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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

D
esde muito jovem nunca gostei 
do termo “Casa de Pasto”, mas 
era assim como se identifica-

vam os restaurantes das Pensões existen-
tes antes da década de trinta do século pas-
sado. Ainda bem que se alterou a designa-
ção, porque o impacto sugestivo não era 
muito favorável. Tal como eu, também ou-
tros não gostavam. E assim, José Pinto de 
Sousa, que herdou a Casa de Pasto Retiro, 
fundada em 1805 na Avenida da República, 
mudou-lhe o nome para Casa Retiro. Casou 
em segundas núpcias, com Ana Pinto da 
prestigiada família da Casa do Cruzeiro de 
Mouriz, que facilmente se adaptou ao 
grande movimento da casa de comida mais 
antiga de Paredes. Ana Pinto implementou 
um novo dinamismo, dando ao espaço 
maior projeção como ponto de encontro 
dos amantes do desporto, do teatro e dos 
grandes negócios da terra, criando um de-
susado ambiente noturno com belos petis-
cos, as famosas papas de serrabulho, o ba-
calhau assado e os saborosos bifes de ce-
bolada. Em dias de festa e nas feiras do mês 

apresentava aos seus 
clientes, que vinham dos 
concelhos vizinhos, o ca-
brito da região, prepara-
do com um molho espe-
cial e que era conhecido 
como o “cabrito à D. Ana 
do Retiro”, considerado 
de muito bom sabor. Ana 
Pinto fazia da matança 
do porco festas especiais 
para clientes específi-
cos, que colaboravam de 
forma entusiástica e tra-
ziam os amigos e familia-
res para o repasto com rojões e caldo ver-
de. Era na Casa Retiro que se preparavam 
as tão famosas peças de teatro para serem 
exibidas no palco dos Bombeiros locais e 
em todas as freguesias do concelho, assim 
como os convívios de amigos na conversa 
sobre política, negócios e no “corte” contra 
os voluntários da Legião Portuguesa que se 
incorporavam localmente para conseguir 
melhor emprego. Mãe de quatro filhos, 

criados com muito rigor, 
foi uma guerreira na luta 
p e l a  m a n u t e n ç ã o  d o 
prestígio da Casa do Re-
tiro, que atraía dezenas 
de motoristas e viajan-
tes que circulavam pela 
estrada nacional  que 
atravessava a Vila de Pa-
redes. Também no perío-
do crítico de pobreza, 
pós IIª Guerra Mundial, 
acolhia os pobres da fre-
guesia aos sábados,  a 
quem ajudava com as 

suas generosas esmolas, no sentido da prá-
tica do bem. Nascida em 1912, viveu em 
ambiente de boas relações familiares e pú-
blicas que a levaram à estima de quem a 
conheceu e admirou, com o trato de “D. 
Ana do Retiro” ou simplesmente “Aninhas 
do Retiro”. Faleceu em 1977, deixando a 
família e os amigos enlutados pela grande-
za do carinho que a todos dispensava. As-
sim será recordada.

Ana Pinto (Casa Retiro)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

D
e acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde, a 
obesidade é a segunda 

principal causa de morte no mundo 
que se pode prevenir, logo a seguir 
ao tabagismo.
Alguns casos de crianças obesas 
começam ainda na gravidez da 
mãe, seja devido a maus hábitos 
alimentares ou excesso de peso ad-
quirido durante a gestação ou já 
instalado anteriormente.
Uma criança obesa está em risco 
de vir a desenvolver sérios proble-
mas de saúde durante a sua adoles-
cência e na idade adulta. Apresenta 
maior probabilidade de desenvol-
ver doenças cardiovasculares, hi-
pertensão, diabetes, asma, apneia 
do sono, entre outras. Para além 
disto, existe uma maior propensão 
para sofrer discriminação, o que 
acaba por afetar a sua auto-estima. 
Alguns estudos mencionam ainda 
a quebra no rendimento escolar.
O combate à obesidade deve fo-
car-se na prevenção, incutindo 
desde cedo hábitos alimentares 
saudáveis nos mais novos. Algo 
pouco compatível com a oferta que 
encontramos nos dias de hoje, com 
venda produtos alimentares ex-
cessivamente açucarados, de que 
são exemplo alguns cereais de pe-
queno almoço e bolachas.
As crianças aprendem por imita-
ção. Tendem a imitar as pessoas 
mais próximas, representando os 
pais, na maioria dos casos, o mode-
lo a seguir, e funcionando deste 
modo como exemplo.
Se o exemplo familiar incentivar a 
uma alimentação saudável, será 
mais fácil incutir nas crianças hábi-
tos alimentares saudáveis, com 
consumo de alimentos muitas ve-
zes rejeitados, como é o caso dos  
legumes e frutas. Outro fator mui-
to importante é a prática de ativi-
dade física, que deve ser frequente, 
de modo a evitar as situações de 
sedentarismo (longos períodos 
sentados, seja a ver televisão ou a 
jogar).

Obesidade 
infantil 

C
om um brilhozinho nos 
olhos e a saia rodada escan-
caraste a porta do bar. 

Trazias o cabelo aos ombros pas-
seando de cá para lá como as ondas do 
mar. 

“Conheço tão bem esses olhos e 
nunca me enganam” disse eu “O que é 
que aconteceu, diz lá!”. 

E com o tal brilhozinho nos olhos 
disseste:

“É que hoje fiz um amigo E coisa 
mais preciosa no mundo não há.” 

E a um amigo, maior que o pensa-
mento, se diz: Por essa estrada, Amigo, 
Vem! 

Não percas tempo porque o vento, 
é nosso amigo também.

E a todo aquele amigo que vier por 
bem se diz que é benvindo e que traga 
um amigo também! Ou, se o não trou-
xer, que traga o que um amigo tem.

Sendo mais rigoroso, quando se 
tem um amigo, não é importante o que 
ele tem, mas o que nós temos nele, so-
bretudo confiança.

Meu amigo é aquele em quem con-
fio, e quanto mais confio, mais meu 
amigo ele é.

Por isso a traição é algo de subjeti-
vo: tem mais a ver com quem trai do 
que aquilo com que se é traído.

A amizade é, até, algo mais sólido 
que o Amor, que resiste ao Amor, mas 
que raramente lhe sobrevive.

É para mim um grande mistério que 
tenha de ser assim.

A amizade, na verdade, é coisa rara 
e difícil de manter em estado puro.

A amizade é algo que não se pode 
cobrar: “És meu amigo, faz isto por 
mim” … é algo que não existe, que des-
trói a amizade.

A amizade é algo por que se espera, 
mas que às vezes não nos encontra.

 
Quanto vale um amigo? Pelo me-

nos uma caneta de ouro.
Como a que Getúlio Vargas deu a 

Tancredo Neves, o amigo certo nas ho-
ras incertas, com um abraço, na noite 
de 24 de agosto de 1954, em que se 
suicidou.

Termino como comecei, com Sérgio 
Godinho:

Com um brilhozinho nos olhos, 
Guardei um amigo que é coisa que vale 
milhões, porque coisa mais preciosa 
no Mundo não há.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Com um brilhozinho nos olhos vi um amigo
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Sindicato dos enfermeiros denuncia  
"situação caótica" nas urgências de Penafiel
SAÚDE. Camas na urgência estão de tal forma próximas umas das outras que os doentes se podem tocar com as mãos. Um risco para 
a saúde dos utentes e dos profissionais, devido ao perigo de propagação de infeções.

O 
S i n d i c a t o  d o s 
Enfermeiros 
Portugueses 

(SEP) denunciou na passada 
terça-feira, dia 15 de janei-
ro, "a situação "caótica e de-
primente" do serviço de ur-
gência do hospital de Pena-
f i e l ,  o n d e  d e z e n a s  d e 
doentes aguardam uma va-
g a  p a r a  p o d e r e m  s e r 
internados. 

"É uma situação caótica. 
Eu já não me recordo de ver 
uma situação tão deprimen-
te como esta", afirmou Fáti-
ma Monteiro, dirigente do 
SEP.

A sindicalista falava em 
conferência de imprensa, 
junto ao Hospital  Padre 
Américo, em Penafiel, onde, 
disse, se observa a situação 
mais grave do distrito do 
Porto.

Aos jornalistas referiu 
que encontrou 31 doentes 
em macas na urgência a 
aguardar internamento de-
vido à insuficiência de ca-
mas no hospital  para os 
receber.

Fátima Monteiro referiu 
que as camas na urgência 
estão de tal forma próximas 
u m a s  d a s  o u t ra s  q u e  o s 
doentes se podem tocar 
com as mãos, o que conside-
ra um risco para a saúde dos 
utentes e dos profissionais, 
devido ao perigo de propa-
gação de infeções.

A sindicalista acrescen-
tou não compreender o que 
se passa no hospital de Pe-
nafiel, que disse não ter es-

trutura física para acolher 
mais doentes, ao mesmo 
tempo que, no mesmo Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa, na unidade de Ama-
rante, há espaço com boas 
c o n d i ç õ e s  q u e  e s t á 
subaproveitado.

A dirigente refere que o 
problema seria resolvido 
com a criação em Amarante 
de mais camas para interna-
mento, o que representaria 
um investimento que esti-
mou em cerca de dois mi-
lhões de euros, que só não 
foi ainda realizado, referiu, 

por falta de verbas por par-
te da tutela.

"Não se compreende es-
ta cegueira económica e 
economicista. Está ali um 
elefante branco desocupa-
do", exclamou, referindo-se 
ao hospital de Amarante.

Fátima Monteiro negou, 
por outro lado, que as dificul-
dades do hospital Padre 
Américo sejam de caráter 
sazonal, apesar de, reconhe-
ceu, se tornar ainda mais 
complicado com os surtos de 
gripe. Referiu, a propósito, 
que há cerca de três a qua-

tros anos é habitual ver-se 
doentes nos corredores do 
serviço de medicina, devido à 
f a l t a  d e  c a p a c i d a d e  d e 
internamento.

A insuficiência de enfer-
meiros no CHTS é outro pro-
blema com anos e identifica-
do pelo SEP. A dirigente esti-
ma que no caso do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa faltem cerca de 20 enfer-
meiros, situação que se nota 
também na urgência com a 
degradação do serviço pres-
tado aos doentes.

O Centro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa comentan-
do as dificuldades que se 
observam na urgência, refe-
riu que "a situação está a ser 
acompanhada e foram con-
tratados mais enfermeiros 
e assistentes operacionais 
que vão permitir, não só re-
forço do número de efeti-
vos,  como também a sua 
distribuição nos turnos e 
nos postos de trabalho".

Assinalando que "o pe-
ríodo sazonal leva a que se 
verifique um aumento da 
afluência ao serviço de ur-
gência", a administração as-
sinalou que "foi definido um 
plano de contingência sazo-
nal que tem levado a um au-
mento do número de camas 
e à afetação de mais recur-
sos de acordo com as auto-
rizações obtidas da tutela".

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, com unida-
des hospitalares em Pena-
fiel e Amarante, serve uma 
população de cerca de 540 
mil habitantes, de 12 conce-
lhos. Nas últimas semanas 
t e m - s e  r e g i s t a d o  u m a 
afluência elevada de doen-
tes aos serviços de urgência 
dos dois hospitais.

António Orlando  | texto

Mais de três anos à espera de consulta de cardiologia no hospital de Penafiel

Se o caso for prioritário, a 
espera no hospital Padre 
Américo ronda os 140 dias, 
mais  de quatro meses e 
meio. A culpa é da qualidade 
dos serviços diz o presiden-
te do conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa (CHTS).

Confrontado com os nú-
meros que colam o rótulo de 
lentidão ao serviço de car-

diologia do Hospital Padre 
Américo, Carlos Alberto, diz 
que o CHTS está a pagar a 
fatura do sucesso. “Pelo fac-
to de termos um serviço de 
cardiologia muito bom, mui-
to atrativo e que gera muita 
confiança na população e 
nos colegas dos ACES [Cen-
tros de Saúde] faz com que 
depois haja um aumento de 
referenciação. No ano pas-
sado tivemos 74% de cresci-
mento de referenciação dos 
doentes dos ACES para o 

CHTS. Ainda que contínua-
mos acrescer, todos os anos, 
em consulta continua a não 
chegar”.

Os últimos dados dispo-
níveis do Ministério da Saú-
de, relativos a 2018, reve-
lam que um doente que seja 
encaminhado pelo médico 
de família como não urgente 
espera em média por uma 
consulta em cardiologia três 
anos e meio (1307 dias). Se o 
caso for prioritário a espera 
é de 417 dias e muito priori-

tário de 143 dias, mais de 
quatro meses. Números que 
estão bem acima dos tem-
pos máximos de resposta 
definidos pelo Ministério da 
Saúde. O CHTS tem ao servi-
ço nove especialistas de car-
diologia, um número que é 
manifestamente insuficien-
te para as necessidades da 
uma população superior a 
meio milhão de habitantes 
que está referênciada nos 
Hospitais padre Américo, 
em Penafiel e de Amarante. 

“Para uma resposta muito 
rápida precisavamos de 
mais quatro especialistas 
em cardiologia, que ainda 
assim não ia chegar para as 
necessidades, mas com mais 
quatro especialistas íamos 
ter capacidade de ir dando 
resposta a essa lista de espe-
ra de consulta de uma forma 
mais ativa”, garante Carlos 
Alberto. 

Não há no país nenhum 
hospital com lista de espera 
semelhante à do Padre Amé-

rico. O segundo hospital 
mais lento na resposta aos 
problemas de cardiologia é o 
Hospital da Guarda, onde 
um doente com prioridade 
normal tem de esperar dez 
meses e meio por uma con-
sulta (323 dias). No ranking 
dos mais lentos nas respos-
tas aos problemas do cora-
ção seguem-se os hospitais 
de Peniche, no oeste, com 
226 dias e o de Hospital de 
Guimarães com 207 dias de 
espera por uma consulta.

António Orlando  | texto

Fátima Monteiro do 
Sindicato dos Enfermeiros
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Acidente em França mata 
emigrante de Bitarães

Dono de restaurante humilhava a mulher em frente aos clientes

Paredes participou em conferência parlamentar 
sobre distribuição de eletricidade em baixa tensãoUm emigrante de 37 anos morreu no dia 7 

de janeiro, em França, na sequência de um aci-
dente de viação.

José Francisco Moreira da Silva foi vítima 
de um acidente de viação, na cidade de Sainte-
-Sabine-Born, ao sul de Bergerac, na fronteira 
entre Dordonha e Lot-et-Garonne. O carro 
em que seguia entrou em despiste, tendo ca-
potado várias vezes. José Silva não resistiu à 
gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O homem que tinha residência fixa em Bi-
tarães, estava emigrado há seis anos em Fran-
ça, onde trabalhava como agricultor, numa 
quinta. 

José Silva, era natural de Castelões de Ce-
pêda, mas vivia com a mulher e as duas filhas, 
uma de 15 e outra de nove anos, em Bitarães.

