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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A 
Paróquia de Castelões de Cepe-
da passou por transformações 
no fim do século XIX e início do 

século XX, que merecem ser lembradas, 
com o tributo a duas figuras que o povo lem-
bra através das gerações. Em meados do 
século XIX a Igreja estava degradada e era 
muito pequena para o número dos fiéis, 
bem como o pequeno cemitério. Duas figu-
ras marcam a história desse tempo. A pri-
meira, Joaquim José Sousa Magalhães, nas-
ceu numa das quintas de Paredes e chegou 
a Padre. Quando ordenado, paroquiou fora 
de Paredes, mas o povo reclamava-o, como 
filho da terra e estima à família Magalhães. 
Em 1869 tornou-se Abade de Castelões de 
Cepeda, mas um ano depois, em 1870, foi 
substituído. Os amigos, passaram a chamar 
à quinta a que pertencia, Quinta de Abadim, 
pelo curto tempo em que o Padre Joaquim 
foi Abade. Faleceu em 1897 e foi sepultado 
no cemitério municipal. Com a entrada do 
novo Abade em 1870, Padre António 
Cunha Correia Montenegro, natural de S. 
Romão de Carvalhosa, no Marco de Cana-

veses, e filho dos pro-
prietários João e Cecília, 
tudo se alterou. O povo 
considerava-o dotado de 
especiais  poderes de 
cura de almas e, por isso, 
os paroquianos socor-
riam-se dele para expul-
sar os males que os afli-
gia, o que o Abade fazia 
com todo o carinho, num 
tempo em que eram par-
cos os recursos de acesso 
à medicina tradicional. 
Respeitado na comuni-
dade, conseguiu empregos para os mais 
desfavorecidos, que fosse feito um novo 
cemitério municipal em 1885, para onde 
foram transferidas as ossadas do antigo ce-
mitério, e também levou à compra do terre-
no para uma nova Igreja, pelo Presidente 
José Guilherme com dinheiro pessoal. Em 
1890, faleceu o Abade Montenegro e, como 
tradição, foi sepultado dentro da Igreja ve-
lha. O Presidente José Guilherme também 

partiu e a sua filha ven-
deu o terreno a uma se-
nhora que mandou cons-
truir a nova Igreja, inau-
g u r a d a  e m  1 9 0 8 . 
Mandada arrasar a velha 
Igreja, foi necessário ex-
trair as ossadas nela exis-
tentes. Para surpresa de 
todos os Paredenses, o 
corpo do Abade Monte-
negro estava intacto, 18 
anos após a sua morte. 
Os fiéis consideraram-no 
“santo”. A Câmara man-

dou construir no cemitério municipal um 
jazigo tumular de homenagem ao tão ama-
do Abade Montenegro, que passou a ser 
venerado até aos dias de hoje. Lá, podemos 
ver lamparinas acesas, muitos ramos de flo-
res e vários rosários dependurados nas gra-
des de seu túmulo. Em consonância com tal 
sentimento, presto Tributo, com profundo 
respeito, a estes dois Abades que o povo 
paredense não esquece.

Joaquim José Sousa Magalhães – Abade 1869-1870 (Abadim)
António Cunha Correia Montenegro – Abade 1870-1890 (o “Santo”)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

U
ma alimentação saudável 
começa no supermercado. 
Se antigamente os alimen-

tos eram originários, essencialmen-
te, da terra, hoje a história é bem dife-
rente. Existe uma extensa variedade 
de produtos industrializados, que se 
fazem acompanhar de rotulagem, a 
qual necessita de atenção. Nos rótu-
los reside toda a informação sobre o 
produto alimentar, e através da sua 
interpretação, consegue-se fazer 
escolhas saudáveis. Analisar o pro-
duto alimentar apenas pela tabela 
nutricional não é suficiente para per-
ceber se o alimento é saudável ou 
não, até porque esta não informa so-
bre os ingredientes utilizados, que se 
p o d e m  v e r i f i c a r  n a  l i s t a  d e 
ingredientes.
No que diz respeito às calorias, deve-
-se ter em atenção que o que real-
mente importa é a sua fonte e não a 
quantidade, logo ter mais calorias 
não significa que seja uma pior op-
ção. Relativamente à gordura, mais 
uma vez, o que importa não é tanto a 
quantidade, mas sim a qualidade (de-
ve ser inferior a 3g/100g, e a gordura 
saturada inferior a 1.5g/100g).
É importante destacar que alimen-
tos que se dizem com baixo teor de 
gordura, podem representar alimen-
tos ricos em açúcar, e vice-versa. Pa-
ra evitar estas situações, deve verifi-
car também o valor dos “hidratos de 
carbono, dos quais açúcares”, ou seja, 
do total de hidratos de carbono o que 
é açúcar (deve ser inferior  a 
5g/100g). Relativamente ao sal, este 
deve respeitar um valor inferior a 
0.3g/100g de alimento. 
No que respeita à lista de ingredien-
tes, esta permite o conhecimento 
dos ingredientes utilizados. Encon-
tra-se organizada por ordem decres-
cente, isto é, do ingrediente presente 
em maior quantidade para o ingre-
diente presente em menor quantida-
de. Os aditivos alimentares são iden-
tificados por um código (letra E, se-
guida de 3 algarismos) ou por 
extenso (nomes invulgares, geral-
mente desconhecidos).

Rotulagem 
alimentar: sabe  
o que come?

S
omos todos iguais.

Ou somos todos únicos, de 

uma forma não aleatória?

Há a estranha convicção que não há dife-

renças pessoais de acordo com o status ou 

papel que cada um assume na sociedade.

E é à luz desse pré-conceito e do normal-

mente convencionado para o preencher que 

se estabelece a bitola de todos os que per-

tencem ao mesmo status não obstante as 

suas diferenças.

Por exemplo, o status de Pai ou Progeni-

tor.É esperado que o Pai seja paciente, parti-

cipativo, envolvido e, por isso, todo e qual-

quer um que preencha biologicamente esse 

tal status é tomado como possuidor das ca-

racterísticas esperadas. Isso é um proble-

ma? Não propriamente, porque ao preen-

cher determinada expectativa o sujeito até 

pode, de facto, por uma questão de orgulho 

ou imitação começar a seguir o rumo 

correcto.

O verdadeiro problema está do outro 

lado: daqueles que preenchem o status e, 

até, o suplantam. Deixam de ser reconheci-

dos como tal.

Porque, no fundo, a sociedade só acredi-

ta em abstracto no “modelo” de pai em que à 

força espeta os que não o merecem ser, e 

apenas formalmente estabelece um status 

quo.

O que consegue fazer porque mete uns 

óculos com umas lentes que desfocam a 

realidade.

E, quando olha para os Pais que o são, 

sem precisar de ser comparados com mode-

los arquetípicos, não tiram os óculos, nem as 

lentes.

E, por isso, a sociedade não consegue ver 

a diferença, nem a consegue compreender, 

explicar e prever.

E isso até era possível de fazer: Ficamos 

todos em pé de igualdade sejam quais forem 

os méritos ou deméritos de cada um.

Cada pessoa é única e de uma forma não 

aleatória porque é possível perceber cienti-

ficamente elementos que nos ajudam a ex-

plicar e prever o comportamento dos outros 

e que nos ajudam e permitem compreender 

o nosso próprio comportamento.

Distinguir e ver sem óculos e lentes des-

focadas, não é confortável e dá problemas 

de consciência, mas também não é assim tão 

difícil.

O grande problema é que implica esco-

lhas e decisões que não seriam socialmente 

aceites, por fugirem ao modelo paradisíaco 

em que gostamos de pensar que vivemos.

É sempre mais fácil receitar uma dose de 

serotonina.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Em pé de igualdade
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Empresários de Paredes detidos por fraude fiscal
CRIME. Desarticulada associação criminosa por crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento, burla tributária, fraude contra 
a Segurança Social e falsificação de documentos. Estado lesado em cerca de 2 milhões de euros, adianta a PJ.

A 
Polícia Judiciária 
(PJ), através da 
Diretoria do Nor-

te, no âmbito de inquérito ti-
tulado pelo Ministério Públi-
co – DIAP de Paredes, reali-
zou uma operação policial 
designada por APATE para 
cumprimento de mandados 
de detenção e de buscas, pela 
presumível prática de crimes 
de associação criminosa, 
fraude fiscal qualificada, 
branqueamento, falsificação 
de documentos, burla tribu-
tária e fraude contra a Segu-
rança Social.

No decurso de cerca de 40 
buscas domiciliárias e não do-
miciliárias, realizadas nos 

Concelhos de Paredes, Paços 
de Ferreira, Marco de Canave-
ses, Felgueiras, Porto, Vila No-
va de Gaia, Santo Tirso, Gui-
marães e Maia foram detidos 
11 indivíduos, empresários de 
vários ramos de atividade, se-
te do sexo masculino e quatro 

do sexo feminino, com idades 
compreendidas entre os 25 e 
os 55 anos, “fortemente indi-
ciados pela prática dos referi-
dos crimes”.

De acordo com a informa-
ção da PJ, o presumível líder 
desta associação criminosa, 

proprietário de gabinetes de 
contabilidade, em conluio 
com terceiros, no período 
compreendido entre 2016 e 
2018, manteve uma prática 
reiterada e constante de 
comportamentos tendentes 
à obtenção de benefícios fis-
cais indevidos para os seus 
clientes, nomeadamente em 
reembolsos de IVA e na dimi-
nuição artificial da matéria 
coletável para efeitos de IRC, 
colhendo desse modo pro-
veitos e benefícios a que sa-
bia não terem direito.

Para o efeito, “foram de-
clarados dados falsos à Auto-
ridade Tributária, emitindo 
faturas de compras e presta-
ções de serviços, por meios 
informáticos, em nome de 
sujeitos passivos cuja conta-

bilidade tinham a seu cargo”, 
adianta a fonte.

“Elaboraram falsos docu-
mentos”, designadamente 
contratos de trabalho, decla-
rações de rendimentos, reci-
bos de salários, inscrição ou 
manutenção de trabalhado-
res em empresas, declara-
ções fiscais e da segurança 
social e outros, “de modo a 
obterem para terceiros, van-
tagens atribuídas pelo Esta-
do e a aprovação de créditos 
junto de instituições finan-
ceiras, bem como a conces-
são de apoios no âmbito dos 
programas de financiamen-
to”, nomeadamente o “Portu-
gal 2020”.

Relativamente ao IVA e 
IRC, com este esquema cri-
minoso, a associação crimi-

nosa e o grupo de sociedades 
envolvidas terá lesado o Es-
tado Português em cerca de 
dois milhões de euros.

No decurso da operação 
policial, foram apreendidas 
várias viaturas automóveis, 
equipamentos informáticos 
e telemóveis, vasta docu-
mentação contabilística e 
fiscal a evidenciar relevância 
probatória.

A operação policial envol-
veu cerca de 120 elementos, 
incluindo a participação de 
Magistrados Judiciais e do 
Ministério Público, investi-
gadores da Diretoria do Nor-
te e dos Departamentos de 
Braga e Aveiro da PJ e Inspe-
tores Tributários da Direção 
de Finanças do Porto da Au-
toridade Tributária.

António Orlando  | texto

Homem detido em Paredes por suspeita de bater na mulher e no filho

Incêndio danificou oficinas de automóveis e fabrico de móveis

Um homem de 50 anos, 
em Paredes, foi detido pelo 
crime de violência domésti-

ca. A detenção surgiu já no 
cumprimento de um man-
dado de detenção. A vítima 
é uma mulher de 46 anos, 
que sofria de ofensas físi-
cas, psicológicas e ameaças 

de morte com recurso a ar-
ma branca. A mulher era 
t a m b é m  i m p e d i d a  p e l o 
agressor de contactar fami-
liares e amigos. As agres-
sões não se estenderam 

apenas à companheira. "O 
filho do casal, um menor, 
era igualmente sujeito a 
agressões físicas, quando 
intervinha em defesa da sua 
m ã e",  ex p l i c o u  f o n t e  d a 

GNR.  O homem foi detido e 
presente a juiz, tendo fica-
do sujeito às medidas de 
coação de afastamento das 
vítimas e proibição de con-
tactos com as mesmas, por 

qualquer meio, ficando ain-
da o homem de 50 anos, su-
jeito ao uso de pulseira ele-
trónica. As duas vítimas fo-
ram encaminhadas para 
uma casa de abrigo.

Um incêndio ocorrido no 
dia 24 de janeiro, em Sobro-
sa, danificou uma oficina de 

automóveis e outra de fabri-
co de mobiliário sem, no en-
tanto, provocar feridos. 

Quando os meios de so-
corro chegaram ao local, pro-
cederam, como medida de 

precaução, à retirada de pes-
soas que se encontravam em 
três habitações contíguas. 

O fogo terá deflagrado na 
estufa de pintura da oficina 
de automóveis, alastrando 

ao resto das instalações, in-
clusivé ao espaço contíguo 
onde laborava uma oficina de 
móveis.  “Houve uma destrui-
ção massiva, porque a tem-
peratura era muito elevada, 

arderam dois veículos”, expli-
cou, José Morais, comandan-
te dos Bombeiros de Pare-
des.  Ambos os espaços esta-
vam separados por uma 
parede de madeira, e segun-

do os bombeiros ficaram sem 
condições para laborar.  No 
local estiveram 20 bombei-
ros das corporações de Pare-
des e Paços de Ferreira, 
apoiados por sete veículos.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto
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Câmara deu a conhecer  
projetos para escolas  
de Lordelo e Rebordosa
PARQUE ESCOLAR. Autarquia apresentou nos dias 24 e 25 de janeiro, os projetos de 
requalificação das Escolas Básicas e Secundárias de Rebordosa e de Lordelo.

