhor ao serviço de todos 
nós. A Daniela Silva teve 
sempre uma postura e um 
percurso que teve como mis-
são fundamental, servir os 
outros. A Vila de Baltar e os 
baltarenses saberão preser-
var a sua memória, para que 
seja um exemplo para todos, 
quer pelo seu profissionalis-
mo quer pela sua humanida-
de.  Será sempre recordada e 
que descanse em paz.

    BALTAR

Daniela Silva ( Heroina de Baltar )

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado  dia 8 de De-
zembro a Junta de Fregue-
sia de Baltar  organizou um 
espectáculo de Natal deno-
minado “ A Magia do Natal “ 
e que esteve a cargo do ator 
Francisco Marques que 
criou o simpático Palhaço e 
a magia da cor e  o ilusionis-
ta na terra da fantasia. O 
espectáculo teve surpreen-
dentes momentos de co-
média e magia infantil e foi 
adaptado às faixas etárias 
presentes de modo que to-

dos puderam participar em 
momentos especiais alusi-
vos à época natalícia. Os 
funcionários da Junta de 
Freguesia foram essenciais 
para o sucesso do evento e 
a decoração foi da sua intei-
ra responsabilidade, bem 
como outros aspetos orga-
nizativos. O executivo da 
Junta de Freguesia preten-
deu criar um espírito de 
equipa, em que todos jun-
tos trilhem o mesmo cami-
nho do sucesso.

Está em curso a segunda 
revisão do P.D.M. e a Junta 
de Freguesia colaborou 
com a Câmara Municipal de 
Paredes, que  está a efetuar 
sessões de esclarecimento 
em todas as freguesias do 
Concelho.  Em Baltar, a ses-
s ã o  d e  e s c l a r e c i m e n t o 
ocorreu  no dia 10 de De-
zembro de 2018, no salão 
nobre da Junta de Fregue-
sia. O PDM atual está em 

vigor desde Maio de 2014 e 
precisa de alguns ajusta-
mentos, nomeadamente na 
sequência do Regime Ex-
traordinário da Regulariza-
ção de Actividades Econó-
micas. A Junta de Freguesia 
colaborou com todos os 
munícipes, quer esclare-
cendo, quer servindo de 
veículo de comunicação 
com a Câmara Municipal de 
Paredes.

A Junta de Freguesia 
conseguiu que a Câmara 
Municipal de Paredes pro-
cedesse a uma total requa-
lificação do pavimento da 
Rua do Tanque, que não so-
fria uma verdadeira inter-
venção há mais de 30 anos.  

Esta via é particularmente 
importante, pois serve de 
acesso ao Pavilhão Despor-
tivo da Escola Daniel Faria, 
que é visitada por muitos 
forasteiros no âmbito das 
d i v e r s a s  c o m p e t i ç õ e s 
desportivas. 

A Junta de Freguesia colocou 
iluminações de Natal em três pon-
tos fulcrais, nomeadamente na 
Rotunda da Família, na entrada 
para o Lugar da Igreja e na rotunda 
do Parque Industrial Baltar-Para-
da. A intenção é a de embelezar a 
Vila, comemorar a época natalícia 
e simultaneamente promover a 
Vila quer do ponto de vista cultural, 
quer do ponto de vista do desen-
volvimento económico e comer-
cial. Por outro lado, a entrada para 
o Lugar da Igreja é simbólica, pois 
significa o acesso a um local essen-
cial da Vila de Baltar  e que não fica 
no seu centro. A intenção é descen-
tralizar as acções e os eventos, no 
sentido de construir uma identida-
de única na Vila de Baltar. 

Espetáculo de Natal

Sessão de Esclarecimento  
do Plano Diretor Municipal 

Pavimentação da Rua do Tanque

Iluminação  
de Natal  
na Vila de Baltar       

Já acenderam as luzes natalícias 
em Cristelo, a freguesia está prepara-
da para receber o Natal!

O jardim do Cruzeiro de Cristelo, 
encontra-se decorado com uma árvo-
re de Natal, com José, Maria e o Meni-
no Jesus em microlâmpadas LED.

E que bela imagem natalícia expos-
ta no seio da freguesia, que nos faz 
sentir a presença de Jesus nas nossas 
vidas, não só porque representa o 
nascimento do Filho de Deus, mas 
também porque nos transporta para o 
verdadeiro espírito de Natal, que é a 
reunião da família, em amor, paz e fé!

E que neste Natal a Luz, pela vinda 
ao mundo do nosso Salvador, percor-
ra cada lar, trazendo aos corações de 
cada pessoa muita paz e harmonia!

Não deixemos, pois, de celebrar 
com intensidade, esta época tão bela, 
junto dos que nos são queridos, mes-
mo que alguns entes queridos já não 
possam estar presentes fisicamente, 
e não esqueçamos a missão de espa-
lhar por onde passemos a Fé e a Espe-
rança, para que se cumpra a verdadei-
ra mensagem trazida por Jesus!

Votos de um Feliz e Santo Natal, e 
um 2019 cheio de realizações!

    CRISTELO

A Luz Natalícia em Cristelo

CARLA
NUNES

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

O seu jornal
Contactos

Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B
4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520

jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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A abertura possível e  realista

C
hamei-lhe inicial-
mente de logro. 
Exagerei, talvez. 

Qualifico-a agora mais sensa-
tamente de doce ilusão. A 
proposta de construção de 
uma linha férrea de Valongo a 
Felgueiras, recentemente 
propagandeada, merece uma 
análise profunda. 

A ideia inicial, ao que con-
ta, surgiu na Presidência da 
Câmara de Paços de Ferreira, 
em tempos eleitorais. Hum-
berto Brito alardeou-a como 
se fosse uma fantástica opor-
tunidade regional de desen-
volvimento. Pensei que a 
ideia ficava restrita ao núcleo 
política socialista de Paços de 
Ferreira. Etérea, sem alicer-
ces, permaneceria apenas 
transitoriamente no univer-
so mediático local. Mas a pro-
posta ganhou asas (ou carris) 
e ganhou espaço em alguns 
fóruns políticos de decisão. E 
sobre a forma de uma confe-
rência no auditório de A CE-
LER, em Rebordosa, reuniu 
políticos e técnicos, universi-
tários e autarcas. “ A mobili-
dade como factor de coesão 
territorial“ foi o grande lema 
congregador. Mas o verda-
deiro assunto mobilizador de 
uma ampla e diversificada 
assembleia foi a chamada Li-
nha Ferroviária do Vale do 
Sousa. 

Há hoje um grande con-
senso teórico de que a mobili-
dade nos transportes públi-

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cos constitui um factor deci-
s i vo  e  e s t r u t u ra n t e  d e 
desenvolvimento equilibra-
do das regiões e portanto 
constitui-se em domínio pú-
blico de excelência de inter-
venção dos poderes locais e 
centrais. Menos consensual, 
mas igualmente valorizada é 
a necessidade da Regionali-
zação, poder intermédio de 
decisão politica, mais identifi-
cado com as necessidades 
regionais.  E certamente me-
nos respeitada é a mobilidade 
como direito, o acesso da po-
pulação em geral e certos es-
tratos etários em particular a 
s e r v i ç o s  p ú b l i c o s 
fundamentais.