Um empresário da 
restauração do conce-
lho de Paredes foi deti-
do por violência domés-
tica. Durante mais de 
25 anos, o individuo te-
rá infligido agressões, 
maus tratos e ameaças 
de morte à mulher.  Al-
guns dos atos violentos 

foram praticados em 
frente de clientes do 
restaurante que o casal 
g e r e  n o  c o n c e l h o  d e 
Paredes.

No final do ano, de-
pois de mais um ato vio-
lento a mulher decidiu 
sair de casa. Uma deci-
são que levou a que o 

empresário de 48 anos 
voltasse a agredir a es-
posa e fosse detido pela 
GNR pelo crime de vio-
lência doméstica. 

A  v í t i m a ,  t a m b é m 
com 48 anos, viveu sem-
pre na sombra do mari-
do.  Nos dias em que o 
homem se mantinha só-

brio, a convivência entre 
ambos era menos tu-
multuosa, mas sempre 
que o empresário bebia 
álcool a mais os proble-
mas estavam garanti-
dos.  Nestas ocasiões, a 
mulher era insultada em 
pleno restaurante e alvo 
de públicas humilha-

ções. Após queixa na 
GNR, os militares do Nú-
cleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Especi-
ficas da GBR de Penafiel 
deteve o agressor. Pre-
sente a um juiz de ins-
trução  criminal  ficou 
impedido de contactar 
com a esposa.

A Assembleia da Repú-
blica realizou no dia 15 de 
janeiro no Palácio de S. 
Bento uma conferência 
sobre distribuição de ele-
t r i c i d a d e  e m  b a i x a 
tensão. 

Os novos contratos de 
concessão, cujo lança-
mento dos concursos pú-
blicos foi suspenso em 
novembro passado, deve-
rão entrar agora numa 
nova fase. 

Os municípios pode-
rão vir a explorar, direta-

mente, as redes de distri-
buição  de eletricidade em 
baixa tensão, estando a 
viabilidade desta solução 
dependente das decisões, 
designadamente políti-
cas, que sejam tomadas, 
nos próximos meses, a ní-
vel nacional.  O concelho 
de Paredes fez-se repre-
sentar, nomeadamente, 
pelo Vice-presidente da 
Câmara, Francisco Leal e 
pelo atual presidente da 
Fundação ALord, Francis-
co Ramos.
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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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Tremoço pode ajudar  
na prevenção do cancro colorretal 
SAÚDE. A tese é defendida pelo grupo de investigadores “Plants for Health and Nutrition”, do Instituto Superior de Agronomia (ISA) 
da Universidade de Lisboa. Investigação desenvolve soluções inovadoras, com recurso à Biologia, no âmbito da saúde das plantas e 
dos seres humanos.

U
ma equipa de in-
vestigadores do 
Instituto Superior 

de Agronomia da Universida-
de de Lisboa, liderada pelo 
professor catedrático Ricar-
do Boavida Ferreira desco-
briu que o tremoço contém a 
substância bioativa deflami-
na, um inibidor de inflamação 
do tipo proteico, que atua nas 
d o e n ç a s  d o  s i s t e m a 
digestivo. 

A deflamina poderá ser ad-
ministrada através da inges-
tão de uma bolacha contendo 
um extrato rico nesta proteí-
na, com um efeito supressor 
de duas enzimas muito espe-
cíficas e envolvidas no pro-
cesso inflamatório e tumoral: 
Metaloprotease-2 e a Meta-
loprotease-9 (MMP-2 e 
MMP-9).

“Descobriu-se que alguns 
alimentos têm inibidores 
muito específicos destas en-
zimas e que funcionam se fo-
rem introduzidos numa dieta 

preventiva porque vão inibir 
o desenrolar do processo in-
flamatório”, explicou Ana Li-
ma, em declarações ao site 
Online Saúde. A investigado-
ra acrescenta que “hoje em 
dia é muito comum as pessoas 
terem doenças inflamatórias 
do intestino e os sintomas co-
mo as intolerâncias, as dores 
de barriga e o inchaço que 
muitas vezes sentem têm a 
ver com a atividade aberrante 
da MMP9. Se inibirmos esta 
enzima, à partida consegui-
mos prevenir que se torne 
num processo crónico, o que 
está associado a uma maior 
probabilidade de desenvolvi-
mento de tumores. Existe 
uma relação comprovada em 
como pessoas que têm estas 
doenças crónicas do sistema 
digestivo podem, mais tarde, 
desenvolver cancro do colón, 
o segundo cancro que mais 
m a t a  a  n í v e l  m u n d i a l ”, 
explica.

Ana Lima reforça ainda 
que a sua equipa foi uma das 
primeiras a encontrar um ini-
bidor de inflamação do tipo 

proteico. Os benefícios de 
trabalhar com proteínas pas-
sam por desenvolver novas 
“formas de introduzir na ali-
mentação compostos que 
têm bioatividade, que são 

bons para a saúde e que não 
induzem toxicidade. Neste 
caso, é ainda melhor porque 
[a deflamina] atua nas doen-
ças do sistema digestivo. Os 
testes preliminares mostram 

que não é degradada pelo sis-
tema digestivo e não é absor-
vida para a corrente sanguí-
nea, o que significa que não 
vai ter efeitos secundários no 
nosso corpo, mas sim uma 

ação localizada na zona infla-
mada ou no próprio tumor”. 
Tal foi comprovado em diver-
sos testes, incluindo ensaios 
em modelos animais que se 
traduziram em resultados po-
sitivos “a proteína teve uma 
atividade muito forte em re-
duzir a inflamação, o estresse 
oxidativo e as lesões causadas 
pela colite”, testemunha a 
investigadora.

A utilização desta proteína 
como suplemento alimentar 
na prevenção das doenças in-
flamatórias intestinais e no 
cancro colorretal é atualmen-
te o foco do trabalho destes 
investigadores tendo valido à 
equipa o prémio BfK Awards 
na competição Food and Nu-
trition Awards, na edição de 
2018. No futuro, está previs-
ta a realização de novos en-
saios clínicos que dê continui-
dade aos estudos realizados 
nesta área e de novos testes 
que verifiquem a eficácia da 
deflamina na prevenção de 
outras doenças, dermatológi-
cas por exemplo, ou de outros 
tipos de cancro.

António Orlando  | texto

Origem tremoço

Embora Paredes ain-
da seja conhecido por 
alguns como a terra 
dos tremoceiros, o 
tremoço nasceu no 
Alentejo, uma região 
pobre em plantas e de 
clima seco levando a 
que estes organismos 
necessitem de desen-
volver as suas defesas. 
Esta planta “investiu 
em proteínas bioati-
vas e nos alcaloides 
que ironicamente têm 
algumas propriedades 
antidiabéticas ainda 
que, se ingeridos em 
grande quantidade, 
sejam tóxicos”, explica 
o investigador Ricar-
do Boavida Ferreira. 

Luís Pedro Martins é candidato único à  
Turismo Porto e Norte de Portugal

O Diretor Executivo da 
Torre dos Clérigos, no Porto, 
Luís Pedro Martins, é candi-
dato único a Presidente da 
Turismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP).

As eleições estão marca-
das para esta sexta-feira, 18 
de janeiro, na sede da TPNP, 
em Viana do Castelo, entre as 
14h e as 18h.  

Melchior Moreira, o anti-
go presidente da TPNP, foi 
destituído recentemente da 
função de presidente da Co-

missão Executiva da TPNP e 
está em prisão preventiva 
desde o final do ano de 2018 
no âmbito da Operação Éter, 
uma investigação em curso da 
Polícia Judiciária sobre uma 
alegada viciação de procedi-
m e n t o s  d e  c o n t ra t a ç ã o 
pública.

A lista única de Luís Pedro 
Martins, surge “em nome da 
coesão regional e da impor-
tância do setor do Turismo 
para a economia da região 
Norte”, justificou fonte da En-

tidade de Turismo do Porto e 
Norte de Portugal. 

O ex-presidente da Câma-
ra de Miranda do Douro, Júlio 
Meirinhos, que a 12 de de-
zembro foi o primeiro a anun-
ciar a sua candidatura à TPNP, 
desistiu e vai ser convidado 
para integrar o “Conselho 
Consultivo”, um órgão que vai 
ser criado no futuro.

A lista única mantém Iná-
cio Ribeiro (PSD), ex-Presi-
dente da Câmara de Felguei-
ras, como candidato a vice-

-Presidente da Comissão 
Executiva da TPNP e Vítor 
Paulo Pereira, Presidente da 
Câmara de Paredes de Coura, 
como Vogal  à  Comissão 
Executiva.

João Manuel Esteves, Pre-
sidente da Câmara de Arcos 
de Valdevez, é o candidato a 
Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral da TPNP e 
Ângelo Manuel Moura, Presi-
dente da Câmara de Lamego, 
é o candidato a secretário da 
Mesa da Assembleia Geral.

P a r a  o  C o n s e l h o  d e 
Marketing estão propostos a 
AETUR, Município de Mace-
do de Cavaleiros, Termas de 
Vizela, HT Douro, Invest Bra-

ga, Taipas Turitermas, Asso-
ciação de Comerciantes do 
Porto e a Associação da Hote-
laria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP).



8 Sexta-feira 18 de Janeiro de 2019  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

EXTRATO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, neste Cartório, no dia 27 de dezembro de 2018, exarada de fls. 97 a fls. 101 do livro de notas para Escrituras Diversas nº 148-A, foi lavrada 

uma escritura de Justificação Notarial, na qual foi justificante: ---------

DANIEL ÂNGELO OLIVEIRA MAGALHÃES, CF 219 961 085, divorciado, natural da freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo, residente no Largo das Lavouras, nº 12, cave direito traseiras, en-

trada 7, na freguesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia, titular do cartão de cidadão da República Portuguesa com o número de identificação civil 10967982 2 ZX4 válido até 02/07/2028.  

Mais certifico que ele, nessa escritura, declarou que é dono e legítimo possuidor, dos seguintes bens imóveis, todos sitos na freguesia de Cete, concelho de Paredes:  

VERBA UM: Prédio misto composto por uma casa térrea sobradada e telhada com quintal, com a área coberta de cento e noventa e oito metros quadrados e a área descoberta de novecentos e dez 

metros quadrados e um cerrado , a cultura, ramada e pastagem, com a área de quatro mil, novecentos e dez metros quadrados, sito no lugar de Além, Rua de Além, nº 89, descrito na Conservatória de Re-

gisto Predial de Paredes sob o número mil, quinhentos e seis, de Cete, inscrito na matriz sob o artigo urbano 225 com o valor patrimonial de €35.810,00 e o artigo rústico 184 (que corresponde aos arti-

gos rústicos 839, 840 e 1201 da anterior matriz rústica) com o valor patrimonial de €121,69, ao qual atribui o valor global de trinta e seis mil euros (sendo trinta e cinco mil, oitocentos e dez euros, o valor 

atribuído ao artigo urbano e cento e noventa euros, o valor atribuído ao artigo rústico). VERBA DOIS: Prédio urbano composto por uma casa térrea e telhada com quintal, com a área coberta de vinte 

metros quadrados e a área descoberta de trinta metros quadrados e uma casa térrea sobradada e telhada com quintal, com a área coberta de quarenta e oito metros quadrados e a área descoberta de 

setecentos e oitenta metros quadrados, sito no lugar de Além, Rua de Além, descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes sob o número mil, quatrocentos e oitenta e nove, de Cete, inscrito 

na matriz sob o artigo urbano 223 com o valor patrimonial de €3.880,00  e o artigo urbano 226 com o valor patrimonial de €9.880,00, ao qual atribuem o valor global de treze mil, setecentos e sessenta 

euros (sendo de três mil, oitocentos e oitenta euros, o valor atribuído ao artigo urbano 223 e de nove mil, oitocentos e oitenta euros, o valor atribuído ao artigo urbano 226). VERBA TRÊS: Prédio rústi-

co, denominado Lameiro do Prego ou Lameiro do Rio, composto por cultura, com a área mil, trezentos e oitenta metros quadrados, a confrontar de norte e poente com Maria Nazaré Luís Moreira dos 

Santos, de sul com caminho e de nascente com Ribeiro, sito no lugar de Além, descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes sob o número mil, quinhentos e sete, de Cete, inscrito na matriz 

sob o artigo rústico 209 (que corresponde ao artigo 848 da anterior matriz rústica) com o valor patrimonial de €34,46, ao qual atribuem o valor de cem euros. VERBA QUATRO: Prédio rústico, denomi-

nado “Campo dos Covelos”, composto por cultura, com a área três mil, setecentos e cinquenta metros quadrados, sito no lugar de Além, a confrontar de norte e nascente com caminho, de sul com Maria 

Nazaré Moreira Luís dos Santos e de poente com Abel Teixeira Moreira, descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes sob o número mil, trezentos e dezasseis, de Cete, inscrito na matriz sob 

o artigo rústico 210 (que corresponde a metade do artigo 834 da anterior matriz rústica) com o valor patrimonial de €51,52 ao qual atribuem o valor de duzentos euros. Que os prédios acima identifica-

dos sob as verbas um, dois, três e quatro encontram-se registados pelas inscrições AP. 2 de 1947/10/10, AP.3 e 1947/10/19, AP. 1 de 1952/04/19, AP. 1 de 1953/01/06, AP. 1 de 1957/11/25, a favor de 

Vitorino Moreira Coelho (na proporção de sete catorze avos no estado de viúvo e cinco catorze avos no estado de casado), de Jorge Aguiar Moreira Coelho, solteiro, maior (na proporção de um catorze 

avos) e de Raul Aguiar Moreira Coelho, solteiro, maior (na proporção de um catorze avos). Que quanto ao prédio acima identificado sob a verba quatro encontra-se ainda registada, pela inscrição Ap. 2 

de 1932/10/18, uma aquisição de água dos três tanques a favor de Vitorino Moreira Coelho, casado. Que no ano mil novecentos e noventa e sete, em dia em mês que não consegue precisar, aqueles titu-

lares inscritos venderam verbalmente os quatro prédios acima identificados sob as verbas um a quatro ao ora justificante (à data solteiro, maior) pelo que inexiste título formal que lhe permita efetuar o 

respetivo registo na Conservatória do Registo Predial e não tem o justificante possibilidades de obter o título respetivo já que desconhece o atual paradeiro dos referidos titulares inscritos ou dos seus 

herdeiros, caso já tenham falecido, encontrando-se os mesmos ausentes em parte incerta. Que, não obstante isso, ele justificante tem usufruído de todos os bens imóveis acima identificados sob as ver-

bas um a quatro e desde logo entrou na posse e fruição deles, em nome próprio, posse que assim detém há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. Que o justificante en-

trou na posse dos mesmos, ainda sendo solteiro, maior, tendo entretanto, casado uma única vez e sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria Manuel Amarante Costa, de quem entretanto se 

divorciou, pelo que todos os bens imóveis que agora pretende justificar mantém a natureza de seus bens próprios. Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com conheci-

mento de toda a gente, praticando sobre os bens todos os atos materiais de uso, habitando os prédios urbanos, reavivando as estremas dos prédios rústicos, tratando da sua conservação e limpeza, go-

zando todas as utilidades por eles proporcionadas, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal os prédios, quer suportando os respeti-

vos encargos de manutenção. Que, consequentemente, não dispondo de título formal suficiente para a dedução do trato sucessivo, pelos motivos atrás invocados, encontra-se se o ora justificante na 

posse dos prédios acima identificados sob as verbas um a quatro, desde aquela data, posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa fé, pelo que os adquiriu por usucapião, que ex-

pressamente invoca, justificando o direito de propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhes 

permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. 