N
a sessão de apre-
sentação do pla-
no de obras, do 

estabelecimento de Lorde-
lo, foi dito que empreitada 
irá arrancar ainda este ano, a 
começar no período da in-
terrupção letiva, cujo con-
curso público será lançado 
brevemente. 

No caderno de encargos 
da requalificação do estabe-
lecimento de ensino consta, 
entre outras obras de bene-
ficiação, a substituição das 
placas de fibrocimento, a 
remoção dos painéis  de 
amianto, a substituição da 
caixilharia e do pavimento. 

As salas de aulas, as salas pa-
ra os professores e espaços 
de estudo e trabalho serão 
melhoradas e reorganiza-

das, assim como o gimno-
desportivo que terá uma 
profunda intervenção nos 
balneários e nas acessibili-

dades para a mobilidade re-
d u z i d a ,  e n t r e  o u t r a s 
intervenções.

Quanto ao projeto de re-

António Orlando  | texto

Alexandre Almeida
Presidente de Câmara

Sobre a escola  
de Lordelo:

“O Executivo continua 
a estabelecer a Educa-
ção como uma das prio-
ridades da sua atuação, 
em prol de um futuro 
melhor para as crian-
ças e jovens do Conce-
lho de Paredes. Esta 
obra é de extrema im-
portância para a esta-
bilidade das atividades 
letivas, bem como para 
o conforto e bem-estar 
da comunidade educa-
tiva”, sublinha o presi-
dente da autarquia, 
Alexandre Almeida.

Sobre a escola  
de Rebordosa: 

Trata-se de uma obra 
prioritária já reivindi-
cada há cerca de 15 
anos. É uma obra fun-
damental para rever-
ter a degradação do 
edifício. Requalificar e 
melhorar as condições 
do estabelecimento de 
ensino vai  garantir 
boas condições para a 
atividade letiva, bem 
como conforto e bem-
-estar para alunos, pro-
fessores e auxiliares da 
ação educativa”.

qualificação da Escola Básica 
e Secundária de Rebordosa, 
a requalificação deste esta-
belecimento de ensino prevê 
entre outras obras de benefi-
ciação, a substituição das 
placas de fibrocimento por 
painéis “sanduiche”, a remo-
ção dos painéis de amianto, a 
substituição de toda a caixi-
lharia e do pavimento. Neste 
projeto está desenhada a 
ampliação das instalações da 
cozinha, a remodelação do 
bar, a reorganização do poli-
valente que terá gabinetes 
de trabalho, gabinete de psi-
cologia, instalações sanitá-
rias adequadas à mobilidade 
condicionada e novo acesso à 
sala dos professores. As salas 
de aulas também serão inter-
vencionadas. O gimnodes-
portivo terá balneários com 
acessibilidades para a mobili-
dade condicionada, entre 
outras melhorias.

N a s  d u a s  s e s s õ e s  d e 
apresentação estiveram 
presentes “as forças vivas” 
de ambas as freguesias, no-
meadamente os presidentes 
de junta, responsáveis esco-
lares, representantes das 
associações de pais e encar-
regados de educação e de 
associações locais.
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

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

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520

jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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Obras no Mercado do Bolhão 
deixam utentes de Paredes no Dragão
TRANSPORTES. Algumas linhas de autocarro passam a parar no Dragão. Alteração deve afetar 20 mil passageiros. Autarcas de 
Paredes, Valongo e Gondomar desagradados com decisão da Câmara do Porto. 

A 
Câmara do Porto 
anunciou que a 
partir de 5 de fe-

vereiro, 14 linhas de opera-
dores privados de transporte 
público vão ficar impedidas 
de entrar no centro do Porto, 
passando a deixar os passa-
geiros na estação do metro 
do Estádio do Dragão. 

Em causa, diz a autarquia 
portuense, estão os condi-
cionamentos da obra de re-
cuperação do Mercado do 
Bolhão.

Esta mudança vai afetar 
linhas da Valpi, Pacense, ST-
CP, Gondomarense. Ao todo 
esta alteração de percursos 

António Orlando  | texto

19 anos de experiência 
Apoio ao Estudo c/ explicações a todas as disciplinas

Professora Cristina Correia

Telefone.: 223 230 100
Telemóvel.: 913 983 243

email.: centroestudosparedes@gmail.com

vai mexer com a vida de cer-
ca de 20 mil passageiros por 
dia oriundos de Paredes, Pe-
nafiel, Paços de Ferreira, 
Gondomar, Valongo e Santo 
Tirso. As alterações atin-
gem, na região, as linhas 1 e 

V94, da Valpi; e Covilhô-
-Porto, via Paços de Ferrei-
ra, Lordelo e Valongo, da 
Autoviação Pacense. A alte-
ração vai também afetar os 
autocarros dos STCP nas li-
nhas 401, 700, 800 e 801 e 

da Gondomarense nas li-
nhas 27, 33 e  34.

As mudanças nas carrei-
ras de serviço público que 
entram na cidade do Porto, 
vindas de concelhos vizi-
nhos, pelo canal de S. Roque 
da Lameira, tem gerado polé-
mica e mal estar nos autarcas 
de Paredes, Gondomar e Va-
longo. Alexandre Almeida, 
José Manuel Ribeiro e Marco 
Martins admitiram que os 
seus municípios podem não 
integrar o concurso relativo 
ao contrato de serviço públi-
co de transporte de passa-
geiros na Área Metropolita-
na do Porto que está prestes 
a abrir, caso não seja "benéfi-
co" para as suas populações. 

"Admitimos não fazer par-

te do concurso", frisou o pre-
sidente da Câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida.

Apesar de assumir que as 
pessoas do concelho afeta-
das por esta alteração de li-
nhas são menos do que as de 
Gondomar e Valongo, o au-
tarca de Paredes revelou que 
enquanto não entrar em fun-
cionamento o passe único, 
em termos económicos são 
as mais afetadas.

"Como estamos integra-
dos no Andante, os passagei-
ros teriam dois custos, o cus-
to do bilhete do autocarro e, 
d e  s e g u i d a ,  d o  m e t r o", 
esclareceu.

José Manuel Ribeiro, au-
tarca de Valongo salientou 
que as pessoas dos conce-

lhos vizinhos têm de ir ao 
Porto porque é lá que estão 
os grandes hospitais, univer-
sidades e serviços e, portan-
to, o Porto "têm de perceber 
isso" e não tomar decisões 
que "impactem negativa-
mente" a vida das pessoas.

Esta posição do Porto 
apanhou todos de surpresa, 
confessou, dizendo que há 
mais de um ano que a Área 
Metropolitana está a traba-
lhar com técnicos num cená-
r i o  q u e  d e i x o u  d e  s e r 
cenário.

Já o autarca de Gondo-
mar, Marco Martins, consi-
dera que este "novo cenário" 
põe em causa a segurança, o 
conforto e a tranquilidade 
das pessoas.

Alunos de Paredes “viajaram” através do corpo humano

O Parque José Guilherme 
acolheu durante uma sema-
na, de 21 a 25 de janeiro, o si-
mulador “Champimóvel”, que 
promove um show animado 
interativo em 4D, onde decor-
re uma viagem através do cor-
po humano, apresentada pela 
personagem “Champi”.

“As viagens” foram sobre-
tudo direcionadas para os 
alunos do 2.º e 3.º ciclos dos 
estabelecimentos de educa-
ção e ensino do Concelho de 
Paredes.

O projeto educativo é 
promovido pela Fundação 
Champalimaud e visa moti-

var os jovens para os proje-
tos científicos e investiga-

ção biomédica. Despertar 
os mais novos e captá-los 
para o mundo da ciência, 
descobrindo talentos neste 
domínio, é também outro 
dos propósitos desta expo-
sição itinerante que depois 
de Paredes seguiu para o 
Marco de Canaveses.

Parte do Executivo Mu-
nicipal, Presidente Alexan-
dre Almeida, acompanhado 
d o  V i c e - P r e s i - 
dente, Francisco Leal, e do 
Ve r e a d o r  d a  E d u c a ç ã o , 
Paulo Silva, também se jun-

tou à iniciativa apanhando 
boleia na viagem do grupo 

de alunos do Agrupamento 
de Escolas de Vilela.
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A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo (AHBVL), presidida 
por Miguel Ferreira, já proce-
deu à aquisição de um terreno 
para construção do novo quar-
tel dos Bombeiros. O terreno, 
cuja escritura pública foi assi-
nada no dia 23 de janeiro, si-
tua-se junto ao posto da GNR 
e contempla uma área total de 
5407 metros quadrados.

O ato formal da escritura 
foi presenciado pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, 
pelo Vereador da Proteção Ci-
vil, Elias Barros, e pelo Vice-
-Presidente da autarquia, 
Francisco Leal, que também 
preside à Assembleia Geral da 
AHBVL.

Com projeto e terreno, a 
nova casa dos soldados da paz 

aguarda financiamento dos 
fundos comunitários, e o apoio 
das empresas e da comunida-
de lordelense.

O novo quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Lorde-
lo será um contributo efetivo 
para a melhoria das condi-
ções de instrução e operação 
dos elementos que integram 
o corpo de bombeiros, o qual 
também se refletirá na quali-

dade do desempenho do so-
c o r r o  p r e s t a d o  p e l a 
Corporação.

A autarquia, em nota de im-
prensa, faz saber que reconhe-
ce a importância deste “an-
seio” da Associação Humani-
t á r i a  d o s  B o m b e i r o s 
Voluntários de Lordelo “que, 
dado o crescimento da insti-
tuição, carecia de novas 
instalações”.

Bombeiros Voluntários de Lordelo 
já compraram terreno para construção do novo quartel 

Antiga ETAR dá lugar  
a 80 lugares de estacionamento
MOBILIDADE. Projeto visa o alargamento da oferta do aparcamento automóvel já existente junto à Estação da CP. PSD está contra.

A 
antiga Estação de 
Tratamento de 
Águas Residuais 

(ETAR) de Paredes, localiza-
da próxima da estação de ca-
minhos de ferro, vai ser re-
convertida em parque de 
estacionamento.

O atual estacionamento 
na zona da estação da CP é 
exíguo e antevê-se um au-
mento substancial de utiliza-
dores do comboio quando, a 
partir de abril, entrar em vi-
gor o passe único na Área 
Metropolitana do Porto 
(AMP) da qual o município de 
Paredes faz parte.  Não será 
de estranhar, por exemplo, 
que utentes de Penafiel, para 
se deslocarem para o Grande 
Porto, passem a apanhar o 
comboio em Paredes. 

“Queremos usar a antiga 
ETAR transformando-a num 
parque de estacionamento 
de forma a que o comboio se-
ja cada vez mais uma alterna-
tiva ao uso do carro. Temos 
consciência que as pessoas 
que utilizam o comboio tam-
bém têm de estacionar os 
carros o que levanta proble-
mas relacionados com o es-

tacionamento”, revelou, o 
Vice-presidente da Câmara 
de Paredes, Francisco Leal. 

Em reunião de câmara, o au-
tarca interpelado no período 
reservado ao público acerca da 
revisão do Plano Diretor Muni-
cipal, (PDM), garantiu que não é 

necessário esperar pela revisão 
do documento para fazer o par-
que de estacionamento. “É um 
projeto que vai entrar de ime-
diato e que estará disponível 
para todos os munícipes dentro 
em breve”, frisou, sustentando 
que ele e o presidente da Câma-

ra, já reuniram com os técnicos 
para elaborar o projeto e com a 
SimDouro para agilizar todo o 
processo.

PSD contra
Recorrendo às redes so-

ciais, a concelhia do PSD fez sa-

ber que está contra a medida, 
defendendo antes a constru-
ção de equipamentos de lazer 
na requalificação do espaço. 

“A requalificação do ter-
reno da ETAR de Paredes é 
uma oportunidade para que 
a entrada da cidade de Pare-

des tenha equipamentos que 
proporcionem qualidade de 
vida aos paredenses. É im-
portante valorizar os recur-
sos naturais daquela zona. O 
PSD/Paredes quer que seja 
pensado um projeto global, 
com visão estratégica, que 
não comprometa as gera-
ções futuras”, defende Ricar-
do Sousa, líder da concelhia 
laranja.

Na mesma moeda, ou seja, 
através das redes sociais, o 
Presidente do PS, José Car-
los Barbosa, deu o troco ao 
homólogo a considerar que 
“talvez o líder do PSD/Pare-
des desconheça, mas cerca 
de 20% dos paredenses 
usam o comboio diariamen-
te, e como sabem a entrada 
em vigor do passe único na 
AMP irá coincidir com o au-
mento de número de passa-
geiros, mais uma boa razão 
para aumentar o número de 
lugares de estacionamento 
disponíveis”. 

O projeto para a constru-
ção do novo parque de esta-
cionamento nos terrenos da 
antiga ETAR tem previsto 
ocupar uma área de 5.700 
m2 abrindo espaço para o 
a p a r c a m e n t o  d e  8 0 
automóveis. 

António Orlando  | texto
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O modelo de interna-
mento em Unidade de Hos-
pitalização Domiciliária, no 
Centro Hospitalar do Tâ-
mega e Sousa, entra em 
funcionamento neste mês 
de fevereiro. O modelo foi, 
formalmente apresentado 
no final de janeiro pela ad-
ministração hospitalar aos 
profissionais que traba-
lham na medicina interna 
d o  H o s p i t a l  P a d r e 
Américo. 

A ação pretendeu não 
só apresentar a equipa 
coordenadora, como tam-
bém dar a conhecer os cri-
térios gerais de referencia-
ção de doentes para a mo-
dalidade de Hospitalização 
Domiciliária: “doente com 
diagnóstico definido, resi-
dência com condições de 
habitabilidade necessárias 
e, caso não seja autónomo, 
dispor de um cuidador. Mas 
este modelo de interna-
mento terá sempre que ser 
aceite pelo doente e pela 
família ou cuidadores in-
formais”; as explicações 
durante a sessão foram da-
das por Lindora Pires, mé-
dica coordenadora da Uni-
dade de Hospitalização 
Domiciliária.