Não é preciso um grande 
esforço mental para fazer 
uma resenha histórica da in-
dústria ferroviária portugue-
sa, que não classifique como 
desastrosa e quiçá criminosa, 
a degradação e redução da 
rede ferroviária nacional. Os 
números da extensão em qui-
lómetros de via, dos utentes 
servidos, dos investimentos 
efectuados, e a sua evolução 
ao longo dos anos, traduzem 
uma menorização da ferrovia 
em relação á rodovia, e uma 
incapacidade de planear es-
trategicamente a mobilidade 
nomeadamente nas grandes 
áreas metropolitanas. Torna-
-se assim muito penoso ver 
representantes do PSD, do 
PS e do CDS, responsáveis 
pela destruição do transpor-
te ferroviário a aligeirar res-
ponsabilidades reais do pas-
sado. Todos nos lembramos 
do  amigo de Sócrates espe-
cialista em remover ilegal-
mente carris de linhas férreas 
encerradas para vender co-

cristianoribeiro@gmail.com

mo sucata e disso extrair 
enormes lucros, e o silêncio 
de gestores e trabalhadores. 
Torna-se também indescul-
pável ver técnicos altamente 
qualificados, cúmplices pelo 
silêncio ou por iniciativas, da 
degradação da qualidade e 
desmembramento do pa-
trimónio, aparecerem agora 
como referências em estudos 
ditos sérios. Os exemplos ac-
tuais de sucesso da Alema-
nha ou da Suíça, ilustram de 
que lado está a racionalidade 
da política de transportes. E 
assim só podemos responder 
com a firme denúncia da con-
tinuidade das políticas erra-
das do passado.  

Aos preços elevados dos 
transportes públicos existen-
tes, nomeadamente rodoviá-
rios, assegurados por opera-
dores privados, à fraca fre-
quência das carreiras, aos 
horários desajustados, e à 
sua desarticulação, as popu-
lações devem contrapor 
uma política metropolitana 
de transportes. E nesse con-
texto aparece a abertura á 
consideração prévia de uma 
nova linha. Com os pés bem 
assentes no chão, atentos às 
realidades actuais do espa-
ço, do gigantesco investi-
mento público necessário e 
da viabilidade financeira fu-
tura. Atentos aos compro-
missos igualmente promís-
cuos dos contratos das par-
cerias público-privadas, das 
SCUT`S. Contra as miragens 
do pagamento do investi-
mento e gestão da linha pelas 
autarquias. Contra propostas 
de autorização, á boleia da 
nova linha, de índices de 
construção atentatórios do 
ordenamento urbano e do 
ambiente, numa logica espe-
culativa. Contra estudos de 
desenho esquemático de li-
nha de 36 km de transporte 
de pessoas e carga e seis esta-
ções, cujo fluxo desagua num 
saturado e limitado canal fer-
roviário Ermesinde - Con- 
tumil.  

Mas reafirma-se: nada do 
que pode ser infraestrutura 
de serviço público deve ser 
rejeitada á priori. 

C
hegamos ao fim de mais um 
ano. Então as pessoas fazem 
toda aquela agitação com re-

lação ao próximo ano, como se ele tives-
se algo mágico que pudesse nos impul-
sionar a conseguir tudo o que não con-
seguimos no ano que está a findar. Tudo 
isso é muito bonito, a energia dos votos 
de prosperidade, saúde e felicidade, os 
presépios e muita comida gostosa. Isso 
tudo tem valor, principalmente, porque 
une as famílias, une os amigos, une os 
irmãos. Todavia é bom lembrarmos que 
o planeta Terra continua a girar em tor-
no do Sol como sempre fez. 

Para que o ano que se inicia seja mes-
mo um período melhor, período de vitó-

Ano Novo... Vida Nova?
rias e não de derrotas, devemos ser re-
novados. Precisamos que o “Ano Novo” 
comece dentro de nós mesmos. Se nós 
não mudarmos, nada mudará!

É interessante notar a quantidade de 
pessoas que, próximo ao final do ano, se 
comprometem a uma série de realiza-
ções para o ano que se inicia. Algo no 
mínimo curioso é saber o porquê de so-
mente nesta época nos conscienciali-
zarmos das pendências e dos projetos 
não consumados ao longo do tempo 
que se passou. Se tivemos o ano todo 
para perseguir nossos sonhos, por que 
somente próximo ao réveillon é que so-
mos visitados pela boa vontade e pelo 
súbito desejo de execução dos planos?

A resposta para essa questão é bem 
interessante: desde pequenos somos 
visitados por uma série de fábulas que 
indicam que em um determinado mo-
mento de nossas vidas, nossos esforços 
serão magicamente recompensados. 
Estas fábulas fazem alusão contínua ao 
que chamamos de “mito da chegada”, ou 

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

T
odos os anos, nesta altura, 
gosto de fazer o balanço 
do que passou para procu-

rar uma nova esperança que que o 
ano que vem será melhor e por isso 
acho que uma carta ao Pai Natal co-
loca um pouco de positivismo, ale-
gria e uma certa mística. Por isso…

Meu Querido Pai Natal,
Espero que possas colocar uma 

estrelinha no céu, que guie os Pare-
denses e os leitores do Progresso 
de Paredes para que todos tenham 
umas Boas Festas e um ano novo 
t ra n q u i l o  e  c h e i o  d e  d e s e j o s 
concretizados.

Sei que te preparas para distri-
buir alguns presentes e por isso te-
nho pedidos a fazer.

Sabes…, fiquei estarrecido com a 
tragédia do Helicóptero de Socorro 

do INEM que caiu na Serra de Santa 
Justa e vitimou 4 pessoas, não per-
cebo como é que temos tanta tec-
nologia á nossa volta e não preve-
mos com rigor uma tempestade 
destas e, mais, não o localizamos 
para socorro imediato. Gostava que 
trouxesses no próximo ano um GPS 
para todos os helicópteros do 
INEM.

Talvez esteja um pouco virado 
para os presentes da tecnologia, 
mas penso que não será pedir-te 
muito que tenhamos “olhos de vi-
gia” nos nossos Rios e nas nossas 
estradas. O que se passou na estra-
da da pedreira de Borba é incom-
preensível (e não queria falar dos 
culpados para não me lembrar que 
na queda da Ponte de Entre-os-Rios 
houve quem assumisse a responsa-
bilidade) porque não exista um sis-
tema de monitorização das condi-
ções de solo e das obras de arte 
(pontes, viadutos, contenções) 
apoiado em tecnologia que, hoje em 
dia, é simples e barata e que pode 
alertar para prevenir a morte ino-

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Estrela de Natal

mariocamilomota@gmail.com
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OPINIÃO

Ano Novo... Vida Nova?
seja, “um dia”, por intermédio do beijo 
do príncipe, é que a princesa pode final-
mente acordar do sono eterno. “Um 
dia”, pela súbita intervenção divina, os 
problemas se solucionarão; ou mesmo 
no dia em que acharmos o final do arco-
-íris é que poderíamos encontrar, “final-
mente”, o pote de ouro e resolver nossas 
pendências.

É curioso notar que todas estas his-
tórias carregam a mensagem de que 
tudo será resolvido de uma hora para 
outra. É bem verdade que estas alego-
rias carregam em si a ideia de que o bem 
sempre prevalece sobre o mal, e de que 
finalmente podemos triunfar sobre a 
vida e a morte. Nada mais justo e até in-
dicado do que sensibilizar as crianças a 
respeito dos grandes preceitos da vida.