MAIS certifico que ele, nessa escritura, declarou ainda, que é dono e legítimo possuidor, do seguinte bem imóvel: VERBA CINCO: Prédio rústico, denominado “Cavada do Heitor, composto por pi-

nhal, sito no lugar de Cavada do Heitor, na freguesia de Cete, concelho de Paredes, com a área três mil, trezentos e noventa metros quadrados, a confrontar de norte com José Moreira Barbosa, sul com 

caminho, de nascente com Maria Fernanda Lopes Moreira e de poente com Agostinho Machado Miranda, não descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz 

sob o artigo 19, com o valor patrimonial de €25,48 ao qual atribui o valor de cem euros. Que não é detentor de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio.  

Que o mesmo veio à posse dele, por volta do ano de mil novecentos e noventa e sete, em dia e mês que não consegue precisar (sendo  à data solteiro, maior), por compra verbal feita a Vitorino Moreira 

Coelho, viúvo e a Raúl Aguiar Moreira Coelho, solteiro, maior, ambos residentes que foram no lugar de Além, na freguesia de Cete, concelho de Paredes, ato que nunca foi formalizado. Que, não obstante isso 

e desde então tem usufruído do mesmo prédio, limpando-o, cortando o mato, avivando as estremas, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo de 

quem exercita direito próprio, sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à vista e 

com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos. Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde 

há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usucapião, que expressamente invoca, justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo 

de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. Que o justificante entrou na posse do acima identificado prédio, ainda 

sendo solteiro, maior, tendo entretanto casado uma única vez e sob o regime de comunhão de adquiridos com Maria Manuel Amarante Costa, de quem entretanto se divorciou, pelo que o bem imóvel que 

agora pretende justificar mantém a natureza de seu bem próprio. Que o prédio acima identificado sob a verba cinco não é nenhum dos descritos na referida Conservatória do Registo Predial sob os números 

mil e trezentos; mil, trezentos e dezasseis; mil, quinhentos e sete; mil quinhentos e oito e mil quinhentos e nove, da freguesia de Cete, nem com eles tem qualquer ligação.

 

A Notária,

 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira
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SOCIEDADE

EXTRATO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em quinze 

de janeiro de 2019, de fls. 117 a fls. 120 verso do livro de notas para Escrituras Diversas 

nº 149-A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foi justificante: -----

ALBANO CELSO BARBOSA LASCASAS AGUIAR, CF 196 606 705, divorciado, natu-

ral da extinta freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes, residente na Rua 

Padre Manuel Teixeira Melo, n.º 33, bloco D, 2º C, na freguesa de Perafita, Lavra e Santa 

Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, titular do cartão de cidadão da República Portu-

guesa como número de identificação civil 10180030 4 ZY0, válido até 24/07/2019.

Mais certifico que ele, nessa escritura, declarou o seguinte: 

I. Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, dos seguintes bens 

imóveis:

VERBA UM: Prédio urbano, composto por casa de rés do chão e andar, destinada a 

habitação, com logradouro junto, sito na Rua Santa Luzia, n.º 134, na freguesia de Rebor-

dosa, concelho de Paredes, com a área coberta de cinquenta e seis metros quadrados e a 

área descoberta de duzentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar de norte com 

José Pereira, de sul e nascente com caminho público e de poente com Manuel Gonçalves, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva 

matriz predial urbana sob o artigo 599, com o valor patrimonial de €15.397,55, ao qual 

atribui o valor de quinze mil e quatrocentos euros. 

----VERBA DOIS: Prédio rústico, a cultura e ramada, sito no lugar de Santa Luzia, na 

freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, com a área de duzentos e trinta e nove 

metros quadrados, a confrontar de norte com Adriano Ribeiro Barros, de sul com estra-

da municipal, de nascente com Victor Moreira Silva e de poente com Ilídio Lopes Silva, 

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva 

matriz predial rústica sob o artigo 3561, com o valor patrimonial de €27,98, ao qual atri-

bui o valor de mil euros.

Que não detém qualquer título que legitime o seu domínio sobre os prédios acima 

identificados sob as verbas um e dois, pois os mesmos foram adquiridos por ele, no ano 

de mil novecentos e noventa e quatro, em dia e mês que não consegue precisar, à data 

ainda solteiro, maior, por compra verbal feita a Maria Moreira Alves, viúva, residente 

que foi no lugar de Santa Luzia, na freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, ato que 

nunca foi formalizado. 

Que, desde essa data, e sem qualquer interrupção, o primeiro outorgante tem usado 

e fruído dos referidos prédios, deles retirando todas as utilidades proporcionadas, no-

meadamente, limpando, avivando as estremas, ocupando o prédio urbano, tratando da 

sua conservação e pagando os respetivos impostos. Tudo isto à vista de todos, sem opo-

sição de quem quer que seja e na convicção de que não lesava direitos de outrem. ---------

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, 

desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição dos prédios por USUCAPIÃO, que o 

primeiro outorgante expressamente invoca, justificando o seu direito de propriedade 

para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não de-

tém qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direi-

to de propriedade perfeita. 

A Notária,

 

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira

Estudo da Linha do 
Vale do Sousa no 
Plano Nacional de 
Investimentos
PROMESSA. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas 
admitiu que “é viável acreditar que vamos estudar a Linha do 
Vale do Sousa”.  

A 
elaboração de 
u m  e s t u d o  d e 
viabilidade para 

a construção da linha do 
Vale Sousa foi incluída no 
Programa Nacional de In-
vestimentos (PNI) 2030, 
aprovado pelo Governo no 
dia 10 de janeiro, mas que 
aguarda aprovação pelo 
Parlamento. O Primeiro 
Ministro quer que a apro-
vação seja por 2/3 dos de-
putados da Assembleia da 
República. 

A pretensão dos autarcas 
da região foi incluída na 
componente “realização de 
estudos e projetos com o ob-
jetivo de aferir a viabilidade 
da promoção do reforço da 
densidade da rede nacional 
ferroviária (ex. nova linha do 
Vale do Sousa, ramal de Por-
talegre, entre outras) ou rea-
tivação de Linhas/troços 
que se encontram atual-
mente desativadas”, pode 
ler-se no PNI. 

Dois dias antes do PNI 
ser aprovado em Conselho 
de Ministros, o Ministro do 
Planeamento, Pedro Mar-
ques, na companhia do Pri-
meiro-ministro foi ao Marco 
de Canaveses anunciar a 
aquisição de novas composi-
ções ferroviárias e acabaria 
depois, em declarações aos 
jornalistas, por admitir que 
“é viável acreditar que va-
mos estudar [Governo] a Li-
nha do Vale do Sousa”.  Ao 
lado o presidente da CP, Car-
los Gomes Nogueira, esbo-

çou um sorriso ao ouvir a 
admissão de Pedro Mar-
ques. A linha se for construí-
da (e de encontro à vontade 
expressa pelos autarcas ho-
je em atividade) ligará Va-
longo e Felgueiras via Pare-
des (norte), Paços de Ferrei-
ra e Lousada num percurso 
de 36 quilómetros.

O PNI 2030 é parte inte-
grante do Portugal 2030 e 
concretiza a parte da sua es-
tratégia de investimentos 
considerados estratégicos 

para o país, nos sectores da 
Mobilidade e Transportes, 
Ambiente e Energia. Tem um 
horizonte temporal de 10 
anos e contempla 72 proje-
tos ou programas, prevendo 
um investimento de cerca de 
22 mil milhões de euros

Do documento constam 
também o IC35, uma outra 
reivindicação da região, esta 
com barbas: a via rápida é 
reclamada ainda antes da 
queda da ponte de Entre-os-
-Rios em 2001.

António Orlando  | texto

O que disse o Ministro Pedro Marques: 

“Percebo bem esta reivindicação da região. São conce-

lhos com muita dinâmica económica e muita população 

também, muito fortemente integrados na dinâmica ex-

portadora do país. Um país que durante muitas décadas 

se habituou a fechar linhas ferroviárias e que agora tem 

olhado para a ferrovia de outra forma e está a realizar in-

vestimento. Por exemplo, na Beira Baixa estamos a rea-

brir uma linha que esteve fechada durante uma década. 

Estamos a dar muito mais potencial à Linha do Douro. 

Temos que olhar para outras regiões e ver se efetivamen-

te a procura o justifica e quais as condições técnicas de 

execução desse tipo de investimento. Vamos estudar 

com muita atenção essa ambição. É viável acreditar que 

vamos estudar a Linha do Vale do Sousa”.



10 Sexta-feira 18 de Janeiro de 2019  oprogressodePAREDES

FUTEBOL

Sobre Futebol

Rebentou mais uma bomba 

no futebol português. Esta se-

mana o Conselho de Disciplina 

da Federação Portuguesa de 

Futebol aplicou ao Casa Pia, da 

série D do Campeonato de Por-

tugal, uma pena de derrota em 

dois jogos (subtracção de 6 pon-

tos), uma multa de 14 mil euros 

e 5 jogos à porta fechada, pelo 

facto do treinador estagiário 

Rúben Amorim ter dado instru-

ções aos jogadores durante o 

jogo. Na realidade, Rúben Amo-

rim é o treinador principal da 

equipa, mas não tem qualifica-

ção para exercer a profissão. 

Por isso, José da Paz, o adjunto, 

é quem nas fichas de jogo cons-

ta como treinador principal. Paz 

foi multado em 1200 euros e fi-

cará suspenso 4 meses; Amo-

rim suspenso 3 meses, impedi-

do de ser inscrito como treina-

dor durante um ano e 2600 

euros de multa. A acusação ale-

ga que o clube tem simulado a 

questão do treinador principal 

e quem o é, efectivamente, não 

tem habilitações. O Casa Pia 

recorreu da decisão. 

Vamos por partes.

É vergonhoso qualquer clu-

be ser castigado porque um 

treinador estagiário ou adjunto 

deu indicações para os jogado-

res. Podemos até lembrar Ro-

naldo na final do Europeu. Teria 

lógica penalizar Portugal por-

que Ronaldo deu indicações 

para o relvado? Só que esta é a 

solução da FPF (e da Liga) de fa-

zer face à forma que os clubes 

têm encontrado para contornar 

a falta de qualificação dos trei-

nadores que contratam.

A outra parte, e que está a 

criar muitos comentários, é se 

haverá mesmo necessidade de 

exigir aos treinadores essa qua-

lificação. Há quem até defenda 

que se para se ser gestor de uma 

empresa não é necessário for-

mação, também aos treinado-

res não devia ser vedado o aces-

so ao trabalho. Mas há quem 

argumente que treinador de 

futebol é uma profissão igual às 

outras e que se os nutricionis-

tas, psicólogos, advogados, en-

genheiros, informáticos, pro-

fessores, arquitectos, jornalis-

t a s . . .  t ê m  q u e  s e g u i r  u m 

percurso académico, que os 

treinadores também têm. Há 

quem questione: “quantos já 

não medicaram os seus filhos 

sem ir ao médico? E não são 

médicos.”

Recordo que, para se ser 

treinador de futebol há 4 níveis 

de formação: o grau I/UEFA C, 

normalmente é para camadas 

jovens e/ou campeonatos dis-

tritais; o grau II/UEFA B, para 

campeonatos nacionais jovens 

e/ou o mais alto nível sénior dis-

trital e Campeonato de Portu-

gal; o grau III/UEFA A, para ser 

treinador principal da 2ª Liga; e 

o grau IV/UEFA Pro, para ser 

treinador principal da 1ª Liga e 

estar habilitado para selecções 

e competições europeias.

Pois bem, na minha opinião, 

os treinadores têm de ser trata-

dos todos da mesma maneira. E 

não há memória de um castigo 

destes. Na situação de Rúben 

Amorim, já muitos outros esti-

veram e estão, inclusive na 1ª 

Liga: Carlos Pinto, Petit e Pepa 

e, agora, até Silas (que grande 

campeonato), só para citar al-

guns. E há muitos por essas divi-

sões fora. Se é lei os treinadores 

terem a respectiva formação, 

e n t ã o  n ã o  p o d e  h a v e r 

excepções. 

De uma forma ou de outra, 

mas todos iguais.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  

em Gestão de Desporto

A falta de qualificação dos treinadores 
para exercerem a função

OPINIÃO
FUTEBOL

JORNADA 16ªJOR. 
  22/12

Gafanha 0-2 Amarante FC

 06/01

Gondomar 0-2 Marítimo B

Cesarense 1-2 Cinfães

FC P. Rubras 2-2 Lusitano FCV

Lusitânia Lourosa 0-0 Sp. Espinho

AD Sanjoanense 1-0 Águeda

SC Coimbrões 2-0 Penalva Castelo

Leça 2-0 Paredes

U. Madeira 2-0 Sp. Mêda

JORNADA 17ªJOR. 
  12/01

Sp. Espinho 2-0 Gafanha

 13/01

Paredes 1-2 Lusitânia Lourosa

Águeda 0-0 Gondomar

Penalva Castelo 1-1 Leça

Cinfães 1-0 FC Pedras Rubras

Sp. Mêda 1-1 SC Coimbrões

Lusitano FCV 0-0 AD Sanjoanense

Amarante FC 3-1 Cesarense

Marítimo B 1-1 U. Madeira

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 37 17

2 Lusitânia Lourosa 31 17

3 Lusitano FCV 29 17

4 Sp. Espinho 28 17

5 AD Sanjoanense 28 17

6 U. Madeira 27 17

7 Amarante FC 25 17

8 Águeda 25 17

9 Paredes 25 17

10 Gafanha 24 17

11 SC Coimbrões 24 17

12 Marítimo B 22 17

13 Cinfães 21 17

14 Penalva Castelo 20 17

15 Cesarense 17 17

16 Leça 16 17

17 FC Pedras Rubras 16 17

18 Sp. Mêda 1 17

JORNADA    18ª JOR. 

20/01

Leça vs Lus. Lourosa

Penalva Castelo vs Cesarense

Paredes vs Gafanha

Amarante FC vs Gondomar

Lusitano FCV vs U. Madeira

Cinfães vs SC Coimbrões

Sp. Mêda vs AD Sanjoanense

Sp. Espinho vs Águeda

Marítimo B vs FC P. Rubras

JORNADA    18ª JOR. 