A referenciação de 
doentes vai ser feita para já, 
segundo a responsável, pe-
las equipas clínicas do in-
ternamento de Medicina 
Interna. Mais tarde, a indi-
cação de doentes para 
Hospitalização Domiciliá-
ria poderá ser feita pelo 
Serviço de Urgência, inter-
namento Cirúrgico, Con-
sulta Externa ou através 
dos Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES). 

Lindora Pires aponta 
como principais vantagens 
deste modelo de prestação 
de cuidados “o melhor tra-
tamento assegurado ao 
doente, no conforto da sua 

casa, acompanhado pelos 
seus familiares e amigos e 
estando o menos possível 
exposto a infeções hospita-
lares que são causa de um 
número cada vez maior de 
m o r b i l i d a d e s  e 
mortalidade”.

Lídia Rodrigues, enfer-
meira coordenadora da 
Unidade, salienta neste 
modelo, tendo em conta 
outras Unidades, “a satisfa-
ção dos doentes, a humani-
zação de cuidados e a valo-
rização da família e cuida-
dores, é um modelo que faz 
a diferença na vida das 
pessoas”. 

A Unidade faz parte do 
Departamento de Ambula-
tório e Ligação Funcional. 
Filipa Carneiro, diretora 
deste departamento, con-
sidera tratar-se de um 
“projeto de criação de va-
lor, evolutivo e transversal 
a todos os profissionais do 
CHTS”. 

A equipa multidiscipli-
nar da Unidade é constituí-
da atualmente por dois 
médicos, aos quais se asso-
ciam vários outros médicos 
para garantirem o funcio-
namento 24 horas por dia 
durante 365 dias, seis en-
fermeiros, uma assistente 
social, uma farmacêutica, 
uma nutricionista e uma 
assistente operacional. 

Numa primeira fase a 
Hospitalização Domiciliá-
ria será apenas disponibili-
zada no Hospital Padre 
Américo, abrangendo os 
ACES - Vale do Sousa Nor-
te e Sul, num raio de 15 qui-
lómetros de distância do 
hospital. Está previsto, 
posteriormente, o alarga-
mento ao Hospital de 
Amarante com a criação 
de uma Unidade de Hospi-
talização de acordo com a 
realidade e geografia de 
Amarante.

CHTS arranca este mês 
com Hospitalização 
Domiciliária

Proprietários têm de 
limpar terrenos  
florestais até março
INCÊNDIOS. O Governo dá até 31 de março para que os proprietários procedam à 
limpeza dos terrenos florestais. O prazo foi revelado ao Progresso de Paredes pelo se-
cretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. 

O 
governante 
q u e  f a l a v a  à 
m a r g e m  d a s 

celebrações do aniversário 
d e  u m a  c o r p o ra ç ã o  d e 
bombeiros vizinha a Pare-
des, no caso, no Marco de 
Canaveses, fez saber que 
já foi revelado o mapa das 
freguesias prioritárias pa-
ra a limpeza de combustí-
vel no âmbito do Sistema 
Nacional de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios.

No caso de Paredes há 
quatro freguesias com ris-
co elevado de incêndio flo-
restal e que são prioritá-
rias para limpeza de com-
bustível, que são Aguiar de 

Sousa, Sobreira e Recarei.
No país,  ao todo, são 

1.142 as freguesias de pri-
meira e segunda priorida-
de para ações de limpeza e 
situam-se em 190 municí-
pios localizados sobretudo 
no interior norte e centro.

A  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s 
áreas prioritárias foi feita 
pelo Instituto de Conser-
vação da Natureza e das 
Florestas (ICN) com base 
nas ocorrências de incên-
dio registadas em 2018.

Passada esta fase de re-
moção dos resíduos flores-
tais, o despacho do gover-
no, explicou Artur Neves, 
determina a limpeza numa 
faixa de 10 a 50 metros, 
"sendo obrigatoriamente 
de pelo menos 50 metros 

no caso de terrenos ocupa-
d o s  c o m  f l o r e s t a"  e  d e 
"100 metros", perto de ha-
bitações e zonas indus-
triais, que são áreas consi-
deradas de intervenção 
prioritária.

Numa segunda fase, en-
tre 1 e 30 de junho, avança 
"a fiscalização da limpeza 
das faixas de proteção da 
rede viária, ferroviária e das 
linhas de transporte e distri-
buição de energia elétrica".

No entanto, o secretário 
de Estado lembra que "as 
populações devem limpar 
os seus terrenos até 31 de 
março", momento a partir 
do qual tem início "um pe-
ríodo de fiscalização que 
visa essencialmente os 
pontos críticos", apelo que 

já foi subscrito pelo pelouro 
da Proteção Civil da câma-
ra de Paredes acrescentan-
do que à semelhança do 
ano passado, a autarquia 
vai avançar também com os 
“trabalhos de manutenção 
das faixas de gestão de 
combustível da rede secun-
dária, da sua competência”.  

Artur Neves mostra-se 
confiante quanto ao cum-
primento e à eficácia deste 
calendário, sublinhando 
que "no ano passado, dos 
55 mil hectares que foram 
limpos pelos municípios - 
que tiveram de se substi-
tuir aos proprietários - 
83% (cerca de 1.100 fre-
guesias) correspondiam a 
z o n a s  d e  i n t e r v e n ç ã o 
prioritária".

António Orlando  | texto
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Jorginho, o melhor marca-
dor e considerado o melhor 
futebolista da Divisão D`Elite 
P r ó  N a c i o n a l  n a  é p o c a 
2015/2016, anunciou no dia 
25 de janeiro, o fim da carreira, 
devido à gravíssima lesão con-

traída no joelho em outubro 
passado.

Jorginho que em tempos 
chegou a ser apontado como 
reforço do Benfica, acabaria 
por fazer carreira em diver-
sos clubes da região. Em Gan-

Jorginho abandona futebol 

FUTEBOL

JORNADA 18ªJOR. 
  20/01

Leça 0-2 Lusitânia Lourosa

Penalva Castelo 1-1 Cesarense

Paredes 4-1 Gafanha

Amarante FC 1-0 Gondomar

Marítimo B 1-1 FC Pedras Rubras

Sp. Mêda 0-1 AD Sanjoanense

Sp. Espinho 2-1 Águeda

Lusitano FCV 1-0 U. Madeira

Cinfães 0-1 SC Coimbrões

JORNADA 19ªJOR. 
  27/01

Cesarense 1-3 Leça

SC Coimbrões 0-1 Paredes

FC Pedras Rubras 4-0 Penalva Castelo

Lusitânia Lourosa 1-1 Cinfães

Gafanha 2-1 Marítimo B

Gondomar 3-0 Sp. Mêda

AD Sanjoanense 0-0 Sp. Espinho

Águeda 2-2 Lusitano FCV

U. Madeira 0-0 Amarante FC

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 40 19

2 Lusitânia Lourosa 35 19

3 Lusitano FCV 33 19

4 Sp. Espinho 32 19

5 AD Sanjoanense 32 19

6 Paredes 31 19

7 Amarante FC 29 19

8 U. Madeira 28 19

9 Gafanha 27 19

10 SC Coimbrões 27 19

11 Águeda 26 19

12 Marítimo B 23 19

13 Cinfães 22 19

14 Penalva Castelo 21 19

15 FC Pedras Rubras 20 19

16 Leça 19 19

17 Cesarense 18 19

18 Sp. Mêda 1 19

JORNADA    20ª JOR. 

03/01
Paredes vs Cesarense

JORNADA    21ª JOR. 
10/02
FC Pedras Rubras vs Paredes

JORNADA 20ªJOR. 
  20/01

CD Sobrado 0-2 Lixa

SC Nun´Álvares 0-1 Baião

Barrosas 1-2 Sousense

Gondomar B 2-0 Aliados Lordelo

Tirsense 1-0 Lousada

Vila Caiz 1-1 Ermesinde 1936

S. Pedro da Cova 3-1 Rebordosa AC

Freamunde 4-1 Vila Meã

FC Vilarinho 2-2 Aliança de Gandra

JORNADA 21ªJOR. 
  27/01

Aliados Lordelo 2-2 CD Sobrado

Lixa 3-1 SC Nun´Álvares

Baião 0-2 Barrosas

Lousada 2-3 Gondomar B

Vila Meã 0-1 Tirsense

Aliança de Gandra 3-2 Vila Caiz

Ermesinde 1936 1-0 S. Pedro da Cova

Rebordosa AC 0-1 Freamunde

Sousense 4-1 FC Vilarinho

JORNADA    22 ª JOR. 

03/02

SC Nun´Álvares vs Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova vsAliança de Gandra

Tirsense vs Rebordosa AC

JORNADA    23 ª JOR. 
10/02
Lousada vs SC Nun´Álvares
Aliados Lordelo vs Barrosas
Rebordosa AC vs Gondomar B
A. Gandra vs Freamunde

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 45 21

2 Tirsense 40 21

3 Freamunde 37 21

4 Sousense 37 21

5 Lousada 35 21

6 Lixa 33 21

7 Aliados Lordelo 33 21

8 S. Pedro da Cova 33 21

9 Barrosas 29 21

10 Aliança de Gandra 28 21

11 Gondomar B 24 21

12 CD Sobrado 23 21

13 FC Vilarinho 23 21

14 Vila Meã 22 21

15 Ermesinde 1936 21 21

16 Vila Caiz 16 21

17 SC Nun´Álvares 14 21

18 Baião 13 21

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

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA    17 ª JOR. 
03/02
CCD Sobrosa vs	 Citânia	de	Sanfins
Raimonda vs USC Baltar
FC Parada vs AD Várzea FC
UD Torrados vs Aliados Lordelo B

JORNADA    18 ª JOR. 

10/02

CCD Sobrosa vs Baião B

USC Baltar vs FC Parada

Aliados Lordelo B vs AD Lustosa

JORNADA 15ªJOR. 
  20/01

Lousada B 3-1 FC Parada

Penamaior 0-2 UD Torrados

AD Lustosa 2-0 Baião B

Aliados Lordelo B 2-2 Raimonda

AD Várzea FC 3-0 AJM Lamoso

SC Salvadorense 1-1 CCD Sobrosa

USC Baltar 0-0 Lixa B

FC Lagares 1-1	 Citânia	de	Sanfins

JORNADA 16ªJOR. 
  26/01

Lousada B 3-2 UD Torrados

Aliados Lordelo B 2-1 FC Parada

Penamaior 0-1 AD Lustosa

 27/01

Citânia	de	Sanfins	 vs Baião B

FC Lagares 3-2 CCD Sobrosa

USC Baltar 0-0 AJM Lamoso

SC Salvadorense 2-1 Lixa B

AD Várzea FC 1-0 Raimonda

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 36 16

2 SC Salvadorense 33 16

3	 Citânia	de	Sanfins	 32 15

4 Lousada B 28 16

5 UD Torrados 26 16

6 USC Baltar 24 16

7 Aliados Lordelo B 23 16

8 AD Várzea FC 23 16

9 FC Parada 19 16

10 Lixa B 18 16

11 Raimonda 16 16

12 AJM Lamoso 15 16

13 CCD Sobrosa 15 16

14 AD Lustosa 14 16

15 Penamaior 14 16

16 Baião B 12 15

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA    20 ª JOR. 

03/02
Vandoma vs Esc. Futebol 115
Sp. Cruz vs ISC Sobreirense

JORNADA    21 ª JOR. 
10/03
ISC Sobreirense vs Vandoma

JORNADA 18ªJOR. 
  19/01

Campo Lírio 1-0 Codessos

1º Maio Figueiró 1-1 Monte Córdova

 20/01

FC Pedras Rubras B 5-0 Leões Seroa

Vandoma 2-0 GDC Ferreira

Sp. Cruz 2-1 M. G. Costa

Sporting S. Vitor ANU ISC Sobreirense

ADR S. Pedro de Fins 2-0 Escola Futebol 115

AC Gervide 5-0	 Perafita	B

JORNADA 19ªJOR. 
  26/01

M. G. Costa 3-4 Vandoma

GDC Ferreira 5-1 FC Pedras Rubras B

Leões Seroa 1-1 ADC Frazão

Codessos 2-1 1º Maio Figueiró

Perafita	B	 2-4 Campo Lírio

 27/01

Monte Córdova ANU Sporting S. Vitor

Escola Futebol 115 1-5 Sp. Cruz

ISC Sobreirense 1-0 ADR S. Pedro de Fins

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 37 16

2 FC Pedras Rubras B 34 17

3 GDC Ferreira 32 17

4 Sp. Cruz 31 16

5 Vandoma 30 17

6 Monte Córdova 30 16

7 AC Gervide 26 16

8 ADR S. Pedro de Fins 24 16

9 Leões Seroa 22 17

10 Codessos 21 17

11 M. G. Costa 20 17

12 Campo Lírio 18 17

13	 Perafita	B	 15 17

14 Escola Futebol 115 12 17

15 ADC Frazão 10 16

16 1º Maio Figueiró 7 17

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

dra, já na ponta final da car-
reira, Jorginho foi determi-
nante na subida do Aliança 
ao Campeonato Nacional de 
Séniores. 

Na hora da despedida, Jor-
ginho fala em “objetivo cum-
prido” de uma vida dedicada 
ao seu grande amor, o futebol.

Sobre Futebol

Tenho uma visão muito con-
creta sobre este tema. Pela expe-
riência que fui acumulando ao 
longo dos anos: experiência pró-
pria e dos que a partilham comi-
go. Chego à conclusão que Portu-
gal não quer e não sabe criar mais 
desportistas de topo. Portugal: o 
governo, os ministros, as escolas, 
os clubes de futebol (mas tam-
bém nas outras modalidades), os 
dirigentes, os coordenadores e 
directores técnicos, etc..