Ocorre, entretanto, que com o pas-
sar do tempo, por alguma razão, conti-
nuamos a acreditar que um determina-
do período será mais fecundo para a 
realização dos nossos sonhos do que 
outros e, assim, embora adultos, pre-

servamos a semente daqueles peque-
nos mitos infantis da chegada ou do dia 
especial da realização.

Desta forma, não percebemos a pe-
quena confusão que, na infância, era 
proveitosa, mas que na vida adulta se 
torna um verdadeiro transtorno, pois 
cometemos o grave erro de sobrepor 
“buscar a felicidade” com o “sentir-se 
bem”. Continuamos a viver a vida bus-
cando uma suposta condição externa, 
mas esquecendo-se que ela, na maior 
parte das vezes, deriva da conjunção de 
sorte ou acaso e, portanto, sem qual-
quer possibilidade de nosso controlo. 
Neste momento, acreditamos que nos 
iremos “sentir bem” finalmente, se che-
garmos lá. Mas sentir-se bem depende 
única e exclusivamente das “nossas ha-
bilidades pessoais”, ou seja, dos fatores 
internos que nos capacitam a manejar a 
vida de maneira proveitosa, e não dos 
fatores externos encontrados em abun-
dância nestes velhos mitos.

Feliz Natal e Bom Ano.

Estrela de Natal cente e estupida! Também nos Rios, 
e este ano muito ouvimos falar na 
Poluição dos Rios Sousa e Ferreira 
da nossa terra, não é mais perdoá-
vel que continuem as descargas cri-
minosas de poluentes que persis-
tem nas margens e na região e que 
deixam marcas na saúde das pes-
soas. Oh! Pai Natal… Uns sensores e 
indicadores ligados a um sistema de 
monitorização não devem ser mui-
to dispendiosos para nos permiti-
rem parar os prevaricadores que só 
vêm a sua rentabilidade económica 
prejudicam toda a gente.

Mas tenho outros pedidos para 
te fazer… não entendo como é que a 
Ala Pediátrica do Hospital de S. 
João no Porto pode ser tão esqueci-
da e durante tanto tempo. Traz lá 
uma estrelinha iluminada nas prio-
ridades do ministro que ainda não 
saiu da nuvem europeia para vir ao 
Porto e para se preocupar com a 
Saúde dos que mais sofrem. E, tam-
bém, que resolva dar dignidade aos 
serviços públicos de saúde dando, 
no mínimo, o aval para corrigir a fal-
ta dos enfermeiros dos hospitais 
públicos.

Pai Natal, não te quero maçar mui-

to e por isso não te vou pedir que me-
lhorem as condições do trabalho (dos 
contratos precários, da carga de im-
postos, trabalho perto de casa), nem 
que aumentem os salários para se-
rem mais “europeus”, mas pelo menos 
traz uma tesoura para cortar os im-
postos dos combustíveis que nos car-
regam todos os dias e entram disfar-
çadamente pelo bolso.

Sei que posso estar a pedir de-
mais, mas para finalizar seria ótimo 
ter um Estado ágil e expedito que 
defenda a Segurança e a Saúde das 
pessoas, por isso talvez fosse boa 
ideia ofereceres uns patins para os 
negócios corruptos que desviam 
atenção das urgências aos olhos de 
todos como as que referi ou ainda 
como o do SIRESP ou da recupera-
ção das casas em Pedrogão. Esses, 
leva-os para a terra de ninguém!

Um último pedido, que sei que 
não te vai pesar! 

Por favor não tragas mais dessa 
vaca voadora ou geringonças da-
quelas que se fartam de dizer que 
está tudo bem quando sentimos ti-
rar-nos dos bolsos todos os dias.

Espero que brilhe bem a Estrela 
que te guie, em 2019. Boas Festas.

Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 
livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-
des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresa-
rial, a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 
arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-
temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 
sexo.

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

Pode ser difícil de concretizar,  
mas valeu a pena idealizar!

E
m 1875 foi inaugura-
do o primeiro troço 
da linha de caminho- 

de-ferro do porto a Penafiel, 
por influência do Dr. José Gui-
lherme Pacheco, figura ilustre 
de Paredes, denominado até 
por Rei de Paredes, no conce-
lho para além da estação de 
Paredes, ficaram igualmente 
instaladas a estação de Reca-
rei-Sobreira e a de Cête, curio-
samente em 2017, um jovem 
Socialista de Paredes, apaixo-
nado pelo mundo dos com-
boios, consegue juntar alguns 
dos melhores especialistas li-
gados à ferrovia nacional e in-
ternacional e esboçam um es-
tudo que prova a viabilidade 
económica de uma nova linha 
há ferroviária entre Valongo e 
Felgueiras.

Este projeto pode ser uma 
utopia….pode, pode não passar 
do papel….pode, mas sem dúvi-
da  que teve o mérito de juntar 
5 autarcas 2 grandes regiões a 
Área Metropolitana do Porto e 
A C.I.M. do Tâmega e Sousa a 
falar a uma só voz, teve o méri-
to de unir todos os partidos da 
esquerda à direita, teve o méri-
to de colocar os nossos gover-
nantes a olhar para esta região, 
e se não fosse por mais, o meu 
amigo José Carlos Barbosa já 
merecia os Parabéns.

Mas este projeto é muito 
mais que isso, representa uma 
visão moderna de mobilidade, 
representa uma visão estraté-
gica de futuro que pode alavan-
car ainda mais o desenvolvi-
mento industrial e social des-
tes Municípios.

A Área Metropolitana é o 
principal núcleo populacional e 
económico do norte do país, o 
polo de maior concentração de 
serviços, o principal destino 
turístico, a sede das infraestru-
turas logísticas fundamentais e 
o ponto de confluência de mui-

t a s  v i a s  d e  t r a n s p o r t e 
essenciais. 

A proximidade deste gran-
de vizinho que é a Área Metro-
politana tem virtualidades. O 
crescimento económico e de-
mográfico registado nestes 
cinco concelhos, nas últimas 
décadas, resulta, em grande 
parte, do aproveitamento das 
vantagens desta proximidade. 

A melhoria das acessibilida-
des rodoviárias na década de 
80 e 90 permitiu a estes conce-
lhos afirmarem-se como uma 
localização interessante para a 
atividade económica, que tem 
mercados importantes na 
Área Metropolitana ou que ne-
cessita de utilizar as infraestru-
turas logísticas aí situadas. 

E permitiu, igualmente, que 
cada um deles se afirmasse co-
mo localização privilegiada 
para habitação, não só relativa-
mente à Área Metropolitana, 
mas também a cada um dos 
seus vizinhos. 