27/01

Cesarense vs Leça

SC Coimbrões vs Paredes

FC P. Rubras vs Penalva Castelo

Lus. Lourosa vs Cinfães

Gafanha vs Marítimo B

Gondomar vs Sp. Mêda

AD Sanjoanense vs Sp. Espinho

Águeda vs Lusitano FCV

U. Madeira vs Amarante FC

JORNADA 18ªJOR. 
  05/01

Gondomar B 1-0 Baião

 06/01

CD Sobrado 1-1 Barrosas

SC Nun´Álvares 2-1 Sousense

Tirsense 3-1 Lixa

Freamunde 2-3 Aliados Lordelo

FC Vilarinho 2-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Vila Meã

S. Pedro da Cova 1-0 Lousada

Aliança de Gandra 2-1 Ermesinde 1936

JORNADA 19ªJOR. 
  13/01

Lixa 3-1 Gondomar B

Baião 2-2 CD Sobrado

Barrosas 3-0 SC Nun´Álvares

Aliados Lordelo 1-1 Tirsense

Lousada 0-0 Freamunde

Ermesinde 1936 1-2 FC Vilarinho

Rebordosa AC 0-0 Vila Caiz

Vila Meã 0-1 S. Pedro da Cova

Sousense 1-0 Aliança de Gandra

JORNADA    20 ª JOR. 

20/01

CD Sobrado vs Lixa

SC Nun´Álvares vs Baião

Barrosas vs Sousense

Gondomar B vs Aliados Lordelo

Tirsense vs Lousada

Vila Caiz vs Ermesinde 1936

S. Pedro da Cova vs Rebordosa AC

Freamunde vs Vila Meã

FC Vilarinho vs Aliança de Gandra

JORNADA    21 ª JOR. 

27/01

Aliados Lordelo vs CD Sobrado

Lixa vs SC Nun´Álvares

Baião vs Barrosas

Lousada vs Gondomar B

Vila Meã vs Tirsense

A. Gandra vs Vila Caiz

Ermesinde 1936 vs S. Pedro da Cova

Rebordosa AC vs Freamunde

Sousense vs FC Vilarinho

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 45 19

2 Lousada 35 19

3 Tirsense 34 19

4 Aliados Lordelo 32 19

5 Freamunde 31 19

6 Sousense 31 19

7 S. Pedro da Cova 30 19

8 Lixa 27 19

9 Barrosas 26 19

10 Aliança de Gandra 24 19

11 CD Sobrado 22 19

12 FC Vilarinho 22 19

13 Vila Meã 22 19

14 Gondomar B 18 19

15 Ermesinde 1936 17 19

16 Vila Caiz 15 19

17 SC Nun´Álvares 14 19

18 Baião 10 19

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

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA    15 ª JOR. 

20/01

Lousada B vs FC Parada

Penamaior vs UD Torrados

AD Lustosa vs Baião B

A. Lordelo B vs Raimonda

AD Várzea FC vs AJM Lamoso

SC Salvadorense vs CCD Sobrosa

USC Baltar vs Lixa B

FC Lagares vs	 Citânia	de	Sanfins

JORNADA    16 ª JOR. 

27/01

SC Salvadorense vs Lixa B

FC Lagares vs CCD Sobrosa

C.	Sanfins	 vs Baião B

USC Baltar vs AJM Lamoso

AD Várzea FC vs Raimonda

Lousada B vs UD Torrados

A. Lordelo B vs FC Parada

Penamaior vs AD Lustosa

JORNADA 13ªJOR. 

  05/01

Lousada B 1-1 AJM Lamoso

 06/01

AD Lustosa 2-0 FC Parada

Baião B 1-3 UD Torrados

Penamaior 1-0 Raimonda

A. Lordelo B 0-0 Lixa B

USC Baltar 2-2	 Citânia	de	Sanfins

AD Várzea FC 3-0 CCD Sobrosa

SC Salvadorense 1-1 FC Lagares

JORNADA 14ªJOR. 

  12/01

Baião B 1-2 FC Lagares

 13/01

FC Parada 6-1 Penamaior

UD Torrados 1-0 AD Lustosa

Raimonda 2-2 Lousada B

AJM Lamoso 3-2 Aliados Lordelo B

CCD Sobrosa 3-1 USC Baltar

Lixa B 3-1 AD Várzea FC

C.	Sanfins	 4-0 SC Salvadorense

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 32 14

2	 Citânia	de	Sanfins	 31 14

3 SC Salvadorense 29 14

4 UD Torrados 23 14

5 Lousada B 22 14

6 USC Baltar 22 14

7 FC Parada 19 14

8 Aliados Lordelo B 19 14

9 Lixa B 17 14

10 AD Várzea FC 17 14

11 Raimonda 15 14

12 AJM Lamoso 14 14

13 Penamaior 14 14

14 CCD Sobrosa 14 14

15 Baião B 12 14

16 AD Lustosa 8 14

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA    18 ª JOR. 

20/01

Sp. Cruz vs M. G. Costa

Vandoma vs GDC Ferreira

FC P. Rubras B vs Leões Seroa

ADR S. P. Fins vs Escola Futebol 115

Sporting S. Vitor ANU ISC Sobreirense

Campo Lírio vs Codessos

1º Maio Figueiró vs Monte Córdova

AC Gervide vs	 Perafita	B

JORNADA    19 ª JOR. 

24/01

M. G. Costa vs Vandoma

GDC Ferreira vs FC Pedras Rubras B

Leões Seroa vs ADC Frazão

Esc. Futebol 115 vs Sp. Cruz

ISC Sobreirense vs ADR S. Pedro de Fins

Codessos vs 1º Maio Figueiró

Monte Córdova ANU Sporting S. Vitor

Perafita	B	 vs Campo Lírio

JORNADA 16ªJOR. 
  05/01

ISC Sobreirense 2-0 Campo Lírio

Monte Córdova 2-1 AC Gervide

Codessos 3-0	 Perafita	B

GDC Ferreira 5-0 ADR S. P. Fins

Leões Seroa 0-1 Sp. Cruz

ADC Frazão 1-2 Vandoma

 06/01

Esc. Futebol 115 0-1 1º Maio Figueiró

M. G, Costa ANU Sporting S. Vitor

JORNADA 17ªJOR. 
  12/01

1º Maio Figueiró 1-1 ISC Sobreirense

Campo Lírio 0-3 Monte Córdova

 13/01

AC Gervide 4-0 Codessos

Sporting S. Vitor ANU Escola Futebol 115

ADR S. Pedro de Fins 1-0 M. G. Costa

Vandoma 3-0 Leões Seroa

Sp. Cruz 2-1 GDC Ferreira

FC Pedras Rubras B 2-0 ADC Frazão

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 34 15

2 FC Pedras Rubras B 31 15

3 GDC Ferreira 29 15

4 Monte Córdova 28 14

5 Sp. Cruz 25 14

6 Vandoma 24 15

7 AC Gervide 23 15

8 ADR S. Pedro de Fins 21 14

9 Leões Seroa 21 15

10 M. G. Costa 20 15

11 Codessos 18 15

12	 Perafita	B	 14 14

13 Campo Lírio 12 15

14 Escola Futebol 115 12 15

15 ADC Frazão 9 15

16 1º Maio Figueiró 6 15

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19
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PUB

Manuel Soares  
é o novo líder do 
Núcleo de Árbitros  
do Vale do Sousa

Manuel Soares é o novo presidente do Nú-
cleo de Árbitros do Vale do Sousa. O árbitro foi 
empossado no cargo, em cerimónia que no dia 
três de janeiro teve lugar na Casa da Cultura 
de Paredes. Marcaram presença na tomada de 
posse várias individualidades ligadas ao Des-
porto em especial ligadas à arbitragem, bem 
como os representantes políticos locais. Dar 
continuidade ao trabalho que vinha sendo de-
senvolvido pela anterior direção, prosseguir 
com as obras de revitalização do núcleo, assim 
como fomentar a formação dos árbitros, ten-
do em vista a sua evolução, são os propósitos 
do elenco de Manuel Soares. O Núcleo de Ár-
bitros de Futebol do Vale de Sousa conta com 
cerca de 500 associados embora muitos te-
nham as cotas em atraso.

António Orlando  | texto

António Sousa  
conquista 16º título  
de campeão nacional 
CICLOCROSSE. Foi o 16º título nacional em 17 anos de competição. Na preparação 
para a prova portuguesa, o ciclista de Paredes sagrou-se campeão Galego, em Espanha, 
e participou nos mundiais da Bélgica.

É 
um caso sério de 
sucesso desporti-
vo, António Sousa, 

ciclista de Paredes conquis-
tou o título de campeão na-
cional de ciclocrosse nos na-
cionais da modalidade que 
decorreram no dia 13 de ja-
neiro em Marrazes, Leiria. 
António Sousa, é o novo cam-
peão veteranos master 50, 
categoria em que está a dar 
as primeiras pedaladas. Foi o 
16º título nacional em 17 
anos de competição. 

“Quero publicamente 
prestar um agradecimento a 
duas pessoas amigas que me 
ajudaram a construir estes 
resultados porque sem eles 
eu não teria feito o que fiz. 
Foram muitos quilómetros 
em viagens muitos gastos 
nas apostas que fiz para atin-
gir um nível de competição 
alto. A essas pessoas um mui-
to obrigado assim como aos 
meus patrocinadores a Bifa-
se e Extinalarmes, sem eles 
era impossível competir e a 
todos os que me apoiaram 
durante a época por este país 
fora e além-fronteiras: vocês 
são o melhor que eu tenho 
para que possa ter esta moti-
vação de lutar e vencer”, 

exultou, emocionado, Antó-
nio Sousa ao Progresso de 
Paredes. 

A época nacional de ciclo-
crosse termina no próximo 
domingo com a última etapa 
da Taça de Portugal que vai 
decorrer em Melgaço, no 
centro de estágios. “Quero 
fechar a época com chave 
d´ouro. Vamos ver se consigo 
trazer para Paredes mais um 
troféu”, diz expetante Antó-
nio Sousa. 

Antes da conquista do tí-
tulo nacional em Marrazes, 

António Sousa, fez toda a 
preparação para a prova 
portuguesa em Espanha, no-
meadamente, na Copa da 
Galiza onde se sagrou cam-
peão galego. “Em dezasseis 
provas entre outubro e de-
zembro consegui vencer 14 
provas consecutivas. Nas 
duas provas finais, que não 
ganhei, terminei com um 2º 
e um 3º lugar muito por cul-
pa de problemas de avarias 
com a bicicleta. Pelo meio 
deste campeonato Galego 
ainda estive presente no 

campeonato do mundo de 
ciclocrosse, na Bélgica, onde 
arranquei numa posição na-
da confortável e que na par-
tida acabei mesmo por ficar 
ainda mais atrasado pratica-
mente arredado dos lugares 
cimeiros. Terminei no 18º 
lugar”, conta. 

Márcio Barbosa (Aviludo-
-Louletano), ciclista de Paços 
de Ferreira e e Ana Santos 
(UC Vila do Conde) são os no-
vos campeões nacionais na 
categoria de elite.

Bruno Silva (Quinta das 
Arcas/Jetclass/Xarão), ven-
ceu em sub23. A prova de 
sub-23 feminina contou só 
com uma concorrente, Ra-
faela Ramalho (Maiatos). 

Nas camadas jovens, os 
títulos nacionais foram con-
seguidos pelo júnior Diogo 
Neves (BTT Loulé/Elevis) e 
pelos cadetes João Cruz (UC 
Vila do Conde) e Sara Ferrei-
ra (Maiatos). 

Nas categorias de vetera-
nos o destaque recaiu nos 
masters 30 Michel Machado 
(Vasconha BTT Vouzela) e 
Nádia Mendes (Transfor), 
nos masters 40 Afonso Fer-
reira e Flávia Vieira (Quinta 
das Arcas/Jetclass/Xarão) e 
no master 60 João Pinto 
(Boavista/Servigás/Duo-
Bike/NAST). 

António Orlando  | texto

António Sousa (ao centro) de medalha ao peito

Lourenço Pinto presidente da AFP 
veio a Paredes apadrinhar Manuel Soares
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Seleção de Hóquei Indoor Portugal 
subiu ao pódio em Lordelo 

O 
Pavilhão Rota 
dos Móveis, em 
Lordelo, recebeu 

o torneio EuroHockey In-
door Júnior Championship II 
(M) 2019. A República Checa 
venceu o torneio e por esse 
via ascendeu à primeira divi-
são do hóquei em sala (in-
door) europeu.

A seleção portuguesa fi-
cou no terceiro lugar. A Es-
lováquia foi segunda. Re-
cuando na história das na-
ções, a final realizada no 
passado domingo, dia 13 de 
janeiro, no concelho de Pa-
redes colocou frente a fren-
te dois países que já foram 
um só: Checoslováquia. 

À partida para o derra-
deiro encontro diante do 
País de Gales, a seleção de 
Portugal tinha o terceiro lu-
gar praticamente garanti-
do. A seleção lusa não deu 
hipótese ao adversário País 
de Gales de sair da última 
posição da geral. Ainda as-
sim, houve muito público no 

Pavilhão da Rota dos Mó-
veis que assistiu a um bom 

jogo de hóquei  cheio de 
oportunidades de golo.

Impulsionado pelas ban-
cadas, Portugal conseguiu 

fechar este EuroHockey da 
melhor maneira, com uma 
vitória convincente e garan-
tindo a medalha de bronze.

A competição que decor-
reu durante três dias deixou 
impressionado o presidente 
de Camara, Alexandre Al-
meida, “pelo respeito entre 
todos”.

O autarca espera que a 
semente do Hóquei em Cam-
po que foi deixada no conce-
lho de Paredes com a distri-
buição de kit´s oferecidos 
pela Federação Portuguesa 
de Hóquei para serem entre-
gues nas escolas comece a 
germinar. “Tivemos uma boa 
adesão do público e espera-
mos que possa nascer nos 
mais novos a vontade da prá-
tica da modalidade”. 

Paredes foi o concelho 
que recebeu este ano o even-
to. A Competição Junior 
Men´s Championship I a Jú-
n i o r  W o m e n ´ s  C h a m -
pionship I realiza-se na Poló-
nia e a Womens´s Cham-
pionship II na Cróácia. Todas 
as competições decorrem 
durante este mês de janeiro. 

António Orlando  | texto

João Paulo Rebelo 

Secretário de Estado 
da Juventude o 
Desporto

“É com grande honra e 

orgulho que expresso 

a minha satisfação pe-

la realização deste 

torneio na cidade de 

Paredes. São eventos 

desta natureza que 

dignificam o Desporto 

e Portugal e têm da 

parte do Governo, não 

s ó  o  a p o i o ,  m a s  o 

maior sentido de reco-

nhecimento às diver-

sas entidades que se 

envolvem, que organi-

zam, ou que neles par-

ticipam pela via do 

voluntariado.” 

