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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
importância de um Concelho depen-
de do seu desenvolvimento social, 
cultural e económico, e do valor in-

trínseco do seu povo. Paredes teve muitas difi-
culdades na caminhada da República e na forma 
como parte do seu povo sentiu a pressão do re-
gime, tantas vezes com regras a cumprir mas 
sem condições monetárias e educativas para 
progredir. A instalação do Posto da GNR na Vila 
de Paredes, na década de cinquenta, apontava 
para a mudança. Todos tinham que obedecer. 
Mas como, se a pobreza era a normalidade? O 
isqueiro era económico mas a lei impunha uma 
taxa. A bicicleta sem farolim era mais barata. Es-
tacionar à porta do emprego ou em frente a uma 
garagem era mais fácil. Insultar e apedrejar os 
rivais no futebol, era ser clubista e servia para 
descarregar frustrações. Urinar na esquina do 
tribunal era uma maneira fácil de insultar o Juiz. 
Mas a lei é para cumprir. Diziam uns: “tem que 
ser a doer”. Outros: “a GNR na rua assusta a gen-
te”. Ainda alguns: “como vai ser com os pobres?”. 

“Pois, pois, o certo é que Paredes 
vai mudar”, dizia o Administrador 
do Concelho. Os Guardas da GNR 
cumpriam o seu dever. Mas, por ter 
assistido a muitas conversas e atos, 
dada a minha ligação familiar com 
o Comandante do Posto, quero 
prestar Tributo ao Sr. Cabo da GNR 
Joaquim Rodrigues. Nasceu em 
1932 e serviu durante longos anos 
este Concelho, com uma dignidade pedagógica 
invulgar no seu tempo, sem infringir a sua cons-
ciência de Guarda no cumprimento da ordem. 
Usou a recomendação do Comandante: “sejam 
in-teligentes na ação da autoridade”. Trazia con-
sigo os talões para as multas e uns papelinhos 
em branco. Nestes escrevia seu nome e: “ Tire o 
carro daqui. Na próxima leva multa” ou “Passe 
pelo Sr. Padre para lhe dar uns chinelos. Não vai 
à missa descalça”, “ Com multas, não compensa a 
falta de licença do isqueiro”, “Se não comprar o 
farolim para a bicicleta, vai ter de andar a pé”, etc. 

Usava o limpa para-brisas e as 
manetes para colocar os papeli-
nhos, ou falava com as pessoas, 
para fixarem que na próxima não 
dava direito a pedidos de descul-
pa. Recordo ouvir o Sr. Padre Ro-
drigo, da Paróquia de Castelões 
de Cepeda, dizer que “ Um Se-
nhor Guarda manda os pés des-
calços vir pedir chinelos e o Padre 

vai pagar. Louvo a sua atitude, porque quero 
acabar com os pedintes e pés descalços na mi-
nha Paróquia”. E assim desapareceram, gradual-
mente. Não se lhe conhecia arrogância, mas o 
dom do conselho preventivo às pessoas de to-
das as idades e de todos os extratos sociais, sem-
pre para evitar conflitos e faltas de rigor. Tam-
bém era cumpridor da sua palavra. Humilde, 
dedicado à família e sociável, granjeou amizades 
e o respeito dos cidadãos e camaradas. Para-
béns Sr. Rodrigues. Partiu em 2004, mas as ami-
-zades cá ficaram.

 Joaquim Rodrigues, Cabo da GNR (o Pedagógico)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

A 
nutrição, em contexto 
desportivo, tem vindo a 
ser alvo de um crescente 

interesse, na medida em que tem 
sido reconhecida como funda-
mental para a saúde, e para o ren-
d i m e n t o  e  r e c u p e ra ç ã o  d o 
exercício. 
Nos dias de hoje, reconhece-se 
uma grande preocupação em 
aliar estes dois pilares da saúde 
(alimentação e exercício), no en-
tanto, nem sempre a informação 
é clara ao ponto de se compreen-
der qual a importância da alimen-
tação no mundo do exercício. A 
alimentação influencia significa-
tivamente o rendimento despor-
tivo e os suplementos alimenta-
res, embora que muito utilizados 
nesta área, são muitas vezes utili-
zados de forma errada no que 
concerne ao objetivo em causa. É 
bastante frequente os pratican-
tes de exercício físico iniciarem a 
toma de determinado suplemen-
to apenas porque alguém toma 
ou porque a publicidade diz que é 
uma boa opção, e não porque 
avaliaram a necessidade de o 
fazerem.
Apesar de um suplemento ali-
mentar poder agilizar os resulta-
dos pretendidos a nível de per-
-formance, não faz milagres, e 
pode trazer consequências para a 
sua saúde, principalmente se a 
escolha não for a mais adequada 
ou em caso de doença.  
Neste contexto, é fundamental 
adequar os suplementos alimen-
tares ao objetivo pretendido, ao 
estado de saúde e ao nível de exi-
gência física do exercício.
Antes de qualquer ponderação 
relativamente à utilização de su-
plementos, deve-se assegurar 
uma alimentação saudável, equili-
brada e variada. No caso de ser 
pertinente a toma de suplementa-
ção, esta deve ser ajustada às ne-
cessidades individuais, para tal, o 
ideal será o aconselhamento e su-
pervisão de um Nutricionista.

Exercício e 
suplementação

O 
tempo agora passa tão 
depressa!

Ainda há pouco co-
meçou o século XXI e já estamos no 
fim da segunda década.

E se nos pomos a pensar muito, 
não lhe conseguimos encontrar ele-
mentos identitários e diferenciado-
res que a permita distinguir entre as 
o u t r a s  d é c a d a s  d a  v i d a  d a 
humanidade.

Por comparação, quando falamos 
das décadas finais do séc. XX como 
conjuntos de anos  reconhecíveis e 
objetiváveis (os anos 60, os anos 70, 
os anos 80), fica a impressão que em 
relação às duas décadas do Séc XXI 
que já passaram tal não acontece.

Como é que daqui a 30 ou 40 anos 
estas décadas serão identificadas?

Os anos10 e os anos 20 do séc 
XXI? E qual será a imagem de marca 
q u e  d e i x a m  e  a s  p e r m i t e  s e r 
lembradas?

O que é que nelas aconteceu de 
forma impressiva que vai marcar o 
futuro?

Serão reconhecidas como anos 
gloriosos ou anos falhados?

É preciso deixar algum tempo 
passar para que o Bom e/ou o mau 
saltem à vista.

Por mim e para não cair no esque-
cimento, olhando para a década que 
vai acabar com o ano de 2019 recor-
do o título Europeu de Portugal e a 
g l ó r i a  a l c a n ç a d a  p o r  C r i s t i a n o 
Ronaldo.

E, assim de repente, não me ocor-
re mais nada, para além de uma série 
d e  d e s g r a ç a s  q u e  n e m  é  b o m 
recordar.

Pois, em termos positivos, só me re-
cordo de futebol.

Será que os gloriosos feitos dos tem-
pos que correm se resumem ao 
futebol?

Quero acreditar que o defeito está 
em mim e na minha incapacidade de ver 
algo de significativo para além do fute-
bol na nossa atualidade.

E seria bom que o defeito fosse meu.
Porque se não for, e de facto não esti-

vermos a produzir nada de significativo 
para além do futebol, há razões para fi-
carmos preocupados.

Temos este ano de 2019 para reflec-
tir e fazer um balanço da década.

Que seja, ao menos nisso, um ano 
produtivo e significativo para todos nós.

É esse o meu desejo para que, se o ba-
lanço não for positivo, nem marcante, 
nos darmos ao trabalho de mudar o ru-
mo e na próxima década possamos fazer 
diferente e, o que não será difícil, 
melhor.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

2019, que sejas bem vindo
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Carro cai em ravina 
após despiste na A4

Um carro despistou-se na 
A4, em Paredes, e caiu por 
uma encos-ta que, apesar do 
ligeiro grau de inclinação, 
tem cerca de 200 metros de 
altura. O acidente ocorreu 
no dia 22 de dezembro. 

O veículo foi deslizando 
até capotar, ficando imobili-
zado no inte-rior da quinta 

dos Pinto Bastos, em Cête. O 
condutor sofreu fe-rimentos 
graves, tendo sido assistido 
no local e transportado pa-ra 
o hospital. 

No local estiveram os 
bombeiros de Cête e de Bal-
tar com 25 operacionais e a 
VMER do Hospital de Santo 
António, do Porto.

Quinzenalmente  

com toda  

a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Padre do Calvário de Beire  
indultado pelo  
Presidente da República
INDULTO. Sacerdote foi condenado a pena suspensa por seis crimes de maus-tratos a utentes.

O 
padre António 
Baptista, antigo 
diretor da Casa 

do Calvário de Beire, que in-
tegra a Obra de Rua criada 
pelo Padre Américo, foi um 
dos cinco condenados que 
recebeu um indulto do Presi-
dente de República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, nesta épo-
ca natalícia. Contrariamente 
os demais indultados, Antó-
nio Baptista não estava deti-
do, tinha sido condenado a 
pena suspensa. O reverendo 
teve três antigos chefes de 
Estado - Ramalho Eanes, Jor-
ge Sampaio e Cavaco Silva – a 
pedir a Marcelo Rebelo de 
Sousa que o indultasse. 

Segundo a página da Pre-
sidência da República, “fo-
ram concedidos cinco indul-
tos por razões pessoais e hu-
manitárias,  com base na 
proposta da Ministra da Jus-
tiça”, Francisca Van Dunem.

O padre, de 85 anos, foi 
condenado a pena suspensa 
de dois anos e nove meses de 
prisão por seis crimes de 
maus-tratos a utentes do 
Calvário, tendo sido ainda 

impedido de voltar à institui-
ção. Entre os cidadãos que 
pediram este perdão presi-
dencial estão três antigos 
chefes de Estado: Ramalho 
Eanes, Jorge Sampaio e Ca-
vaco Silva.

Em 2018, o Ministério da 
Justiça analisou 168 pedidos 
de indulto instruídos pelo 
Tribunal de Execução das Pe-
nas, num universo onde so-
bressaem pessoas do sexo 
masculino, de nacionalidade 

portuguesa e integradas na 
faixa etária dos 31 aos 50 
anos.

Os pedidos de indulto re-
caíram predominantemente 
sobre a pena de prisão efeti-
va, acrescendo, entre outros, 
oito pedidos sobre pena 
acessória de expulsão.

Segundo dados do MJ, os 
peticionários de indulto en-
contravam-se, maioritaria-
mente, nos estabelecimen-
tos prisionais de Carreguei-

ra, Coimbra, Tires e Pinheiro 
da Cruz.

Os pareceres dos magis-
trados dos tribunais de exe-
cução de penas, dos directo-
res das cadeias, os relatórios 
dos serviços prisionais e as 
propostas da ministra da Jus-
tiça são sempre tomados em 
linha de conta na decisão do 
Presidente da República, que 
se baseia ainda em razões hu-
manitárias e de saúde dos 
requerentes.

António Orlando  | texto

FO
TO

: D
R

Espalhou emails da 
ex-namorada em 
poses íntimas e 
acabou preso

Um contabilista 
de Paredes de 37 
anos foi detido pela 
G N R  d e  P e n a f i e l 
por ao longo de três 
meses ter espalha-
do dezenas de men-
sagens difamatórias 
sobre a ex-namora-
da como vingança 
por esta ter termi-
n a d o  a  r e l a ç ã o 
amorosa. 

O indivíduo de-
pois de sujeito a pri-
meiro interrogató-
rio judicial ,  f icou 
impedido de con-
tactar a ex-namora-
d a  e  t e m  q u e  s e 
apresentar sema-
nalmente no posto 
da GNR até àreali-
z a ç ã o  d o 
julgamento. 

 As mensagens 
difamatórias com 
anexos de imagens 
íntimas da mulher 
c o m  c e r c a  d e  3 0 
anos, eram enviadas 
por email para o lo-
-cal de trabalho da 
mulher, assim como 
para outras entida-
des públicas que co-

laboram com a enti-
dade empregadora 
da vítima. 

S e g u n d o  o  J N , 
que revela esta his-
tória, o indivíduo que 
criou várias contas 
de email,  também 
u s o u  a  c o n t a  d e 
email da ex-namora-
da, da qual sabia a 
palavra-passe.

 A vítima também 
chegou a ser agredi-
da e o caso veio ao 
conhecimento de 
p e s s o a s  q u e  l h e 
e ra m  p r óx i m a s  e 
que denunciaram a 
perseguição à GNR.

 Nas buscas leva-
das a cabo pelo Nú-
cleo de Investiga-
ção de Apoio a Víti-
m a s  E s p e c í f i c a s 
(NIAVE) da GNR de 
Penafiel, no local de 
trabalho e em casa 
do agressor foram 
apreendidos dois 
computadores que 
guardavam as men-
sagens de correio 
eletrónico enviadas 
para denegrir a an-
tiga namorada.
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Miguel Ferreira  
reeleito presidente 
dos Bombeiros de Lordelo 
ELEIÇÕES. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo elegeu, 
no dia 21 de dezembro, uma nova direção para o triénio 2018/2021. Votaram 68 
associados.

A
s  e l e i ç õ e s  n o s 
b o m b e i r o s  d e 
Lordelo, na práti-

ca, foram uma espécie de 
recondução do elenco de 
Miguel Ferreira. Às eleições 
apenas concorreu uma lista, 
a do presidente cessante.  
Miguel Ferreira foi reeleito 
com 68 votos. O escrutínio 
contabilizou ainda um voto 
nulo.

A construção do novo 
quartel, a operacionalidade 
das viaturas assim como a 
aposta na formação são as 
principais metas a atingir no 
novo mandato do elenco de 
Miguel Ferreira. 

“Temos cerca de 40% de 
viaturas acomodadas no ex-
terior do quartel porque o 
espaço é diminuto. Há tam-
bém a necessidade de novas 
camaratas femininas e mas-
culinas. A ampliação das 
atuais instalações iria ficar 
mais cara à associação do 
que a construção de um no-
vo equipamento de raiz e 
nunca resolveria de vez o 
problema à corporação”, ad-
voga Miguel Ferreira.

O projeto do novo quar-
tel está a ser gizado por um 
arquiteto e um engenheiro 
da associação e vai implicar 

um investimento significati-
vo que será custeado pela 
coletividade com o apoio da 
Câmara de Paredes, mas, 
também, por várias empre-
s a s  d a  c i d a d e  e  o u t r a s 
entidades.