Estas dependências inter-
concelhias verificam-se, tam-
bém, ao nível do emprego re-
gistando-se movimentos pen-
dulares entre concelhos 
vizinhos. Saliente-se, a título de 
exemplo, a importância do em-
prego gerado em Paredes para 
a população empregada resi-
dente em Penafiel e Paços de 
Ferreira. Refira-se, ainda, a 
emergência de dependências 
significativas de emprego de 
concelhos da área de influência 
da Área Metropolitana do Por-
to face à área onde se registam 
fluxos significativos designa-
damente, de Paredes e Valon-
go para o Porto, fenómeno a 
que certamente não é alheio o 

facto de muitas das freguesias 
destes concelhos serem servi-
das pela Linha do Douro com 
estações e apeadeiros. Estudo 
recente, efetuado pelo Municí-
pio de Paredes revela que fre-
guesias localizadas a Norte do 
Concelho, e, portanto, mais 
distantes das estações de ca-
minho-de-ferro, apresentam 
uma utilização muito residual, 
abaixo de 1%, deste meio de 
transporte. São os casos das 
freguesias de Lordelo (0,2%), 
Duas Igrejas (0,5%), Sobrosa 
(0,6%), Vandoma (0,7%), Vilela 
(0,8%) e Rebordosa (0,9%). Em 
sentido inverso, as freguesias 
de Sobreira (23%), Parada de 
Todeia (20,6%),  Recarei 
(19,9%) e Cête (16,3%) (Fonte: 
Relatório do Estado de Orde-
namento Território/2018 do 
Município de Paredes). 

Estou certo que ninguém 
coloca em causa a importância 
de um projeto destes, se vai ou 
não avançar, não sabemos, mas 
também estou certo que todos 
concordam que era preciso dar 
o primeiro passo para que o 
mesmo passasse a estar na or-
dem do dia, e sem dúvida que 
tivemos a sorte de ter um Pre-
sidente de Câmara com essa 
visão, e que sem ilusões ou fal-
sas promessas decidiu que se-
ria em Paredes que esse pri-
meiro passo deveria ser dado 
cá em Paredes.

O objetivo desta apresen-
tação nunca foi o de anunciar a 
construção de uma linha, mas 
sim o de colocar este assunto 
como um dos que merece ser 
discutido na negociação do fu-
turo quadro comunitário de 
apoio.

Por

PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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FREGUESIAS

    SOBROSA

Young Guitar Masters  
na Casa da Torre

    ASTROMIL

Maratona de Sueca 

A capela da Casa da Torre, 
dedicada a Nossa Senhora 
das Dores, será o palco do 
próximo concerto Young 
Guitar Masters. O evento es-
tá agendado para sábado, 22 
de Dezembro, pelas 21h30, 
tendo como protagonista 
Francisco Luís.

Promovido pela Associa-
ção 3M de Guimarães, este 
projecto proporciona a divul-
gação da guitarra e jovens 
guitarristas em ascensão, em 

diferentes locais emblemáti-
cos do património arquitec-
tónico religioso do município 
de Paredes.

A Casa da Torre é um equi-
pamento de turismo rural, na 
tipologia de casa de campo, 
sendo propriedade da Asso-
ciação de Solidariedade So-
cial dos Professores. Dispõe 
de uma capela com um monu-
mental altar barroco, onde 
são realizadas celebrações 
religiosas e iniciativas cultu-
rais adequadas ao espaço.

No âmbito deste concer-
to, será entregue à Casa da 
Torre o Selo de Qualidade da 
Rota do Românico. A entrada 
é livre.

CRISTIANO
MARQUES

A Associação Desportiva e 
Cultural de Astromil realizou, 
nos dias 2 e 9 de dezembro, a 
primeira Maratona de Sueca. 

A iniciativa contou com 
forte adesão. A organização 
fala na participação de deze-
nas de  jogadores que, ao lon-
go de dois domingos, compe-
tiram entre si com o objetivo 
de alcançar o primeiro lugar 
do pódio.

O torneio foi ganho pela 
dupla Fábio/Martinho, que se 
impôs a duas duplas de mu-
lheres, que se classificaram 
nos lugares seguintes da 
geral. 

 “É de realçar o convívio e 

desportivismo entre todos os 
participantes, que para além 
do gosto pela sueca, partilham 
também o gosto pela diversão 
e por esta instituição”, explica 
Patrícia Oliveira da Associa-
ção Desportiva e Cultural de 
Astromil.  

Maratona 
de Sueca - Classificação:

1º lugar- Fábio /Martinho
2º lugar- Zulmira/Lena
3º lugar- Patricia /Mena
4º lugar- Vítor/ Ferreira 
Os primeiros quatro classi-

ficados foram premiados com 
troféus e medalhas, as restan-
tes equipas foram brindadas 
com prémios de participação.

Realizou-se neste sábado 
dia 8 de dezembro na cidade 

de Rebordosa o jantar dos 
funcionários dos bombeiros 
do distrito do Porto.

A exemplo dos anos ante-
riores, bombeiros do distrito 
do Porto cerca de 60 homens 
e mulheres, juntaram-se para 
confraternizar, num evento 

realizado uma vez por ano, e 
todos anos em locais diferen-
tes, este ano a Cidade de Re-
bordosa foi o palco escolhido. 
Marcaram presença Bombei-
ros Voluntários de Rebordo-
sa; Voluntários de Amarante; 
Matosinhos-Leça; Moreira da 

Maia; Lousada; Paços de Fer-
reira; Valbom; Felgueiras; 
Lordelo; Vila do Conde; Vila 
Meã e Freamunde.  Outras 
corporações não marcaram 
presença por motivo de já te-
rem em agenda o jantar de 
Natal.

    REBORDOSA

Cidade foi palco do Convívio das 
Associações de Bombeiros do Distrito

PAULO 
PINHEIRO

Em espírito de es-
perança de paz e har-
monia e como é habi-
tual, as Associações 
Rebordosenses, pre-
sentearam a todos os 
seus associados e ami-
gos com a festa come-
morativa denominada 
ceia de natal.

O repasto festivo 
foi celebrado, nomea-
damente, pela Asso-
ciação para o Desen-
volvimento de Rebor-
d o s a ,  n a  J u n t a  d e 
Freguesia, na Associa-
ção Grupo Desportivo 

da Portela e nos Bom-
beiros Voluntários de 
Rebordosa. 

O bacalhau cozido 
com batatas como pra-
to principal e as raba-
nadas, entre outras 
iguarias nas sobreme-
sas, constaram das di-
ferentes ementas. 

A Junta de Fregue-
sia promoveu no dia 15 
a Festa de Natal Sénior 
no Pavilhão Manuel 
Neto, com a participa-
ção de algumas asso-
ciações Rebordosen-
ses como a Tuna de 

Rebordosa, Rancho 
Folclórico “Os Marce-
neiros de Rebordosa” o 
G r u p o  d e  Te a t r o 
Trup’eça, etc... Na oca-
sião foram também en-
tregues algumas bol-
sas de estudo a alunos.

Sendo uma quadra 
em que a felicidade é a 
tónica dominante, des-
ta vez, porém, a triste-
za chegou à Ceia de 
Natal dos Bombeiros 
com a notícia da morte 
de Daniela Silva - en-
fermeira do INEM e 
ex-bombeira de Baltar 

– uma das vítimas do 
acidente com o Heli-
cóptero que caiu na 
Serra de Santa Justa, 
aqui ao lado, em Valon-
go. Daniela Silva por 
diversas ocasiões deu 
formação de socorro 
a o s  vo l u n t á r i o s  d e 
Rebordosa.

R e f i ra - s e  q u e  a s 
ceias de natal das dife-
rentes associações re-
bordosenses conta-
ram com a presença de 
autarcas, do Executivo 
Municipal e da Junta 
de Freguesia.