Alexandre 
Almeida

Presidente da Câmara 
Municipal Paredes 

“Dispomos de diversas 
instalações desporti-
vas e clubes que se têm 
afirmado em várias 
modalidades. Paredes 
foi em 2018 palco de 
um grandioso torneio 
de andebol, o Paredes 
Handball Cup e de pro-
vas de motociclismo, 
ralis etc. Queremos 
mais em 2019 e nada 
melhor que começar o 
ano com este torneio 
promovendo uma mo-
dalidade que ainda não 
tem tradição no nosso 
território, mas que po-
derá vir a ter.” 

Paulo Silva

Vereador com o 
Pelouro do Desporto

“Acho que o torneio 
acabou por corres-
ponder às expectati-
vas, trazer até Pare-
des uma nova moda-
l i d a d e ,  d a r  a 
conhecer aos pare-
denses a terceira mo-
dalidade mais prati-
cada a nível mundial 
e permitir o contacto 
com a mesma.”



13Sexta-feira 18 de Janeiro de 2019  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

ENTREVISTA – ARMINDO VASCONCELOS, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE HÓQUEI

“Estamos num ponto de viragem”
Armindo Vasconcelos, 

um apaixonado pelo Hóquei 
nascido e criado em Meixo-
mil, no concelho de Paços 
de Ferreira, está de regres-
so à presidência da Federa-
ção Portuguesa de Hóquei 
(FPH). Apostar na formação 
para alavancar a modalida-
de do Hóquei em Sala (In-
door) é um dos principais 
propósitos do dirigente. O 
outro é a subida da Seleção 
Nacional Portuguesa à pri-
meira divisão europeia da 
modalidade lugar que já 
ocupou na anterior passa-
gem de Armindo Vasconce-
los pela FPH.  

Progresso de Paredes 
(PP) Porquê Paredes no 
contexto nacional para 
acolher o Campeonato Eu-
r o p e u  d e  S u b 2 1  d e 
Hóquei?

Armindo Vasconcelos 
(AV) - Porque é assumida-
mente uma zona onde que-
remos que o Hóquei de Sala 
seja implementado aproxi-
mando a modalidade ao 
Porto que, diga-se, é um de-
safio muito interessante.  Já 
temos aqui, ao lado em Lou-
sada, um grande centro da 
modalidade e dada a aber-
tura da Câmara de Paredes 
que foram espetaculares 
não vejo porque não. Até 
seria indelicado não assu-
mirmos que queremos ficar 
aqui. 

PP - Este campeonato é 
então uma jornada de pro-
moção à modalidade em 
Paredes…

AV – Sim, para Paredes é. 
Se tivéssemos conseguido o 
desiderato da subida da 
nossa Seleção à primeira di-
visão europeia do hóquei 
era ouro sobre azul. Queria 
sobretudo destacar a visita 
que os jogadores da nossa 
seleção fizeram às escolas 
do concelho em que usaram 
a modalidade para brincar 
com os alunos. Os miúdos 
fizeram-nos uma receção 
incrível. Os jogadores vie-

ram de lá incrivelmente 
motivados. 

PP – Qual é a realidade 
do Hóquei em Sala no nos-
so país?

AV – Estamos num ponto 
de viragem. Estão a surgir 
atletas de grande qualidade 
como os que estiveram na 
seleção embora ainda mui-
to jovens. Este campeonato 
é de sub 21 e a maioria dos 
nossos atletas tem 17, 18 
anos.  Infelizmente ainda 
temos um campeonato na-
cional sénior como muitos 
atletas acima dos 30 anos. É 
um campeonato envelheci-
do. Temos que mudar isso.

PP - Como se faz?
AV - Apostar nas escolas, 

na formação. Neste mo-
mento o hóquei está numa 
pirâmide invertida.  Tem 
mais jogadores séniores 
que na base. 

 PP - Como se chegou a 
esse ponto?

AV- Eu não queria falar 
muito nisso. Em 2000 quan-
do saí da Federação deixei o 
Hóquei de Sala Português 
n a  p r i m e i ra  d i v i s ã o  e m 
sub21 e em séniores. Fo-
ram-me buscar novamente, 
insistiram para eu regressar 
para relançar a modalidade. 
Queríamos muito subir. 
Não foi possível, mas o futu-
ro pertence-nos. Há muito 

EuroHockey Indoor Junior Championship II 
(M) 2019

11 - 13 Jan 2019  //  Paredes, Portugal

  Classificação Final

                                   Seleção/Equipas         jogos         pontos

1º                            República Checa          6         18

2º                                                Eslováquia         6         13

3º                                                        Portugal         6         10

4º                                                                Suécia         6         7

5º                                                           Ucrânia            6         5

6º                                                Dinamarca         6         3

7º                                          País de Gales         6         1

Sobem à 1ª divisão do eurohockey indoor as seleções da 

República Checa e da Eslováquia

Na cerimónia de entrega de prémios, foram atribuídos 

os seguintes prémios individuais:

MVP: Jan Urbanec (República Checa)

Melhor Marcador: Jan Urbanec (Rep. Tcheca)

Melhor guarda-redes: Jakub Bogár (Eslováquia)

RESULTADOS
Jogos de Portugal

Portugal     5 - 3    Ucrânia

Portugal     9 - 4    Dinamarca

R. Checa    5 - 4     Portugal

Portugal     3 - 3     Eslováquia

Portugal     2 - 4     Suécia

Portugal     5 - 2    País de Gales

DATA RESULTADOS

11 Jan Suécia 3 - 3 Ucrânia

  Eslováquia 3 - 4 R. Checa

  País de Gales 6 - 6  Dinamarca

  Portugal 5 - 3  Ucrânia

  Eslováquia 4 - 3 Suécia

  País de Gales 0 - 7  R. Checa

  Portugal 9 - 4  Dinamarca

12 Jan País de Gales 1 - 2 Suécia

  Eslováquia 3 - 2 Dinamarca

  R. Checa 5 - 4  Portugal

  Ucrânia 5 - 4  País de Gales

  Dinamarca 4 - 2  Suécia

  Portugal 3 - 3  Eslováquia

  R. Checa 3 - 2 Ucrânia

13 Jan Ucrânia 3 - 7  Eslováquia

  R. Checa 8 - 1 Dinamarca

  Portugal 2 - 4 Suécia

  Eslováquia 4 - 3  País de Gales

  Dinamarca 3 - 3  Ucrânia

  República Checa 4 - 2  Suécia

  Portugal 5 - 2 País de Gales

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

PUB

tempo que não via a nossa 
seleção de sub21 a jogar 
com esta personalidade. 
Perante isto fizemos a me-
lhor aposta possível. 

PP - O domínio de um ou 
dois clubes na modalidade 
quase eterno também reti-
rou competitividade e inte-
resse à modalidade…

AV – Nós temos falta de 
treinadores. Estamos a co-
meçar agora a ter treinado-
res preparados para a forma-
ção. Temos um programa 
com cientistas americanos e 
canadianos a apoiar, através 
da Escola Superior de Educa-
ção do Porto, de formação 
dos nossos técnicos. Não se 
pode continuar a brincar. Se 

não tivermos técnicos devi-
damente qualificados, os jo-
vens por mais qualidades que 
possam ter nunca chegarão a 
patamares mais altos e enca-
rar desafios como este de lu-
tar pelo regresso à primeira 
divisão do hóquei europeu.  
Também queremos subir na 
variante de campo. 

PP - O futuro do Hóquei, 
sem patins, é de campo ou 
de sala (o indoor)?

AV - O Indoor. Basta ver 
a quantidade e a qualidade 
de pavilhões que existem no 
país em contraponto com os 
c a m p o s  d e  h ó q u e i  e m 
campo.

PP - Em termos logísti-
cos o EuroHockey em Pare-
des correu bem?

AV - Parabéns a Paredes, 
incríveis, incríveis. Trans-
portes da câmara excelen-
tes, alojamento muito bom. 

PP – Com tantos predi-
cados sobre Paredes posso 
depreender que o Hóquei 
Indoor sob a chancela da 
Federação vai voltar logo 
n a  p r i m e i r a 
oportunidade...

AV –  …Sim, dentro de 
quinze dias estaremos cá 
novamente para a fase final 
do Campeonato de Hóquei 
de Sala de séniores.
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O atual SNS e os seus  cancros

As notícias dão-nos 
conta do recente 
grande afluxo dos 

utentes do SNS às urgências 
dos hospitais públicos. Nada 
disto é inesperado nesta altura 
do ano. Com já alguém disse, o 
inverno e a gripe são a verda-
deira prova do algodão do 
SNS. Este actualmente é como 
uma manta já muito reduzida, 
incapaz de cobrir normalmen-
te cabeça e pés de alguém, 
muito menos em tempo de cri-
se de sobrecarga de afluência. 
Não tendo chegado nenhum 
pico de gripe, resta o inverno 
como causa direta de patolo-
gia e de desorganização dos 
serviços de atendimento. 

Mas pergunta-se: as ur-
gências dos hospitais priva-
dos estão igualmente super-
lotadas, e com resposta ao 
mesmo tipo de patologia / 
gravidade? Se sim, ganharia 
peso o argumento de que os 
privados podem ser comple-
mentares dos hospitais públi-
cos, cobrindo necessidades 
não assistidas pelos públicos. 
Se não (conforme penso ser 
evidentemente o caso), os pri-
vados ocupam só oportunisti-
camente o espaço deixado li-
vre pelos públicos e não assu-
mem responsabil idades 
acrescidas que excedam a 
simples procura do lucro. 

Em qualquer caso: este 
País deve apostar ou não em 
respostas coerentes, qualifi-
cadas e avaliáveis em Saúde, 
em situações de normalidade 
e em situações de excepção? 
Valerá a pena estar dependen-
te de serviços de saúde, que 
por carência de equipamen-
tos, pessoal ou de característi-
cas de atendimento não asse-
gurem a integral defesa e pro-
moção da saúde? A resposta á 
primeira pergunta é Sim e á 
segunda pergunta é evidente-
mente Não. 

Este SNS é demasiadas ve-
zes citado pelos responsáveis 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

do sector como se fosse obra 
perfeita ou quase. Julgo erra-
da essa visão. Vive-se no doce 
aconchego de uma fama de 
tempos passados, supondo-se 
certa uma realidade muito ba-
seada em estatísticas engana-
doras ou manipuláveis. Não há 
suficiente espirito crítico para 
ousar afirmar que muitas ve-
zes o rei vai nu e por isso pode 
entrar num ciclo de degrada-
ção irreversível. Há inúmeros 
exemplos.    

Há a meu ver princípios do 
SNS que não sendo satisfeitos 
comprometem a sua qualida-
de: a acessibilidade precoce e 
generalizada, a equidade, a 
eficácia, o respeito por direitos 
dos utentes e o respeito pelos 
direitos dos profissionais. 

O não respeito dos tempos 
de espera padronizados para 
as variadas situações clinicas 
de afluxo às urgências é mero 
indicador burocrático ou 
constitui testemunho de boas 
( o u  m á s )  p r á t i c a s 
hospitalares? 

O tempo de espera para 
uma primeira consulta de car-
diologia, devidamente refe-
renciada, de 3 anos, constitui 
mera primeira notícia de noti-
ciário ou sinal de alarme a exi-
gir medidas corretoras?

A falta sistemática de pro-
fissionais a escalas de serviços 
de atendimento urgente é 
comportamento tolerado ou 
exige medidas disciplinares 
persuasivas? 

Como assegurar qualidade 
quando serviços de prestação 
de cuidados convencionados 
funcionam como semáforos 
intermitentes, ora verde oras 
vermelho cada seis meses? 

O SNS tem alguns cancros 
visíveis, que os responsáveis 
não querem ou sabem extir-
par. Falarei de alguns. 

Um deles é a falta de dedi-
cação exclusiva dos seus pro-
fissionais, o cumprimento de 
um horário de trabalho consi-
derado adequado às especifi-
cidades das profissões em 
saúde e uma remuneração 
igualmente adequada. São fre-
quentes os casos de exaustão 
física e emocional resultantes 
de uma actividade errante, um 

cristianoribeiro@gmail.com

dia aqui outro dia ali, um dia de 
trabalho a que se segue uma 
noite de trabalho, um regime 
que torna os profissionais de 
saúde intolerantes ou menos 
atentos. Há leis (porventura 
erradas, mas existentes!) que 
expressamente proíbem que 
os mesmos profissionais de 
saúde funcionem, no público e 
no privado, na mesma área 
geográfica, mas elas são olim-
picamente ignoradas. 

Um segundo cancro é a so-
brecarga de atos e disfunções 
administrativas que atormen-
tam nomeadamente prescri-
tores. São as falhas informáti-
cas, as avarias nos equipamen-
tos, as ausências de resposta 
em pedidos de consulta, as 
exigências de tribunais e segu-
radoras, as relações inenarrá-
veis com a segurança social, as 
mentes atormentadas nas es-
colas e infantários. Há um pa-
pel para tudo, para amamen-
tar, para mergulhar, para ace-
der a concurso de ingresso a 
cada profissão, para frequen-
tar piscinas, para não frequen-
tar piscina, para fazer educa-
ção física, para voar para o es-
trangeiro, para usar óculos nas 
escolas,  etc, etc. Não há um 
sector administrativo expres-
samente vocacionado por res-
ponder a tais exigências ou 
disfunções. 

Um terceiro cancro do SNS 
é a assistência médica dos fun-
cionários públicos, quer atra-
vés da ADSE, quer de outros 
subsistemas. Tem a mesma 
acessibilidade generalizada de 
outros utentes, mas tem ou-
tras acessibilidade e prerroga-
tivas, preços diferente em ta-
xas moderadoras, um mundo 
organizado para viabilizar 
muitos privados e para sub-
verter todos os registos e pro-
gramas dos serviços públicos. 
Para o assunto A é benéfico a 
ADSE, para o assunto B, con-
vém mais o número de utente 
do SNS. 

Por último, o SNS só se va-
loriza se tiver ao seu serviço 
dedicados e competentes ser-
vidores. Sem interesses pro-
fissionais externos a esse SNS. 
Quando as raposas estão den-
tro do galinheiro….

C
omeça mais uma 
ano judicial com 
pompa e circuns-

t â n c i a  e  d i s c u r s o s 
enganadores.

Os governos e os tribu-
nais atiram as culpas uns aos 

outros.  Que grande paródia 
da parte de ambos, verda-
deiro jogo do empurra, ca-
racterístico e que define 
apropriadamente a deso-
n e s t i d a d e  d e  q u e m  o 
pratica. 

Tanto uns como os ou-
tros têm as suas obrigações 
para com o povo soberano, 
mas como que para provar 
mais uma vez que Portugal 
não é uma democracia, nem 
uns nem os outros cumprem 

a regra democrática, tornam 
Portugal num país mais bai-
xo do que a mais reles repú-
blica das bananas. 