Manter a frota automó-
vel da corporação operacio-

nal e a aposta na formação 
são outros objetivos a cum-
prir nos próximos anos. Refi-
ra-se que recentemente os 
BV Lordelo realizaram, no 
dia 16 de dezembro, o batis-
mo de um veículo tanque tá-
tico urbano de abastecimen-
to e foi ministrado aos vo-

luntários da corporação um 
curso de Tripulante de Am-
bulância de Socorro (TAS).

A Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros de Lorde-
lo tem aproximadamente 
150 elementos, a contar 
com as escolinhas e fanfarra, 
e cerca de 30 viaturas.

António Orlando  | texto

Câmara e Centro 
Social e Paroquial 
de Vilela celebram 
protocolo 

A Câmara Muni-
cipal de Paredes vai 
apoiar o Centro So-
cial e Paroquial de 
Vilela na aquisição 
de uma viatura adap-
tada, com sistema de 
fixação para três ca-
deiras de rodas, ele-
vador e degrau elé-
trico, para fazer face 
às atuais necessida-
des da Instituição.

O  p r o t o c o l o , 
aprovado em reu-
nião de Câmara, pre-

vê a comparticipa-
ção financeira no va-
lor de seis mil euros. 

O autarca, Ale-
xandre Almeida, e o 
presidente do Cen-
tro Social  e Paro-
quial de Vilela, Padre 
Paulo Pinto, rubrica-
ram o documento no 
dia 20 de dezembro.

A viatura trans-
formada e devida-
mente legalizada as-
c e n d e  a  4 1  m i l 
euros.



6 Sexta-feira 4 de Janeiro de 2019  oprogressodePAREDES

PUBICIDADE

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
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Novas regras de reforma 
antecipada já estão em vigor
APOSENTAÇÃO. Alívio dos cortes ape-
nas se destina a quem tenha pelo menos 
60 anos e, enquanto tiver essa idade, 
cumprir 40 ou mais anos de descontos.

A
no novo, novas 
regras da refor-
ma antecipada. A 

“idade pessoal de acesso à 
pensão de velhice” que per-
mite que alguns trabalha-
dores saiam do mercado de 
trabalho antes dos 65 anos 
com uma pensão completa 
e o fim do corte pelo fator 
de sustentabilidade nas 
pensões antecipadas (uma 
taxa de redução que se apli-
ca a quem se reformar mais 

cedo e não tem condições 
para ser abrangido pelo re-
gime das longas carreiras 
contributivas hoje em vi-
gor) pedidas por quem cum-
p r e  d e t e r m i n a d o s 
requisitos. 

Embora a idade da refor-
ma vá continuar a aumentar 
em função da esperança mé-
dia de vida, o Governo intro-
duz no Decreto-lei 119/2018 
o conceito de “idade pessoal 
de acesso à pensão”, permitin-

do que alguns trabalhadores 
saiam do mercado de traba-
lho antes dos 65 anos com 
uma pensão completa.

Tendo como referência 
as regras de 2018 (em que a 
idade normal de acesso à 
pensão é de 66 anos e 4 me-
ses), um trabalhador com 
45 anos de descontos pode-
ria reformar-se aos 64 anos 
e oito meses, ou seja, 20 me-
ses antes da idade normal. 
Já um trabalhador com 47 
anos de descontos poderia 
p e d i r  a  r e f o r m a  a o s  6 4 
anos, 28 meses antes do 
previsto. Atualmente, a lei 
não permite a saída antes 

dos 65 anos. As regras da 
reforma antecipada tam-
bém mudaram. Para poder 
beneficiar do fim do fator 
de sustentabilidade (que 
em 2019 retira 14,67% às 
pensões antecipadas), as 
pessoas têm de cumprir o 
requisito de terem pelo me-
nos 60 anos e, enquanto ti-
verem essa idade, comple-
tarem 40 de descontos. O 
novo regime começou a 
produzir efeitos desde 1 de 
janeiro de 2019 para os be-
neficiários com 63 ou mais 
anos de idade, cujas pen-
sões tenham tido data de 
início naquele dia. A partir 

d e  1  d e  o u t u b r o  s e r ã o 
abrangidos os beneficiários 
com 60 ou mais anos de ida-
de cujas pensões tenham 
data de início a partir da-
quele dia. As novas regras 
vão conviver com o regime 
das muito longas carreiras 
contributivas, em vigor des-
de outubro de 2007, que 
elimina todas as penaliza-
ções nas pensões antecipa-
das pedidas por trabalha-
dores com idade igual ou 
superior a 60 anos e 46 ou 
mais anos de contribuições 
que, cumulativamente, co-
meçaram a trabalhar pelo 
menos aos 16 anos.

PUB
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Governo prepara visita a territórios da Diáspora 
para convencer emigrantes a regressar
EMIGRAÇÃO. Programa “Regressar” tem previstas medidas fiscais, ligadas à segurança social, investimento e à recuperação habi-
tacional. Anúncio foi feito, em Penafiel, no III Encontro de Investidores da Diáspora.

J
osé Luís Carneiro, 
secretário de Esta-
do das Comunida-

des portuguesas, anunciou, 
em Penafiel, que está a arti-
cular uma visita conjunta 
com o ministro da Economia 
a diversos países com o in-
tuito de apresentar o pro-
grama Regressar.

O governante foi uma es-
pécie de anfitrião do III En-
contro da Diáspora Portu-
guesa que decorreu nos dias 
14 e 15 de dezembro no Par-
q u e  d e  E x p o s i ç õ e s  d e 
Penafiel. 

Entre os países a visitar 
em 2019, está o Brasil. O 
programa para fomentar o 
regresso dos emigrantes 
contempla medidas fiscais, 
ligadas à segurança social, 
investimento e à recupera-
ção habitacional.

José Luís Carneiro desta-
cou em Penafiel as dificulda-
des dos milhares de empresá-
rios portugueses na Venezue-
la, dando conta das medidas 
de apoio à comunidade emi-
grada naquele país da Améri-
ca Latina. Entre elas, a linha 
‘Regressar Venezuela’ e a dis-
ponibilização de 18 mil pos-
tos de trabalho para quem re-
tornar ao país. 

A Linha de apoio destina-
-se a Pequenas e Médias 
Empresas financiando até 
um milhão de euros por pro-
jeto para a aquisição de 
imóveis, terrenos ou para 

apoiar a aquisição de partes 
s o c i a i s  e m  e m p r e s a s  j á 
existentes.

PROJETOS EM CURSO 

O Gabinete de Apoio ao 
Investidor da Diáspora tem 
101 projetos de investimento 
de portugueses ou lusodes-
cendentes em Portugal "en-
tre mãos", sendo que 90% 
procuram as terras de origem 
para investir.

Luísa Pais Lowe, coorde-
nadora daquele gabinete, ex-

plicou que o objetivo da es-
trutura é "valorizar e poten-
ciar o ativo estratégico que 
constitui um terço de portu-
gueses que vive no exterior".

Segundo Luísa Pais Lowe, 
ao gabinete chegam projetos 
de investimento numa grande 
quantidade de áreas maiori-
tariamente apresentados por 
segundas e terceiras gera-
ções de emigrantes.

"Todos eles, os cinco mi-
lhões de portugueses espa-
lhados pelo mundo, são po-

tenciais empreendedores, 
embaixadores no seu sentido 
m a i s  l a t o ",  r e f e r i u  a 
responsável.

Luisa Pais Lowe salientou 
que quem contacta o gabine-
te de apoio à diáspora quer 
investir em Portugal "por ra-
zões afetivas e de negócio e 
que ou voltam para Portugal 
ou investem cá".

A responsável referiu que 
há uma "tendência" para vol-
tar às origens. "Cerca de 90% 
dos emigrantes que voltam, 

voltam para a freguesia de 
o r i g e m  e  i n v e s t e m  l á", 
revelou.

O gabinete segue "em par-
ticular" pequenos negócios: 
"É o nosso nicho de atividade, 
são as micro e pequenas em-
presas dos nossos emigrantes 
ou, inversamente, micro e pe-
quenos projetos de Portugal 
para se internacionalizarem 
pela diáspora", referiu.

As áreas de investimento 
são diversas: "desde o Turis-
mo, que é uma resposta óbvia, 

passando pelo imobiliário, 
serviços, aeronáutica e toda a 
dimensão da internacionali-
zação dos produtos regionais, 
artes e ofícios, como a filigra-
n a ,  e t c ",  a c r e s c e n t o u  a 
responsável.

Em Penafiel, segundo da-
dos da organização do III En-
contro de Investidores da 
Diáspora, passaram pelo re-
cinto do encontro mais de 
600 investidores de 35 países 
l i g a d o s  à  d i á s p o r a 
portuguesa.
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DESPORTO

Rali Amarante Baião 
passa a denominar-se 
Rali Terras D’Aboboreira

A Federação Portuguesa de 
Automobilismo e Karting 
(FPAK) divulgou o calendário do 
Campeonato de Portugal de Ra-
lis, competição que tem algu-
mas pequenas dife-renças face 
a 2018. 

Ainda que as provas sejam as 
mesmas, o Rali Amarante Baião 
passa a denomi-nar-se Rali Ter-
ras D’Aboboreira. 

Em termos de datas o arran-
que do campeonato dá-se uma 
semana mais tarde em relação a 
2018, a 22 e 23 de fevereiro, 
sendo que há uma troca notória. 
O Rali Vidreiro muda de data, e 
passa a ser a penúltima prova, 
colmatando o longo hiato que 
houve em 2018 entre o Rali 
Amarante/Baião e o Algarve, 
quase dois meses. 

Mantêm-se as quatro pri-
meiras provas em piso de terra e 
as cinco seguintes em asfalto.

JORNADA 13ªJOR. 

  29/12

Pedrouços 0-1 Aliança de Gandra

 30/12

SC Salvadorense 15:00 Lixa

Sport Canidelo 0-0 Ermesinde 1936

 (5-3) g.p.

SC Salgueiros 3-1 Alfenense

Padroense 0-0  FC Vilarinho

 (1-3)g.p.

FC Pedroso 3-0 Gulpilhares FC

Águias de Eiriz 4-2 M. Córdova/Custóias

Oliv. Douro 0-0  Canelas 2010

 (3-4)g.p.

Vila Caiz 0-0 Freamunde

 (2-4) g.p.

SC Rio de Moinhos 3-4 Vila Meã

FC Foz 5-3 Dr. Sandinenses

Aliados Lordelo 1-2 Valadares Gaia

Alpendorada 2-0 AD Marco 09

Castêlo da Maia 2-2 Tirsense

 (4-5) g.p.

Rebordosa AC 4-1 CD Sobrado

Avintes 1-1  S. Pedro da Cova

 (5-4) g.p.

JORNADA 16ªJOR. 
  22/12

Gondomar B 3-1 Barrosas

 23/12

Aliança de Gandra 0-0 Rebordosa AC

Ermesinde 1936 2-0 Sousense

FC Vilarinho 5-3 Vila Meã

Vila Caiz 1-1 Lousada

Tirsense 4-1 Baião

Freamunde 5-3 Lixa

S. Pedro da Cova 0-0 Aliados Lordelo

CD Sobrado 2-0 SC Nun´Álvares

JORNADA    16 ª JOR. 

05/01
ISC Sobreirense vs Campo Lírio
Monte Córdova vs AC Gervide
Codessos vs Perafita B
GDC Ferreira vs ADR S. Pedro de Fins
Leões Seroa vs Sp. Cruz
ADC Frazão vs Vandoma

06/01
Escola Futebol 115 vs 1º Maio Figueiró
M. G. Costa ANU Sporting S. Vitor

JORNADA    17 ª JOR. 

13/01
1º Maio Figueiró vs ISC Sobreirense

Campo Lírio vs Monte Córdova

AC Gervide vs Codessos

Sporting S. Vitor ANU Esc. Futebol 115

ADR S. Ped. Fins vs M. G. Costa

Vandoma vs Leões Seroa

Sp. Cruz vs GDC Ferreira

FC P. Rubras B vs ADC Frazão

JORNADA    13 ª JOR. 

06/01
Penamaior vs Raimonda

AD Lustosa vs FC Parada

Baião B vs UD Torrados

Lousada B vs AJM Lamoso

A. 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    18 ª JOR. 

05/01
Gondomar B vs Baião

06/01
FC Vilarinho vs Rebordosa AC
SC Nun´Álvares vs Sousense
CD Sobrado vs Barrosas
Tirsense vs Lixa
Vila Caiz vs Vila Meã
S. Pedro da Cova vs Lousada
Freamunde vs A. Lordelo
A. Gandra vs Ermesinde 1936

JORNADA    19ª JOR. 

13/01

Lixa vs Gondomar B

Baião vs CD Sobrado

Barrosas vs SC Nun´Álvares

Aliados Lordelo vs Tirsense

Lousada vs Freamunde

Ermesinde 1936 vs FC Vilarinho

Rebordosa AC vs Vila Caiz

Vila Meã vs S. Pedro da Cova

Sousense vs Aliança de Gandra

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 43 17

2 Freamunde 36 17

3 Lousada 34 17

4 Tirsense 30 17

5 Aliados Lordelo 28 17

6 Sousense 28 17

7 Lixa 24 17

8 S. Pedro da Cova 24 17

9 Barrosas 22 17

10 Vila Meã 21 17

11 Aliança de Gandra 21 17

12 CD Sobrado 20 17

13 FC Vilarinho 18 17

14 Ermesinde 1936 17 17

15 Gondomar B 15 17

16 Vila Caiz 13 17

17 SC Nun´Álvares 11 17

18 Baião 9 17

AF PORTO TAÇA  
AF PORTO 2018/19 

4ª ELIMINATÓRIA

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

Al. Lordelo B 0-0 Citânia	de	Sanfins

USC Baltar 1-1 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 Al. Lordelo B

FC Lagares 4-1 USC Baltar

C.	Sanfins	 8-0 AD Várzea FC

SC Salvadorense 7-0 Baião B

JORNADA 14ªJOR. 
  22/12

ADC Frazão 1-3 ADR S. Ped. Fins

GDC Ferreira 5-0 1º M. Figueiró

M. G. Costa 3-1 Campo Lírio

 23/12

Monte Córdova 1-1 Codessos

ISC Sobreirense 2-0	 Perafita	B

Leões Seroa ANU Sporting S. Vitor

Escola Futebol 115 1-4 AC Gervide

FC Pedras Rubras B 0-1 Sp. Cruz

JORNADA 15ªJOR. 
  29/12

Perafita	B	 2-5 GDC Ferreira

Codessos 1-1 MG. Costa

1º Maio Figueiró 0-2 FC Pedras Rubras B

 30/12

1º Maio Figueiró 0-2 M. G. Costa

Campo Lírio 1-0 Escola Futebol 115

Perafita	B	 15:00 Monte Córdova

Sp. Cruz 4-1 ADC Frazão

Vandoma 1-2 FC Pedras Rubras B

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 30 13

2 FC Pedras Rubras B 28 14

3 GDC Ferreira 26 13

4 Monte Córdova 22 12

5 Leões Seroa 21 13

6 AC Gervide 20 13

7 M. Gomes da Costa 20 14

8 Sp. Cruz 19 12

9 Vandoma 18 13

10 ADR S. Pedro de Fins 18 12

11 Codessos 15 13

12	 Perafita	B	 14 13

13 Campo Lírio 12 13

14 Escola Futebol 115 12 14

15 ADC Frazão 9 13

16 1º Maio Figueiró 2 13

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

FUTEBOL

Sobre Futebol

Numa época “nor-
mal”, em que esteja a 
exercer a função de trei-
nador, gosto sempre de 
ver outros jogos de di-
versos escalões para co-
nhecer novos jogadores. 
Numa época “anormal”, 
como esta, em que ao fim 
de 15 anos estou sem 
treinar, ainda mais tem-
po tenho para ver todos 
os jogos que me apetece. 
Desde Liga dos Cam-
peões até aos distritais, 
de seniores a camadas 
jovens, em Portugal e no 
estrangeiro, dá para ver 
tudo! Em 20 semanas, 
desde que começou a 
época, vi exactamente 
136 jogos ao vivo. Se na 
Champions e Ligas pro-
fissionais é para tentar 
desfrutar do jogo, nos 
restantes é para encon-
trar talentos, missão de 
que tanto gosto.