Ceias de Natal 
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ENTREVISTA

“Sinceramente não consigo 
ter boas leituras no nosso concelho”

U
ma Parte da Noite”, 
livro de poesia de 
Abílio Raio, pseu-

dónimo de Sílvio Silva, Arqui-
teto Paredense, colaborador 
do Progresso de Paredes, foi 
apresentado à luz do dia na 
noite de 8 de dezembro na 
“Casa da Eira”, em Paços de 
Ferreira.

O nosso poeta vive em Lor-
delo e já venceu o Prémio Lite-
rário de Poesia Manuel Neto 
dos Santos, da Arandis Edito-
ra, o ano passado.

Progresso de Paredes (PP) 
- O que o levou a escrever e 
editar um livro de poesia?

Sílvio Silva (SS) - Só há pou-
co tempo comecei a escrever 
poesia. Preferia prosa; mas 
colocava alguma poesia no Fa-
cebook. Isso chamou a aten-
ção de pessoas de Leiria e fui 
convidado para uma antolo-
gia, “Orgânico”. Foi em 2015, e 
pela insistência dessas pes-
soas que acabei por escrever 
alguns poemas. Depois houve 
um concurso no Algarve e ob-
tive uma menção honrosa, e 
tudo junto levou-me a escre-
ver este livro. 

PP – A mudança do Face-
book para o livro é a procura 
da eternidade?

SS – Sim. Acho que as redes 
sociais são um cemitério de 
palavras. O que escrevo agora, 
daqui a meia hora já não é lido. 
O livro não, é um objeto 
duradouro. 

PP – Um livro é um filho 
único ou cada exemplar é um 
filho? Imagine uma feira de 
usados onde vê o seu livro. 
Resgata-o ou deixa-o seguir a 
sua vida?

SS – [risos] Os exemplares 
são partes de um filho único… 
Nós para termos um filho te-

mos que o fazer. Já o fiz. Já es-
crevi o livro. Agora já tem asas, 
opções, pode seguir o seu ca-
minho. Fico contente que pos-
sa aparecer nesses ou noutros 
locais. É sinal que alguém pe-
gou no livro.

PP – Sílvio Silva é Arquite-
to, a arquitetura está mais 
próxima da poesia ou da 
prosa?

SS – Arquitetura são pala-

vras. Não está em causa se é 
poesia ou prosa. Ambas tem o 
mesmo objetivo. Fazer pensar 
quem lê. A arquitetura faz o 
mesmo. Resolve problemas 
urbanísticos. Para os resolver 
tem que usar palavras. Uma e 
outra são inseparáveis.

PP - Que “Parte da noite” é 
esta retratada nos seus 
poemas?

SS – É uma parte em que 

procuro os meus fantasmas. 
De um ponto alto na noite, a 
minha casa tem uma vista 
alongada no espaço; aí consigo 
pensar nos meus fantasmas. 
Ou seja, o lado mau da socie-
dade e do que eu consigo ver 
nas pessoas. É através dessa 
visão que procuro nos poemas 
as respostas para esses fan-
tasmas. Mas a literatura não 
dá respostas, permite ao leitor 
buscar as suas respostas…  

PP- Está satisfeito com o 
resultado desta “Parte da 
Noite”?

SS – Nunca se está satisfei-
to nesta vida. Espero no próxi-
mo ano, quando lançar um se-
gundo livro de poesia, estar 
menos insatisfeito. Há uma 
melhoria significativa dos 
poemas. 

PP - Será a “outra” parte da 
noite?

SS – Terá um título diferen-
te embora o contexto seja o 
mesmo. A procura das vicissi-
tudes do dia-a-dia. 

PP- O aspeto comercial 
do livro é compensador ou 
editou por prazer?

SS – A minha zona de con-
forto é a prosa. Vou editar 
um novo título no próximo 
ano e candidatá-lo ao Pré-
mio Leya. Tenho consciência 
que a poesia é um mercado 
restrito, poucos poetas vi-
vem do seu trabalho. Sim, foi 
muito pelo gozo. Na prosa é 
diferente.

PP – De que trata o novo 
romance de que nos falou?

SS – Falará dos dissabores 
que o cancro provoca a quem 
o tem. Depois, o que é que en-
volve esses dissabores…

PP - Sílvio Silva, como é 
que olha para o concelho de 
Paredes? Com olhos de Ar-
quiteto ou de Poeta?

SS – Sinceramente não 
consigo ter boas leituras no 
nosso concelho. A escolher 
escolheria literatura porque 
consigo ver outra qualidade 
no concelho que na constru-
ção. Paredes em termos de 
arquitetura é um deserto. 

P P  –  E  e m  t e r m o s 
culturais?

SS – Praticamente o mes-
mo deserto. Embora pontual-
mente existam algumas coi-
sas que possam promover 
debate sobre cultura, mas é 
muito pouco. A aposta cultu-
ral é muito reduzida, temos 
que ir para os concelhos 
vizinhos.  

PP- Apresentou o livro 
em Paços de Ferreira, vai 
fazer mais apresentações?

SS – Sim, em Lordelo, no 
início do próximo ano…de-
pois logo se verá.

António Orlando  
e Vasco Ribeiro   | texto

SÍLVIO SILVA, AUTOR DE “UMA PARTE DA NOITE”, SOB O PSEUDÓNIMO DE ABÍLIO RAIO

CORPO APERTADO 

abro a porta
a noite penetra-me no medo
dá-me pontapés na memória
e as lágrimas são a imagem do desespero 

depois dos passos
depois do cansaço
os meus olhos fazem parte da morte

em casa 
salto para cima da solidão
abraço a tua almofada
e desejo sentar-me na tua nuvem
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /DEZ'18

LORDELO 

AUDITÓRIO – ALORD

Até 31 dezembro

Exposição | arte Sacra II 

BIBLIOTECA – ALORD

Escritor do mês de 

dezembro

Ana Luísa Amaral

Dezembro | o leituras 

sugere… 

temas infantojuvenis | fe-

liz natal lobo mau | Clara 

Cunha

COOPERAÇÃO - ALORD

Até 29 dezembro | 14h30 

Atividades nas férias de 

natal | artes manuais |ses-

sões de cinema | culinária

SOBROSA 

22 de dezembro | 21h30 

Capela da Casa da Torre, 

Sobrosa | Young Guitar 

Masters| Associação 3M 

de Guimarães

Vencedora do Prémio da Associação 
Portuguesa dos Críticos Literários 
em destaque na LORD
LIVROS. Ana Luísa Amaral cuja obra é povoada de referências a viagens e lugares está representada em 
várias antologias, nacionais e estrangeiras, e traduzida em diversas línguas.

A
rder a palavra e 
outros incên-
dios”, da escri-

tora Ana Luísa Amaral, 
venceu este ano o Prémio 
de Ensaio Jacinto do Prado 
Coelho,  da Associação 
Portuguesa dos Críticos 
Literários. A escritora está 
este mês em destaque na 
Fundação ALORD.

Publicado pela editora 
Relógio d’Água, “Arder a pa-
lavra e outros incêndios” é 
para o juri do prémio literá-
rio “um conjunto de ensaios 
orientados por um pensa-
mento maturo e livre sobre 
vários autores portugueses 
e anglo-saxónicos”.