República sem nenhum 
princípio democrático de 
base, interessada nas suas 
regalias e privilégios, na sua 
imunidade ao terrorismo 
político e até comum, visto 
pretender uma justiça à par-
te só para ela e controlar a 
Justiça Nacional. 

Todos se interessam uni-

Novo ano judicial
Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

V
em aí um Conselho Nacional 
do PSD para decidir o futuro 
de Rui Rio.

O PSD vem de um clima de guer-
rilha permanente que tem vivido 
desde há um ano, quando Rui Rio foi 
eleito como presidente, mas nunca 
agiu como tal. Faltou até agora a Rio 
a firmeza e veemência de quem en-
frenta o touro pelos cornos, como 
parece querer mostrar agora na res-
posta ao desafio, de Luis Montene-
gro, para eleições diretas e já!

A Verdade é que tem faltado ca-
pacidade política ao líder da oposi-
ção, mas isso não é razão para o PSD 
andar à pancada no meio da rua, nu-
ma luta que é tão fratricida quanto 
liquidatária. A haver cisão, dali sai-
rão muitos dos que vão procurar al-
ternativa noutros partidos com polí-
tica de centro esquerda que é defen-
dida por alguns e melhor praticada 
por Mário Centeno (apesar de algu-

ma ilusão europeia). De facto, mais 
do que as habilidades de António 
Costa e do PS, Centeno é a face da 
moeda Socialista que retira a Rui Rio 
o espaço e os argumentos de oposi-
ção. Apesar de tudo, a legitimidade 
de ir a eleições pertence a Rui Rio, 
mesmo que seja para perder. Aliás, 
ele nunca contou ganhar o governo 
em 2019. Seria um brilharete à mo-
da do que sucedeu na Câmara do 
Porto.

Luís Montenegro não tem expe-
riência governativa ou empresarial 
relevante ou, ainda, notoriedade pú-
blica senão de líder parlamentar de 
uma maioria. Tem dotes de oratória 
e desempenhou com competência 
negocial a ligação entre PSD e CDS 
durante o período da troika onde as-
sumiu papel de destaque. Ao longo 
do último ano, afirmou-se como o 
candidato melhor colocado para su-
ceder a Rio e agora dá mais um passo 
em frente. Se perder, não hipoteca o 
seu capital político pois fica na pole 
position no pós-legislativas.

Os eleitores portugueses que 
irão votar em Maio para as Euro-
peias, em Setembro para o Governo 
da Madeira e em Outubro para a As-

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

De onde vem o turbilhão no PSD! Paredes?

mariocamilomota@gmail.com
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Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do con-
celho de Paredes em áreas tão diversas como a políti-
ca, a economia, a empresarial, a religiosa, a desporti-
va, a social e do seu património cultural e 
arquitetónico.

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

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

Novo ano judicial
camente por direitos a que não 
têm direito e ninguém quer ter 
obrigações.

Todos estamos cientes de 
que os problemas em Portugal 
não se restringem à Justiça 
nem lhe são específicos. 

Infelizmente, o problema 
com a Justiça mais não é do que 
uma pequena parte dum todo 
muito mais abrangente e que 
engloba os políticos em geral, a 
administração do Estado, toda 
uma população e todo um país. 

Parece, pois, razoável, que 
juízes, funcionários judicias e 
advogados, em lugar de alinha-
rem em ataques baixos e cor-
porativos, que os denigram aos 

olhos de toda a Nação e sem 
excepções a não ser à da sua 
própria opinião – o que os deixa 
orgulhosamente sós – optas-
sem por outros métodos e ca-
minhos que não lhes roubas-
sem nem diminuíssem a credi-
bilidade que lhes resta nem 
lhes fizessem perder a conside-
ração que desse outro modo 
deveriam manter.

Os problemas da Justiça, 
dos juízes e dos advogados não 
se restringem a Portugal, ou-
tras nações os têm tido. 

Todavia, os afectados por 
esses problemas têm sabido 
expressar-se com dignidade, 
não voltaram as populações 

dos seus países contra eles mas 
souberam conquistar-lhes o 
apoio, conseguiram aquilo por 
que lutaram e todos lucraram. 

Como se vê, não é assim 
que em Portugal se tem pas-
sado, pelo que os reclamantes 
não só se alhearam do apoio 
ao povo soberano que des-
prezam com a arrogância dos 
pedantes mas a quem eles 
próprios deveriam servir, co-
mo obteriam muito maior êxi-
to no alcance do almejado, o 
que, sem dúvida alguma, seria 
para o bem geral. 

Em lugar de se esforçarem 
por dialogar, de apresentar 
propostas em que demons-

trassem o seu interesse pelas 
soluções que justamente recla-
mam, de irem para a rua procu-
rar o apoio do povo, único sobe-
rano numa democracia, como 
efectivamente se viu em países 
civilizados, começam por exi-
gir, querer impor com arrogân-
cia, como se se julgassem no 
desempenho das suas funções 
de servir a população. 

O ano judicial não parece 
trazer nada de novo.

Querelas, guerras, declara-
ções de intenções e nenhuma 
sã convivência, comunhão de 
objectivos e meios para os 
atingir.

Mais um ano judicial…

Trabalhar para todos

O 
pavilhão Rota dos 
Móveis em Paredes, 
viveu três dias de fes-

ta com o campeonato Europeu 
de Hóquei, três dias recheados 
de emoções, com uma boa mol-
dura humana nas bancadas a 
apoiar as seleções presentes, 
relembro que esta modalidade 
não se pratica em Paredes, mas 
Paredes não deixa de estar pre-
sente na mesma, pois é com 
muito agrado que registamos o 
facto de a Vice Presidente da 
Federação Portuguesa de Hó-
quei - Mariana Monteiro ser 
uma Paredense, mesmo não 
sendo esta uma modalidade 
praticada cá foram muitos os 
que se deslocaram até ao Pavi-
lhão para conhecer mais de 
perto a modalidade e principal-
m e n t e  a p o i a r  a  s e l e ç ã o 
Portuguesa.

A nível competitivo a prova 
foi intensa e chegamos aos últi-
mos dias com três equipas todas 
elas com boas possibilidades de 
alcançar a desejada promoção 
para a Divisão I. A República 
Checa confirmou o primeiro lu-
gar do torneio no primeiro jogo 
de domingo, enquanto a Eslová-
quia aproveitou a derrota de 

Portugal contra a Suécia para 
segurar a segunda posição.

Quando a seleção Portugue-
sa arrancou para a sua última 
partida deste torneio, tinham o 
3º lugar praticamente garantido 
e o País de Gales não tinha hipó-
teses de sair da última posição. 
Apesar de tudo, o público que 
acedeu ao Pavilhão Rota dos 
Móveis neste domingo brinda-
do de sol assistiu a uma boa par-
tida de hóquei em que as opor-
tunidades de golo se foram acu-
m u l a n d o  e  a n i m a n d o  a s 
bancadas. Assim, impulsiona-
dos pela plateia, os jovens lusos 
conseguiram fechar este Eu-
roHockey da melhor forma, com 
uma vitória convincente que 
lhes garantiu a medalha de 
bronze. O futuro do hóquei na-
cional, passou por Paredes, dei-
xou boas indicações, deixou afi-
cionados, vamos ver se apare-
cem atletas e equipas a praticar 
mais esta modalidade em 
Paredes.

Paredes diz adeus a estes 
fantásticos jogadores e a um 
magnifico staff da Federação 
Portuguesa de Hóquei, com a 
esperança de voltar a ter novas 
oportunidades de trazer a mo-
dalidade até nós.

Aos municípios compete a 
promoção do desporto para 
todos, e a divulgação e promo-
ção de novas modalidades é 
uma das formas de aproximar 
cada vez mais cidadãos do des-
porto, de uma forma responsá-

vel e saudável. Temos tentado 
aumentar o número de modali-
dades à disposição dos cida-
dãos de Paredes, neste mo-
mento temos uma equipa de 
basquetebol a dar os primeiros 
passos no nosso concelho, de-
sejamos à mesma os maiores 
sucessos.

Apesar de todas as dificulda-
des temos ajudado ao apareci-
mento de novas equipas, e é 
com enorme prazer que vemos 
o hóquei em patins, o andebol, o 
triatlo entre outras modalida-
des a crescer

Ao longo de 2019 vamos lu-
tar para trazer novos espaços e 
n ov a s  m o d a l i d a d e s  p a ra 
Paredes.

Ao longo do último ano, Pa-
redes tem-se destacado pela 
promoção de múltiplos progra-
mas e eventos desportivos, com 
uma aposta clara no Turismo 
Desportivo, e no Desporto para 
Todos.

As ações de promoção e in-
centivo à atividade física, a qua-
lidade na organização, planea-
mento e gestão de eventos des-
p o r t i vo s ,  a  p r o m o ç ã o  d e 
programas como o Mais Vida 
Ativa, ou os eventos de Futebol 
de Praia, FutVolei e Voleibol de 
Praia, a gestão em rede das in-
fraestruturas desportivas e a 
forte aposta no apoio ao asso-
ciativismo desportivo, contri-
buíram para a animar Paredes e 
colocar mais pessoas a praticar 
desporto.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

De onde vem o turbilhão no PSD! Paredes?
sembleia da república têm de fazer 
algum esforço para levar tudo isto a 
sério! 

Se pensar que António Costa as-
siste no camarote a um auto-flagelo 
no PSD e ainda não é apenas Monte-
negro que desafia Rio, mas é o apa-
relho nervoso que desafia lugares 
com um certo tacticismo pois não dá 
para esperar pelas eleições euro-
peias para montar uma sucessão in-
terna e uma campanha capaz para as 
legislativas. Assim, temos uma ebuli-
ção inadiável.

Nestas coisas, vale a pena voltar 
o filme um pouco atrás. Depois das 
últimas eleições autárquicas, o Par-
tido Social Democrata decidiu reali-
zar eleições diretas para escolher o 
seu presidente e assim foi no dia 13 
de janeiro de 2018. Passos Coelho 
fez o inevitável perante a perda de 
votos e a perda de mandatos, tradu-
ziu a vontade democrática do povo 
em abrir espaço a alterações no ru-
mo das opções do partido, e até em 
Paredes os militantes foram ás urnas 
expressar as suas escolhas livres e 
democráticas. O inevitável de Pas-
sos Coelho começou numa crença 
de que a economia não iria recupe-

rar do Diabo tão rápido conforme 
aconteceu, seguiu na crença de que 
a geringonça seria Sol de pouca dura 
e, na minha opinião, centrou-se so-
bretudo na fragilidade que sentiu 
em deixar de ser o maior partido das 
autarquias (que o PSD sempre foi). 
Ora esta derrota nas autárquicas as-
sentou num conjunto alargado de 
escolhas erradas de um partido que 
nada fez para renovar a sua dinâmi-
ca interna e manteve uma comitiva 
sem proximidade aos eleitores, mas 
a liderar o tacticismo político dos lu-
gares desde as Assembleias de Fre-
guesias até à lista de Deputados.

Assim, nesta guerra, o PSD conti-
nua a escaldar-se nos erros do 
passado.

Mas Rio nunca enganou ninguém 
e foi exatamente assim que foi eleito 
no PSD. Claro como água. Não traíu 
o que anunciou e o tempo já lhe deu 
razão em relação à maquina que 
Santana trazia consigo. E se não 
atraiu eleitores nas sondagens, pelo 
menos não ludibriou. 

Venha de lá essa fervura! Porque 
o país precisa seriamente de mais 
Justiça, Segurança e Saúde, e sem 
cativações!
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No próximo dia 18 de ja-
neiro,  sexta - feira , pelas 
21h30, no salão “ Glória Leão 
“,  a comunidade de Baltar vai 
comemorar os 50 anos de 
serviço e entrega da  Congre-
gação das Beneditinas Mis-
sionárias de Tutzing   à  Vila de  
Baltar.  50 anos  cheio de 
obras, que se manifestaram 
a o  n í v e l  d a  e d u c a ç ã o  
( EMAÚS , Jardim de Infância 
Glória Leão) ,  apoio a todos os 

níveis  aos mais carentes e ne-
cessitados e apoio essencial a 
todas as actividades da paró-
quia de Baltar.  As irmãs Be-
neditinas apoiam o Centro de 
Dia, prestando um serviço 
essencial de apoio aos idosos. 

Ao longo do tempo tiveram 
um papel muito importante 
na catequese e envolveram- 
se no jardim de Infância que é 
gerido pela paróquia. 

“As freiras de baltar “, co-
mo carinhosamente e popu-

larmente são conhecidas na 
Vila, são estimadas e respei-
tadas pela população, que 
nos últimos 50 anos se envol-
veram na sociedade local, 
não se isolando dentro das 
suas quatro paredes. Abrem-
-se ao mundo e dispõem sem-
pre de alguém a trabalhar na 
pastoral da paróquia,  na Ca-
tequese, na preparação para 
o Crisma, na formação da ju-
ventude  e na animação dos 
actos de culto. Este é um en-
contro / testemunhos, que 
pretende agradecer a uma 
congregação que no último 
meio século teve uma inter-
venção que marcou de forma 
vincada, a todos os níveis,  a 
comunidade .

    BALTAR

IRMÃS BENEDITINAS MISSIONÁRIAS DE TUTZING

50 anos ao serviço da comunidade

FAUSTINO 
 SOUSA

A Associação Clube 
Jazz de Baltar mantém 
a tradição de percorrer 
as ruas de Baltar há 
mais de vinte anos, le-
vando a cada lar, para 
além da mensagem de 
“Bom Ano” , as  melo-
dias das  cantigas cria-
das no seio da associa-
ção. Foram muitas as 
casas que os acolheram, 
abrindo as portas para 
que  houvesse uns mi-
nutos de confraterniza-
ção e à volta da mesa, se 
pudesse saborear um 
copo de vinho, comer 
uma rodela de chouriço 
ou presunto e adoçar a 
boca com uma rabana-

da, uma fatia de bolo rei 
o u  o  p ã o  d e  l ó  d a 
Mansinha.

A Associação agra-
deceu publicamente o 

carinho que mais uma 
vez a população de-
monstrou por uma tra-
dição que já faz parte 
dos hábitos dos balta-

renses, que gostam de 
receber em sua casa o 
grupo das Janeiras da 
Associação Clube Jazz 
de Baltar.

20 anos a cantar as Janeiras 

Muitos condutores esta-
cionam na rua, junto ao cen-
tro de saúde, que dá acesso 
a vários prédios com deze-
nas de apartamentos, que 

ficam situados nas traseiras 
do referido centro.  O esta-
cionamento impede o aces-
so das viaturas de Bombei-
ros de maior porte que 

eventualmente tenham de 
ocorrer a um eventual in-
cêndio.  Alguns habitantes 
fizeram chegar  a sua preo-
cupação em caso de sinistro, 

pois é frequente a situação 
anteriormente assinalada e 
que poderá ser fatal em caso 
de impedimento do acesso 
aos bombeiros. 