É para mim um dever, 
enquanto treinador, es-
tar informado, quer para 
a eventualidade de vir a 
treinar algum clube, 
quer para não defraudar 
as expectativas dos ami-
gos e conhecidos que me 
p r o c u r a m  a  p e d i r 
informações.

Mas o aliciante é, 
mais do que descobrir 
talentos e promissores 
jogadores, poder traba-
lhá-los e dotá-los de 
mais capacidade e co-
nhecimento para atingi-
rem o seu objectivo. No 
entanto, não é fácil pas-
sar a mensagem de difi-
culdade que é esta vida e 
de tantos e tantos sacri-
fícios que jogadores e 
treinadores de futebol 
têm de fazer. Uns acham 
que é fácil e que podem 
seguir o caminho trilha-
do pela sua sabedoria, 
outros acham que vai ser 
muito difícil lá chegar e 

não estão dispostos a ta-
manhas privações.

Para mim, treinador e 
formador, amante do 
trabalho com talentos, é 
desolador assistir à vida 
que eles escolhem e que 
lhes mata os sonhos. Fu-
tebol, e essencialmente 
a partir dos os 16, é de 
máxima dedicação, tra-
balho árduo e silencioso. 
Dedicação às regras du-
ras que o futebol obriga; 
à vida recatada que o fu-
tebol aconselha (essas 
malditas redes sociais, 
que já tantos jogadores 
tiraram de clubes e con-
tratos melhores, e que 
um dia podemos abor-
dar); ao trabalho árduo e 
cada vez mais, não só na 
1h30 do treino, mas an-
tes e depois dele; na ali-
mentação; no sono; no 
descanso, por exemplo.

Enquanto não men-
talizarmos os jovens dis-
so, e os fizermos acredi-
tar que basta ser bom 
tecnicamente, andamos 
a iludi-los. Era preciso 
mais informação acerca 
disto aos pais. Era preci-
so que clubes e treinado-
res soubessem que esta 
é uma das suas funções. 
Mas se sabem, não a 
cumprem.

Juvenal Brandão
juvenalbrandao@gmail.

com
Treinador de Futebol 

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado em  

Gestão de Desporto

Descobrir talentos e a  
vida que os mata

OPINIÃO

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
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MODALIDADES

Piloto de Recarei  
brilha no Troféu Luso Galaico 

Marcos Feliz, piloto de 
Recarei, venceu o Troféu 
Luso Galaico Mota de 
Monte organizado na zo-
na sul do concelho de Pa-
redes pelo MeliciasTeam. 
A prova realizou-se no úl-
timo domingo de 2018 nas 
freguesias de Aguiar de 
Sousa, Recarei e Sobreira. 

A prova denominada 
“Enduro das Regiões” tem 

características muito pró-
prias, além de ser única em 
Portugal, diferenciando-
-se desde logo pelos pilo-
tos que estiveram a com-
petir pela sua cidade e não 
necessitavam de ter uma 
equipa para participar.

O Centro Escolar (CE) 
de Recarei acolheu o cen-
tro nevrálgico da competi-
ção. Nas imediações do CE 

realizaram-se duas provas 
especiais cronometradas, 
designadamente a Cross 
Test e Extreme Test.

Ao longo da época 
Marcos Feliz obteve dois 
primeiros lugares, em Va-
longo e em Paredes, um 
segundo lugar na prova de 
Santa Comba e um 4º lu-
gar em Cabeceiras de 
Basto.

Paredes é palco para Campeonato da 
Europa de Hóquei em Campo

O 
Pavilhão Rota 
d o s  M ó v e i s , 
e m  L o r d e l o , 

Paredes, vai acolher Cam-
peonato da Europa Sub21 
de Hóquei em Campo, na 
vertente Indoor EuroHo-
ckey Indoor Júnior Cham-
pionship II  (M) 2019. A 
competição vai decorrer 

entre os dias 11 e 13 janei-
ro. A sticada inaugural está 
marcada para o dia 11 às 
10h00, no Pavilhão Rota 
do Móveis, em Lordelo.

A competição conta 
com a participação das se-
leções da Dinamarca, Re-
pública Checa, Suécia, País 
de Gales, Ucrânia, Eslová-

quia e Portugal que vai jo-
g a r  n a  q u a l i d a d e  d e 
anfitrião.

A seleção nacional por-
tuguesa é orientada por 
Bernardo Fernandes, que 
convocou vários atletas 
das duas equipas de Hó-
quei em campo do conce-
lho de Lousada. 

EUROHOCKEY INDOOR JUNIOR CHAMPIONSHIP II (M) 2019
11 - 13 JAN 2019  //  PAREDES, PORTUGAL

    DATA  HORA JOGOS

   11 Jan 10:00 Suécia - Ucrânia

 11:10 Eslováquia - República Checa

 12:20 País de Gales - Dinamarca

 14:30 Portugal - Ucrânia

 17:00 Eslováquia - Suécia

 18:10 País de Gales - República Checa

 19:20 Portugal- Dinamarca

    DATA  HORA JOGOS

   12 Jan 10:00 País de Gales - Suécia

 11:10 Eslováquia - Dinamarca

 12:20 República Checa - Portugal

 14:30 Ucrânia - País de Gales

 17:00 Dinamarca - Suécia

 18:10 Portugal - Eslováquia

 19:20  República Checa - Ucrânia

    DATA  HORA JOGOS

   13 Jan 08:30 Ucrânia - Eslováquia

 09:40 República Checa - Dinamarca

 10:50 Portugal - Suécia

 12:00 Eslováquia - País de Gales

 13:10 Dinamarca - Ucrânia 

 14:20 República Checa - Suécia

 15:30 Portugal - País de Gales
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2018 EM REVISTA

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 12 Janeiro | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3433 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

ARS Norte apela à adoção 
de medidas preventivas 
contra a gripe PÁG. 9

ÁGUA E FOGO MATAM DOIS SEPTUAGENÁRIOS  
EM LORDELO E VILELA   PÁG. 4

CENTRO COMERCIAL VALE DO SOUSA  
“LAVA A CARA” COM 400 MIL EUROS   PÁG. 7

U. PAREDES A “BESTA NEGRA”  
DO ALIADOS DE LORDELO   FUTEBOL. PÁG10

BRUNO JESUS E FRANCISCA BORGES  COROADOS 
NA CORRIDA DOS REIS ATLETISMO. PÁG11

“QUERIDO MUDEI A CASA” REQUALIFICOU 
CENTRO DE APOIO TEMPORÁRIO FREGUESIAS. PÁG17

PUB

Festas Felizes

PUB

Bom Natal  

e Feliz 2017

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com SEXTA-FEIRA 6 Janeiro | 2017 | Quinzenário | Ano 86 | Nº. 3410 |  0,60 (IVA incluído)

DIRETOR: Vasco Ribeiro

Negócio. O empréstimo de curto prazo a um ano vai atirar a fatura para o novo Presidente de Câmara que sairá das eleições Autárquicas 

deste ano. O PCP/PEV com arreganho, juntou-se ao PSD para contrair a nova dívida. Debate legitimou retaliação política e o uso do di-

nheiro público para fins eleitorais. PÁGS. 6 E 7

PAREDES  CONTABILIZOU 214 NINHOS DE VESPA ASIÁTICA EM 2016 PÁG.5

BOLETIM MUNICIPAL 
“INVENTA” SUBSÍDIO  

MUNICIPAL DE 40 MIL 
EUROS A IPSS DA SOBREIRA  PÁG.3

FRANCISCO É O BEBÉ 
DO ANO DO CHTS 

PÁG.5

JORNAL 
FUNDADO EM 1931

Empréstimo de 2,5 milhões para o próximo  

Presidente pagar até dezembro de 20172017
Em primeira página

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 9 Fevereiro | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3435 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

100 dias 
de Alexandre, 
o Presidente
PÁG. 12

Junta de Lordelo acusada 
de não pagar o que 
deve a família enlutada PÁG. 9

CONSERVATÓRIO DE DANÇA DO VALE DO SOUSA 
DANÇOU PARA VÍTIMAS DOS INCÊNDIOS PÁG. 7

ALUNOS EFA DE CRISTELO 
ESTÃO HÁ 5 MESES SEM BOLSAS   PÁG. 4

ADVOGADOS DE 
PAREDES EM PESO  
NA MANIFESTAÇÃO  
DE LISBOA   PÁG. 8

MÁRIO ROCHA 
DEIXA ALIANÇA DE GANDRA PÁG. 10

PILOTO DE REBORDOSA 
VENCEU 24 HORAS DE DAYTONA PÁG. 11

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 9 Março | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3437 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

ASEP promete 
novo parque de 
estacionamento  
ao comércio
Mudanças no trânsito à vista PÁG. 4

NUNO SERRA SUBSTITUI  RUI MOUTINHO  
NA LIDERANÇA DO PSD/PAREDES  PÁG. 6

PAREDES ACOLHE TORNEIO  
INTERNACIONAL DE ANDEBOL   PÁG. 10

PS DISPONÍVEL PARA VIABILIZAR 
 EXECUTIVO DA JUNTA DE VILELA PÁG. 17

DESEMPREGO BAIXA, MAS A CONTABILIDADE 
AINDA ASCENDE AOS MILHARES  PÁG. 18

COMENDADOR  
PEREIRA INÁCIO É,  
A TÍTULO PÓSTUMO,  
MEDALHA DE OURO DO 
CONCELHO DE PAREDES
DESTAQUE

GOVERNO COMPROMETE-SE COM OBRAS  
NAS EB2,3 E SECUNDÁRIAS DE REBORDOSA E LORDELO PÁG. 9

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 4 Maio | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3441 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

Estado da  
democracia  
em Paredes  
analisado  
no aniversário  
do 25 de Abril PÁG. 11

Be Water convidada a abdicar da concessão 
de água na zona sul do concelho PÁG. 12

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PS perguntou ao presidente 
de Junta de Lordelo se acha 
que tem condições para  
continuar no cargo PÁG. 13

MÁQUINAS DO RALLY DE PORTUGAL  
DIA 17 EM PAREDES 
PÁG. 8

BOMBEIROS CÊTE COM POSTO AVANÇADO 
EM RECAREI E PROMESSA DE POSTO INEM 
PÁG. 10

UNIÃO PAREDES FEZ A  
FESTA NA CASA DO REBORDOSA AC 
PÁG. 19

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 6 Abril | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3439 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

“Não posso admitir
que na biblioteca não 
haja uma preocupação de 
ter os livros catalogados”

ALEXANDRE ALMEIDA acusou 
a Direita de incompetência desastrosa 
no Congresso do PS/Porto PÁGS. 9 E 10

DOMINGOS BARROS 
Reclamou atenção do 
governo na reorganização da floresta

"Má herança" prejudica Execução Orçamental da Administração Local  PÁG. 4

BEATRIZ MEIRELES, VEREADORA COM O PELOURO DA CULTURA  PÁG. 19

ALEXANDRE ALMEIDA
a Direita de incompetência desastrosa 
no Congresso do PS/Porto 

IRS PODE AJUDAR
14 INSTITUIÇÕES DE PAREDES PÁG. 8

FOTOGRAFO DE RECAREI ENTRE OS MELHORES DA SONY PÁG. 6

"ESTAMOS ONDE 
MERECEMOS ESTAR" PÁG. 12

CÁTIA SORAIA PRECISA 
DE CADEIRA DE RODAS PÁG. 23

PINTO LOPES HOMENAGEADO 
PELO ROTARY PÁG. 8

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 1 Junho | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3443 |  0,60 (IVA incluído)
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Governo promete reabrir  
em junho dossier da  
criação e fusão de Freguesias
“Não serei o motor 
para que se
faça a desagregação” 
Diz Presidente de Junta de Paredes PÁG. CENTRAIS

Jovem de Rebordosa morre em acidente de trabalho PÁG. 4

ALUNOS DE PAREDES APRESENTAM PROJETOS 
NA 12ª MOSTRA NACIONAL DE CIÊNCIA 
PÁG. 5

NOVAS REGRAS  
DE PROTEÇÃO  
DE DADOS PÁG. 9

POESIA E MÚSICA 
NAS OFICINAS 
MUNICIPAIS 
DE PAREDES PÁG. 18

TIAGO TEIXEIRA VENCE EM LEIRIA

PAREDENSE É LÍDER  ISOLADO  
NO CAMPEONATO  DE  
PORTUGAL DE KARTING P10  
PÁG. 10

ALFREDO BARROS FOI  
O 4º MELHOR PORTUGUÊS 
NO VODAFONE RALLY  
DE PORTUGAL 2018 
PÁG. 19

ATENÇÃO ÀS BURLAS PELO INCUMPRIMENTO  
DA LIMPEZA DOS TERRENOS FLORESTAIS 
PÁG. 7

VIA LUCIS PERCORREU O CALVÁRIO 
NA SOBREIRA DESDE A RESSURREIÇÃO  
ATÉ PENTECOSTES PÁG. 23

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 26 Janeiro | 2018 | Quinzenário | Ano 88 | Nº. 3434 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931
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INCÊNDIO ROUBA HABITAÇÃO  
A REFORMADO POR INVALIDEZ PÁG. 5