Na minha opinião, é impossí-
vel que o talento seja suficiente 
para um jogador ser profissional 
de futebol de topo – para jogar ao 
mais alto nível. É preciso mais, 
muito mais. Essencialmente o 
quê? Conjugar a sério os estudos 
com o desporto a partir dos 
13/14 anos. E vida de profissio-
nal entre os 16 e os 18 anos. Mas 
como? Se os miúdos estudam das 
8h às 18h e só podem treinar das 
19h às 22h, porque têm depois 
de voltar a casa, jantar e dormir 
porque ao outro dia levantam-se 
às 7h para ir estudar às 8h. Estou 
a generalizar, porque na realida-
de nem sempre há aulas o dia to-
do. Mas o exemplo parece-me 
muito perto da realidade. Mas 
reparemos que quase nem tem-
po há para estudar e estar com a 
família, quanto mais para fazer 
coisas realmente importantes 
para o futebol. Porque treinar 
1h30 por dia, 4 ou 5 vezes por se-
mana, na minha opinião, não 
chega.

Eu acho que deviam ser feitos 
esforços por todas as entidades 
que referi no início para se inves-
tir nas carreiras de desportistas. 
Para mim, faz todo o sentido que 
os estudos e a carreira andem de 
mãos dadas. Acho que há mar-
gem para reformular o ensino e 
adaptá-lo a estas particularida-
des das carreiras desportivas. 
Afinal de contas, estamos a ten-
tar criar cidadãos de topo numa 
determinada área – futebol (ou 
outra modalidade). Gostava de 
ver os planos curriculares adap-
tados a matérias que se enqua-
drassem com as modalidades 
(futebol, no caso), que dessem 
aos alunos/desportistas prazer e 
lhes abrissem os horizontes para 
o resto da vida (sim, porque mui-
tas vezes os jovens quando vão 
para o 10º ano nem sabem o que 
escolher e acabam o 12º sem sa-
b e r  o  q u e  q u e r e m  p a ra  a 
faculdade).

Porque o espaço é curto, e is-

to dava para linhas e linhas de 
conversa, vejamos apenas que 
FC Porto, Benfica, Sporting e 
agora Braga e Vitória SC (de Gui-
marães) são aqueles que em Por-
tugal mais abastecem as selec-
ções (onde, supostamente, nem 
vamos entrar por aí, estão os 
melhores dos melhores). E como 
se trabalha nesses clubes? Vida 
de profissionais de futebol: pe-
queno almoço em equipa, treino 
de manhã (no ginásio ou no cam-
po), almoço em equipa, descanso, 
estudo (em poucos casos), treino 
de tarde (em ginásio ou no cam-
po), descanso, estudo, jantar em 
equipa, descanso. Uns vivem nas 
academias dos clubes, outros 
dormem nas suas casas. O que 
quer dizer que muitos deles nem 
estudam. E, nestes casos, quando 
acabarem o sonho do futebol, lo-
go se vê. Muitos deles nunca mais 
estudam e nem completam o 12º 
ano. Isto sim, não devia aconte-
cer. Mas é o que acontece. E da 
forma que eu defendo, além de 
desportistas estaríamos a orien-
tar e formar melhor os cidadãos.

A propósito disto, foi aprova-
do um decreto-lei, do Estatuto do 
Estudante Atleta, na passada 
quinta-feira 23/1 em Conselho 
de Ministros, que estabelece um 
quadro legal e regulamentar, que 
incentiva medidas de apoio à car-
reira de atleta e estudante, para 
atletas universitários, atletas de 
alto rendimento e selecções na-
cionais. E a outra grande maio-
ria?!? Para mim é um passo, mas é 
muito pouco. É quase nada... Pro-
vavelmente porque quem decide 
estas coisas dentro de gabinetes 
não tem noção da realidade.

Se fosse eu a mandar, seria 
muito diferente.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  

em Gestão de Desporto

Portugal não cria mais desportistas de 
topo porque não quer ou não sabe?

OPINIÃO
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Rali de Portugal volta a aquecer 
os motores em Baltar
COMPETIÇÃO. A 53ª edição do Vodafone Rally de Portugal, sétima etapa do 
Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), decorre entre 30 de maio e 02 de junho. 
Troços memoráveis de Arganil, Góis e Lousã, regressam depois de muitos anos fora 
do programa da prova.

O 
Rali de Portugal 
de 2019 vai re-
gressar a Pare-

des para cumprir o já clássi-
co 'shakedown', confirmou o 
organizador Automóvel 
Club de Portugal (ACP).

O 'shakedown' tem lugar 
a 30 de maio no circuito de 
Baltar, para o aquecimento 
dos motores e o consequen-
te derradeiro teste às má-
quinas, que nesta tempora-
da que conta com as equipas 
quase totalmente renova-
das. A novidade em Paredes 
é que os pilotos vão fazer o 
circuito do shakedown, no 
mínimo, por três vezes e não 
duas como até aqui. 

A partida oficial do Voda-
fone Rally de Portugal ocor-
re no dia seguinte, a 31, da 
porta férrea da Universida-
de de Coimbra em direção à 
Lousã, Góis e Arganil. O dia 
termina em Lousada com a 
superespecial na pista da 
Costilha. 

A um (01) de junho, o 
Rally está já plenamente 
instalado no Norte, com es-

peciais em Vieira do Minho, 
Cabeceiras de Basto, Ama-
rante (a classificativa mais 
longa da prova, com 37,60 
km, com início em Mondim 
de Basto) e Vila Nova de 
Gaia que este ano substitui 
o Porto com a Gaia Street 
Stage, uma dupla classifica-
tiva disputada num percur-
so inédito com partida no 
Cais de Gaia e final junto ao 
e d i f í c i o  d a  C â m a r a 
Municipal.

Por fim, a 2 de junho, 
Mondim, Fafe e Luílhas aco-
lhem as derradeiras etapas, 
antes da consagração dos 
vencedores em Matosinhos 
onde volta a estar sediado o 

quartel general do rali de 
Portugal. O programa do 
Vodafone Rally de Portugal 
conta com um percurso de 
1.463,55 quilómetros, dos 
quais 311,59 cronometra-
dos ao longo de 20 especiais 
de classificação.

Entre as novidades agen-
dadas para esta edição do 
Rali preveem-se também 
zonas de assistência só para 
pneus e zonas de assistência 
para outras reparações e a 
imposição de os carros não 
poderem ser reparados no 
final do Rally, sendo selados 
e seguindo no estado em 
que estão para a prova se-
guinte, o Rally de Itália.

António Orlando  | texto

De acordo com um estu-
do de impacto económico 
aos ganhos para os Municí-
pios face à passagem do 
Rally nos seus territórios 
encomendado pelo Auto-
móvel Club de Portugal 
(ACP), em 2018, o Vodafo-
ne Rally de Portugal, no 
município de Paredes terá 
gerado entre 1.095.452 eu-
ros a 1.207.806 euros de 

valor de retorno económi-
c o  d i r e t o  (d e s p e s a s  d e 
adeptos e equipas no con-
celho), fruto da participa-
ção na organização e aco-
lhimento da prova. 

“Para além dos decisivos 
fluxos de visitantes, um dos 
fatores de influência do im-
pacto económico direto 
gerado pelo concelho de 
Paredes está na capacidade 

hoteleira existente, a qual 
sendo inferior a 3% do total 
da região Norte admitirá 
em hipótese uma perspeti-
va de crescimento que de-
verá ser ponderada, com 
benefícios transversais ao 
concelho e à região”, pode 
ler-se no Estudo de Impac-
to Economico, que teve 
coordenação científica de 
Fernando Perna do Centro 

Internacional de Investiga-
ção em Território e Turismo 
da Universidade do Algarve 
(CIITT-UALG). 

Os investigadores admi-
tem que o concelho de Pa-
redes, é preferido pelos 
adeptos “como base logísti-
ca da sua assistência ao 
Rally de Portugal 2018 e 
e s t a d a  n o  N o r t e  d e 
Portugal”.

Rally em Paredes tem  
impacto económico de 1 milhão de euros 

Carlos Barbosa
Presidente do ACP

“Vamos, finalmente, à 
zona Centro, que era 
uma grande ambição 
do Rali de Portugal há 
já uma série de anos. É 
fundamental que o 
comportamento do 
público seja rigoroso, 
porque não faz senti-
do amanhã o presiden-
te da Comissão do 
Campeonato do Mun-
do de Rally ser portu-
guês e ser ele próprio a 
tirar o Rally de Portu-
g a l  p o r  r a z õ e s  d e 
segurança.”

O Pavilhão Rota do Mó-
veis voltou a receber uma 
competição de Hóquei In-
door. Desta vez foi a fase final 
do campeonato nacional. 

Em masculinos, Associa-
ção Desportiva de Lousada 
sagrou-se campeã nacional 
ao bater na final o Casa Pia 
Atlético Clube por 3-2. Com 
este triunfo a formação lou-
sadense representará Portu-
gal no “EuroHockey Indoor 

Club Challenge I – 2019” que 
se vai disputar em Oslo, No-
ruega, entre os dias 8 e 10 de 
fevereiro.

Em femininos, o Grupo 
Desportivo do Viso, bateu o 
Lisbon Casuals HC  por 4-3.

A autarquia de Paredes 
admite inserir a modalidade 
nas atividades de enriqueci-
mento escolar em parceria 
com a Federação Portuguesa 
da modalidade.

Oito dias após ter-se sa-
grado campeão nacional de 
ciclocrosse, António Sousa 
voltou ao lugar mais alto do 
pódio ao conquistar a Taça de 
Portugal. Foi no dia 20 de ja-
neiro, em Melgaço, que o ci-
clista de Paredes arrebatou o 
t r o f é u  n a  c l a s s e  5 0 
veteranos.

António Sousa fechou, as-
sim, a época com chave d´ou-
ro. Participou em 23 compe-
tições incluindo o campeona-
to do mundo onde terminou 
no 18ª lugar. Ao longo da 
época somou 20 vitórias, um 
2º lugar e um 3º lugar.

Na Taça de Portugal com-
posta por cinco provas, Antó-
nio Sousa, disputou quatro 
“por ter como objetivo fazer 
o campeonato Galego. Mes-
mo assim com quatro vitó-

rias consegui vencer a Taça e 
assim fazer a dobradinha. 
Obrigado a todos aqueles 
que em muito contribuíram 
para este feito”, disse Antó-
nio Sousa, cansado, mas feliz, 
n o  f i n a l  d a  p r o v a  d e 
Melgaço.

AD Lousada sagrou-se, 
 em Paredes, campeã  
nacional de Hóquei Indoor

Ciclista de Paredes vence 
Taça de Portugal de 
Ciclocrosse
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ENTREVISTA - JUVENAL BRANDÃO ESTÁ DE REGRESSO A LORDELO PARA TREINAR O ALIADOS FC 

“Eu sei o que a Direção, os adeptos e os jogadores querem.  
Querem o mesmo que eu: subir de divisão.”

Dois anos depois de ter si-
do despedido do Aliados FC 
Lordelo por causa dos maus 
resultados, Juvenal Brandão, 
31 anos, volta a merecer a con-
fiança da direção de Filipe Car-
neiro para treinar o atual séti-
mo classificado da Divisão de 
Elite da Associação de Futebol 
do Porto (AFP). A 13 jornadas 
do fim da fase regular do cam-
peonato, o Aliados de Lordelo 
está a sete pontos do último 
dos lugares de apuramento. 

Juvenal Brandão depois de 
orientar o Aliados passou pelo 
Freamunde e desde o final do 
ano transato assina uma cróni-
ca de opinião, Sobre Futebol, 
n o  j o r n a l  P r o g r e s s o  d e 
Paredes. 

No currículo, Juvenal Bran-
dão, conta, entre outros feitos, 
com um título de Campeão da 
1ª Divisão Série 1 da Associa-
ção de Futebol do Porto pelo 
Atlético Clube Alfenense.

Juvenal já orientou a equi-
pa no último domingo.com 
pouco mais do que um dia de 
treinos e o Aliados empatou a 
em casa a dois golos com o So-
brado que é treinado de novo 
pelo paredense Calica.

 Progresso de Paredes (PP) 
– O que é que o fez regressar a 
Lordelo?

Juvenal Brandão (JB) – Es-
te regresso foi de um dia para o 
outro e foi totalmente inespe-
rado. Aceitei pelo Clube, pelas 
as pessoas e pela equipa. Re-
gresso a Lordelo com a mesma 

Direção que saí. Mas como 
disse na altura saí pelos resul-
tados. Ficou a excelente rela-
ção com as pessoas. E se me 
convidam agora é porque me 
reconhecem capacidade. Es-
tou muito feliz.

PP – Foi-lhe pedida a subi-
d a  a o  C a m p e o n a t o  d e 
Portugal?

JB – Não foi preciso pedir 
nada. Eu sei o que a Direção, os 
adeptos e os jogadores que-

rem. Querem o mesmo que eu: 
subir de divisão. Por isso, esta-
mos todos em sintonia. E com 
espírito de união, vamos lutar 
por isso, embora saibamos o 
enorme grau de dificuldade.

P P  –  Q u e  e q u i p a 
encontrou?

JB – Uma equipa com exce-
lentes jogadores. Com capaci-
dade individual. E com bom 
trabalho desenvolvido pelos 
treinadores anteriores. A 
equipa está confiante e unida, 
ciente das dificuldades deste 
campeonato, mas ambiciosa 
para lutar em todos os jogos 
pela vitória.

PP – Daqui para a frente, 
que Aliados FC Lordelo os 
adeptos podem esperar?

JB – Um Aliados que entre 
em todos os jogos para ganhar. 
Por isso, a jogar sempre ao ata-
que e a jogar no limite do risco.