Estacionamento perigoso junto ao Centro de Saúde

    BITARÃES

Delegação dos Veteranos 
de Guerra do Vale do 
Sousa com nova direção

    CÊTE

Bombeiros jogam à bola 
em torneio 24H

A Direção Nacional dos 
Veteranos de Guerra estive-
ram, no dia 11-01-2019, na 
sede da Delegação do Vale 
do Sousa a dar posse à nova 
Direção. Esperamos que ha-
ja, da parte de todos os Vete-
ranos desta Região, uma 
maior participação nesta as-
sociação, pois estamos dis-
poníveis para apoiar todos os 
que necessitam, assim como 
as suas famílias. Muitos são 
os que logo que começaram a 

receber o Complemento de 
Pensão, por terem andado no 
Ultramar, deixaram de pagar 
as suas cotas e de aparecer 
nesta Delegação que, com 
tanto esforço, tem defendido 
os seus interesses a nível Go-
vernamental. A Delegação 
do Vale do Sousa é a “Maior 
Delegação do País” e quere-
mos continuar a sê-lo, mas 
sem a participação dos só-
cios não conseguiremos. Es-
peramos pelo vosso apoio, 
pois apoiando esta vossa De-
legação estais a ajudar todos 
os colegas que andaram no 
Ultramar. Não esqueçamos 
q u e  s o m o s  u m a  f a m í l i a 
inseparável.

Pela primeira vez na his-
tória dos Bombeiros Volun-
tários de Cête, vai organizar 
um torneio 24H de Futsal 
inter-bombeiros.

O evento irá decorrer no 
dia 2 e 3 de fevereiro no Pavi-
lhão do Sport Clube Nun' Ál-
vares, em Recarei.

A organização promete 
troféus para as quatro me-
lhores equipas, melhor mar-
cador, melhor guarda-redes 
e prémio fair-play. 

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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No dia 26 de janeiro a ci-
dade de Rebordosa acolherá 
a 1.ª edição do "TRAIL DO 
CAPITÃO", organizado pelo 
Grupo Desportivo da Portela 
em parceria com a Câmara 

Municipal de Paredes, a Jun-
ta de Freguesia de Rebordosa 
e a ATAD – Amigos do Trail 
Associação Desportiva.

O evento terá início às 
16h, e será composto por um 
Trail com 20 km de distância e 
por um Mini Trail com 10 km, 
que podem ser feitos a correr 
ou a caminhar.

As inscrições deverão ser 
efetuadas online no site lap-
2go.com, até ao dia 19 de ja-
neiro de 2019.

    REBORDOSA

Trail do capitão

PAULO 
PINHEIRO

Simão Campos é o 
novo presidente da Di-
reção da associação 
Moto Clube de Rebor-
dosa, entidade que or-
ganiza anualmente vá-
rios eventos e repre-
s e n t a  a  l o c a l i d a d e 
noutros do género, um 
pouco por todo o país.

As eleições realiza-
ram-se no dia 11 de ja-

neiro.  Os novos órgãos 
diretivos, que vão lide-
rar os destinos da cole-
tividade até 2020.

Direcção
Presidente:  Simão 

Campos Vice-presi-
dente: Mário Fernando 
Moreira Tesoureiro: 
Paulo César Barbosa 1º 
Secretário: André Cus-

tódio Correia 2º Secre-
tário: Ivo Jorge Campos 
1º Suplente: Hugo Fer-
nando Ferreira 2º Su-
plente:  André Fil ipe 
Rocha.

Conselho Fiscal 
Presidente: Elias Leal 

1º Secretário: Fernando 
Augusto Silva 2º Secre-
tário: Joaquim Manuel 

Coelho Suplente: David 
Silveira.

Mesa da
Assembleia Geral
Presidente: Fernan-

do Jorge Gonçalves 1º 
Secretário: Pedro Mi-
guel Leal 2º Secretário: 
Hélder Fernando Bessa 
Suplente:  Rui Miguel 
Moreira.

Moto Clube de Rebordosa com nova direção

O Agrupamento 1030 dos 
Escuteiros de Rebordosa or-
ganizou o Renascer das “Ja-
neiras” no salão Paroquial de 
Rebordosa, evento com um 
significado histórico e de 
tradição.

As janeiras foram cantadas 
pelos Escuteiros, o Grupo da 
ADR, Coro Paroquial S. Mi-
guel, Grupo GPS, Grupo do 
Movimento de Schoenstatt, 
Ministros da Comunhão, Co-
ro Sagrado Coração de Jesus, 

Tuna de Rebordosa, Grupo 
Coral da Livração, Rancho Fol-
clórico “Os Marceneiros de 
Rebordosa”, Grupo Desporti-
vo da Portela, Pais dos Escu-
teiros e terminou com a atua-
ção dos Escuteiros de Rebor-

d o s a .  O  P r e s i d e n t e  d a 
Câmara, Alexandre Almeida, 
Presidente da Junta de Re-
bordosa, Salomé Santos bem 
como vários elementos do 
executivo marcaram presen-
ça neste evento.

Os alunos do Pré-Escolar, 
do 1º Ciclo, acompanhados 
dos seus professores, assina-

laram, mais uma vez, o reviver 
do Cantar as Janeiras, cantan-
do-as em vários espaços e co-

letividades da Cidade de Re-
bordosa. De forma animada, 
os alunos percorreram algu-

mas ruas visitando institui-
ções da Cidade, desejando um 
bom Ano Novo.

A Comissão de Festas de 
Rebordosa em parceria 
com a Promov continua a 

fazer pela vida ao organizar 
eventos para angariar ver-
bas para a realização anual 

das Festas da Cidade.
A última iniciativa ocor-

reu no passado dia 12 de 

janeiro com um espetáculo 
de Stand Up Comedy no au-
ditório da ACelér.

Alunos das Escolas de Rebordosa e as Janeiras

Grupo de Escuteiros realizou Renascer das Janeiras

Stand up comedy com Francisco Meneses

Está agendada para o próxi-
mo dia 20 de Janeiro de 2019, 
na missa Dominical, a celebrar 
pelas 09:30h na Igreja Paro-
quial de S. Miguel de Cristelo, a 
apresentação à comunidade 
Cristã dos novos elementos que 
compõem a Comissão Fabri-
queira de Cristelo para um man-
dato de 5 anos. A Comissão Fa-
briqueira é constituída pelo 
Presidente, o Pároco, que a re-
presenta em todos os actos, um 
Secretário, um Tesoureiro, e os 
Vogais que se julgue necessá-
rios, devendo o conjunto ser 
ímpar. 

Os Fabriqueiros são cida-
dãos escolhidos de acordo com 
o sentido de responsabilidade e 

o prestígio que assumem no 
seio da comunidade Cristã. São 
os Fabriqueiros que auxiliam o 
Presidente, ou seja, o Pároco, 
em todos os assuntos relacio-
nados com as actividades paro-
quiais, com por exemplo, tratar 
de obras de restauro  dos edifí-
cios religiosos, controlar fundos 
e doações, organizar e supervi-
sionar festividades, procissões 
e solenidades.

A Comissão Fabriqueira 
presta contas anuais ao Bispo 
competente. É, pois, uma mis-
são muito nobre que merece 
todo o respeito, e como tal, de-
seja-se as maiores felicidades à 
nova Comissão Fabriqueira, 
deixando-se uma palavra de 
agradecimento a todos aqueles 
que já abraçaram esta missão, e 
que contribuíram para o desen-
volvimento e fortalecimento da 
c o m u n i d a d e  C r i s t ã 
Cristelense.

    CRISTELO

Apresentação da Nova Comissão 
Fabriqueira de Cristelo

CARLA
NUNES

    MOURIZ

Celso Brum reeleito presidente 
da Associação para o 
Desenvolvimento de Mouriz

Decorreu no passado dia 11 
de janeiro de 2019 a cerimónia 
de tomada de posse dos órgãos 
sociais da Associação para o 
Desenvolvimento de Mouriz 
(ADM) para o quadriénio 2019 
– 2022. A cerimónia decorreu 
no salão nobre da antiga Junta 
de Freguesia de Mouriz. 

As eleições realizaram-se 
no passado dia 23 de dezembro 
de 2018, tendo sida eleita a lis-
ta A – “Mais Mouriz”, a única 
que se apresentou a sufrágio, 
encabeçada por Celso Brum.

Na cerimónia marcaram 
presença a tesoureira da Junta 
de Freguesia de Paredes, Maria 
Nazaré Rosendo, bem como a 
vereadora da Ação Social da 
Câmara Municipal de Paredes, 
Beatriz Meireles e diversos as-
sociados da ADM.

O reeleito Presidente da Di-
reção, Celso Brum, referiu que 
“é com energia renovada e mui-
ta determinação” que a direção 

que lidera encara o novo man-
dato, tendo como “grande obje-
tivo avançar para a segunda e 
última fase das obras do Centro 
de Dia, com o apoio do municí-
pio de Paredes”. Agradeceu ain-
da o apoio da Câmara Munici-
pal, da Junta de Freguesia de 
Paredes, das empresas coope-
rantes e restantes associados 
para tornar realidade a aquisi-
ção de uma viatura de nove lu-
gares para transporte de uten-
tes, anunciando que a viatura 
estará operacional a partir do 
próximo mês de fevereiro.  

A vereadora com o Pelouro 
da Ação Social, Beatriz Meire-
les, destacou os projetos da 
A.D. Mouriz e anunciou o apoio 
da Câmara Municipal de Pare-
d e s  n a  a q u i s i ç ã o  d e  u m a 
viatura.

Fundada a 12 de julho de 
1993, a ADM conta atualmen-
t e  c o m  m a i s  d e  4 0 0 
associados.
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O Impulso que faz toda 
a diferença na aprendizagem escolar  

I
mpulso + é um jovem 
centro de estudos 
junto ao Conservató-

rio de Música de Paredes, 
que abriu portas com o in-
centivo e o acreditar de al-
guns pais, assim como so-
nho daqueles que acredi-
t a m  n a  e d u c a ç ã o  e  n u m 
futuro melhor para as crian-
ças e adolescentes.

O Impulso + surgiu em ju-
lho de 2016 com o encerra-
mento de um outro centro de 
estudos, o SETE. Na ocasião, 
duas professoras “com o in-
centivo e o acreditar dos 
pais” deram continuidade ao 
projeto de apoio escolar “a 
qualquer criança”. Indepen-
dentemente da sua capaci-
dade cognitiva, fazemos um 
trabalho individualizado pa-
ra cada criança, pois cada 
criança é diferente, tem o seu 
tempo de resposta e apren-
dizagem”, faz notar Carla Tei-
xeira, a responsável pelo Im-
pulso +, Mestre em Engenha-
ria Química. 

Carla Teixeira entrou nes-
ta aventura de estudo acom-
panhado e explicações indi-
viduais durante o seu percur-
so académico e já conta com 
10 anos de serviço. A respon-
sável garante que o Impulso 
+ é um centro de estudos um 
pouco diferente dos outros. 
“Para começar é um grupo de 
alunos muito heterogéneo, 
cada aluno é especial. Há me-
ninos com autismo ou sín-
drome de asperger, défice 
cognitivo, meninos de qua-
dro de mérito e todos sentem 
que fazem parte do Impulso 
+ : é um espaço acolhedor on-
de o aluno gosta de estar e se 
sente em casa, como disse 
um dia uma mãe sobre o am-
biente do espaço”, relata a 
professora.

O centro de estudos Im-
pulso + propõe-se ajudar as 
crianças a atingir os melho-
res resultados escolares, “a 
ultrapassar as suas dificulda-

des, a orientar as suas esco-
lhas acompanhando-os na 
aprendizagem e no cresci-
mento como alunos e cida-
dãos ativos e responsáveis, 

porque acreditamos que as 
crianças e os adolescentes 
são o futuro”, justifica.

Carla Teixeira realça a im-
portância de um centro de 

estudo na vida dos jovens 
porque o tempo que eles pas-
sam na escola, no seu enten-
der, “nem sempre é o sufi-
ciente para que tenham boas 
notas”. Mas não é só por isso 
que os centros de explica-
ções e de apoio extraescolar 
existem. Os horários laborais 
e pais com profissões que 
exigem muito tempo e dedi-
cação não conseguem dar o 
devido apoio e acompanha-
mento escolar aos seus filhos 
como gostariam, por isso op-
tam por sítios com professo-
res especializados para os 
seus filhos passarem os seus 
tempos livres. “Os pais ficam 
mais descansados, as crian-
ças continuam o trabalho ini-
ciado na escola e brincam. 
Sim. Brincar, conviver tam-

bém é importante. Se olhar-
mos muito bem para um ho-
rário de uma criança, ela en-
tra às 08h30 na escola tem 
aulas até as 13h30. Daí vão 
para o centro de estudos e 
passam uma tarde inteira de 
estudo até às 19h e sendo dia 
de treino, ainda têm treino 
até às 22h, quando é que a 
criança brinca”, interroga. 

“O fim de semana”, como 
resposta para o tempo de 
brincadeira desejável das 
crianças, não chega para a 
docente: “Uma criança que 
tenha este horário é uma 
criança que brinca e está de-
satenta nas aulas, porque 
acha que é o único tempo que 
tem para o fazer. Por isso é 
que brincar é muito impor-
tante, permite que a criança 
desenvolva a imaginação, a 
capacidade de socialização, a 
acreditarem neles próprios, 
levando ao sucesso escolar”, 
conclui.

ESCOLA. Motivar, despertar o interesse pela escola, pela aprendizagem, brincar, divertir e acima de tudo ouvir as crianças e com-
preendê-las é o lema dos Nossos Empresários – Impulso +

António Orlando  | texto

“Um professor afeta 
sempre a eternidade, 
ele nunca saberá onde a 
sua influência termina” 
Henry Brooks Adams.
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /JAN19

PAREDES

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

Até ao dia 25
Exposição Arte Sacra II

Organização da Paróquia de S. Sal-

vador de Lordelo

Biblioteca 

Escritor do mês
Patrícia Reis

Dias 22 e 29 
10h30 

A Girafa de Maria de Alexandra 

Graça

Dias 24 e 31
10h30 

Histórias de Encantar

A Grande Birra de Tom Jamieson

O leituras sugere… 
Temas Infantojuvenis 

Carolina nº1 contado…ninguém 

acredita

Cooperação

Dias 25 e 30 
14h30

Exercício de Relaxamento

Dias 23 e 30 
Confeção e Degustação de Tarte de 

Amêndoa

AGUIAR DE SOUSA 

Dia 19 
21h30 

Igreja de Senande

Young Guitar Masters 

Associação 3M de Guimarães

PAREDES (CIDADE)

Dia 19 

Loja Interativa de Turismo 

Inauguração da exposição

Filigrama “Do Amor à Arte”  

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
CONFISSÕES  
DE INVERNO 

AUTOR:
BRENDAN KIELY

Confissões de inverno é 
um romance que aborda 
um tema difícil com muita 
sensibilidade. Quando a vi-
da de Aidan Donovan, de 16 
anos, se começa a desmoro-
nar à sua volta, ele procura 
refúgio no bar do pai e nas 
atenções do padre Greg, o 
único adulto que o escuta. 
Chegado ao Natal, Aidan 
entra numa crise profunda 
ao compreender a natureza 
obscura do afeto do padre. 
Vira-se então para um novo 
grupo de amigos: Josie, a 
rapariga por quem talvez 
esteja apaixonado, Sophie, 
a amiga um pouco rebelde, 
e Mark, o carismático capi-
tão da equipa de natação, 
cuja sensação de angústia 
rivaliza com a de Aidan. Um 
romance ousado e corajoso 
que olha de forma intensa e 
sensível para os desafios do 
crescimento e do amor.
Duas mulheres em busca da 
verdade, um destino peri-
gosamente ligado num in-
comparável suspense assi-
nado por Mary Higgins 
Clark.