PAREDES VOLTA A VER PRIMEIRO 
O RALLY DE PORTUGAL 2018 PÁG. 11

PÓLO AQUÁTICO

PAREDES APURADO PARA AS MEIAS-FINAIS 
DA TAÇA DE PORTUGAL FEMININA PÁG. 11

Gui, o nosso  
menino  
guerreiro,  
precisa de ajuda

Governo desafia PSD para acordo  
de descentralização  
"em benefício das câmaras" PÁG. 9

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS  
SEM PLANOS DE EMERGÊNCIA

MUNICÍPIO DE PAREDES JÁ  PAGOU  
OS MANUAIS ESCOLARES ÀS FAMÍLIAS    PÁG. 8

VIDA. Menino com cancro no sangue ne-
cessita de dador de medula óssea com-
patível. Pais pedem à comunidade para 
se inscrever no banco de dadores. A 1 de 
fevereiro decorre uma recolha na Cruz 
Vermelha de Vilela. PÁG. 7

Denúncia feita em reunião do Executivo Municipal pelo Vereador com o Pelouro do Desporto. DESTAQUE

PUB
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Associação com o apoio 
da Câmara ensina doentes  
oncológicos “a viver melhor” PÁG. 5

CÂMARA DELEGA COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS E  
ATRIBUI MAIS 10% DA VERBA PARA OBRAS NAS ESCOLAS PÁG. 7

DIAP MUDA-SE DE PAREDES 
PARA PENAFIEL PÁG. 8

PAREDES  
EM DESTAQUE 
NO PROJETO 
ERASMUS +  
EM DEFESA  
DOS RECURSOS 
HÍDRICOS PÁG. 9

CARNAVAL SAIU À RUA E MOLHOU-SE   
CENTRAIS

25 EMPRESAS DE PAREDES  PREMIADAS 
COM O PME EXCELÊNCIA'17 PÁG. 23

INCÊNDIO EM HABITAÇÃO  
DE GANDRA  PÁG. 4
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DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

JORNAL FUNDADO EM 1931

PUB

PAREDES vai ser inundado  
com atletas de andebol PÁG. 10

Câmara 
liberta-se do 
PAEL e inicia  
recuperação 
financeira
PÁG. 8

DOMINGOS 
BARROS 
“Diplomado" Sócio 
Benemérito da 
Tuna de Rebordosa
PÁG. 8

O NOSSO MENINO GUERREIRO 
JÁ TEM DADOR DE MEDULA COMPATÍVEL  PÁG. 6

PARTIDOS ACORDAM PARA A FALTA  
DE CONDIÇÕES NA ESCOLA DE REBORDOSA 
PÁG. 4

DISPARARAM CAÇADEIRA  
PARA ROUBAR 20 MIL EUROS EM MALAS 
PÁG. 5

TROIKA DE PAREDES  
DITA LEI NA DIVISÃO DE ELITE DA AFP
CENTRAIS

A PÁSCOA E A  
ESCADA  DA CRUZ
PÁG. 23

PS/PORTO REÚNE EM  
CONGRESSO COM ANTÓNIO COSTA  EM LORDELO
PÁG. 23
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Bombeiros de Lordelo vão ter novo quartel PÁGS. 12 E 13

ESCOLA BTT DE PAREDES 
APRESENTOU EQUIPA 
PÁG. 7

ALEGADAS IRREGULARIDADES NOS CENTROS  
ESCOLARES PARTICIPADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO  PÁG. 8

ENCAPUZADOS ARMADOS ASSALTAM 
BOMBA DE GASOLINA E SUPERMERCADO 
PÁG. 4

RENASCE O HÓQUEI  
EM PATINS DO USC PAREDES  
PÁG. 19

Câmara endivida-se 
para reparar escolas  
de Rebordosa e Lordelo PÁG. 9
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PSD deixou Câmara de tanga 
Acusa Alexandre Almeida  
e avança com Auditoria

CONTAS MUNICIPAIS  PÁG. 8

TRIBUNAL DE CONTAS 
CHUMBOU COMPRA 
DAS “LARANJEIRAS” PÁG. 7

PAREDES ACOLHEU 
FINAL DISTRITAL 
DO CONCURSO 
EUROESCOLA PÁG. 6

EMPRESÁRIO DE 
PAREDES PREMIADO 
POR PROJETO  
DE IOGURTEIRA PÁG. 4

PILOTOS DE PAREDES EM GRANDE NO 
RALICROSS E KARTING PÁG. 10

FINS-DE-SEMANA GASTRONÓMICOS

PAREDES É DIVERSIDADE 
 E QUALIDADE PÁGS. 11 A 13

ALIANÇA DE GANDRA DESCE AOS 
DISTRITAIS DA AFP PÁG. 9
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134.º ANIVERSÁRIO

BVP "os filhos bastardos dos fundos comunitários" PÁGS. 6 E 7

PJ deteve três suspeitos por alegadas fraudes  
de milhões com subsídios a empresa de Lordelo PÁG. 4

INVASÃO DO ANDEBOL  
CHEGA A PAREDES NO FIM DO MÊS  PÁG. 10

AR DISCUTE RECENSEAMENTO  
AUTOMÁTICO DOS EMIGRANTES  PÁG. 19

PSD A VOTOS. CONCELHIA DIVÍDIDA.  
ALBERTO SANTOS QUER DISTRITAL  PÁGS. 8 E 9

USC Paredes sobe ao Nacional 
Presidente do Clube  
assume que gostaria de ver  
a equipa a jogar nas "Laranjeiras" PÁGS. 11 A 13

88 anos e 1 dia depois  continuamos a noticiar
O Progresso de Paredesaa

A 
3 de Janeiro de 

1931 saiu a pri-

meira edição de 

“O Progresso de Paredes”. 

Com quase 90 anos de pu-

blicações ininterruptas, es-

te quinzenário, um dos jor-

nais mais antigos do país, 

mantém os olhos postos no 

futuro, sem nunca esquecer 

a  s u a  h i s t ó r i a  e  o  s e u 

passado.

“O Progresso de Pare-

des” está, atualmente, voca-

cionado para a difusão de 

noticiário relativo ao conce-

lho de Paredes. Começou 

por sair semanalmente, com 

apenas quatro páginas a 

preto-e-branco. O primeiro 

número, guardado nos ar-

quivos dos periódicos da 

Biblioteca Pública do Muni-

cípio do Porto, foi impresso 

a duas cores. A primeira e 

última páginas a vermelho, 

as duas interiores a preto.

Quatro páginas de texto, 

onde os pequenos anúncios 

publicitários já davam um ar 

da sua graça. O jornal não 

tinha fotografias a ilustrar 

os artigos, até porque ainda 

estávamos na década de 30 

e a tecnologia estava longe 

de ser o que é. A primeira 

edição deste jornal era com-

posta por algumas notícias 

das freguesias do concelho 

de Paredes, da autoria de 

correspondentes locais.

A publicação viu a luz do 

dia sob a alçada do adminis-

trador José Ferreira da Rocha 

e do diretor e editor A. Ma-

lheiro. Sete anos depois, foi 

adquirida pela família Ruão, 

onde permaneceu até à déca-

da de 90. Em meados de 

1990, o jornal passou para as 

mãos do administrador, que 

mais tarde foi também dire-

tor, José Maria de Sousa Fer-

reira Alves. Ilídio Meireles foi 

diretor desde essa data até 

meados de 2005. Manuel 

Ferreira Coelho, que estava 

no jornal desde 1990, tor-

nou-se desde essa data dire-

tor, tendo terminado funções 

em janeiro de 2015. Desde 

essa data, Vasco Ribeiro tor-

nou-se diretor d’ “O Progres-

so de Paredes”, mantendo 

esse cargo na atualidade. “O 

Progresso de Paredes”, em fi-

nais de 2008, passou a ser 

propriedade da sociedade 

Uni-Comunicação.
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Taxa de analfabetismo 
atinge 4,3% da  
população de Paredes PÁG. 7

Descarga da ETAR de 
Paço de Sousa mata peixes no rio  PÁG. 4

PILOTOS DE PAREDES DÃO CARTAS NO 
DESPORTO AUTOMÓVEL PÁGS. 11 A 13

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
REÚNE ESTA SEXTA-FEIRA  
PARA APROVAR REVISÃO DO PDM PÁG. 6

CHEFE GASTÃO É MEDALHA  
DE MÉRITO MUNICIPAL PÁG. 18
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Novos 
bombeiros  
juraram  
fidelidade  
à corporação 
de Cête
PÁGINAS CENTRAIS

ORÇAMENTO  
camarário prevê baixa 

de IMI de  0,25%

TRIBUNAL DE PAREDES  
VAI CRIAR MUSEU DA JUSTIÇA  PÁG. 8

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

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

• Complexo das Laranjeiras para comprar até final de 2018.
• Piscinas ao ar livre no parque da cidade.
• Construção de rotunda junto à estação de Paredes.
• Tarifa social na água, saneamento e lixo. PÁG. 10
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“Árvore de Natal habitável” 
começa a ganhar forma PÁG. 6

Gandra, Rebordosa e Lordelo poderão apanhar o comboio PÁG. 22

NUNO AROSO, PERCUSSIONISTA DE PAREDES ACLAMADO PELO MUNDO, PREPARA TOURNÉE NACIONAL

“Mais do que tocar, pensei, a dada altura, em contribuir  
para fazer de Paredes uma cidade de música” PÁGS.CENTRAIS

MINISTRO INAUGURA ESTE DOMINGO  
OBRAS DO QUARTEL DE BALTAR  
PÁG. 4

REVISÃO DO PDM EM CONSULTA  
PÚBLICA ATÉ 10 DE DEZEMBRO 
PÁG. 9

PAREDES RECEBE ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE NYCKELHARPA
PÁG. 11

PUB

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

PUB

Um Santo Natal e um Feliz 2019
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DIRETOR: Vasco Ribeiro

JORNAL FUNDADO EM 1931

Luto nos 
bombeiros  
de Baltar PÁG. 10

PRESIDENTES DE JUNTA DO PSD DEIXAM 
PASSAR ORÇAMENTO SOCIALISTA 
PÁG. 6

INAUGURADO  
BALCÃO DO CENTRO DE EMPREGO
PÁG. 9

PRESÉPIO, LUGAR  
DE ENCONTRO PARA TODOS

CRÓNICA DE VITORINO SOARES, PADRE VITORINO
PÁG. CENTRAIS
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Conservatório de Música de Paredes 
apresentou, na Casa da Música, 
concerto “Notas em Nós” PÁG. 18

Elias Barros é medalha  
de ouro da Freguesia  
de Rebordosa PÁGS. 20

“Páscoa” 
apareceu 
morta 
num  
riacho em 
Cristelo
PÁG. 4

OS ANIMAIS JÁ PODEM IR 
AO RESTAURANTE  PÁG. 7

POPULAÇÃO DA AMP  
ESTÁ A ENDIVIDAR-SE A RITMO 
GALOPANTE  PÁG. 10

EURICO COUTO RENOVA COM  
O USC PAREDES  PÁG.11
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“É uma pena em Paredes  
não haver um centro hípico"

ENTREVISTA EURICO COUTO TREINADOR DO USC PAREDES 

“O nosso foco será sempre jogo  
após jogo conquistar o melhor possível” PÁG. 8

CONSAGRAÇÃO. O concelho 
de Paredes tem um novo cam-
peão nacional…em hipismo. 
Chama-se Nuno Bessa Neto.  
O cavaleiro conquistou o título 
no dia 24 de junho na 
Sociedade Hípica Portuguesa, 
no Campo Grande, em Lisboa. 
PÁG. 8

Pilotos de Paredes vencem  
no autocross de Montalegre PÁG. 9

ONDAS ARRASTAM FAMÍLIA DE  
PAREDES E LEVAM A VIDA A PADEIRO 
PÁG. 4

Alguns dos melhores de Paredes distinguidos 
com o ouro da Câmara CENTRAIS
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Progresso de Paredes revela a lista 
das irregularidades nos Centros Escolares PÁGS. 9 A 11

PSD votou contra “aprovação supersónica”  
de Interesse Municipal em Gandra   PÁG. 4

Louredo comemora PÁG. 5 
Centenário da Escola Primária

JOÃO RIBEIRO ACELERA PARA  
O BI-CAMPEONATO DE RALI CROSS 
“Em Paredes nunca fui lembrado para nada” PÁG. 19

VANDOMA SUCEDE A GANDRA COMO 
CAPITAL DO TRIAL 4X4  PÁG. 20

CHTS VAI TER UNIDADE DE  
HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIÁRIA  PÁG. 18
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Utentes da Obra  
do Calvário retirados à força 
pela Segurança Social PÁG. 8

Paredes reforça  
indústria com  
novos contratos  
de investimento PÁG. 8

Jovem treinador de Paredes contratado pelo Sp. Braga PÁG. 8

DÍVIDA DE CURTO PRAZO DA 
CÂMARA BAIXOU 4,5 MILHÕES  
PÁG. 5

EMPRESÁRIOS DE PAREDES  
“ANTECIPAM NATAL” A FAMÍLIA 
DESALOJADA POR INCÊNDIO  PÁG. 7

TREMOÇOS NO FIM DE SEMANA 
GASTRONÓMICO  
DE PAREDES  PÁG. 10

TIAGO TEIXEIRA  
VENCE PELA TERCEIRA  
VEZ A TAÇA DE PORTUGAL
PÁG. 8

PAREDES VAI BRILHAR  
COM ÁRVORE DE NATAL EM MADEIRA  
PÁG. 11

CULTURINHA SAI À RUA EM PAREDES 
PÁGS. CENTRAIS

YOUNG GUITAR MASTERS 
ENCHEU CAPELA DA QUINTÃ
PÁG. 19
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A divercol deseja a todos os clientes e amigos um Santo Natal e um Feliz 2019

Um Santo Natal e um Feliz 2019

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

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

Magia do Natal espalha-se pelo concelho PÁG. 7

JOVEM CASAL DE PAREDES MORRE  
ESMAGADO NA A41  
PÁG. 4

ATEOU 58 FOGOS FLORESTAIS  
EM ASTROMIL
PÁG. 4

PERDAS DE TEMPO NO FUTEBOL,  
ESTÁ NA HORA DE AGIR.
CRÓNICA DE JUVENAL BRANDÃO
PÁG. 8
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Burlados em casa
CRIME. Falsos inspetores da segurança social atacaram em Vandoma. Os vigaristas 
conseguiram enganar um casal incauto de idosos com a estafada burla do dinheiro 
que ia perder validade. PÁG. 5