“Sem ficar fechada nos 
limites doutrinais do femi-
nismo, Ana Luísa Amaral, 
[professora na Faculdade 
de Letras da Universidade 
do Porto], tira da sua inter-
rogação sobre a identidade 
de mulher os recursos de 
uma profunda renovação 
do sentido da literatura”, 
justificou o juri presidido 
por Cristina Robalo Cordei-
ro, professora catedrática 

da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra. 

Ana Luísa Amaral nasceu 
em Lisboa a 5 de abril de 
1956 e é a escritora do mês 
de dezembro na Biblioteca 
da Fundação ALORD. 

Com nove anos de idade 
deixou Sintra e foi viver para 
Leça da Palmeira.

A sua infância foi marca-
da pela leitura de obras de 
autores anglo-saxónicos, 
como Walter Scott (1771-

1832), Washington Irving 
(1783-1859), Louisa Alcott 
(1832-1888) e Enid Blyton 
(1897-1968).

Entre os dez e os dezas-
seis anos de idade frequen-
tou um colégio de freiras 
espanholas e, mais tarde, 
estudou Germânicas na Fa-
culdade de Letras da Uni-
versidade do Porto, onde 
veio a lecionar.

Em 1985 realizou provas 
de aptidão pedagógica e ca-

pacidade científica na espe-
cialidade de Literatura In-
glesa. Novamente na Facul-
d a d e  d e  L e t r a s  d a 
Universidade do Porto, em 
1996, defendeu provas de 
doutoramento na especiali-
dade de Literatura Norte-A-
mericana, tendo sido apro-
vada com distinção e louvor. 
A tese que apresentou inti-
tula-se Emily Dickinson: 
uma poética de excesso.

Durante a década de 80 

deslocou-se pontualmente 
a Inglaterra. Viveu nos Esta-
dos Unidos da América en-
tre 1991 e 1992.

Publicou uma peça de 
teatro - Próspero Morreu 
(2011) e uma obra de ficção 
- Ara, Sextante (2013).

Fez traduções de poe-
mas de Xanana Gusmão, 
Eunice de Souza, John Up-
dike, Emily Dickinson, de 
sonetos de Shakespeare e 
da obra Carol de Patricia 
Highsmith.

Ana Luísa Amaral é tam-
bém coautora do Dicionário 
de Crítica Feminista (2005) 
e coordenadora da edição 
anotada de Novas Cartas 
Portuguesas (2010).

António Orlando  | texto
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NECROLOGIA

FALECEU

MARIA ALBERTINA 
DOS REIS AIRES
Faleceu no dia 14 de dezembro com 80 anos.  
Era natural de Urrô- Penafiel e residente na Trav.  

da Gaia, n.º 2, Mouriz, Paredes.  
Era casada com Vitorino Coelho Teixeira.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
 MOURIZ / PAREDES

FALECEU

MANUEL DE SOUSA PINTO
Faleceu no dia 17 de dezembro com 85 anos.  
Era natural de Lodares- Lousada e residente  
na Av. Central do Oural, n.º 269, Paredes.  

Era casado com Maria da Conceição da Silva.

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

FLORINDA DA COSTA
Faleceu no dia 16 de dezembro com 94 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente na Rua  
da Igreja, n.º 225, Baltar,  Paredes.  

Era Viúva de Daniel da Costa.

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

BALTAR / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

BELMIRO AUGUSTO  
VIEIRA DURÃES
Faleceu no dia 6 de dezembro com 82 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes e residente 
em, Paços de Ferreira. Era casado com Maria Irene de Pinho 
Magalães.

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

 PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

EMÍLIA DE SOUZA 
MOREIRA BRAGA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 87 anos. Era 

natural e residente em, Beire - Paredes. Era viúva de Joaquim 
Moreira da Cunha..

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE 
SOUSA TEIXEIRA
Faleceu no dia 6 de dezembro com 82 anos.  

Era natural e residente em, Beire, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/ PAREDES

FALECEU

JOSÉ MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 11 de dezembro com 69 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 
Av. Bombeiros Voluntários, n.º 3, 8º C, Paredes. 

Era casado com Maria Albina Bessa Moreira

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

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

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MANUEL ALVES DA CUNHA
Faleceu no dia 14 de dezembro com 69 anos.  
Era natural de Modelos – Paços de Ferreira  
e residente na Rua do Outeiro, n.º 6, Arreigada, 

Paços de Ferreira.  Era casado com Maria José Ferreira Neves 
Cunha e Pai de António Manuel e José Luís Neves Cunha.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem 
como na missa de 7º dia do seu ente querido Manuel.  

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

ARREIGADA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

AMÉRICO MOREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 90 anos. Era 
natural de Besteiros - Paredes e residente na Rua 

S. Cosme, n.º 831, Besteiros, Paredes.  Era viúvo de Maria da 
Conceição de Oliveira Pacheco.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

DANIELA ALEXANDRA 
OLIVEIRA E SILVA
Faleceu no dia 15 de dezembro com 34 anos. Era 
natural de Baltar - Paredes e residente na Rua 

Ponte do Ribeiro, n.º 1, Baltar, 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.   Comunicam que as missas de 
7º dia, serão celebradas, sexta-feira, dia 21 de dezembro às 19 
horas na Igreja de Baltar e sábado, dia 22às 19 horas na Igreja 
Matriz de Valongo, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARGARIDA 
MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 6 de dezembro com 82 anos. Era 

natural de Astromil – Paredes e residente na Rua Santa Eulália, 
n.º 48, Vandoma, 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 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

FALECEU

DELFIM NOGUEIRA DIAS
Faleceu no dia 14 de dezembro com 84 anos. Era 
natural de Besteiros – Paredes e residente na Rua 
do Capelão, Duas Igrejas, Paredes. Era casado 

com Maria Alice Moreira da Rocha Nogueira Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 22 de dezembro às 19 horas na 
Igreja de Duas Igrejas, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA IRENE  
BESSA BARBOSA
Faleceu no dia 10 de dezembro com 43 anos. Era 

natural de Massarelos – Porto e residente na Rua do Alto, n.º 
39, Vandoma, 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 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

FALECEU

GENEROSA 
TEIXEIRA PACHECO
Faleceu no dia 15 de dezembro com 75 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros – Paredes e 

residente na Rua Central de Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
casada com António Moreira Rosende.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sexta – feiras, dia 21 de dezembro às 19 
horas na Igreja de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 

condolências

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

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

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

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

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

TAPEÇARIAS
PAPEL DE PAREDE

TETOS FALSOS

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 180 - 4580 - 104 Paredes
Telf.: 255 776 196 • Fax.: 255 783 153 • Tlm.: 969 777 603

email: tapboneca@sapo.pt

DESDE 1979

VISITE-NOS

A Boneca deseja
a todos os

clientes e amigos um
Santo e Feliz Natal

e um
Próspero Ano Novo

Desejamos a todos os clientes  
e amigos um Feliz Natal  

e um Próspero ano de 2019

Festas Felizes

BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

Sarrabiscos
Deseja boas festas e um Feliz Natal  

e um Próspero ano de 2019
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DESPORTO

Sobre Futebol

A UEFA já anunciou que 
vai criar uma nova competi-
ção europeia – a Liga Europa 
2. Depois da Champions e da 
Liga Europa, regressa a 3ª 
competição europeia. Re-
cordemo-nos que, em tem-
pos, já houve Taça das Taças e 
até a Taça Intertoto. Este mo-
mento é o reconhecer por 
parte da entidade que gere o 
futebol europeu que o fim da 
3ª prova foi um erro crasso. 
Em Portugal, está a demorar 
a que a Federação Portugue-
sa de Futebol e a Associação 
de Futebol do Porto façam o 
mesmo – mas é inevitável: a 
3ª Divisão Nacional terá de 
voltar e a Elite da AF Porto 
terá de passar a uma só série.