Concerto de Reis inaugurou 
programação cultural da 
Fundação ALORD

O 
programa cul-
tural promovi-
do pela Funda-

ção a LORD para o ano de 
2019 arrancou no passado 
dia 12 de janeiro com o 
tradicional Concerto de 
Reis, este ano interpreta-
d o  p e l a  O r q u e s t ra  d a 
Fundação. 

Em fevereiro, no dia 23, 
a  m ú s i c a  d o  Q u a r t e t o 
Contratempo sobe ao pal-
co do Auditório para uma 
“Viagem no Tempo pelo 
Património Musical do 
Douro e Minho” com o es-
petáculo Variações A Par-
tir De Um Coração.

Máscaras, Mitos e Ritos 
é o nome da exposição de 
Balbina Mendes que pode 
ser vista a partir de feve-
reiro nos passos perdidos 
d o  A u d i t ó r i o  d a 
instituição. 

O  G r u p o  d e  t e a t r o 
“Gente Mimosa”, a 23 de 
março, vai encenar a peça 
Lobo & Cordeiro. Em abril, 
mês da liberdade, há baila-
do. “D. Quixote”, assim se 
chama o espetáculo será 
interpretado pela Acade-

mia de Dança da Boavista. 
Patrícia Reis, Jorge de 

Sena, Eugénio de Andrade 
e Isabel Rio Novo, são os 
escritores, um por mês, 
que terão as suas obras em 
destaque na Biblioteca A 
LORD. 

O leituras sugere… vol-
ta a abrir os olhos dos mais 
pequenos para fantásticas 
a v e n t u ra s  c o m  t e m a s 
infantojuvenis.

O Dia Mundial do Livro, 

no dia 27 de abril, será co-
memorado com um espe-
táculo de teatro no auditó-
rio a que se seguirá a en-
t r e g a  d o s  p r é m i o s  d e 
mérito escolar. 

Workshops de Artes 
Manuais são o destaque 
do setor cooperativo d´A-
LORD com sessões dedi-
cadas, por exemplo, à cria-
ção de porta-objetos, con-
feção e degustação de 
tarte de amêndoa, arcos 

decorados com flores, si-
lhueta em tela,  etc.  Os 
workshops destinam-se 
sobretudo à população 
sénior.

No programa cultural 
da ALORD para este qua-
drimestre há também lu-
gar ao cinema com a proje-
ção de A Bela e o Monstro, 
no dia 20 de fevereiro. 

Como é já tradição, to-
dos os espetáculos são 
gratuitos. 

AGENDA. Teatro, Música e Bailado, são alguns dos destaques da programação 
cultural da Fundação ALord para este primeiro quadrimestre de 2019.

António Orlando  | texto
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FALECEU

ADOLFO FERNANDO 
FERREIRA MOUTINHO
Faleceu no dia 9 de janeiro com 89 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente 
em Paredes. Era casado com Maria de Fátima 

Oliveira do Couto.

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

PAREDES

FALECEU

ÂNGELA MARIA BARBOSA 
NOGUEIRA MARTINS
Faleceu no dia 6 de janeiro com 57 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  
em Figueiró, Paços de Ferreira.  

Era casada com José Fernando Martins Ribeiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FIGUEIRÓ / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

AGOSTINHO BARBOSA 
MENDES
Faleceu no dia 12 de janeiro com 94 anos.  
Era	natural	de	Rans-	Penafiel	e	residente 
na Rua D. Afonso Henriques, n.º 2, Paredes.  

Era viúvo de Maria Ferreira.

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

Cine-Concerto pela Orquestra de Sopros 
de 3º Ciclo e Secundário

A Casa da Cultura de 
Paredes, vai ser cenário 
numa viagem sonora pe-
los 90 anos do nascimen-
to do jovem repórter Tin-
tin com alguns dos temas 
musicais mais fantásticos 
do Cinema. O Cine-Con-
certo será no próximo dia 
8 de fevereiro, pelas 21h,  
pelos jovens músicos da 
Orquestra de Sopros de 
3º Ciclo e Secundário do 
Conservatório de Música 
de Paredes(CMP).  

“No ano em que se co-

memoram 90 anos do 
nascimento do jovem re-
pórter Tintin, a Orques-
tra de Sopros de 3º Ciclo e 
Secundário realiza pela 
segunda vez um Cine-
-Concerto, dando espe-
cial destaque a uma das 
personagens de maior 
relevo da Banda Dese-
nhada do séc. XX”, explica 
fonte do Conservatório. 

O Cine-Concerto terá 
a direção de Frederic 
C a r d o s o ,  d o c e n t e  n o 
CMP.

Projeto Young Guitar Masters 
chega a Aguiar de Sousa

O 
jovem guitarris-
ta Gonçalo Mo-
reira é o prota-

gonista do último concerto 
no município de Paredes do 
Projeto Young Guitar Mas-
ters.  O espetáculo agenda-
do para amanhã começa às 
21h30. 

O projeto Young Guitar 
Masters, que se estende ao 
longo de vários momentos 
no ano e chegará a vários 
locais do país, iniciou-se na 
Cidade de Guimarães, no 
passado mês de agosto e 
nos últimos meses assen-
tou arraiais no concelho de 
Paredes. “Depois do Muni-
cípio de Paredes, é a região 
da Bairrada que recebe es-
te projeto em crescimento. 
O nosso muito obrigado ao 
Município de Paredes que 
tão bem recebeu este pro-

jeto”, explica fonte da As-
sociação 3M. 

Fundado em Guimarães, 
organizado e promovido pe-
la Associação 3M, o Young 
Guitar Masters é um proje-
to colaborativo que prome-
te abrir portas nacionais e 

internacionais a jovens gui-
tarristas portugueses.

Levar a guitarra a todo o 
território nacional, criar 
um circuito regular de con-
certos de guitarra clássica 
em Portugal e apoiar e pro-
mover jovens guitarristas 

portugueses em início de 
carreira são objetivos fun-
damentais deste projeto. 
Além de dar a conhecer o 
trabalho de artistas em 
emergência, o Young Gui-
tar Masters também tem a 
missão de valorizar e divul-
gar o património cultural e 
nacional. “Trata-se de uma 
iniciativa destinada a jo-
vens guitarristas portugue-
ses ou residentes em Por-
tugal em início de carreira, 
sendo que os concertos 
irão decorrer em locais em-
blemáticos e históricos das 
várias cidades”, acrescenta 
a organização do Young 
Guitar Masters.

Os concertos contam 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Capela 
da Quintã (Baltar), Associa-
ção de Solidariedade Social 
dos Professores - Casa da 
Torre (Sobrosa) e Igreja de 
Senande (Aguiar de Sousa).

CONCERTO. A Igreja Matriz de Senande, em Aguiar de Sousa, Paredes, acolhe neste 
sábado o terceiro concerto do Projeto Young Guitar Masters no Município de 
Paredes. A entrada é livre.

António Orlando  | texto

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ CASIMIRO  
DA SILVA PINTO
Faleceu no dia 8 de janeiro com 68 anos.  
Era natural de Mouriz - Paredes e residente  
na Rua Escritor Daniel Faria, n.º 26, r/c Dit. 

Paredes. Era casado com Ana Madalena Gaspar Garcês.

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 MARIA 
MOREIRA DA ROCHA 
Faleceu no dia 10 de janeiro com 76 anos. 
Era	natural	de	Penafiel	e	residente	 
na Rua Central da Bouça, n.º 9, Mouriz, Paredes. 

Era viúva de António Pereira.

AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 19 de janeiro, 
pelas 17:30 horas na Igreja Paroquial de Mouriz, Paredes. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

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

FALECEU

JOSÉ FRANCISCO MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 7 de janeiro com 37 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda - Paredes e 
residente na Rua de Alem, n.º 220, 2º Esq. Bita-

rães, Paredes. Era casado com Andreia Liliana de Sousa Ribeiro.

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

FALECEU

ÁLVARO DA SILVA COELHO
Faleceu no dia 24 de dezembro com 51 anos. Era natural de 

Baltar – Paredes e residente na Rua Outeiro das Devesas, n.º 

120, Baltar, Paredes. Era solteiro.

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 do saudoso 

extinto 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

MARIA MADALENA  
DIAS DE BARROS
Faleceu no dia 9 de janeiro com 84 anos.  
Era natural de Mouriz – Paredes e residente na 
Rua do Padrão, n.º 323, Baltar, Paredes.  

Era viúva de José Joaquim de Sousa.

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

RITA DIAS DA SILVA
Faleceu no dia 9 de janeiro com 86 anos. Era 
natural de Vilela- Paredes e residente na Ram-
pinha do Noval, n.º 12,Vilela, Paredes. Era viúva 
de Manuel Coelho de Brito.

AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 19 de janeiro, 
pelas 18 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

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

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

VILELA/PAREDES

FALECEU

ANDREIA MANUELA 
PEDROSA NUNES
Faleceu no dia 12 de janeiro com 40 anos. 
Era natural de Vilela – Paredes e residente  
na Rua da Fonte, n.º 17, Ent.1, Vilela, Paredes.   

Era casada com Albino Manuel de Castro Leal, mãe de Margari-
da e Rubem Júnior Nunes Leal.
AGRADECIMENTO
Seu	marido,	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também bem que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, 
dia 18 de janeiro, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Vilela, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos.

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

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

FALECEU

MARIA ADELAIDE 
RODRIGUES
Faleceu no dia 11 de janeiro com 95 anos.  
Era natural de Rio Meão- Santa Maria da Feira  
e residente na Rua de Sedouros, n.º 475,  

Paredes. Era viúva de Alcino da Silva.

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

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

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes.	 

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

FALECEU

ROSA DA ROCHA
(ESPOSA DO FALECIDO ANTÓNIO PARRECO)

Faleceu no dia 12 de janeiro com 91 anos.  
Era	natural	de	Irivo	–	Penafiel	e	residente 
na Rua Padre Américo, n.º 96, Paredes.  

Era viúva de António Moreira Tavares.

AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 19 de janeiro, 
pelas 19 horas na Igreja Matriz de Paredes. Antecipadamente 
agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.
 

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

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

MARIA AURORA 
MOREIRA PINTO
Faleceu no dia 12 de janeiro com 93 anos.  
Era natural de Freamunde – Paços de Ferreira e 
residente na Rua Dr. José Leite de Vasconcelos, 

n.º 2 F, 1º Dtº. Frt. Paredes. Era viúva de António de Araújo..

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOSÉ CORREIA DA SILVA
(FERREIRA DO TRATOR)
Faleceu no dia 8 de janeiro com 79 anos.  
Era natural de Silvares – Lousada e residente  
na Rua das Cancelas, n.º 75, Paredes. Era casado 

com Maria Fernanda Nunes Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

JÚLIA FERREIRA CAMPOS
Faleceu no dia 8 de janeiro com 86 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua Nova do Cruzeiro, n.º 91, Vinhal.  
Era viúva de Francisco Ferreira Alves.

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  

VINHAL

FALECEU

DEOLINDA 
RODRIGUES DE BESSA
Faleceu no dia 10 de janeiro com 48 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e  
residente na Av. Central de Gandra, n.º 1404, 

Gandra, Paredes. Era divorciada.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 19 de janeiro às 19 horas na Igreja 
de Duas Igrejas, 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  
GANDRA/PAREDES

FALECEU

ELÍSIO OLIVEIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 12 de janeiro com 63 anos.  
Era natural de Vandoma – Paredes e residente 
na Trav. da Vista Alegre, n.º 48, Vandoma,  

Paredes. Era casado com Maria Teresa Oliveira 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 19 de janeiro às 17:30 horas na Ca-
pela Nossa Senhora do Bom Sucesso, Vandoma, 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  
VANDOMA/PAREDES

FALECEU

ELVIRA DA CONCEIÇÃO 
MOREIRA PACHECO
Faleceu no dia 14 de janeiro com 83 anos.  
Era	natural	de	Santiago	Subarrifana	–	Penafiel	e	 
residente na Rua da Ribeira, n.º 340, Besteiros, 

Paredes. Era viúva de António Moreira Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 19 de janeiro às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Besteiros, 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  
BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ALBERTO 
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 12 de janeiro com 87 anos.  
Era natural de Vandoma – Paredes e residente 
na Rua do Alto, n.º 66, Vandoma, Paredes. 

Era viúvo de Albina Loureiro dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada domingo, dia 20 de janeiro às 10 horas na 
Igreja de Vandoma, 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  
VANDOMA/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO MANUEL 
TAIPA ALVES DE SOUSA
Faleceu no dia 13 de janeiro com 59 anos. 
Era natural de Freamunde – Paços de Ferreira  
e residente na Rua de Cambelas, n.º 104, Lorde-

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

BRUNO MIGUEL 
DA ROCHA MOREIRA
Faleceu no dia 6 de janeiro com 35 anos. Era na-
tural de Cete-Paredes e residente na Rua Alto 
da Estação, Nº 335, Caíde de Rei. 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  

CAÍDE DE REI

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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FALECEU

MARIA DO CARMO 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 13 de janeiro com 81 anos. Era 
natural de Bitarães – Paredes e residente na 
Rua de Além, n.º 332, Bitarães, Paredes. Era 

viúva de António Ferreira 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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, segunda-feira, dia 21 de janeiro às 20,30 horas 
na Igreja de Bitarães, 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  
BITARÃES/PAREDES

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

FALECEU

MARIA ISABEL 
CARDOSO GARCEZ
Faleceu no dia 11 de janeiro com 72 anos.  
Era natural de Madalena – Paredes  
e residente no Largo da Redonda, n.º 71,  

Madalena, 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, sábado, dia 19 de janeiro às 18 horas na Igreja 
da Madalena, 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  
MADALENA/PAREDES

FALECEU

PAULO ALEXANDRE 
DA SILVA CARNEIRO
Faleceu no dia 14 de janeiro com 46 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes e 
residente Duas Igrejas, Paredes. 

Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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