Paredes aceita transferência 
de competências na Educação PÁG. 13

ATLETAS DA ADPA CAMPEÃS NACIONAIS 
EM PATINAGEM ARTÍSTICA PÁG. 11

A INVASÃO DO ANDEBOL REGRESSA  
A 26 DE JUNHO DE 2019 PÁG. 19

SPORTING VENCE TORNEIO  
CIDADE DE PAREDES – VETERANOS PÁGS. 18 E 19

CÂMARA DE PAREDES JÁ PODE  
ACEDER AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS  PÁG. 8

ASSINALADO  
ARRANQUE DAS OBRAS 
NA ETAR DE ARREIGADA 
QUE IRÁ DESPOLUIR  
O RIO FERREIRA PÁG. 9
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Junta de Gandra  
processada por  
colocação de conduta

Produção de lixo aumentou assustadoramente em Paredes PÁG. 5

PAULO SILVA, VEREADOR DA EDUCAÇÃO

“Os alunos que estão  
a menos de 1500 metros da escola  
vão poder beneficiar do passe 4-18”

"Paredes Educa" 
combate abandono e insucesso 
escolar no 1.º ciclo CENTRAIS

PÁG. 7

ATROPELAMENTO ENCERROU  
LINHA DO DOURO EM CÊTE PÁG. 4

CORPO DE “D. PASCOA”  
SEPULTADO DOIS MESES DEPOIS  
DE ENCONTRADO CADÁVER PÁG. 4

USC PAREDES ADMITE CONTESTAR 
O JOGO QUE PERDEU DIANTE  
DO VALADARES PÁG. 9

88 anos e 1 dia depois  continuamos a noticiar
O Progresso de Paredesaa

A razão para o nome do 

jornal está impressa numa 

das primeiras edições, pu-

-blicada em fevereiro de 

1931, onde pode ler-se que 

“progresso é sinónimo do 

trabalho árduo a que este 

pequenino jornal se tem de-

votado em benefício do bem 

colectivo do levantamento 

social”.

Hoje, em pleno século 

XXI, o quinzenário está muito 

diferente, fruto da evolução 

natural dos tempos. O con-

teúdo e a imagem são outros. 

O jornal, que começou por 

ser publicado todos os sába-

dos, sai agora de quinze em 

quinze dias, à sexta-feira, le-

vando aos leitores 24 páginas 

de informação. Refira-se que, 

neste momento, “O Progres-

so de Paredes” tem mais de 

4.500 assinantes espalhados 

pelo país, pelas ilhas e pelos 

quatro cantos do mundo. 

Mensalmente são mais de 5 

mil os exemplares impressos 

que levam as novidades aos 

leitores. Os leitores adeptos 

das novas tecnologias podem 

acompanhar a atualidade do 

que importa saber no online, 

no site de “O Progresso de 

Paredes”.  

Com os olhos postos no 

futuro e na modernização “O 

Progresso de Paredes” mos-

tra ainda algumas marcas do 

seu passado, como sendo o 

rigor da informação e a ver-

dade dos factos. Lembre-se 

que o passado foi marcado 

pela censura, própria do regi-

me ditatorial que cessou com 

o 25 de Abril de 1974. Mas 

ultrapassadas todas as vicis-

situdes e todos os obstáculos, 

o jornal afirma-se hoje no pa-

norama da informação regio-

nal como uma publicação sé-

ria e credível.

“O Progresso de Paredes” 

é um jornal moderno que 

também sobrevive com a aju-

da dos correspondentes das 

freguesias, que escrevem pe-

quenas notas informativas da 

sua terra a título gracioso, e 

dos cronistas que vão dando 

a sua opinião sobre os mais 

variados assuntos.

A redação esforça-se por 

fazer um jornalismo ágil, in-

dependente e comprometi-

do apenas e só com os leito-

res. Pois é para os leitores que 

trabalhamos diariamente.

PUB

www.progressodeparedes.com.ptjornalprogresso@gmail.com
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Inaugurado sintético de Parada

88 anos e 1 dia depois continuamos a noticiar PÁG. CENTRAIS

ESPALHOU EMAILS DA EX-NAMORADA EM 
POSES ÍNTIMAS E ACABOU PRESO  
PÁG. 4

MIGUEL FERREIRA REELEITO PRESIDENTE 
DOS BOMBEIROS DE LORDELO  
PÁG. 5

PAREDES É PALCO PARA CAMPEONATO  
DA EUROPA DE HÓQUEI EM CAMPO
PÁGS. 18 e 19

PÁGS. 12 e 13

29 de Junho 13 de Julho

27 de Junho 14 de Setembro

12 de Outubro

9 de Novembro

7 de Dezembro

26 de Outubro

23 de Novembro

21 de Dezembro

28 de Setembro
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O 
ano que passou colocou clara-
mente a condição ambiental 
como um fator de especial im-

portância no nosso quotidiano, tornan-
do urgente e inevitável a tomada de de-
cisões difíceis. Quer no país, quer no 
Vale do Sousa, duas grandes realidades 
ficaram totalmente a descoberto: a for-
ça destrutiva das alterações climáticas 
e as consequências trágicas da inopera-
cionalidade da ação do Estado central e 
local.

Outros factos poderiam ser acres-
centados, mas pelo menos as frequen-
tes vagas negras de poluição dos Rios 
Ferreira e Sousa e os incêndios que 
continuam a afetar a floresta de Pare-
-des, são, no meu entender, os dois fa-
tores mais negativos do ano que aca-
ba agora como exemplo da inação, da 
falta de vigilância, do desleixo e da 
falta de vontade de resolver. Os bru-
tais incêndios deste ano foram mais 
do que típicos fogos florestais mesmo 
depois dos exemplos do ano anterior. 
Além da sua intensidade e dimensão, 
revelaram as fortes debilidades da ad-
ministração desde as mais antigas e 

crónicas até à falta de coordenação 
das instituições públicas, tais como a 
Administração Hidrográfica (do Nor-
te), a Autoridade Florestal Nacional 
ou a Proteção Civil, dando alguns 
exemplos.

O ano de 2019 deve ser um ano de 
vigilância dos Rios, ativa e contínua, a 
fim de evitar as descargas que afetam a 
saúde das pessoas, da agricultura da re-
gião e da imprevisibilidade das subidas 
das águas. 

O ano de 2019 terá de ser o ano da 
reflorestação sustentável, eficaz, segu-
ra e produtiva. Numa palavra, RACIO-
NAL, também com aposta na reorgani-
zação da prevenção e na resposta pron-
ta ao combate aos incêndios florestais.

Estas são claramente algumas das 
mais transversais exigências cívicas do 
país e para as quais teremos de estar 
disponíveis.

Gostaria contudo de aproveitar para 
realçar algumas das resoluções de ano 
novo que cada um de nós pode tomar e 
com isso contribuir também para dar o 
exemplo. São pequenas mudanças de 
comportamento, por vezes difíceis, mas 
que podem melhorar a sustentabilida-
de do planeta, em particular dos ocea-
nos e das florestas. Assim, por favor, 
considere para este novo ano, tomar as 
seguintes medidas:

1. Usar palhinhas ou plásticos de uso 
único apenas quando estritamente ne-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Em 2019, dê pequenos passos    verdes de esperança!

mariocamilomota@gmail.com

E
stamos a viver tempos muito es-
tranhos e inseguros! 

O que estará para acontecer, 
quando menos esperamos?

Algo está a desequilibrar o comporta-
mento humano e isto está a acontecer por 
to-do o nosso planeta, em países diversos, 
independentemente do suposto nível 
cultu-ral.

Ano Novo, velhos hábitos…

Estaremos a esquecer que para não per-
der a razão não poderemos perder o 
cora-ção?

Deverá haver alguma causa, ainda des-
conhecida que será, mais ou menos dia, em 
um momento qualquer, devidamente 
identificada?

Haverá algo no desconhecido infinito, 
que estará a revoltar-se com as nossas in-
-tromissões nos seus segredos?

Supomo-nos os únicos seres inteligentes 
entre os animais existentes na superfície da 
terra. E, justamente nós, os pretensiosos 
privilegiados, não estaremos a encami-nhar 
o nosso mundo ao ponto de se tornar, pelo 
malfadado procedimento dos inteligentes, 
o nosso próprio algoz?

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Requerimento

A
o Exmo. Sr. Presi-
dente da Assem-
bleia Municipal 

de Paredes
Cristiano Manuel Soares 

Ribeiro, eleito da CDU na As-
sembleia Municipal de Pare-
des, ao abrigo dos termos re-
gimentais, vem solicitar á 
Camara Municipal de Pare-
des informação relativa ao 
seguinte requerimento:

No âmbito das obras de 
ampliação da Capela Mor-
tuária de Recarei, foram re-
centemente abatidas, sem 
qualquer explicação ou aviso 
prévio, várias árvores das 
imediações do cemitério da 
freguesia. Entre estas encon-
trava-se uma araucária, ár-
vore exótica e já centenária, 
trazida do Brasil por um emi-
grante da localidade. Tratan-
do-se de uma árvore muito 
estimada pela população da 
freguesia, ela era também 
testemunho vivo de uma par-
te muito relevante da Histó-
ria colectiva da freguesia de 
Recarei e do próprio conce-
lho de Paredes. A araucária 
ou "pinheiro do Brasil", já re-
ferenciada em monografias 
locais, era testemunho vivo 
da emigração de paredenses 
para o Brasil, em finais do sé-
culo XIX e princípios do sécu-
lo XX.

Considerando que, do 
ponto de vista histórico, o 
seu abate significaria uma 
perda irreparável, um dano 
efectivo, grosseiro, e irres-
ponsável à memória colecti-
va e à história local;

Considerando que, do 
ponto de vista do projecto e 
da arquitectura do edifício a 
construir, era inquestiona-
velmente possível enquadrar 
a árvore no dito projecto, 
sem pôr em causa a prosse-
cução do mesmo;

Considerando que, ape-
sar da sua longevidade, nada 
do ponto de vista do seu esta-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

do físico ou de segurança 
prenunciava qualquer tipo 
de perigo ou sequer indício 
de ameaça para a população, 
para o edifício ou espaço 
envolvente;

Considerando que, do 
ponto de vista ambiental, o 
abate de uma árvore saudá-
vel é sempre uma atitude 
a t e n t a t ó r i a  d o  m e i o 
ambiente;

Considerando que, do 
ponto de vista social, a popu-
lação de Recarei manifestou 
já profundo descontenta-
mento com a opção tomada;

A CDU vem solicitar à Câ-
mara Municipal os seguintes 
esclarecimentos:

1. Que tipo de acompa-
nhamento fez a Câmara Mu-
nicipal da obra em questão, 
nomeadamente que técnicos 
e de que forma acompanha-
ram o processo?

2. Que relatórios técnicos 
existem - se é que existem - 
acerca do impacto ambiental 
da obra e do estado das árvo-
res abatidas?

3. Por que razão nas duas 
telas gigantes da nova capela 
mortuária afixadas em Reca-
rei, não foi colocada uma 
perspectiva geral da obra, 
mas apenas um desenho de 
uma das fachadas, esconden-
do ou omitindo da percepção 
da população em geral o real 
impacto físico da obra no 
terreno?

3. Quem decidiu quantas 
e que árvores deviam ou po-
diam ser abatidas? Tratou-se 
de opção técnica, política, 
tomada por quem e porquê? 
Responsabilidade da Junta 
de Freguesia, do seu Presi-
dente ou da Câmara Munici-
pal, do seu Presidente, do 

cristianoribeiro@gmail.com

vereador com o pelouro do 
ambiente, de quem?

4. O sr. Presidente da Câ-
mara esteve presente no 
local no dia do abate. Fez 
questão, portanto, de assis-
tir presencialmente ao «fu-
neral» de uma parte consti-
tutiva do património natu-
ral da freguesia de Recarei. 
O sr. Presidente teve co-
nhecimento prévio do que 
estava em causa? Sabia da 
importância histórica da-
quela árvore? Ignorou ou 
quis ignorar o que estava a 
ser feito? Foi informado an-
tes ou à posteriori? Ou será 
que se deslocou a Recarei 
apenas depois de ter visto 
as centenas de comentários 
profundamente negativos e 
reprovadores, em face da 
notícia do abate da araucá-
ria e publicados nas redes 
sociais?

Para além dos esclareci-
mentos cabais que importam 
a este assunto, a CDU vem 
também desta forma exigir:

1. Que se proceda e com 
carácter de urgência ao le-
vantamento do património 
natural de todo o concelho, 
tendo em vista a sua efectiva 
classificação e salvaguarda, 
protegendo-o dessa forma 
de hipotéticas opções pauta-
das por incompetência gros-
seira, por sobranceria igno-
rante ou por falta de zelo pe-
lo bem público, pela História 
e pelo meio ambiente.

2. Que seja tornado públi-
co todo o processo da cons-
trução da Capela Mortuária 
de Recarei, incluindo even-
tuais relatórios técnicos de 
impacto ambiental e de ava-
liação das espécies arbóreas 
existentes.
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores 

da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do con-

celho de Paredes em áreas tão diversas como a políti-

ca, a economia, a empresarial, a religiosa, a desporti-

va, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cida-

dãos, independentemente da cor, raça, género, con-

vicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a 

dignidade das pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.

Um novo ano a espreitar

H
oje, como nunca, a 
bem da verdade e da 
transparência é da 

maior importância que os elei-
tos políticos façam tudo o que 
está ao seu alcance para cum-
prir o que se propõem a fazer 
quando se candidatam a 
eleições. 

Os tempos são felizmente 
diferentes, hoje graças às no-
vas tecnologias é mais fácil ao 
cidadão comum poder acom-
panhar a vida autárquica, re-
lembrar o que se diz e prome-
te, antigamente só alguém 
muito atento aos discursos e 
aos folhetos eleitorais se lem-
braria das promessas, feliz-
-mente hoje isso é diferente. 