PP – Vai mexer no plantel? 
Pretende reforços? Encon-
trou debilidades no plantel?

JB – Não vai entrar ne-
nhum jogador novo. Não pedi 
nem quero nada. Temos os jo-
gadores suficientes.

PP – Estreou-se com um 
empate em casa…esperava 
mais?

JB – Claro que esperava. 
Tínhamos de ter ganho. Que-
remos ganhar sempre. Tínha-
mos e temos uma diferença 
significativa para recuperar 
para o segundo classificado 
por isso não há margem. Vai 
haver muitos jogos entre as 
equipas de cima por isso todas 
vão perder pontos, e também 

António Orlando  | texto
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vão perder pontos com as mais 
de baixo, como nós neste jogo. 
Mas a nossa equipa está pre-
parada para ter essa pressão e 
vai reagir com maturidade.

PP – O próximo jogo é em 
Recarei com o Nun´Álvares 
que luta desesperado para 
deixar os lugares de descida… 
como antevê essa partida?

JB – Nós vamos jogar com 
os primeiros ou os últimos, em 
casa ou fora, em relvados ou 
em sintéticos, à chuva ou ao 
sol, sempre para ganhar. Todas 
as equipas nos vão criar muitas 
dificuldades e nós temos de as 
superar. Este campeonato é 
equilibrado e todos perdem 
pontos com todos.

PP – O contrato é até final 
da época ou o vínculo é mais 
longo?

JB – Os meus contratos 
têm sido sempre até ao dia se-
guinte. Até quando quiserem 
que eu fique. Mas estou orgu-
lhoso do meu percurso: sou 
treinador há 15 anos e apenas 
passei por 4 clubes e a 3 des-
ses, depois de sair, regressei. 
Esse facto deixa-me satisfeito 
porque evidencia muitas coi-
sas positivas. Objetivamente, 
vai ser até final desta época.

PP – O Juvenal Brandão 
conseguiu na época passada 
com o Freamunde a 3ª subida 
de divisão da carreira, mas es-
teve daí para cá sem treinar. 
Foi opção?

JB – Não chegamos a acor-
do para a continuidade, por 
motivos óbvios e públicos. Não 
costumo falar muito sobre as 
minhas opções porque não 

preciso de justificar nada, mas 
sem entrar em grandes por-
menores, posso dizer-lhe ape-
nas que desde o início da época 
até ao dia que iniciei em Lorde-
lo, foram muitas as oportuni-

dades para treinar e exercer 
outras funções também. Agra-
deci e volto a agradecer todos 
os convites, mas por uns moti-
vos ou outros, fui achando que 
era o melhor para mim. Estava 

convencido que não ia treinar 
esta época.

PP – Tem acompanhado 
de perto a Elite? Que lhe pare-
ce este ano o campeonato?

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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JB – Vi mais de 150 jogos 
ao vivo nestes meses, não tan-
to deste campeonato como de 
outros, porque não estava a 
pensar treinar na Elite esta 

época. Mas conheço esta com-
petição muito bem, os jogado-
res, os treinadores e estou por 
dentro das formas de jogar dos 
adversários. O campeonato 
está equilibrado e competiti-
vo, com um grupo de 8 equipas 
com ambições de ficar nos 2 
primeiros lugares. E a luta pela 
manutenção será a um lote 
mais reduzido, talvez 3.

PP – Como é que se está a 
sentir no papel de “opinion 
maker” do futebol?

JB – É bom partilhar com o 
público as minhas opiniões so-
bre o futebol em geral e abor-
dar temas quase nunca fala-
dos. Em Portugal só se discute 
os 3 grandes e a arbitragem, 
mas o futebol português preci-
sa de ideias e de gente para o 
reformular profundamente. 
Os treinadores e os jogadores 
pouco ou nada são ouvidos e 
fazem-se coisas absurdas.

José Manuel, ex-Caíde 
de Rei, é o novo treinador 
do Nun´Álvares. A estreia 
do novo técnico deve 
ocorrer no jogo deste do-
mingo que vai opor a equi-
pa de Recarei ao Aliados 
FC Lordelo. 

José António, o técni-
co que levou o Nun´Álva-
res à Elite da Associação 

d e  Fu t e b o l  d o  Po r t o 
(AFP) não resistiu aos 
maus resultados e foi dis-
pensado pela direção li-
derada por Amândio Gui-
marães. O Nun´Álvares é 
penúltimo classificado 
da Série 2 da Elite da AFP 
com 14 pontos, a dois 
pontos de fugir da incó-
moda posição. 

Chicotada psicológica  
no Nun´Álvares
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Reflexão noturna

N
oite de 24 de ja-
neiro de 2019 _ 
Estou esperança-

do. Estou muito esperança-
do. Estou definitivamente 
com o Santos Silva. Ouço-o, e 
digo: este é o Homem. Tal co-
mo ele, quero uma democra-
cia aberta, transparente, uni-
versal, neutra. Como a demo-
c ra c i a  g u a t e m a l t e c a  o u 
hondurenha, que democrati-
camente permite marchas 
entusiastas, de multidões de 
homens, mulheres e crianças 
peregrinando em direcção 
ao Sol, á fronteira, ao muro 
do Chefe. Quero uma demo-
cracia à la colombiana, dos 
cartéis da droga, das mortes 
de líderes políticos, sociais e 
campesinos por catálogo. 
Quero uma democracia ao 
estilo samba tropical, do ir-
mão evangélico Bolsonaro, 
logo abaixo de Deus, mas 
pouco. Quero uma democra-
cia peruana, andina, com oxi-
génio controlado. Quero 
uma democracia plena à pa-
raguaia ou argentina de Ma-
cri, de sucesso privatizador e 
golpes de Estado democráti-
cos. Quero uma democracia 
made in States, de 800 mil 
funcionários públicos há um 
mês sem salário, de um mi-
lhão de negros presos e deze-
na de milhões abençoados 
pelo crack. Quero ser natu-
ralmente canadiano no meio 
da selva, debitando ordens 
morais. Quero uma oposição 
de fisga, de pistola, de canos 
serrados, de cocktails molo-
tov, auto-promotora de des-
conhecidos lideres “natu-
rais”. Quero 24 horas de “jor-
n a l e i r o s ”  a v e n ç a d o s  e 
super-ativos. Quero não, 
exijo! 

Estou com Santos Silva, 
que do trotskismo do passa-
do evoluiu notavelmente 
para o convite das Confe-
rências de Bilderberg. Que 
aprendeu lá que o direito de 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

ingerência é agora ilimitado, 
baseado na proclamação da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos…ou das 
Expectativas Imperiais...ou 
das Direitas Mundiais. Estou 
esperançado. Direi mesmo: 
estou morto de esperança. 
Ou de Esperanza. Ou de Ho-
pe, que é como todos os po-
vos deveriam dizer. Com fé 
ilimitada em eleições, repe-
tidas, recicladas, reconfir-
madas, devidamente enqua-
dradas, até á exaustão e a 
um bom resultado final. Co-
mo existe na Arábia Saudita, 
no Qatar, no Bahrein, nos 
Emiratos. Ou na Ucrânia. Ou 
na Palestina ocupada. Como 
se viu na Síria, no Iraque, no 
Afeganistão, na Líbia, tem 
sido uma orgia de eleições. 
Como no Brasil  das fake 
news e da manipulação da 
justiça. 

Estou com Santos Silva, 
que até tem um plano de con-
tingência para os madeiren-
ses emigrados, os chamados 
luso-venezuelanos, coitados-
…e só o tem porque Santos 
Silva existe. A Madeira está 
pronta, prontíssima, para re-
ceber dezenas de milhares 
de refugiados políticos ou 
económicos. De braços aber-
tos, Santos Silva e o Cafôfo. 
Ouve-se e pensa-se: Santos 
Silva é a Madre Teresa dos 
problemas latinos. Sim, San-
tos Silva diz que há fome na 
Venezuela. Até há pouco era 
fome de computadores e de 
casas, as oportunidades de 
negócio do tempo de Sócra-
tes, agora é fome “real”. Vê-se 

cristianoribeiro@gmail.com

nas manifestações da oposi-
ção. Todos magrinhos e fa-
mélicos. Santos Silva prag-
maticamente abandonou o 
amigo Lula, na prisão, em no-
me dos interesses das oligar-
quias. Mas na retórica SS, no 
Brasil não há fome. 

Na Venezuela há petró-
leo, muito petróleo, e outros 
recursos naturais. Como em 
Angola, Timor ou em São To-
mé. E com o petróleo, é sabi-
do, por todo o lado, irrom-
pem partidos e democratas, 
viçosos, impetuosos, e “liber-
dades” e “injustiças”. Há que 
garantir o abastecimento 
mundial dos recursos petro-
líferos. Agora que o Iraque 
diz que o que é dele, não vai 
para a ExxonMobile. Agora 
que a Síria normaliza a sobe-
rania e a capacidade de po-
der gerir no futuro os seus 
recursos. Agora que a Líbia 
procura soluções nacionais, 
de acordo com o melhor do 
seu passado. 

A invasão é arma final dos 
amigos de Santos Silva. Até 
agora foi só o torniquete im-
placável das sanções. Agora é 
só mais um passo. O general 
Hamilton espera. Para ver-
gonha dos socialistas portu-
gueses. Em devida genufle-
xão perante Washington. 
Devidamente e pluralmente 
acompanhados por CDS, 
PSD e BE.

O espirito de Durão Bar-
roso renasceu em Santos Sil-
va. Adormeço. Santos Silva e 
a Mogherini velam por nós. 
Amanhã é dia de LUTA. Con-
tra estes impostores.

A
lunos e pais devem ter em aten-
ção que nestes tempos contur-
bados do ensino, os PROFESSO-

RES têm sido o “bombo da festa” e o “bode 
expiatório” dos males do ensino.

Se algo está mal, deve-se á incompe-
tência dos PROFESSORES, se funciona 
bem, a Política de Ensino é que leva os 
louros.

9 anos, 4 meses, 2 dias
Isto é, o PROFESSOR para o poder po-

lítico mais não passa do que um factor que 
em nada pesa para o ensino.

Um factor que utiliza a seu bel prazer, 
multiplicando (obrigando-se o professor 
a trabalhar 12 horas por dia), subtraindo 
(retirando-lhe autoridade e tempo de ser-
viço), somando (obrigações) ou dividindo 
para reinar.

No entanto se este pobre sistema de 
ensino continua a fazer dos nossos filhos 
homens e mulheres, deve-se única e ex-
clusivamente à vontade, saber, determi-
nação e empenho dos PROFESSORES.

Por isso gostaria de salientar outro as-
pecto que me impressionou.

A forma como os Alunos interagem 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
Sr. Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
tem sido o porta estandarte 

de uma forma de estar na política que 
prima pela proximidade e pelos afetos. 
Conhecido pela sua hiperatividade, é 
provavelmente o político nacional que 
nos últimos anos mais tempo de ante-
na teve não fora as suas presenças em 
todos os acontecimentos relevantes 
do dia-a-dia do país: se houver um in-
cêndio em Sintra, ele está; se houver 
uma tomada de posse em Brasília, ele 
está; se houver um desenvolvimento 
no roubo de Tancos, ele está; se os ca-
mionistas ameaçam coletes amarelos, 
ele leva o Camião; e se a Cristina Fer-
reira iniciar um novo programa, ele te-
lefona para lá!

Sem desprezar outros políticos e 
instituições do Estado Central que 
muito publicitam tudo o que fazem 
(por pequeno que seja), também o Exe-
cutivo do Município de Paredes tem 
tido, neste primeiro ano de mandato 
socialista, uma postura de grande 
abertura com a população com uma 
presença muito forte nos eventos e nas 
festas. É, de facto, uma surpresa positi-
va a alegria e o empenho que os verea-
dores e o Presidente colocam no 
“social”.

Nunca como hoje os políticos esti-
veram tão perto dos eleitores. Diri-
gem-se aos cidadãos em qualquer dia e 
a qualquer hora. Passam grande parte 
dos fins-de-semana em viagem pelas 
freguesias em visita. Vão a inaugura-
ções, lançamentos, primeiras pedras e 
aniversários de nascimentos ou de 
mortes. Não faltam aos acidentes, de-
sastres, tragédias, incêndios e funerais. 
Fazem reuniões deslocalizadas, even-
tos de toda a ordem: desde o Karaté ao 
Mundial da Modalidade desconheci-
da, estabelecem roteiros de juventude, 
de séniores, de estudantes, dos pobres 
e de tudo quanto mexe. Vão aos desa-
fios de futebol, condecoram os despor-
tistas, assistem a missas (mesmo não 
sendo crentes), distribuem medalhas. 
Fazem-se acompanhar por “jornalis-
tas” sempre prontos para o movimento 
e levam comitivas de comunicação 
prontas para o “Facebook”, “WhatsA-
pp” e “O Politicamente Falando”. A cada 
15 dias surgem com um “Verdadeiro 
Olhar” entrevistado, a apresentar “O 
Progresso” da Terra, que é muito claro! 
“Yes! Paredes”, está a correr tudo bem!

Com certeza que isto contribui para 
que seja tão fácil a qualquer pessoa, 
amigo ou inimigo, apoiante ou adver-
sário, falar com um político, contactar 
um vereador, um presidente. Só não 
guarda pelo menos uma selfie com o 
político/decisor quem não quer, por-
que tirar pode tirar e muito próximo!

Paradoxalmente, na relação entre 
políticos e eleitores dois dos fatores 
que mais preponderância tem tido nas 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Amigos perto da vista, Paredes lo    nge do coração!

mariocamilomota@gmail.com
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9 anos, 4 meses, 2 dias
com os PROFESSORES e vice-versa.

Longe dos casos das parangonas dos 
jornais que mais não fazem que desinfor-
mar e salientar atitudes marginais e 
excepcionais.