Eu defendo que, em todos 
os níveis competitivos, deve 
haver subidas e descidas 
num número razoável que 
aumentem a competitivida-
de, e que impeçam que a 
meio da época algumas equi-
pas tenham os objectivos 
concretizados. Mais subidas 
e descidas permitem a mais 
equipas passarem por com-
petições melhores e a opor-
tunidade de se desenvolve-
rem, criando bases para o fu-
turo. Também acho que 
qualquer campeonato, como 
prova de regularidade que é, 
não deve ter mais do que 
uma fase, e que os seus ven-
cedores têm de subir de divi-
são. No actual Campeonato 
de Portugal sente-se ali um 
fosso enorme entre equipas 
já profissionais e outras que 
acabam de lá chegar. É por 
tudo isto e mais algumas coi-
sas, que eu defendo que, os 
quadros competitivos de-
viam ser:

- 1ª Liga: 18 equipas, des-
cem 4 equipas à 2ª Liga;

- 2ª Liga: 18 equipas, so-
bem 4 equipas à 1ª Liga e des-
cem 6 equipas à 2ª Divisão 
Nacional;

- 2ª Divisão Nacional: 3 
séries de 18 equipas cada, 
sobem os 2 primeiros de ca-
da à 2ª Liga (num total de 6) e 

descem os 4 últimos de cada 
mais os dois piores 14º classi-
ficados à 3ª Divisão Nacional 
(num total de 14);

- 3ª Divisão Nacional: 4 
séries de 16 equipas cada, 
sobem os 3 primeiros de ca-
da à 2ª Divisão Nacional e 
ainda o campeão da Madeira 
e o campeão dos Açores 
(num total de 14) e descem 
os 5 últimos de cada aos dis-
tritais (num total de 20); 

- Dos distritais, sobem 20 
equipas: o clube indicado por 
cada uma das 18 Associa-
ções distritais (normalmente 
o campeão) e ainda 2 equipas 
das 2 Associações com mais 
equipas nessa época (num 
total de 20).

Na AF Porto,

implementava:

- 1ª Divisão: 20 equipas, 
sobe à 3ª Nacional o cam-
peão (pelo menos), e descem 
6 equipas;

- 2ª Divisão: 2 séries de 18 
equipas cada, sobem os 3 pri-
meiros de cada à 1ª Divisão 
(num total de 6), descem os 4 
últimos de cada à 3ª Divisão 
(num total de 8);

- 3ª Divisão: 4 séries de 16 
equipas cada (ajustável, con-
forme inscrições), sobem os 
2 primeiros de cada série à 2ª 
Divisão (num total de 8).

E rever a questão das 
equipas B.

Que seja rápido.

Juvenal Brandão
juvenalbrandao@gmail.com

Treinador de Futebol UEFA 
Pro (Grau IV)

Licenciado em  
Gestão de Desporto

Reformulação urgente dos quadros 
competitivos: FPF e AF Porto

OPINIÃO

JORNADA 14ªJOR. 
  09/12

Paredes 0-1 Amarante FC

Penalva Castelo 1-2 Cinfães

Gafanha 0-2 Gondomar

Cesarense 2-2 Marítimo B

SC Coimbrões 0-0 Lusitano FCV

FC Pedras Rubras 0-3 Águeda

Lusitânia Lourosa 5-1 Sp. Mêda

Leça 0-1 Sp. Espinho

U. Madeira 1-1 AD Sanjoanense

JORNADA 15ªJOR. 
  16/12

Marítimo B 2-2 Lusitânia Lourosa

Gondomar 2-1 AD Sanjoanense

Paredes 2-0 Penalva Castelo

Águeda 2-1 U. Madeira

Cinfães 0-0 Leça

Sp. Espinho 1-1 Cesarense

Lusitano FCV 5-0 Gafanha

Amarante FC 0-1 SC Coimbrões

Sp. Mêda 1-2 FC Pedras Rubras

JORNADA 15ªJOR. 
 09/12

Aliança de Gandra 1-1 Lousada

Ermesinde 1936 0-6 Vila Meã

Sousense 3-4 Rebordosa AC

FC Vilarinho 0-2 Aliados Lordelo

Vila Caiz 0-0 Lixa

Tirsense 1-0 SC Nun´Álvares

Freamunde 2-0 Barrosas

S. Pedro da Cova 8-0 Baião

Gondomar B 0-1 CD Sobrado

JORNADA 16ªJOR. 
  16/12

Aliados Lordelo 0-0 Vila Caiz

Lousada 2-1 FC Vilarinho

Vila Meã 0-0 Aliança de Gandra

Lixa 2-1 S. Pedro da Cova

Baião 2-3 Freamunde

Sousense 4-1 CD Sobrado

SC Nun´Álvares 0-2 Gondomar B

Barrosas 1-1 Tirsense

Rebordosa AC 1-0 Ermesinde 1936

JORNADA    16ª JOR. 

22/12
Gafanha vs Amarante FC

06/01
Gondomar vs Marítimo B
Cesarense vs Cinfães
FC P. Rubras vs Lusitano FCV
Lus. Lourosa vs Sp. Espinho
AD Sanjoanense vs Águeda
SC Coimbrões vs Penalva Castelo
Leça vs Paredes
U. Madeira vs Sp. Mêda

JORNADA    14 ª JOR. 

22/12

ADC Frazão vs ADR S. Pedro de Fins

GDC Ferreira vs 1º Maio Figueiró

M. G. Costa vs Campo Lírio

23/12

Monte Córdova vs Codessos

ISC Sobreirense vs Perafita B

Leões Seroa ANU Sporting S. Vitor

Esc. Futebol 115 vs AC Gervide

FC P. Rubras B vs Sp. Cruz

JORNADA    15 ª JOR. 

29/12

1º Maio Figueiró vs M. Gomes da Costa

Campo Lírio vs Escola Futebol 115

Perafita B vs Monte Córdova

Sp. Cruz vs ADC Frazão

Vandoma vs FC Pedras Rubras B

30/12

Sporting S. Vitor ANU GDC Ferreira

AC Gervide 15:00 ISC Sobreirense

ADR S. P. Fins 15:00 Leões Seroa

JORNADA    13 ª JOR. 

06/01

Penamaior vs Raimonda

AD Lustosa vs FC Parada

Baião B vs UD Torrados

Lousada B vs AJM Lamoso

Al. Lordelo B vs Lixa B

USC Baltar vs Citânia de Sanfins

AD Várzea FC vs CCD Sobrosa

SC Salvadorense vs FC Lagares

JORNADA    14 ª JOR. 

13/01

Raimonda vs Lousada B

FC Parada vs Penamaior

UD Torrados vs AD Lustosa

AJM Lamoso vs Aliados Lordelo B

Lixa B vs AD Várzea FC

Cit. Sanfins vs SC Salvadorense

CCD Sobrosa vs USC Baltar

Baião B vs FC Lagares

JORNADA    17 ª JOR. 