Não quero dizer, com isto, 
que se os eleitos se limitem a 
cumprir serviços mínimos (a 
cumprir as 5 ou 6 grandes pro-
messas) ou que devam ser 
pouco ambiciosos no projeto 
que apresentam. Deve-se, 
sim, tentar prosseguir uma 
estratégia repleta de inova-
ção, mas tão realista e coeren-
te, que possa ser cumprida e 
escrutinada pelos eleitores e 
que, a haver desvios, estes 
possam ser devidamente jus-
tificados, de forma clara e 
transparente. Foram estes os 
pilares em que assentou o 
compromisso eleitoral que 
tem norteado o trabalho do 
Executivo Municipal também 
neste mandato. 

Sabemos que ainda temos 
um longo percurso para cum-
prir com tudo o que promete-
mos, mas demos os primeiros 
passos de forma segura, não 
queremos embarcar em po-
pulismos que poderão no fu-
turo sair caros a todos os 
munícipes, sabemos o que 
queremos para Paredes, tra-
balhamos todos os dias para 
dar vida a Paredes, melhorar a 
qualidade de vida dos nossos 
cidadãos.

Porque é obrigação de 

quem é eleito prestar contas 
aos eleitores oportunidade 
de verificar,  ao longo de 
2019 que o executivo tem 
procurado seguir de forma 
coerente e persistente o ru-
mo traçado antes das elei-
ções e já concretizou ou vai 
em 2019 concretizar uma 
parte muito significativa das 
propostas que legitimaram 
o mandato que nos foi atri-
buído. Procuramos, pois, ser 
coerentes e com o rumo pla-
neado e com a palavra dada. 
Prosseguimos uma relação 
de confiança com quem de-
positou os destinos do con-
celho por quatro anos à 
atual equipa governativa. 
Poderão por isso ter a certe-
za de que o caminho de rigor, 
de proximidade e inovação 
que percorremos no último 
ano vai continuar a ser tri-
lhado com o mesmo empe-
nho e determinação, de for-
ma fiel e leal com os compro-
missos que assumimos.

2018 terminou em grande, 
com 2 grandes eventos des-
portivo, a prova enduro reali-
zada no Sul do concelho, e a 
inauguração dos sintéticos no 
complexo desportivo do Fute-
bol Clube de Parada, são a 
prova da aposta no Sul do con-
celho e na luta pela melhoria 
das condições para os nossos 
jovens atletas.

O fim do ano foi abrilhan-
tado por um jovem talento de 

Paredes, foi uma das promes-
sas feitas e cumpridas, a apos-
ta e a divulgação dos nossos 
talentos, Mário Pedrosa, “en-
cerrou” 2018 com a sua músi-
ca e alegria, um filho da terra a 
“encerrar” com chave de ouro 
um ano de vira-gem para 
Paredes.

E 2019 chega com a mes-
ma determinação, logo a co-
meçar teremos a oportunida-
de viver as emoções do Cam-
peonato da Europa Sub21 de 
Hóquei em Campo, vertente 
Indoor EuroHockey Indoor.

A competição conta com 
várias seleções internacio-
nais, como a Dinamarca, a Re-
pública Checa, a Suécia, o País 
d e  G a l e s ,  a  U c râ n i a  e  a 
Eslováquia.

Também em Janeiro tere-
mos o prazer de receber no 
parque José Guilherme, o 
Champimóvel, uma exposição 
itinerante da fundação Cham-
palimaud, que permite levar a 
ciência até junto dos jovens, 
dar-lhes um novo olhar sobre 
a ciência médica, a despertá-
-las para novas áreas de atua-
ção como as células estami-
nais, a nanotecnologia, o DNA 
e a terapia genética, e a inspi-
rar as futuras gerações de 
cientistas e médicos.

Dar vida a Paredes conti-
nua a ser a nossa missão, um 
bom 2019 para todos, junto 
v a m o s  f a z e r  m a i s  p o r 
Paredes.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Em 2019, dê pequenos passos    verdes de esperança!
cessário - Como muitos sabem, estes 
materiais, que não são valorizados, aca-
bam nos oceanos e nos aterros com 
drásticas consequências para a saúde 
humana e animal, e também para o am-
biente - a União Europeia já chegou a 
acordo para proibir os cotonetes, talhe-
res de plástico e as palhinhas de plástico 
a partir de 2021. Em casa, no café da rua, 
ou no bar favorito podemos imple-men-
tar uma política de palhinha por pedido 
(pois há pessoas que não podem beber 
de outra forma) ou utilizar opções reuti-
lizáveis ou biodegradáveis sempre que 
possível.

2. Comprar Fibras naturais e lavar 
bem a roupa - As fibras sintética, isto é, 
que têm por base plásticos como o 
nylon, acrílico e o poliéster contribuem 
também para a existência de micro-
-plásticos nos cursos hídricos (como re-
sultado da sua segregação e que são 
responsáveis pela morte de animais, 
entrando também na cadeia alimentar). 
Já os têxteis naturais como o algodão, 
ou o linho e a lã são biodegradáveis. Op-
te também por evitar consumos exces-
sivos de água quando lava a roupa, use a 
máquina na capacidade máxima e esco-
lha um programa mais curto e com tem-
peraturas mais baixas de forma a prote-
ger os tecidos, aumentando a sua du-ra-
bilidade e fazendo menos descargas nos 
rios. 

3. Reduza o lixo na sua vida - No su-

permercado, opte por colocar a fruta e 
os vegetais num só saco plástico e recu-
se, na altura da compra, o material que 
não lhe interessa e que acompanha o 
que realmente quer comprar. 

4. Evitar e Reutilizar antes de Reci-
clar, mas não deixar de separar - O eco-
ponto não é uma caixa mágica que 
transforma tudo nos mesmos produtos. 
As garrafas de água que utilizamos, por 
exemplo, não voltam a ser transforma-
das novamente em garrafas de água, 
uma vez que ao contrário do vidro, o 
material e os processos existentes não o 
permitem. Contudo, quando não pode-
mos reduzir ou reutilizar (prevêem-se 
novas oportunidades de o fazer em 
2019) temos que nos esforçar para se-
parar bem os materiais em casa pois a 
reciclagem destes é também funda-
mental para a saúde humana e o am-
biente! Solicitem meios se não os têm, 
mas por favor separem!

5. Deixar de despejar os óleos e gor-
duras nas bancas e nas águas residuais - 
Certamente já ouviu a expressão de que 
uma gota de óleo contamina 1000 L de 
água. Assim, por favor reserve os óleos 
de cozinha num vasilhame autónomo, e 
nunca descarregue diretamente no seu 
sistema de saneamento. Vai com certe-
za encontrar no supermercado ou na 
escola mais próxima um melhor destino 
para estes do que os nossos rios.

É altura de fazer por isso! Feliz 2019!

Ano Novo, velhos hábitos…

As TV’s mostram-nos, de maneira abun-
dante, em canais dedicados aos programas 
relativos à vida animal (os que nós qualifica-
mos como irracionais) tão zelosos nos cui-
dados com que os filhotes, sobretudo as fê-
meas. São imagens fantásticas e até emocio-
nantes e de profundo respeito à mãe 
natureza.

Em contrapartida, as notícias na nossa 
imprensa, sobre os humanos, estão, quase 
diariamente a informar que recém nasci-
dos são abandonados à própria desdita. 
Pelos mais diversos meios, terrivelmente 
cruéis, por mães perversas e indiferentes 
ao sofrimento que terão suas crias, nas 
migrações impiedosas, no desdém dos Es-
-tados, até que a morte se apiede deles ou 

alguma alma salvadora se compadeça. 
Fatos assim ou outros, de filhos contra 
pais ou parentes próximos, mortes por ra-
-zões mesquinhas ou egoístas, fazem pa-
rangonas e mais parangonas que são es-
quecidas um dia após, embora se renovem 
no dia seguinte. 

E tudo parece normal.
Ocorrências há que chamam mais a 

atenção pelo número de vítimas no mesmo 
ato do que pela brutalidade do fato em si. 

A repercussão é pelo número de mortos 
e não pelas mortes. 

Ninguém, diz uma expressão popular, fi-
cará para semente!

E a vida continuará…ante esta triste rea-
lidade, perdida na brutalidade do dia a dia...
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A Associação Clube Jazz 
de Baltar apresentou mais 
um magnifico espectáculo   
de teatro no auditório Balta-
rarte. Ao longo dos anos, a 
referida associação tem tido 
destaque na cultura e no des-

porto da Vila, sendo uma as-
sociação que é vista  pela 
Junta de Freguesia como 
uma importante parceira no 
desenvolvimento da Vila de 
Baltar e  em pé de igualdade 
com todas as outras.

    BALTAR

Como a comida quer ao sal

    PAREDES

Concerto de Natal

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado dia 22, no 

salão BaltarArte, a Banda 

de Baltar deu o seu tradi-

cional concerto de Natal. 

O salão esteve completa-

mente cheio e a popula-

ção não podia deixar de 

apoiar uma associação 

centenária, que transpor-

ta o nome de Baltar para 

todo o lado. A qualidade e 

inovação estiveram mais 

uma vez presentes, numa 

noite que já faz parte dos 

eventos culturais tradi-

cionais da Vila.

Concerto de Natal 2018

Durante o ano de 2019, 
estão convocados a compa-
recer ao Dia da Defesa Na-
cional, todos os jovens nas-
cidos durante o ano de 2000.

Os jovens são notificados 
a t r a v é s  d o s  E d i t a i s  d e 
Convocação.

Residentes em Território 
Nacional:

Consultar os editais e 
comparecer no dia e local pa-
ra o qual estão convocados.

R e s i d e n t e s  n o 
Estrangeiro:

Têm de marcar dia de 

c o n v o c a ç ã o  o u  p e d i r 
dispensa.

Para o dia de comparên-
cia ao DDN, será fornecida a 
alimentação e transporte 
(em território nacional).

Aquando da sua compa-
rência ao Dia da Defesa Na-

cional, o cidadão deve trazer 
consigo o seu Cartão de Ci-
dadão ou Bilhete de Identi-
dade e calçado adequado 
(ténis ou botas).

O Dia da Defesa Nacional 
tem início às 09:00 (no qual 
deverá comparecer com 15 

minutos de antecedência 
para procedimento de che-
ck-in), e decorrerá até às 
17:30.

Todos os cidadãos até 
aos 35 anos de idade, de-
vem comunicar ao Ministé-
rio da Defesa Nacional a al-

teração dos seus dados pes-
soais, nomeadamente no 
que respeita às habilitações 
literárias e morada, envian-
do através de e-mail (colo-
cando em assunto «ALTE-
RAÇÃO DA-DOS»), fax, ou 
carta.

JOVENS DE BALTAR NASCIDOS NO ANO DE 2000

Dia da Defesa Nacional 2019

A Junta de Freguesia es-
teve presente no almoço de 
Natal do Centro Social de 
Baltar- Pereira Ignácio, que 
decorreu no passado dia 21 
de Dezembro. Depois de du-
rante a semana ter acom-
-panhado os seniores de 
Baltar no almoço que decor-

reu no Pavilhão Rota dos 
Móveis em Lordelo, Jorge 
Coelho não quis deixar de 
dizer presente, num ato sim-
bólico de apoio em todas as 
circunstâncias da Junta de 
freguesia a uma instituição 
que faz um trabalho social 
de grande responsabilidade 

em Baltar.  A Junta de Fre-
guesia procura apoiar e es-
tar presente em todos os 
eventos para que é convida-
da, no sentido de construir 
uma identidade e uma estra-
tégia que contribua para o 
desenvolvimento da vila a 
vários níveis.

A Igreja Matriz de Paredes 
acolheu um concerto de Natal, 
no dia 28 de dezembro, pro-
movido pela paróquia de Cas-
telões de Cepeda e a Escola de 
Música Solidó de Paredes.

Contou com a intervenção 
dos três grupos corais desta 
cidade (grupo coral dos adul-
tos, infantil e juvenil) e a Or-
questra Juvenil Solidó, reunin-
do um conjunto de cerca de 
100 elementos participantes, 
tendo apresentado um pro-
grama diversificado alusivo à 
época natalícia.

O público não faltou e no 
final de concerto foram mui-
tos os aplausos e manifesta-

ções de carinho e alegria pela 
qualidade do concerto apre-
sentado tendo terminado 
com as intervenções do Prof. 
Tobias Carvalho e do Padre 

Vitorino Soares, que agrade-
cendo a todos os presentes, 
ficou a promessa de continuar 
com este projeto anual do 
concerto de Natal.

A Junta de Freguesia es-
teve presente no almoço de 
Natal do EMAÚS que decor-
reu no passado dia 21 de 
Dezembro. 

Esteve também presente 
o Vereador da Educação, Dr. 
Paulo Silva, em representa-
ção da Câmara Municipal de 

Paredes. O evento foi apro-
veitado para se discutirem 
estratégias de cooperação 
entre a Junta de Freguesia, a 
Câmara Municipal e aquela 
instituição. O EMAÚS pre-
tende aproximar-se da co-
munidade envolvente e pre-
tende criar uma nova estra-

tégia de cooperação no 
sentido em que a comunida-
de fique a ganhar com as va-
lências daquela instituição, 
que brevemente vai receber 
algumas obras de remodela-
ção. Os jovens que frequen-
tam a instituição merecem o 
melhor de todos nós.

Almoço de Natal do Centro Social de Baltar Almoço de Natal do EMAÚS

    LORDELO

Bom Ano

Os foguetes arreben-
tam com o silêncio que 
brincava com as estre-
l a s ,  c o m  a  l u a ,  c o m  a s 
costas do monte. E as co-
res que saltam para cima 
das casas, que surgiram 
quando a pólvora deu 
asas à magia, pintam as 
caras dos incautos da cor 

dos sorrisos.  No auge 
dessa alegria, desse mar 
que leva a emoção a to-
car na perfeição, há uma 
voz que grita.  Há uma 
voz que afoga a histeria 
que se apoderou da al-
deia, e da periferia mais 
recôndita, num dedo que 
grita, “Aproveitem o mo-
mento para programa-
rem o próximo momen-
to”, junto do palco, que 
alberga uma tonelada de 
coisas que fabrica brin-
quedos para os ouvidos, 

está uma carcaça sem 
dentes, está a tristeza do 
corpo vestida com roupa 
que custou uma noite de 
insónia. Está uma boca 
que sobe até à crista da 
igreja para aplaudir o gi-
to da sapiência. E eu, do 
o u t r o  l a d o  d a  p r a ç a , 
aproveito a oportunida-
d e  p a r a  a c r e s c e n t a r, 
usando o truque da tro-
vada, que o princípio aí 
definido é uma cereja 
que devemos mastigar 
ao longo da nossa vida.