Essas situações devem ser tratadas 
com a autoridade necessária dos orgãos 
competentes.

Porque se elas sucedem é bem certo 
que por detrás das mesmas podemos en-
contrar a incompetência da tutela e a in-
capacidade para apoiar aqueles que se 
encontram a lidar dia a dia com tais situa-
ções extremas.

Se formos, nós os pais, à escola, tere-
mos o prazer de ver contrariado na prática 
aquilo que nos pretendem fazer crer: a 

incompetência dos PROFESSORES e a 
alienação dos ALUNOS.

A escola tem dois actores fundamen-
tais: o PROFESSOR e o ALUNO.

Ao PROFESSOR importa dar autorida-
de, reconhecimento, condições de traba-
lho e um sentido de carreira.

Ao ALUNO importa dar-lhe as mesmas 
condições e a humildade para aceitar a 
autoridade.

PROFESSORES e ALUNOS são faces 
da mesma moeda, o ensino.

Qualquer política educativa que es-
queça este facto, como tem sucedido até 
hoje, é uma triste caricatura da realidade 
e um insulto aos seus protagonistas.

Os professores merecem RESPEITO!

Amigos perto da vista, Paredes lo    nge do coração!
eleições tem sido o da abstenção (que 
tem rondado os 40%) e o crescimento 
dos partidos radicais de esquerda e de 
direita (que representam cerca de 
10%), ou seja, um divórcio de quase 
metade das pessoas com capacidade 
de voto perante os políticos (entre os 
que não acreditam e aqueles que 
protestam).

Entre a realidade e algumas "verda-
des" plantadas diariamente em jornais 
e redes sociais, o facto é que a proximi-
dade da política às pessoas só é real se 
for concretizada naquilo que mais falta 
faz. Ou seja:  se após o incêndio não se 
pedir responsabilidades daquilo que 
correu mal; se não deixar cair em vão 
os protestos daqueles que estão cer-
tos ao exigirem baixa dos impostos nos 
combustíveis ou se voltar, e voltar, e… 
voltar a lembrar o Governo e o exército 
que tem de haver um responsável no 
roubo de armas. Se não for assim não é 
proximidade, é hipocrisia. 

Em Paredes, a mudança de atitude 
para a proximidade ao povo é um bom 
bálsamo para quem disfarça no símbo-
lo socialista que está a continuar as 
grandes opções políticas do passado 
do concelho, como foram a conclusão 
do Saneamento Básico, o desenvolvi-
mento da Carta Educativa das Escolas 
e a integração na Área Metropolitana 
do Porto. Mas Paredes não é socialista 
e nem os megalómanos eventos no 
concelho refletem as palavras do po-
vo! (onde é que já vimos isto!) Porque 
proximidade tem que ter o significado 
de ir a uma festa de freguesia e corres-

ponder deixando a localidade com as 
lâmpadas que faltavam nos candeei-
ros ou ajudar a coletividade que dina-
mizou a crescer de forma sustentável. 
A proximidade tem de ter o significado 
de, ao visitar um Rio que acaba de so-
frer uma descarga poluente, respon-
der com inspeção, coima, penalização 
e também um programa ambiental 
que vigie e previna futuramente a re-
petição do crime – porque de explica-
ções estão todos cheios (e a abstenção 
assim o reflete). Perto da Vista, longe 
do coração!

Proximidade com um ano de man-
dato já se deveria fazer sentir no refor-
ço da economia industrializada do 
concelho, em ideias e alterações no 
comércio de Paredes para que o dina-
mismo e centralidade voltem à cidade 
sede do concelho e numa política de 
gestão do território que acompanhe o 
investimento privado no desenvolvi-
mento da habitação, das residências 
universitárias e no licenciamento in-
dustrial célere, medidas tão necessá-
rias à fixação do emprego no concelho. 
Capítulos onde aqui e acolá já se sente 
maior proximidade aos amigos e ve-
lhos parasitas do poder (que entretan-
to mudaram a camisola citrina de ou-
tros tempos) do que aquela que reco-
nhecidamente houve em 25 anos de 
outras cores políticas no concelho!

Penso que o Sr. Presidente da Câ-
mara não terá necessidade de telefo-
nar a cada cidadão de Paredes no pri-
meiro dia de trabalho ou ida à escola, 
para anotar no seu caderninho o seu 
empenho e proximidade. 

Basta que tenha um Projeto para o 
concelho e… que atue! Se os amigos 
assim o permitirem…

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.

Dar a provar não é pecado....

A
s autarquias locais, e 
em particular os mu-
nicípios, dada a sua 

proximidade às respetivas 
populações, desempenham 
um papel fundamental no de-
senvolvimento desportivo e 
no incremento da prática de 
atividades desportivas. No 
entanto, para a prossecução 
dos seus objetivos, necessi-
tam de congregar esforços 
com várias entidades públi-
cas e privadas, no sentido de 
atingir cabalmente e de for-
ma concertada tais desidera-
tos. A promoção e o apoio ao 
desporto e às atividades des-
portivas devem consubstan-
ciar-se na criação de condi-
ções efetivas e generaliza-
das,  sendo esta uma das 
competências e obrigações 
das autarquias locais na 
prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específi-
cos das populações, na certe-
za de que o desenvolvimento 
desportivo é um dos anseios 
da população do concelho de 
Paredes, tendo em vista uma 
melhoria da respetiva quali-
dade de vida.

O Desporto é unanime-
mente reconhecido pelo pa-
pel determinante como fator 
indispensável na formação 
plena da pessoa humana e no 
desenvolvimento da promo-
ção e qualidade de vida da 
sociedade. Compete à autar-
quia, no âmbito das suas atri-
buições, a conceção de uma 
política desportiva municipal 
integrada, nas diversas ver-
tentes, em colaboração com 
o sistema desportivo conce-
lhio (clubes, atletas, dirigen-
tes, escolas e demais popula-
ção desportiva). A estratégia 
do desenvolvimento despor-
tivo deve ser partilhada atra-
vés da participação e do es-
forço conjunto dos agentes 
desportivos.

A Câmara Municipal de 

Paredes está plenamente 
convicta de que os clubes, as 
associações desportivas e 
outras entidades relaciona-
das com a atividade desporti-
va desempenham uma im-
portante e meritória função 
cívica, social e cultural, sendo 
de realçar a sua inestimável 
contribuição para o desen-
volvimento do desporto, as-
sim como para o lazer e ocu-
pação dos tempos livres das 
populações, nomeadamente 
das camadas mais jovens e 
das socialmente mais desfa-
vorecidas. A Câmara Munici-
pal de Paredes reconhece, 
também e de forma clara, a 
importância e o trabalho me-
ritório dos dirigentes asso-
ciativos para o progresso e 
desenvolvimento integrado 
do Concelho, na área despor-
tiva. A construção, renova-
ção e ampliação de estrutu-
ras consultivas em áreas de 
intervenção municipal cons-
titui, não só um elemento im-
portante do exercício da de-
mocracia participativa por 
parte do movimento associa-
tivo, mas sobretudo, um 
meio eficaz de estímulo as-
sertivo da gestão Municipal. 
Neste sentido, o Município 
de Paredes, tem tentado jun-
to de Federações e associa-
ções desportivas trazer até 
Paredes novas modalidades 
sem tradição ou prática no 
concelho.

Foi assim o ano transato 

com a realização das finais de 
sub 18 e su19 masculinos e 
Femininas de Basquetebol e 
com finais distritais de ande-
bol, felizmente destas parce-
rias nasceu o evento do An-
debol Cup e uma magnífica 
relação com a Associação de 
Andebol do Porto, que muito 
tem colaboradora na expan-
são da modalidade.

Em relação ao Basquete-
bol, a semente foi lançada, e 
graça aos esforços de um Pa-
redense com créditos no 
Basquetebol, o Raúl Santo, 
temos já em Paredes jovens a 
dar os primeiros passos no 
Basquetebol.

Tivemos agora o Hóquei 
em Campo, modalidade sem 
tradição em Paredes, o tra-
balho com a Federação Por-
tuguesa de Hóquei, vai per-
mitir aos alunos do primeiro 
ciclo o contacto com a moda-
lidade, já na próxima semana 
a federação vai oferecer ao 
município os kit´s que vão 
permitir aos alunos a prática 
da modalidade a ver vamos 
se no futuro conseguimos ter 
algum jovem que possa con-
cretizar o seu gosto de jogar 
na modalidade.

À Câmara Municipal com-
pete criar estruturas de par-
ticipação aberta a todos os 
envolvidos no desenvolvi-
mento das atividades físico-
-desportivas sejam elas re-
creativas ou mais de carácter 
competitivo

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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No passado domingo, dia 
27 de Janeiro,  deflagrou um 
pequeno incêndio num dos 
anexos da Casa dos Perei-
ras, onde funcionou a antiga 
Escola Secundária de Baltar. 
A proveniência de tal incên-
dio deveu-se à ação de al-
guém que utiliza as instala-
ções  que ainda são perten-
ç a  d a  S a n t a  C a s a  d a 
Misericórdia.  Segundo a 
Junta de Freguesia, este 
acontecimento  vem alertar 
para a necessidade da ce-
dência do edifício à Câmara 

Municipal de Paredes e à 
Junta de Freguesia de Bal-
tar, para que se possa efe-
tuar uma prevenção,  que 
passará por uma maior vigi-
lância, limpeza de todos os 
materiais que lá foram de-
positados  e que são prove-

nientes da famosa exposi-
ção  “Art on Chairs”, que 
custou milhões.  De facto, 
naquelas instalações estão 
depositados materiais alta-
mente inflamáveis e que ali 
foram tristemente abando-
nados. A Junta de Freguesia 

alega que  não pode atuar 
em instalações em que ain-
da não tem qualquer res-
ponsabilidade. Quando a ti-
ver, será efetuada uma lim-
peza total e será iniciada a 
requalificação do edifício.

A Junta esteve presente  
no local do sinistro, sendo 
representada pelo presi-
dente Jorge Coelho e pelo 
presidente da Assembleia 
Geral da Freguesia e presi-
dente dos Bombeiros Vo-
luntários de Baltar, José Al-
berto Sousa. O incêndio foi 
rapidamente controlado e a 
Junta de Freguesia apela 
para que  se acelere o pro-
cesso, já protocolado entre 
todas as partes, de forma a 
poder atuar de acordo com 
a responsabilidade que ain-
da não lhe foi atribuída.

    BALTAR

Incêndio na Casa dos Pereiras

FAUSTINO 
 SOUSA

O Grupo das Janeiras da 
Universidade Sénior foi re-
cebido na Junta de Fregue-
sia onde cantou as janeiras 
de uma forma simpática e 
sentida e em jeito de corte-
sia aos baltarenses que são 
representados pela Junta 
de Freguesia de Baltar. A 
Universidade sénior de Pa-
redes está aberta a todos os 
que queiram participar e fa-
zer parte das diversas ações 
e iniciativas de uma organi-
zação que pretende ser in-

tegradora e potenciadora 
de energias que façam sen-
tir que todos são úteis e têm 
a l g o  a  a c r e s c e n t a r  e  a 
aprender independente-
mente da idade ou da sua 
profissão. Muitos baltaren-
ses fazem parte da universi-
dade que com o seu grupo 
de janeiras atuou no salão 
nobre da Junta de Freguesia 
e espalhou simpatia, quali-
dade e uma energia positiva 
capaz de fazer inveja aos 
mais jovens.

No passado dia 25 de Ja-
neiro decorreu a tomada de 
posse dos órgãos diretivos 
dos B. V. Baltar. José Alberto 
Sousa não teve oposição e é o 
recordista absoluto no tempo 
que leva na direcção dos B.V. 
Baltar, Foram integrados al-
guns novos elementos nos di-
versos órgãos diretivos, que 
vão constituir  uma equipa 
que naturalmente é de conti-
nuidade no  trabalho realiza-
do nos últimos anos.

Paralelamente decorreu  a 
a p r e s e n t a ç ã o  d e  u m  
workshop de "Team Building" 
e do programa de formação 
para o ano de 2019 na área 
pré-hospitalar, pelo Dr. Euri-
co Alves (Oficial Bomb. 2°) e 
Dr. António Marques (Bom-
beiro Especialista).  Desde 
1928, muito mudou nestes 
quase 91 anos, que  demons-
tram uma vitalidade que os 
seus fundadores certamente 
não ousaram imaginar.

O Centro de Estética & 
Spa perfumaria e cabeleirei-
ro MANUELA FERREIRA , 
nasceu há 21 anos e come-
morou o acontecimento com 
um acontecimento social.

Manuela Ferreira é uma 
empresária de Baltar, que há 
21 anos cuida da aparência 
de muitas mulheres de Baltar 
e de outras localidades próxi-
mas. No  ano passado, aquan-
do dos 20 anos da empresa,  
Alexandre Almeida, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes e Jorge Coelho, 
Presidente da Junta de Fre-
guesia de Baltar, estiveram 
presentes Os autarcas quise-
ram, deste modo, simbolizar  

o seu apoio ao comércio lo-
cal. Este ano, a empresária 
fez novamente desta come-
moração, um encontro so-
cial, em que estiveram pre-
sentes  muitas mulheres bal-
t a r e n s e s  e  o u t r o s 
convidados  que aproveita-
ram para conviver e dinami-
zar  a Vila de Baltar, que neste 
tipo de atividade tem uma 
oferta variada e de qualida-
de. A Jovem empresária de 
Baltar é um exemplo  de su-
cesso e procura inovar de 
uma forma constante, sendo 
um exemplo de uma mulher 
de Baltar que luta todos os 
dias para criar emprego e  di-
namizar a economia local.