22/12
Gondomar B vs Barrosas

23/12
Al. Gandra vs Rebordosa AC
Ermesinde 1936 vs Sousense
FC Vilarinho vs Vila Meã
Vila Caiz vs Lousada
Tirsense vs Baião
Freamunde vs Lixa
S. Pedro da Cova vs Aliados Lordelo
CD Sobrado vs SC Nun´Álvares

JORNADA    17ª JOR. 

13/01

Penalva Castelo vs Leça

Paredes vs Lusitânia Lourosa

Águeda vs Gondomar

Cinfães vs FC Pedras Rubras

Amarante FC vs Cesarense

Sp. Mêda vs SC Coimbrões

Sp. Espinho vs Gafanha

Lusitano FCV vs AD Sanjoanense

Marítimo B vs U. Madeir

JORNADA    18ª JOR. 

01/01

Gondomar B vs Baião

CD Sobrado vs Barrosas

SC Nun´Álvares vs Sousense

Tirsense vs Lixa

Freamunde vs Aliados Lordelo

FC Vilarinho vs Rebordosa AC

Vila Caiz vs Vila Meã

S. P. Cova vs Lousada

Al. Gandra vs Ermesinde 1936

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 36 15

2 Lusitano FCV 27 15

3 Lusitânia Lourosa 27 15

4 Paredes 25 15

5 Gafanha 24 15

6 Sp. Espinho 24 15

7 Águeda 24 15

8 AD Sanjoanense 24 15

9 U. Madeira 23 15

10 SC Coimbrões 20 15

11 Amarante FC 19 15

12 Penalva Castelo 19 15

13 Marítimo B 18 15

14 Cesarense 17 15

15 Cinfães 15 15

16 FC Pedras Rubras 15 15

17 Leça 12 15

18 Sp. Mêda 0 15

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 42 16

2 Lousada 33 16

3 Freamunde 33 16

4 Sousense 28 16

5 Tirsense 27 16

6 Aliados Lordelo 27 16

7 Lixa 24 16

8 S. Pedro da Cova 23 16

9 Barrosas 22 16

10 Vila Meã 21 16

11 Aliança de Gandra 20 16

12 CD Sobrado 17 16

13 FC Vilarinho 15 16

14 Ermesinde 1936 14 16

15 Gondomar B 12 16

16 Vila Caiz 12 16

17 SC Nun´Álvares 11 16

18 Baião 9 16

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2018/2019

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

JORNADA 11ªJOR. 
  09/12

AD Lustosa 0-0 AJM Lamoso

UD Torrados 1-1 Raimonda

Baião B 3-1 FC Parada

Penamaior 1-4 Lixa B

Lousada B 5-2 CCD Sobrosa

AD Várzea FC 2-2 FC Lagares

Aliados Lordelo B 0-0 Citânia de Sanfins

USC Baltar 1-0 SC Salvadorense

JORNADA 12ªJOR. 
  16/12

AJM Lamoso 2-2 Penamaior

Raimonda 0-0 AD Lustosa

FC Parada 1-0 UD Torrados

Lixa B 1-1 Lousada B

CCD Sobrosa 3-1 Aliados Lordelo B

FC Lagares 4-1 USC Baltar

Citânia de Sanfins 8-0 AD Várzea FC

SC Salvadorense 7-0 Baião B

JORNADA 12ªJOR. 
  08/12

Leões Seroa 1-0 Campo Lírio

GDC Ferreira 2-2 AC Gervide

M. Gomes da Costa 3-1 Perafita B

ADC Frazão 3-1 1º Maio Figueiró

 09/12

AC Gervide 1-0 M. G. Costa

ADR S. Pedro de Fins 2-4 FC Pedras Rubras B

Sporting S. Vitor ANU ADC Frazão

Sp. Cruz 2-2 Vandoma

JORNADA 12ªJOR. 
  15/12

Campo Lírio 0-7 GDC Ferreira

Perafita B 1-3 Escola Futebol 115

Codessos 1-1 ISC Sobreirense

1º Maio Figueiró                  0-3                            Leões Seroa      

16/12

AC Gervide 1-0 M. G. Costa

ADR S. Pedro de Fins 2-4 FC Pedras Rubras B

Sporting S. Vitor ANU ADC Frazão

Sp. Cruz 2-2 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Salvadorense 28 12

2 FC Lagares 28 12

3 Citânia de Sanfins 27 12

4 USC Baltar 21 12

5 Lousada B 20 12

6 Aliados Lordelo B 18 12

7 UD Torrados 17 12

8 FC Parada 16 12

9 Raimonda 14 12

10 AD Várzea FC 14 12

11 Lixa B 13 12

12 Baião B 12 12

13 Penamaior 11 12

14 CCD Sobrosa 11 12

15 AJM Lamoso 10 12

16 AD Lustosa 5 12

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 26 11

2 FC Pedras Rubras B 25 12

3 GDC Ferreira 23 12

4 Monte Córdova 21 11

5 Leões Seroa 21 12

6 Vandoma 18 12

7 AC Gervide 16 11

8 M. Gomes da Costa 14 12

9 Codessos 14 12

10 Perafita B 14 12

11 Sp. Cruz 13 10

12 ADR S. Pedro de Fins 12 10

13 Escola Futebol 115 12 12

14 ADC Frazão 9 11

15 Campo Lírio 9 11

16 1º Maio Figueiró 2 11

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

FUTEBOL
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Cabazes de Natal 
A Associação Nossa Se-

nhora dos Remédios, Obra 
do Bem-Fazer distribuiu, 
no passado dia 12 de de-
zembro, 60 cabazes de na-
tal por outras tantas famí-
lias carenciadas da região 
e cuja carência é atestada 
pela Segurança Social jun-
to do Banco Alimentar. 

O cabaz,  ao qual  não 
f a l t a v a  o  b a c a l h a u  e  o 
a z e i t e  a d q u i r i d o  p e l a 
Obra, continha produtos 
de primeira necessidade 
f o r n e c i d o s  p e l o  B a n c o 
Alimentar. 

Cada cabaz era com-
posto por arroz, massa, 
açúcar, farinha triga, ale-
tria, feijão, grão de bico, 
atum, salsichas, bananas e 
iogurtes,  além do baca-
lhau e do azeite. 

A p e s a r  d a  a p a r e n t e 
melhoria económica do 
país a procura deste tipo 
de ajuda não diminuiu. 

“As pessoas, sobretudo 
a s  i d o s a s ,  c o n t i n u a m  a 
procurar ajuda de alimen-
tos. Todos os meses, com a 
ajuda do Banco Alimentar 
doamos 60 cabazes. Nesta 
altura do ano, a diferença 
é que o cabaz tem o acrés-
cimo do azeite e do baca-
lhau”, explica Luís Ângelo 
Almeida,  tesoureiro da 
Associação Nossa Senho-
ra dos Remédios, Obra do 
B e m - f a z e r,  i n s t i t u i ç ã o 
p r e s i d i d a  p o r  J o a q u i m 
Reis.

A Associação Nossa Se-
nhora dos Remédios, Obra 
do Bem-Fazer continua em-
penhada em construir um 

centro de dia e um novo ar-
mazém para guardar o mate-

rial ortopédico da institui-
ção. É expetável que as obras 

arranquem no início do pró-
ximo ano desde que haja 

aprovação de uma candida-
tura a fundos comunitários. 
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