SILVIO
SILVA
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Realizou-se no passado 
dia 1 de janeiro de 2019, no 
Salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa, a 
tomada de posse dos Órgãos 
Sociais da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa para 
o triénio 2019/21.

Abel Moreira foi pelo se-
gundo mandato empossado 
formalmente Presidente da 
Direção da AHBVR, onde é 
coadjuvado pelo vice-presi-
dente Custódio Correia, o 
secretário Manuel Domin-
gos Moreira, o secretário ad-
junto Abel Fernando Santos, 
o tesoureiro Maximino Bar-
bosa e os vogais Fernando 
Ferreira e Adelino Mendon-

ça, sendo os suplentes Joa-
quim Ribeiro, Eng. João San-
tos e Manuel Rios  

O presidente da Mesa da 
Assembleia Geral é Henri-
que Leite, onde o vice-pre-
sidente é Henrique Silva, o 
secretário é José Sousa, e os 
suplentes são João Barbosa 
e Fernando Campos.  No 
Conselho Fiscal preside Jo-
sé Moreira, com o lugar de 
vice-presidente a ser assu-
mido por Abel Silva, e o de 
secretário-relator a perten-
cer a Joaquim Neves, os su-
plentes são Jaime Barbosa 
e Albino Santos. Depois de 
ter vencido o ato eleitoral, 
realizado durante a Assem-
bleia Geral do passado dia 

22 de dezembro.  O Presi-
dente da Assembleia Geral 
Henrique Leite agradeceu a 

presença das muitas pes-
soas que assistiram à ce-
rimónia. “Trata-se de uma 

cerimónia de tomada de 
posse que tem um significa-
do muito importante. É o 

início de uma nova etapa na 
vida de uma associação nu-
ma época que está em fran-
co desenvolvimento, que 
tem prestado um serviço 
relevante à comunidade ao 
longo da sua história e que 
nos últimos anos tem apre-
sentado não apenas uma 
sustentabilidade financeira 
invejável, como uma grande 
capacidade de renovar e 
melhorar os equipamentos 
e instalações ao dispor dos 
seus bombeiros”, disse. 

A requalificação do quar-
tel para acolher condigna-
mente os homens e mulheres 
é o principal desafio da reno-
v a d a  d i r e ç ã o  d a  A H B V 
Re-bordosa.

Tomada de posse dos corpos diretivos da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários

Depois de tantos aconte-
cimentos em 2018, vamos 
receber 2019 com entusias-
mo e esperança!

Que o Novo Ano traga 
muita coragem e força, a 
quem de direito, para se ga-
rantir melhores condições 
sociais, culturais e económi-
cas para a população Criste-

lense. Ouvimos com frequên-
cia os nossos representantes 
políticos apregoarem “políti-
cas de proximidade para com 
os cidadãos”, mas na prática 
essa política de proximidade 
não é muito notória. As res-
ponsabilidades são mútuas, 
por um lado, porque a popula-
ção não participa na vida polí-
tica activa manifestando as 
suas carências, e anseios, nos 
locais competentes para o 
efeito, por outro lado, os res-
ponsáveis políticos não saem 
para o “terreno” tanto quan-

to, se entende ser o necessá-
rio, para conhecer a realidade 
da população! Torna-se pois 
necessário deitar sementes 
para fazer florir a politica de 
proximidade.

Acrescente-se ainda que 
é sabido que, a Câmara Muni-
cipal de Paredes, em orça-
mento para 2019, prevê um 
aumento de transferências 
para as Juntas de Freguesia, e 
também é sabido que esse 
aumento, não é destinado a 
colmatar todas as necessida-
des existentes, mas repre-

senta uma mais-valia no tra-
balho a realizar pelas juntas 
de freguesia. 

Não obstante, se houver 
iniciativa, é possível concreti-
zar necessidades básicas pa-
ra melhorar a vida da popula-
ção, e como tal faz-se um 
apelo aos nossos represen-
tantes para que seja realizado 
um trabalho contínuo ao lon-
go do ano para manter os es-
pa-ços públicos da freguesia 
limpos e asseados, e para que 
seja dado apoio na realiza-
-ção de intervenções em es-

paços de domínio público, de 
modo a que, aos poucos, seja 
visível, o urgente e desejado 
crescimento para a nossa 
freguesia.

Faz-se também um apelo, 
ao corpo associativo sediado 
em Cristelo, para que unidos 
sejam uma força activa para o 
desenvolvimento social e cul-
tural, trabalhando com dinâ-
mica, criando iniciativas para 
desenvolvimento dos nossos 
j o v e n s  e  d o s  n o s s o s 
seniores!

Assim, que todos tenha-

mos presente a importância 
que cada ano representa, 
porque vivemos tempos em 
que as exigências vão aumen-
tando, e se não existirem ati-
tudes para dar resposta a es-
sas exigências, podemos pôr 
em causa um futuro melhor 
para todos!

Posto isto, deseja-se que o 
novo ano seja um ano para 
abraçar desafios, marcar a 
diferença, e alcançar muita 
felicidade para todos!

Votos de um Feliz Ano de 
2019!

    CRISTELO

Chegou o Novo Ano!

CARLA
NUNES

Os Rebordosenses reuni-
ram-se em frente ao Quartel 
dos Bombeiros de Rebordo-
sa na última noite de 2018 
para assistir ao habitual fogo 

de artificio da passagem d´a-
no. A organização do espetá-
culo pirotécnico esteve a 
cargo da Promov - Comissão 
de Festas de Rebordosa 
2019 e Bombeiros.

Durante vários minutos a 
noite em Rebordosa encheu-
-se de luz e cor, com milhares 
de pessoas a assistir e a dar as 
boas vindas a 2019. 

    REBORDOSA

Chegou 2019

PAULO 
PINHEIRO
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FC Parada de Parabéns
INAUGURAÇÃO. Tapete verde do complexo desportivo e social do FC Parada está pronto para receber jogos oficiais. Relvado sin-
tético inaugurado em festa que deixou emocionado Álvaro Pinto, o presidente do clube. Presidente de câmara garante que investi-
mentos municipais em infraestruturas desportivas do concelho “são para continuar”. 

C
om pompa e cir-
cunstância foi des-
cerrada a lápide 

que assinala a inauguração do 
Alargamento, Requalificação 
e Colocação dos Relvados Sin-
téticos do Futebol Clube de 
Parada. Foi no último domingo 
de 2018, a 30 de dezembro, a 
dois dias do clube completar 
73 anos de existência, numa 
cerimónia presidida pelo au-
tarca, Alexandre Almeida e 
que contou com a presenças 
de altas figuras do dirigismo 
desportivo distrital e nacional. 
A população também disse 
presente e em peso. 

A inauguração do sintético 
foi a prenda de aniversário 
mais desejada pelos 1028 as-
sociados do clube que vai pro-
porcionar a melhoria das con-
dições da prática desportiva 
de futebol às oito equipas que 
vestem o azul e branco do FC 
Parada. 

As obras de beneficiação 
do Complexo Desportivo 
criam as condições funda-
-mentais para uma melhor 
sustentação ao clube que se-
guramente vai possibilitar um 
rasgar de novos horizontes 

aos seus atletas e evita tam-
bém a deslocação destes da 
sua área de residência para 

outros clubes de fora da 
freguesia. 

O FC Parada no entender 

do presidente da Câmara 
“precisava e merecia” este rel-
vado sintético. “Hoje em dia 

para conseguir captar jovens e 
conseguir forma-los com su-
cesso os clubes precisam de 

condições como estas que ho-
je inauguramos”, disse Alexan-
dre Almeida. 

O primeiro jogo oficial sé-
nior no sintético está marcado 
para o dia 13 de janeiro com 
encontro FC Parada – Pena-
maior a contar para a 14ª jor-
nada do Cam-peonato da 1ª 
Divisão Distrital da Associa-

António Orlando  | texto

David Barbosa

Treinador
sénior do FC Parada

Ser parte ativa do FC Pa-
rada neste momento pa-
ra mim é um orgulho, on-
de vejo o clube a crescer 
dia após dia, desde o dia 
que aqui cheguei, e muito 
sinceramente irá ser o 
meu clube por muitos e 
muitos anos. Fico sem 
palavras para descrever 
o que sinto neste mo-
mento, e por tudo o que 
aconteceu hoje neste 
complexo desportivo.
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O 
FC Parada fez 
no passado dia 
1 de janeiro 73 

anos. Destes, os últimos 40 
tiveram e têm Álvaro Pinto 
como um dos principais di-
ri-gentes do clube. No dia 
do aniversário, na passada 
terça-feira, foi-lhe prestado 
tributo ao ser-lhe atribuída 
uma salva e um crachá de 
o u r o  p e l o s  5 0  a n o s  d e 
sócio. 

Ao longo dos tempos, o 
dirigente, atual presidente, 
tem-se esforçado por fazer 
passar a mensagem que a 
dimensão do FC Parada vai 
muito para além das fron-
teiras de Parada de Todeia.

Em entrevista ao Pro-
gresso de Paredes (PP), Ál-
varo Pinto começou por 
explicar o significado da 
inauguração das obras de 
ampliação e inauguração 
do sintético…

Álvaro Pinto (AP) – Do 
ponto de vista pessoal sin-
to-me emocionado porque 
representa a homenagem a 
quem criou o FC Parada. Se 
os fundadores estivessem 
aqui estariam deliciados e 
fel izes com esta grande 
obra. Sou sócio há 50 anos 
deste clube, o meu pai en-
volveu-me nisto ainda eu 
era criança e como tinha 
uma grande admiração por 
ele, continuo ligado a esta 
mística que é ser do FC Pa-
rada. Esta moldura é ímpar, 
diferente. Quero também 
homenagear todos aqueles 
que trabalharam de forma 
graciosa. As pessoas até fi-
cam aborrecidas se não as 
convido para trabalhar por-
que sabem aquilo que o FC 
Parada representa para a 
freguesia e para o desenvol-
vi-mento do concelho. É 

sem dúvida um momento 
histórico. 

PP – A obra teve um cus-
to de 400 mil euros. Já está 
paga?

AP – Ainda não foi possí-
vel alcançar esse valor na 
totalidade, mas creio que o 
Senhor Presidente da Câ-
mara está sensível porque 
percebeu que esta não é 
uma obra virtual, mas sim 
real de dois relvados sinté-
ticos (introduzimos uma 
nuance para que as crianças 
de 4/6 anos possam tam-
b é m  j o g a r  n u m  r e l v a d o 
equipado); isto é um grande 
orgulho para nós, para toda 
a direção, reconheço que 
foi com a minha perseve-
rança já lá vão 40 anos, mas 
n i n g u é m  f a z  n a - d a 
sozinho. 

PP – Dos 400 
mil euros quanto 
é que falta pagar?

AP – Faltam 250 
m i l  e u r o s . 
Quando eu 
falo nestes 
valores, 
destes 
400 mil, 
cin-
quenta 
m i l  e u -
r o s  s ã o 
esforço dos sócios 
e da população e 
n ó s  f i c a r í a m o s 
muito felizes se a 
Câmara comparti-
cipasse com 350 
mil euros. Eu não 
quero fazer compa-
ra ç õ e s  c o m  n i n g u é m , 
nem com investimentos 
que estão a ser feitos nou-
tros lados. Não quero. Mas 
quero que pelo menos se 
faça justiça ao FC Parada. 
Espero que a Autarquia 
compreenda que precisa-
mos da sua ajuda para sa-

-tisfazer os compromissos 
com as empresas que vie-
ram cá fazer o seu trabalho. 

PP – A cada intervenção 
pública que o Álvaro Pinto 
faz preocupa-se em expli-
car, fazer notar, a dimen-
são e a importância do FC 
Para-da…

AP – …não é fácil pas-
sar a mensagem, mas ho-
je quem tinha dúvidas 
pôde ver a dimensão 
do FC Parada que do 
ponto de vista da 
sua mística e da 
sua cultura é ini-
gualável: oito 
equipas, três 
das quais de 
futebol fe-
minino,  

 

170 atletas; mais de 70% 
das pessoas que fazem des-
porto no FC Parada não são 
daqui, é natural que as pes-
soas não conhecessem esta 
rea l id ade.  Há pouc o al -
guém, com responsabilida-
des no desporto nacional, 
dizia-me que nós tínhamos 
o melhor complexo nacio-
nal amador. Quando ouvi-
mos isto…

PP – A aposta do FC Pa-
rada é a formação?

AP –  Se não tivermos 
formação não vamos ter 
futebol sénior. Mas com 
os pés assentes no chão. 
Aqui ninguém recebe 
um cêntimo para jogar 
no FC Parada. São feli-
z e s  a q u i .  E s t a m o s  a 
meio da tabela da 1ª 
Divisão Distrital. No 
ano passado podía-

mos ter subido para 
a Divisão de Honra 
se não nos tirassem 
três pontos na se-
cretaria. Mas isso 
não é muito impor-
tante. O que impor-
ta é termos os pés 
b e m  a s s e n t e s  n a 
terra, mantermos a 

nossa forma de ser. 

PP – Mas agora com 
estas infraestruturas há 

condições para um melhor 
desempenho desportivo…

AP –  É obvio. Fizemos 
recentemente uma altera-
ção aos estatutos para man-
datos de três anos já a con-
tar com esta nova realida-
d e .  O u t ra s  p e s s o a s  v ã o 
querer vir para aqui repre-
sentar o FC Parada porque 
sabem das novas condições. 
Aumentamos o número de 
diretores para 25 pessoas 
para que dessa forma seja 
p o s s í ve l  d a r  c o n f o r t o  e 
acompanhamento a todos 
os atletas.

“Quero que pelo menos  
se faça justiça ao FC Parada”
António Orlando  | texto

ENTREVISTA – ÁLVARO PINTO, PRESIDENTE DO FC PARADA

ção de Futebol do Porto 
(AFP). 

No discurso oficial na 
inauguração o autarca fez 
notar que desde que assu-
miu a presidência da Câma-
ra, “há pouco mais de um 
ano”, avançou com a cons-
-trução do novo campo sin-
tético ISC Sobreirense que 
“será este mês de janeiro 
inaugurado” e do novo cam-
po “sintético construído de 
raíz do USC Baltar que deve-
rá ser inaugurado no primei-
ro trimestre deste novo ano”, 
revelou. 