Na penúltima  assem-
bleia de freguesia de BAL-
TAR, os campeões João 
Ribeiro e  António Silva, 
ambos campeões Nacio-

nais e vencedores das ta-
ças de Portugal nas respe-
tivas categorias de Rali-
cross e Karting foram 
distinguidos com atribui-

ção de voto de louvor pro-
posto pelo executivo da 
junta de freguesia de 
BALTAR.

Esta foi uma forma de a 

Vila homenagear de uma 
forma solene dois cam-
peões que divulgam o no-
me da Vila de BALTAR e do 
concelho de Paredes.

Universidade Sénior de Paredes 
cantou as Janeiras na Junta de Freguesia

B. V. BALTAR

Tomada de posse dos 
novos órgãos directivos

COMÉRCIO TRADICIONAL DE BALTAR

21 anos a cuidar  
das Mulheres de Baltar 

João Ribeiro e António Silva 
foram distinguidos com voto de Louvor  
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Cães e gatos vadios es-
tão a aparecer mortos em 
Aguiar de Sousa. Aparen-
temente os animais têm si-
do envenenados.  

Pelo que foi possível 
apurar, na freguesia, nos 
últimos tempos, têm surgi-
do vários animais- cães e 
gatos - sem dono a vaguear 
e também há quem se quei-
xe de ter ficado sem gali-
nhas no galinheiro por ata-

ques de cães. Nas redes 
sociais foram colocadas a 
circular fotos de comida 
envenenada que estrategi-
camente terá sido espalha-
da na freguesia. O autarca 
de Aguiar de Sousa admite 
que “é um problema que 
tem de ser resolvido a cur-
to prazo, não podemos as-
sobiar para o lado”, disse 
Fernando Santos, em de-
clarações ao JN.  

O Centro Pastoral e Pa-
roquial  de S.  Miguel de 
Gandra foi inaugurado no 
passado dia 19 de janeiro, 
numa cerimónia que con-
tou com a presença do Bis-
po do Porto, D. Manuel Lin-
da, e outras entidades. O 
edifício localiza-se junto à 
Igreja Matriz de Gandra.

O edifício, orçado em 
mais de 600 mil euros, é 
uma obra emblemática, 
construída de raiz, que va-
loriza a paróquia e dota a 
comunidade de um conjun-
to de valências de que esta 
não dispunha. O Centro 
Pastoral de S. Miguel de 

Gandra além da nova resi-
dência passou a albergar, o 
cartório, as salas de cate-
quese e um salão.

O edifício foi construído 

com a ajuda de um bene-
mérito que doou cerca de 
350 mil euros, empresas e 
u m a  c o o p e r a t i v a 
eletrificadora.

    AGUIAR DE SOUSA

Animais 
envenenados 

    GANDRA

Inaugurado Centro 
Pastoral e Paroquial de  
S. Miguel de Gandra 

Realizou se no passado 
dia 26 de janeiro a I Edição do 
Trail do Capitão numa orga-
nização Associação Grupo 
Desportivo da Portela com 
apoio da Junta de Freguesia 
de Rebordosa, Câmara de 
Paredes e várias empresas 

da Cidade. A corrida reuniu 
cerca de 700 participantes, 
sob o lema “praticar despor-
t o ,  n u m a  v i a g e m  à  e r a 
pré-romana. 

O Trail do Capitão foi divi-
dido em duas categorias: trail 
de 10 quilómetros e trail de 

20 quilómetros e percorreu 
trilhos das freguesias de Re-
bordosa (Cruz do Capitão), 
Vandoma e Baltar com meta 
instalada no Pavilhão Ma-
nuel Moreira Neto. 

Bruno Silva foi vencedor 
do Trail do Capitão. O atleta 

da equipa Oralklass – Ami-
gos do Trail, completou a cor-
rida de 20 quilómetros em 
1h36m50’s, em 2º lugar ficou 
o  P e d r o  S a n t o s ,  c o m 
1h37m33’s e em terceiro Pe-
dro Rocha (GDR Retorta), 
com 1h38m36’s.

Trail do Capitão

No dia 2 de Fevereiro de 
2019, no âmbito da Liga da 
Amizade, a equipa de Vete-
ranos de Cristelo, tem a hon-
ra de receber, pelas 17h, no 
relvado sintético da Cidade 
Desportiva de Paredes, a 
equipa de Veteranos da Pes-
queira. Esta equipa chega da 
bela Vila de São João da Pes-
queira, pertencente ao dis-
trito de Viseu, e será muito 
bem recebida quer em cam-
po, onde se espera um jogo 
bem disputado, e se deseja a 
vitória do melhor em campo, 

quer no jantar convívio, a 
realizar no fim do jogo no Sa-
lão Social e Paroquial de 
Cristelo, onde se vão reunir 
os elementos das duas 
equipas.

Mais do que disputar a 
Liga da Amizade, e promo-
ver a prática desportiva, os 
Veteranos de Cristelo pre-
tendem fomentar iniciativas 
que permitam o convívio, e a 
descoberta da freguesia e 
pela gastronomia.

E esse objectivo será 
concretizado em parceria 
com a Comissão de Festas 
de S.Miguel de Cristelo, pois 
é à Comissão que cabe con-
feccionar o jantar que será 
servido às equipas e aos res-
pectivos dirigentes.

A Comissão de Festas está 
a organizar algumas activida-
des, desde a sua tomada de 
posse, com a finalidade de an-
gariar fundos para a realização 
da tradicional Festa em Honra 
do Padroeiro S. Miguel de 
Cristelo, que acontece em fi-
nais de Setembro. Nesse se-
guimento, a Comissão irá pro-
mover, no dia 9 de Fevereiro 
de 2019, a partir das 20h, no 
Salão Social e Paroquial de 
Cristelo, a Festa da Francesi-
nha. A Comissão irá ter as por-
tas abertas para receber todos 
os amantes deste petisco, num 
evento em que prometem 
muita animação! Pode, por-
tanto, fazer a sua reserva junto 
dos elementos da Comissão, 
ou aparecer no dia e na hora 
marcada, será certamente, 
muito bem recebido…!

    CRISTELO

Jogo da Liga Amizade 
e Jantar Convívio  
dos Veteranos de Cristelo

CARLA
NUNES

Comissão de Festas 
de S. Miguel de 
Cristelo promove 
Festa da Francesinha

No passado dia 17 de janei-
ro a Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa assinalou o 41ª ani-
versário numa cerimónia sim-
ples que reuniu fundadores, 
direção e elementos do corpo 

ativo. Nas palavras de circuns-
tância, os responsáveis da cor-
poração lembraram que todos 
os esforços da atual direção 
estão direcionados para criar 
as condições necessárias para 
que avancem as obras de am-
pliação do Quartel. Como 
prenda deste 41º aniversário 
uma nova Viatura de Combate 
a Incêndios Urbanos (VUCI) 
chegou ao parque automóvel 
dos BV de Rebordosa.

“Trata-se de um esforço 
significativo que materializa 

um grande investimento da 
Direção num equipamento 
moderno, de resposta rápida a 
incêndios que ocorram em 
áreas urbanas, que vem refor-

çar a capacidade operacional 
dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa”, explicou Abel 
Moreira, presidente dos 
Bombeiros.

    REBORDOSA

Bombeiros festejaram 41 anos

PAULO 
PINHEIRO
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Remax Eficaz ano de afirmação
2018 foi o nosso melhor 

ano de sempre. Na Remax 
Eficaz em Paredes conse-
guimos superar todas as ex-
pectativas e registamos um 
crescimento muito próximo 
dos 10% em volume de co-
missionamento face ao pe-
ríodo homólogo 2017, com 
267 transações.

Na Remax Eficaz a nossa 
filosofia tem como base prin-
cipal ajudar os nossos clien-
tes a resolver problemas e 
d e s b l o q u e a r  s i t u a ç õ e s , 
adaptando-nos a novas cir-
cunstâncias e aperfeiçoando 
o nosso serviço. Fazemos 
questão de estar ao lado do 
nosso cliente nos momentos 
decisivos, como são a venda e 
a compra de uma casa, na vi-
da das famílias para ajudar no 
que for necessário, descom-

plicando a vida das pessoas. E 
é isso que incutimos todos os 
dias a cada um dos nossos 
comercias.

O nosso objetivo passa 
por continuarmos a crescer 
de forma sustentada e con-
sistente, a expectativa para 
2019 é enorme. A nossa 
equipa está mais forte e ma-
dura que nunca e estão na 
Eficaz aqueles que real-
mente acreditam que é pos-
sível fazer carreira nesta 
atividade, que vêm que ain-
da há mercado e que con-
fiam nas suas capacidades e 
f o r ç a  d a  A g ê n c i a  q u e 
representam.   

2019 será igualmente 
um ano desafiante, o recru-
tamento de novos comer-
ciais torna-se um objetivo 
importante para o cresci-

mento da mesma. Como tal 
continuaremos a recrutar 
pessoas e a dotá-las com 
f o r m a ç õ e s  c o n t i n u a s  e 
apoios permanentes para 
que possam atingir o mais 
rápido possível os seus ob-
jetivos. No que respeita a 
intermediação de crédito, 
esta assume uma importân-
cia fulcral para com os con-
sumidores, para o sistema 
bancário e para o sistema 
financeiro em geral, tornan-
do-se fundamental regular 
a atividade, potenciando o 
seu desenvolvimento de 
forma sustentada, bem co-
mo o crescimento de um 
mercado de crédito mais 
transparente e estável e, si-
multaneamente, eficiente e 
competitivo. Para o efeito, o 
DL 81-C/2017, de 7 de ju-

lho, estabeleceu as condi-
ções de acesso à atividade 
de intermediário de crédi-
to, definido como condição 
a certificação profissional 
das pessoas singulares/co-
letivas que pretendam ob-
ter autorização para o exer-
cício da referida atividade. 
Na Remax Eficaz contamos 
com uma Intermediária de 
Crédito autorizada pelo 
Banco de Portugal ( Nº 669 ) 
e um elemento com funções 
de responsável técnico de-
vidamente credenciado, 
prontos para ajudar os nos-
sos clientes no que respeita 
a uma melhor escolha no fi-
nanciamento da sua casa.  

Continuaremos a fazer 
questão de marcar presen-
ça em iniciativas promovi-
das quer pelo município 

quer pelas associações em-
presariais/sociais, entre ou-
tras, no sentido de criar di-
nâmicas de crescimento e 
sinergias entre as empresas 
da zona onde operamos. 

A Remax Eficaz em Pare-
des aqui representada pela 
nossa diretora Mónica Pe-
reira vai continuar a defen-
der sempre a nossa Máxima 
QUE É A SATISFAÇÃO DOS 
NOSSOS CLIENTES, o ser-
viço cinco estrelas prestado 
aos nossos clientes é e será 
a nosso objetivo para os 
próximos anos,  assente 
sempre numa adaptação 
contínua às mudanças do 
mercado e, por conseguin-
t e ,  à s  n e c e s s i d a d e s  d o s 
clientes, ajudar as pessoas a 
fazer uma escolha acertada 
na hora de vender ou com-

prar um casa é fundamental 
para a vida das mesmas, 
uma decisão errada pode 
custar um problema e ar-
rastar-se por muitos anos 
na vida de muitos Casais, é 
aqui que o Consultor Imobi-
liário tem nas suas mãos a 
capacidade de direcionar 
todos os seus clientes para 
que tomem as melhores op-
ções na hora da compra, 
troca ou mesmo venda do 
seu imóvel.

Por estas razões na Efi-
caz o desafio continua e o 
objetivo desta é crescer co-
m o  e m p r e s a  q u e  é ,  m a s 
nunca esquecer o Capital 
Humano que, para nós, é 
simplesmente o mais im-
portante neste negócio 
porque as pessoas estão 
sempre em primeiro lugar.
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /FEV19

PAREDES
FUNDAÇÃO ALORD
AUDITÓRIO
Até ao dia 28 | Exposição  
 Máscaras, Mitos e Ritos  
de Balbina Mendes 

Dia 23 | Concerto  
Variações a partir de um Coração  
Quarteto Contratempus

Biblioteca 
Escritor do mês | Jorge de Sena

Dia 7 | 10h00 | Teatro para os mais 
jovens | Do livro para o palco  
A farsa de Inês Pereira 
Atrapalharte Produções Teatrais 

Dia 7 | 15h00 | T´Ulisses 
Atrapalharte Produções Teatrais

Dias 19, 21, 26 e 28 | 10h30  
Ateliê de Olaria  
por Maria Fernanda Braga

Dias 24 e 31 | 10h30  
Histórias de Encantar  
O que é o Amor? de Davide Calo

O leituras sugere…  
 Temas Infantojuvenis 
A fuga da ervilha de Pedro  
Seromenho e Patrícia Figueiredo

COOPERAÇÃO
Dia 6 | 14h30  
Expressão dramática 

Dia 12 e 27 | 14h30 
Artes Manuais | Silhueta em tela  
e Sapatinho em Eva

Dias 20 | 14.30  
Cinema | A Bela e o Monstro

PAREDES (CIDADE)
Dia 1 | 21h30 | Biblioteca Municipal 
Café Literário  
com Madalena Oliveira

Até 23 | Loja Interativa de Turismo  
Inauguração da exposição 
Filigrana “Do Amor à Arte”

Variações a partir de um coração 

A
lgumas das mais 
belas canções do 
Cancioneiro Po-

pular Português vão subir 
ao palco do Auditório da 
Fundação ALORD pelas vo-
z e s  d o  Q u a r t e t o 
Contratempus. 

O Quarteto começou 
com um grupo de quatro 
amigos que se encontra-
ram no decurso da sua li-
cenciatura na ESMAE e 
tem na sua génese a rein-
venção e recriação de re-
pertório de música tradi-
cional portuguesa do nor-
te do país trazendo-a para 
a contemporaneidade. A 
expressão máxima do con-
ceito resultou no espetá-

c u l o  q u e  d á  p e l o  n o m e 
“Variações a partir de um 
coração – Divertimento 

popular para um Quarteto 
Contratempus”. 

Agendado para o dia 23 

de fevereiro, o espetáculo 
interdisciplinar (com com-
posição de Fernando Lapa, 

texto de Eduarda Freitas e 
encenação de Catarina 
Costa e Silva) “tem uma ex-
traordinária singularidade 
estética”, no dizer dos res-
ponsáveis  do Quarteto 
Contratempus e conduz o 
espectador a uma viagem 
no tempo ao revisitar as raí-
zes da música tradicional 
portuguesa, “sem perder o 
sentido do presente e o ho-
rizonte do futuro, pelo pa-
trimónio musical” do Douro 
e Minho.

Todas as canções que 
vão subir  ao palco d´A-
LORD “permanecem na 
nossa memória coletiva e 
são reveladoras da identi-
dade das gentes do Norte, 
dos seus saberes, tradições 
e da sua relação com o terri-
tório”, acrescenta a fonte.

CONCERTO. Espetáculo, Divertimento popular para um Quarteto Contratempus, revisita a nossa memoria 
coletiva da música tradicional portuguesa. 

António Orlando  | texto

Uma mostra conjunta de 
trabalhos, da autoria de Célia 
Silva e António Aguiar, vai ser 
pela primeira vez exposta ao 
público na Casa da Cultura de 
Paredes. Célia Silva, expõe pela 
primeira vez quadros em acríli-
co que combinam cores forças 
e sensibilidade e que, de algu-
ma forma, deixam vaguear o 
sonho, dando-lhe forma e 
conteúdo.

Célia Silva está atualmente 
a trabalhar na Radio Jornal, no 
concelho de Paredes, a autora 
das telas em acrílico, nasceu e 
cresceu em Cinfães, tendo-se, 
mais tarde, mudado para a ci-
dade do Porto ingressando aí 
na Universidade e tendo con-
cluído os estudos em Direito 
em finais dos anos 90. Chegou a 
exercer a profissão de jurista 
durante os primeiros anos, mas 

foi a comunicação social que 
sempre despertou em si um 
amor incondicional e por isso, 
se tem mantido desde finais 
dos anos oitenta a trabalhar em 
radio e comunicação. Desde 
criança, foi colecionando dese-
nhos, pinturas e outras formas 
de arte.  Nesta mostra conjun-
ta, será possível ainda apreciar 
“um trabalho distinto, mas ain-
da assim fruto de uma enorme 

sensibilidade artística” da auto-
ria da António Aguiar.

O artista expõe igualmente 
pela primeira vez, trabalhos a 
carvão, com linhas muito pró-
prias protagonizando vários 
estados d'alma.

A arte e a escrita são duas 
das suas grandes paixões tendo 
editado recentemente o livro 
"Quando os ponteiros do reló-
gio pararam". Neste momento, 

o autor tem mais dois livros 
prestes a ser editados.

Nascido e crescido em Paço 
de Sousa, Penafiel, António 
Aguiar expõe o que em mo-
mentos únicos fez transpare-
cer para o papel com a ajuda do 
lápis, dedos e coração.

A mostra poderá será vista 
durante aproximadamente um 
mês na Casa da Cultura de 
Paredes.

"Horizontes" na Casa da Cultura 
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Beatriz Meireles lança livro

B
eatriz Meireles, 
atual vereadora 
com o Pelouro da 

Cultura na Câmara Munici-
pal de Paredes lança no pró-
ximo dia nove de fevereiro o 
livro “Depois da morte (um 
amendoal em flor)”. 

O lançamento da obra 
e s t á  a g e n d a d o  p a r a  a s 
21h30 no auditório da Es-
cola Secundária de Paredes, 
local onde Beatriz Meireles 
fez parte do seu percurso 
estudantil que a guiou para 
u m a  l i c e n c i a t u r a  e m 
Direito. 

Há pouco mais  de um 
ano, Beatriz Meireles assu-
miu o cargo de vereadora na 
autarquia paredense na se-
quência da vitória do PS nas 
eleições autárquicas. Antes 
já tinha feito o tirocínio po-
lítico na Oposição. 

“Depois da morte (um 
amendoal em flor)” é o no-
me do primeiro l ivro de 
Beatriz Meireles que retra-
ta de fio-a-pavio e por três 

gerações a história de uma 
família de Paredes. No caso 
a sua. 

A obra é editada pela 
Idiote e conta com distri-

buição nacional. “Depois da 
morte (um amendoal em 
flor)” estará presente nas 
principais livrarias do país a 
p a r t i r  d o  d i a  c i n c o  d e 
fevereiro. 

Segundo a editora o livro 
é uma “auspiciosa novela”, 
o n d e  B e a t r i z  M e i r e l e s 
apresenta ao leitor “com 
sensibilidade e raro tato li-
terário”, um texto que per-
corre, de fio-a-pavio e por 
três gerações a história de 
uma família de Paredes, 
“com a mestria de quem sa-
be retratar os sentimentos, 
o humor ou os afetos, bem 
como as cores, os odores ou 
os objetos que sempre os 
complementam e realçam”.

LANÇAMENTO. Família Meireles retratada pela pena da vereadora da Câmara de Paredes. Obra é apresentada na Escola Secundária.  

António Orlando  | texto

Biografia 

Beatriz Meireles nasceu a 30 de junho de 1985 em Paredes, 
onde habita. É licenciada e mestre em Direito, tendo exerci-
do, a maior parte do seu tempo, a advocacia. É atualmente 
Vereadora da Cultura, da Ação Social e do Turismo da Câma-
ra Municipal de Paredes. Durante alguns anos chegou a es-
crever para um jornal local.

IN-DEPOIS  
DA MORTE ...

"Nenhum tipo de 
objeto, outrora 
relevante, belo, 

permitia que o si-
lêncio tivesse sig-

nificado, senão 
apenas o signifi-

cado de uma exis-
tência dolorosa e 

inultrapassável. 
Nenhuma planta 
se manteria ver-
de, nenhum ani-
mal permanece-
ria ruidoso e ale-
gre, nem mesmo 

o periquito da 
gaiola de madeira 

trabalhada, que 
desaparecera du-

rante tantos e 
tantos anos."

ENTREVISTA

Progresso de Paredes 
(PP) - O que impeliu a Drª. 
Beatriz Meireles para a edi-
ção de “Depois da morte 
(um amendoal em flor)”?

Beatriz Meireles (BM) 
- A escrita é já um gosto 
antigo.  Escrevia umas 
crónicas para o extinto 
Forúm do Vale do Sousa e 
na altura foi-me feito es-
se desafio. Acabei por es-
crever este livro entre 
2015 e 2016. É um hobby 
como outro qualquer. Um 
escape. Agora que estou 
numa ocupação. 

PP – Estamos perante 

um livro autobiográfico 
de cariz familiar. Pode-
mos defini-lo assim?

BM – É o gosto pelas 
pessoas,  pelas coisas,  
pelas flores. O próprio  
t í t u l o  d e  “a m e n d o a l ”,  
vai buscar a lógica de paz, 
depois de uma pessoa  
ter conseguido ultrapas-
s a r  a s  c o i s a s  m e n o s  
boas na vida, há um mo-
mento de viragem. Neste 
livro há sempre uma lógi-
ca de esperança no ser 
humano que pode ser 
sempre melhor. Não é au-
tobiográfico, mas obvia-
mente tem muito de mim, 

d o  m e u  p a i ,  d a  m i n h a 
mãe, dos meus tios, dos 
meus primos,  de toda 
g e n t e  q u e  s e  c r u z a 
comigo. 

PP – Por força das 
atuais funções na Câma-
ra de Paredes, este livro 
não é um risco excessivo 
de exposição publica?

BM – A exposição pu-
blica já é muita por isso é 
agora que não faz dife-
rença a publicação deste 
livro, porque a exposição 
já existe. De facto, estou 
a ter mais exposição pú-
blica do que aquilo que 

imaginava iria ter. Mas 
por outro lado, também 
se conseguir ajudar a le-
var o nome de Paredes 
mais longe… porque não? 
Mas eu não quero que as 
coisas se confundam. Es-
te livro é da Beatriz Mei-
reles que, por acaso, gos-
ta de escrever e escre-
veu-o ainda antes de ter 
as atuais funções que de-
sempenha na autarquia. 

 
PP – A primeira expe-

riência na escrita é para 
ter continuidade?

BM – Já estou a escre-
ver outro. Não sei é quan-

to tempo é que irá demo-
rar  a  estar  concluído. 
Agora a minha ocupação 
é muito maior. Vai com 
certeza demorar mais 
tempo a estar concluído 
[risos]. O tempo disponí-
vel é muito menor. Se ca-
lhar vou reduzir à televi-
são, se calhar vou reduzir 
a  m i n h a  p a r t i c i p a ç ã o 
noutros afazeres em casa 
para poder responder a 
este novo projeto.

PP – O seu percurso 
profissional e político 
roubou às letras uma 
escritora? 

BM – Eu ainda não sou 
escritora. Considero-me 
uma aprendiza de escri-
tora. Esta novela não é 
uma obra-prima, mas é 
um começo. Mas preten-
do continuar a escrever. 
A política logo se verá, 
mas também estou a gos-
tar muito desta experiên-
cia política. Julgo que es-
tamos a fazer coisas mui-
to interessantes. Uma 
coisa não impede a outra. 
O ser humano é feito de 
diversas vertentes e di-
mensões. É só aprovei-
tarmos aquilo que mais 
gostamos de fazer.
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MANUEL PINTO DE SOUSA
Faleceu no dia 30 de janeiro com 90 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes  
e residente na Rua da Quinta, n.º 1323,  
Vila Cova de Carros, Paredes. Era casado  
com Maria da Graça Alves Pereira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada domingo, dia 3 de fevereiro às 11:15 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

EMÍLIA BARBOSA 
MACHADO
Faleceu no dia 23 de janeiro com 86 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 

em Louredo, Paredes. Era viúva de António Neto.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

 LOUREDO / PAREDES

FALECEU

ARMINDA ALVES SOARES
Faleceu no dia 22 de janeiro com 83 anos.  
Era natural e residente em Lordelo, Paredes. 
Era viúva de Júlio Ferreira Carneiro.

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MENDONÇA 
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 16 de janeiro com 59 anos.  
Era natural de Beire-Paredes e residente  

em Bitarães, Paredes.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MARISA MANUELA 
DIAS DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 17 de janeiro com 40 anos. 

 Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Av. Pe. Manuel Pinto Preda, 

n.º 853, Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

TERESA NUNES 
DE SOUSA BRÁS
Faleceu no dia 24 de janeiro com 65 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros –  
Paredes e residente na Rua de Peneirada,  

n.º 36, Mouriz, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada domingo, dia 3 de fevereiro às 11:15 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ARMANDO BARBOSA 
DA SILVA
Faleceu no dia 17 de janeiro com 68 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Corujeira, nº 145, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Maria do Carmo Moreira de Oliveira 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  
LORDELO/PAREDES

FALECEU

HÉLDER JOSÉ BARROS 
MOTA DA SILVA
Faleceu no dia 22 de janeiro com 37 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 
e residente na Rua dos Combatentes, n.º 17 

(Parteira), Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por 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  
DA CUNHA BARROS
Faleceu no dia 22 de janeiro com 77 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 
Av. 13 de Maio, n.º 498, Duas Igrejas, Paredes. 

Era casado com Maria Alexandrina Ribeiro Gonçalves Barros.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 
(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

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

FALECEU

PAULO ALEXANDRE 
MEIRELES DE BRITO
Faleceu no dia 25 de janeiro com 47 anos.  
Era natural de Angola e residente  
na Rua de Belo Horizonte, n.º 320, Cete,  

Paredes. Era solteiro.

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

MABILDE RIBEIRO 
DE ARAUJO LOUREIRO
Faleceu no dia 19 de janeiro com 90 anos.  
Era natural de Madalena-Paredes e residente 
na Rua D. Rosalina Guimarães, n.º 53, Paredes. 

Era viúva de Altino da Natividade Ferreira Loureiro.

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

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

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes. 

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

FALECEU

ANA PINTO
Faleceu no dia 23 de janeiro com 99 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  
na Rua da Devesa, n.º 107, Mouriz, Paredes.  
Era viúva de António Pinto Soares de Almeida.

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

ERNESTO COELHO  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 17 de janeiro com 76 anos.  
Era natural de Esmoriz-Ovar e residente  
na Av. Srª. do Vale, n.º 174, 1º Drt. Cete, Paredes. 

Era casado com Maria Deolinda Ribeiro Soares.

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

HILSA DA COSTA BARBOSA
Faleceu no dia 21 de janeiro com 81 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  
na Rua da Liberdade, n.º 131, Cete, Paredes.  
Era casada com José Guilherme da Cunha 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

MARIA  
MADALENA MOREIRA
Faleceu no dia 23 de janeiro com 89 anos.  
Era natural de Baltar – Paredes e residente 
na Rua do Areal, n.º 103, Baltar, Paredes.  

Era viúva de Hipólito Coelho Oliveira.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ROSALINA MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 24 de janeiro com 90 anos.  
Era natural de Vilela - Paredes e residente na  

Av. de S. José, n.º 112, Vilela, Paredes. Era viúva de Joaquim da 
Silva Ferreira Leal.

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

VILELA/PAREDES
Funerária Val de Sousa, (Gerência de José Paulo Couto), Rua de Santo Estêvão, n.º 97 

Vilela- Paredes - Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA/PAREDES

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MOURA DE CARVALHO
Faleceu no dia 26 de janeiro com 87 anos.  
Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era viúva de Alberto Ferreira das Neves.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO/ PAREDES

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

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

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520

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

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 

condolências
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PUBLICIDADE

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Gasóleo Aquecimento

BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007
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