O autarca garante que os 
investimentos em infraes-
truturas desportivas do con-
celho “são para continuar”.  
Além da nova iluminação no 
Campo do Aliança de Gan-
dra, segundo o autarca, a 
autarquia avançará com a 
construção de novos bal-
neários “quer para a forma-
ção quer para o futebol sé-
nior do USC Paredes”. Em 
Vandoma “iremos dotar o 
campo de futebol com ilumi-
nação, no campo do FC Cête 
iremos, numa primeira fase, 
renovar a iluminação e esta-
-mos também a estudar a 
hipótese de colocação de 
um sintético”, explanou. No 
campo do S.  Luís de Beire, já 
foi feito investimento muni-
cipal “na iluminação e vamos 
continuar com novos inves-
timentos”, prometeu.  Ale-
xandre Almeida garantiu 
que a câmara irá fazer um 

“esforço financeiro” neste 
novo ano para comprar o 
Complexo das Laranjeiras 
para depois avançar com a 
transformação do pavilhão 
“num moderno multiusos” 
com especial vocação para o 
desporto indoor. “Estamos a 
investir no crescimento sau-
dável e integral das futuras 
mulheres e homens de Pare-
des. Seja no futebol, hóquei, 
pólo aquático, andebol, gol-
fe, ténis ou ciclismo e em 
breve alargaremos a outras 
modalidades como o bas-
quetebol e o padel, etc”, 
acrescentou o Edil. 

Dos discursos solenes, 
onde a palavra “parabéns” 
foi repetida até à exaustão 
pelos diversos intervenien-
tes, destaque para os pedi-
dos do presidente do Clube 
à Câmara e à Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF). À 
autarquia Álvaro Pinto pe-
diu ajuda para liquidar a fa-
tura do investimento que 
falta pagar pelas obras agora 
inauguradas e à FPF para 
que aprove uma candidatu-
ra a apoios ao desenvolvi-
mento desportivo. Carlos 
Coutada, Vice-presidente 
da FPF, ouviu e prometeu 
levar o pedido do Parada à 
próxima reunião do elenco 
federativo. 

Lourenço Pinto, presi-
dente da AFP, prometeu ofe-
recer 50 bolas e coletes de 
treino para todos os atletas 
do FC Parada.
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /JAN19

AGUIAR DE SOUSA 
Dia 19 |21h30
Igreja Matriz de Senande | Young 
Guitar Masters | Associa-ção 3M 
de Guimarães

PAREDES (cidade)
04 | 21.30
Biblioteca Municipal  | Café Literá-
rio  | Marisa Pedrosa

Até dia 6
Casa da Cultura  | Espalhar Magia 

Exposição 
"Christmas Treehouse - Árvore de 
Natal habitável

Dia 5 | 21.30
Casa da Cultura  | Espalhar Magia 
Espetáculo pelo Conserva-tório de 
Dança do Vale do Sousa

Dia 6 | 16h 
Casa da Cultura  | Espalhar Magia 
Concerto de Reis | Orquestra Ligei-
ra do Vale do Sousa

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
ENQUANTO
O TEMPO PASSA

AUTOR:
MARY HIGGINS 
CLARK

Delaney Wright está no 
melhor momento da sua 
carreira: o julgamento mais 
sensacional do momento 
vale a esta jovem jornalista 
a promoção para o noticiá-
rio da noite! O caso de Be-
tsy Grant, acusada de ma-
tar o marido, um médico ri-
c o ,  f a s c i n a  o  p ú b l i c o . 
Especialmente a multiplici-
dade de pistas acusando a 
viúva, embora ela esteja 
disposta a fazer qualquer 
coisa que possa provar a 
sua inocência. Qualquer 
coisa inclui recusar a nego-
ciação de uma sentença. 
Delaney, convencida de 
que Betsy não é culpada, 
quer ajudá-la a qualquer 
custo. Mas, à medida que o 
julgamento avança, os ami-
gos Alvirah e Willy Meehan 
revelam-lhe um segredo 
perturbante: a identidade 
da sua mãe biológica, que 
até então desconhecia...

Duas mulheres em bus-
ca da verdade, um destino 
perigosamente ligado num 
incomparável suspense as-
sinado por Mary Higgins 
Clark.

Guitarristas de Paredes  
brilharam em concurso Internacional 

ALORD no ClarMeet.
Porto’18 

As alunas Maria Rita Va-
le e Joana Ferreira, da clas-
se de guitarra do Prof. Da-
niel Lemos, arrecadaram o 
2º e 3º prémio, respetiva-
men-te, na categoria A do 
Concurso Internacional 
“Cidade de Guimarães”. 

O evento fez parte do V 
Festival Internacional de 
Guitarra de Guimarães que 
decorreu entre 18 a 30 de 

dezembro no Centro Cul-
tural de Vila Flor sob dire-
ç ã o  a r t í s t i c a  d e  N u n o 
Cachada.

O Festival reuniu gui-
tarristas, pedagogos e in-
vestigadores de renome 
mundial, em representa-
ção de mais de 20 países 
(Europa, Ásia e América). O 
programa incluiu, além do 
Concurso Internacional 
“Cidade de Guimarães”, 15 
concertos, 14 masterclas-
ses, três conferências e vá-

rios workshops “Guitarra 
para Todos”. 

No passado domingo, a Or-
questra da Fundação A LORD 
participou no ClarMeet.Por-
to’18 a convite da APC-Asso-
ciação Portuguesa do Clarine-
te, tendo acompanhado os so-
l istas Frederic  Cardoso 
(Portugal), Cristiano Alves 
(Brasil) e Márcio Pereira (Por-
tugal). Este concerto aconte-
ceu no Auditório do Conser-
vatório de Música do Porto 
onde estiveram presentes 
cerca de 200 pessoas, incluin-
do grandes indivi-dualidades 
na área da música, sobretudo 
no clarinete.

António Orlando  | texto

Alunos do Conservatório  
de Dança do Vale do Sousa brilharam 
em concurso internacional

C
onstança Lopes e 
Inês Alves, am-
bas de 15 anos e 

Tomás Ruão de 13 anos, os 
três alunos do Conservató-
rio de Dança do Vale do Sou-
sa (CDVS), fizeram-se notar 
no Youth American Grand 
Prix, um dos maiores festi-
vais de dança do mundo que 
entre os dias 29 de novem-
bro e 2 de dezembro, decor-
reu em Cattolica, na Itália.

A delegação paredense 
participou nas semi-finais 
do concurso internacional e 
regressou a casa com o se-
gundo prémio em Pas de 
deux, e com o aluno Tomás 
Ruão a classificar-se em 2º 
lugar na categoria de solista 

júnior clássico e em 1º lugar 
na categoria de solista júnior 
contemporâneo. Tomás 
Ruão foi, igualmente, agra-
ciado com cinco bolsas de 
estudo para algumas das 
melhores escolas de ballet 
clássico internacionais, sen-

do este um dos grandes ob-
jetivos da participação do 
concurso.

O  Yo u t h  A m e r i c a n 
Grand Prix realiza semi-fi-
nais por todo o mundo, en-
volvendo anualmente cerca 
de 10 mil alunos, e a sua fase 

final decorre em Nova Ior-
que.  Os alunos paredenses 
foram acompanhados pela 
diretora do Conservatório 
de Dança do Vale do Sousa 
(CDVS) Bianca Tavares e por 
Richard d´Alton, professor e 
coreógrafo.
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FALECEU

MANUEL MARTINS 
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 27 de dezembro com 57 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 
na Rua das Pedrinhas, n.º 58, Lordelo, Paredes. 

Era divorciadas.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM 
ANTUNES SOARES
Faleceu no dia 19 de dezembro com 73 anos. 
Era	natural	de	Santiago	de	Subarrifana-Penafiel	
e residente na Trav. Fonte Sagrada, n.º 50, Pare-

des. Era casado com Maria Agostinha da Silva Vieira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

ERMELINDA 
NUNES DOS SANTOS
Faleceu no dia 27 de dezembro com 91 anos. 
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente 
na Rua José Augusto Cesteiro, n.º 36, Mouriz, 

Paredes. Era viúva de José Augusto Coelho Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

AUGUSTO DIAS DA SILVA
Faleceu no dia 31 de dezembro com 73 anos. 
Era natural de Lordelo – Paredes e residente na 
Rua Castro Araújo, n.º 154, Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Alzira Pereira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 5 de janeiro de 2019 às 19:30 horas 
na Igreja de Lordelo, agradecendo, também desde já a todos os 
que participa-rem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANA MOREIRA DUARTE
Faleceu no dia 23 de dezembro com 84 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente na 
Rua Leonardo Coimbra, n.º 81, Astromil, Pare-
des. Era viúva de José Coelho Dias.

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

ASTROMIL/PAREDES

FALECEU

ALZIRA DE JESUS
(VIÚVA DE JOAQUIM GARNOCHA)

Faleceu no dia 31 de dezembro com 73 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda – Pare-
des e residente na Rua António Pinto Lopes, 
n.º 46, 1ª Esq. Cete, Paredes. Era viúva de 

Joaquim da Silva Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 5 de janeiro de 2019 às 19 horas na 
Igreja de Paredes, agradecendo, também desde já a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ACÁCIO JOSÉ 
DA COSTA MACHADO
Faleceu no dia 22 de dezembro com 50 anos. 
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 
na Trav. de Agrelos, n.º 29, Raimonda, Paços de 

Ferreira.	Era	casado	com	Sofia	Maria	Moreira	da	Silva.

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

MARIA PALMIRA 
ROSADO CORREIA SILVA
Faleceu no dia 22 de dezembro com 87 anos. 
Era natural de Estremoz (Santo André)  
e residente na Rua Manuel Bandeira, n.º 61,  

Ap. 321, Porto. Era viúva de José Maria Sousa Silva.

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

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ SAMPAIO 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 21 de dezembro com 54 anos. 
Era natural de S. Vicente- Felgueiras e residen-
te na Trav. do Freixedo, n.º 34, Mouriz, Paredes.   

Era divorciado.

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
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FALECEU

MARIA ISABEL  
SILVA MIRANDA
Faleceu no dia 26 de dezembro com 77anos. 
Era natural de Beire- Paredes e residente em, 
Frazão, Paços de Ferreira. Era casada 

com Reinaldo Dias da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FRAZÃO/PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

MARIA DE LURDES 
FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu no dia 30 de dezembro com 78 anos. 
Era natural de Vilela- Paredes e residente em, 
Sobrosa, Paredes. Era viúva de António de 

Oliveira Santos.

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

SOBROSA/PAREDES

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
DA SILVA
Faleceu no dia 22 de dezembro com 47 anos. 
Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/PAREDES

FALECEU

JOSÉ HORÁCIO 
MALHEIRO BRAGA
Faleceu no dia 19 de dezembro com 80 anos. 
Era natural e residente em Beire, Paredes. 

Era viúvo de Maria Augusto de Melo Coelho.

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA EUGÉNIA DE SOUSA
Faleceu no dia 22 de dezembro com 77 anos. 
Era natural de Mouriz- Paredes e residente na 
Rua Central do Monte, n.º 22, Mouriz, Paredes.   
Era viúva de Casimiro de Sousa Pinto.

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

MARIA CECÍLIA 
DO VALE FRIAS
Faleceu no dia 28 de dezembro com 99 anos. 
Era natural de Fontelas- Peso da Régua e resi-
dente na Rua dos Bombeiros, Cete, Paredes. 

Era viúva de José Ferreira da Rocha.

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

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

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

Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
CETE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ LUÍS  
DE FREITAS BATISTA
Confortado com os sacramentos da Santa Mãe 
Igreja Católica. Faleceu no dia 20 de dezembro 
de 2018, aos 58 anos. Era natural de Moçambi-

que, de Pais Portugueses e residente na AV. das comunidades  
n.º 536, 4º And. Esq. Edif. do Lago, Bloc. C Ent. 3, Paredes.
AGRADECIMENTO
Suas irmãs, irmãos, sobrinhas, sobrinhos, tios, tias, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7.º dia. Nomeadamente, aos sacerdotes que o assistiram 
nesta	quadra	final	da	sua	vida,	ao	Instituto	Santo	Condestável	
de Coimbra , à TFP Lusa, às TFPS, da Alemanha, Irlanda, Índia, 
Itália, ao IPCO do Brasil e aos seus diretores.   

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

AGRADECIMENTOS
 

O Jornal “ O Progresso de Paredes” associa-

-se à dor da família de António José Sampaio 

Ferreira da Silva que faleceu com 54 anos, no 

passado dia 21 de dezembro de 2018.

A todos os seus familiares a redação e adminis-

tração do jornal endereça as mais respeitosas 

e sinceras condolências.

António José Sampaio Ferreira da Silva era 

cunhado do sr. Aníbal Borges comercial d` O 

Progresso de Paredes, a quem endereçamos 

um especial pesar por esta perda.
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José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.
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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 Próspero Ano de 2019

Feliz Natal e um Feliz 2019

Gasóleo Aquecimento
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Aptidão completa na liderança da formação de Segurança Privada
Uma empresa sedeada 

em Paredes, mas com ex-
pressão Nacional seria uma 
boa forma de definir o que é 
a Aptidaocompleta, no en-
tanto com apenas esta defi-
nição estaríamos a pecar 
por defeito pois muito fica-
ria  por dizer sobre esta 
empresa.

Quando falamos em for-
mação de Segurança Priva-
da, será da Aptidaocomple-
ta que nos lembramos como 
uma referência neste setor. 
Aliás de outra forma não 
poderia ser, não estivésse-
mos a falar de umas das 
maiores empresas do setor 
a nível nacional contando 
atualmente com 19 salas de 
formação, 145 formadores 
para desenvolver ações de 
formação com elevados pa-

drões de qualidade e rigor 
que ao longo de todos estes 

anos caracterizaram esta 
empresa. Avançando atual-

mente para novas áreas de 
formação como as forma-

ç õ e s  r e c o n h e c i d a s  p e l a 
ACT, INEM, IMT pretende 
atingir uma maior abran-
gência nestas áreas de for-
mação, tendo como objeti-
vo para 2019 tornar-se uma 

referência nas áreas da es-
t é t i c a ,  c a b e l e i r e i r o  e 
barbeiro.

As quase 700 ações de 
formação realizadas em 
2018 refletem o trabalho 
desenvolvido por toda esta 
equipa da qual Elisabete 
Santos e José Silva são o 
rosto.

Com a realização da 2ª 
Gala da empresa no passa-
do dia 15/12/2018 tornou-
-se possível avaliar o traba-
lho desenvolvido ao longo 
do ano, mas igualmente ser-
viu para fomentar o espírito 
de equipa e reforçar os la-
ços de amizade e compa-
nheirismo que se destacam 
nesta equipa. 

Um santo e Feliz Natal 
são os votos de toda a equi-
pa Aptidaocompleta.

PUB


