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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

A
pós me fixar em Paredes, pelo ca-
samento, fui conhecendo várias 
pessoas e fui descobrindo o am-

biente associativo e cultural que caracteriza-
va a forma de viver na terra que escolhi para 
residir. Foi na década de sessenta do século 
passado, tempos muito agitados e com Portu-
gal envolvido numa guerra que levava jovens 
sem a certeza do retorno. Guerra com várias 
frentes de combate, para onde também eu 
tive de ir como militar. Paredes era um con-
celho com muitos combatentes mobilizados 
para a guerra, mas também com muita gente 
civil em África. Nas conversas entre amigos 
íamos falando deles. Ouvia falar de um certo 
Sr. Belmiro Augusto Teixeira, nascido em 
1916, na Vila de Paredes, que desde muito 
jovem, após a instrução primária, trabalhou 
na carpintaria do seu pai, então situada no 
rés-do-chão da casa para onde mais tarde eu 
fui viver. Muito jovem teve uma doença pul-
monar. Após a cura foi aceite como escrivão 
no Tribunal local, onde era estimado pela sua 
forma expedita de trabalhar. Mais tarde con-
correu a um lugar na Conservatória do Regis-

to Civil de Valongo e foi 
admitido. Casou aos 26 
anos e resolveu adquirir a 
Padaria de Souto Meão e 
alugar vários moinhos do 
Rio Sousa, para forneci-
mento da farinha. Nas ho-
ras vagas, era músico na 
Banda de Paredes e parti-
c i p av a  n a  D i r e ç ã o  d o 
União Sport Clube de Pa-
redes. Em 1956, ao fim de 
vinte anos de funcionário 
público, e depois de um 
incêndio na padaria, re-
solveu mudar de vida e rumou a Angola com 
a esposa e o seu único filho. Apoiado por fa-
miliares lá residentes, dedicou-se ao ramo 
empresarial com sucesso e mantinha ligação 
com Lisboa sobre vários projetos e negócios. 
Estava aí em 25 de Abril de 1974. Acabou por 
não regressar a Angola e foi despojado dos 
seus bens. De regresso a Paredes, envolveu-
-se na empresa CEIFA do seu filho, ligada ao 
comércio de tratores e ceifeiras, num período 

de grande desenvolvi-
mento agrícola. E aí traba-
lhou até falecer em 2004. 
No início do novo período 
democrático envolveu-se 
na política local e chegou 
a Vereador, sem ter existi-
do uma única fotografia 
dele nos cartazes, porque 
não autorizou. Apenas 
contava a sua reputação. 
Dedicado às causas públi-
cas, integrou-se na Dire-
ção dos Bombeiros e che-
gou a Comandante, tendo 

servido mais de vinte anos. Com os amigos 
de Direção concretizou o sonho de construir 
o atual Quartel. Era estimado e respeitado 
pelo povo e pelos Bombeiros, com muito ca-
rinho, devido ao seu caráter, empenho, 
exemplo de disciplina e ao seu espírito hu-
manista. É assim que é recordado, por méri-
to e pelo amor à sua terra. Este Tributo as-
senta-lhe bem por ele, mas também pela 
amizade entre nós.

Belmiro Augusto Teixeira (Ex-CMDT dos Bombeiros)

POR: GASTÃO MOREIRA

DIANA AMARA CARNEIRO
Nutricionista na CLÍNICA ANA SILVA  |  (C.P: 2957N)

www.clinica-anasilva.pt

facebook.com/clinicanasilva

tel. 255 073 270

Depois dos excessos alimentares muito 
frequentes em épocas festivas (e não 
só), é comum pensar que é necessário 

recorrer a "dietas detox" para compensar tu-
do o que se comeu.
Para isso, é costume cortar nas carnes e ou-
tros alimentos de origem animal, fazer jejum, 
recorrerem a sumos com fruta e legumes, 
suplementos milagrosos, chás e sabe-se lá 
mais o quê, na esperança de que no final da-
quilo tudo fique "tudo bem".
Contudo, deste modo, só estão a piorar a si-
tuação. Ora vamos lá ver porquê:
- Primeiro: o nosso organismo por si só já é 
capaz de "desintoxicar". A pele, os pulmões, o 
sistema gastrointestinal, os rins e o fígado 
têm o papel de eliminar as substâncias inde-
sejáveis (toxinas).
- Segundo: é óbvio que o desejável é minimi-
zar a exposição a estas substâncias. Não é 
saudável haver momentos de extremo exces-
so e depois "dias de limpeza".
- Terceiro: no que toca à alimentação, há real-
mente formas de ajudar neste processo de 
"detox". Mas, ao contrário do que se vê, as re-
comendações não passam por eliminar gru-
pos alimentares e abusar de outros mas sim 
encontrar um equilíbrio para que consigamos 
nutrir o nosso organismo de energia (funda-
mental para os processos vitais funcionarem 
em plenitude), vitaminas e minerais encon-
trados numa dieta completa, incluindo todos 
os grupos da roda dos alimentos, pois alguns 
dos nutrientes essenciais para o "detox" do 
organismo (selénio, zinco, vitamina E, vitami-
nas do grupo B) estão presentes no peixe, na 
carne, ovos e frutos gordos (nozes, amên-
doas, avelãs,...) (alimentos estes muitas vezes 
excluídos dessas dietas).
Alimentos como alho, cebola, gengibre, bró-
colos, couve-flor, couve, espinafre, coentros, 
açafrão, cacau, chá verde, café, frutos verme-
lhos, entre outros, podem ajudar. Contudo, o 
uso de suplementos com doses exageradas 
desses fitoquímicos pode ser contraprodu-
cente (podem inibir as enzimas responsáveis 
pela metabolização das toxinas do nosso 
organismo).
Assim, para fazer "detox" nada melhor que:
- uma alimentação saudável, variada e com-
pleta, todos os dias, rica em legumes, frutas, 
especiarias, fibra, proteína, energia e gordu-
ras saudáveis, pobre em alimentos processa-
dos e com uma grande lista de ingredientes; 
- uma boa ingestão de água ou chás (sem 
açúcar);
- descansar e ter uma boa qualidade de sono 
(~8h/dia);
- praticar exercício físico (quem treina desin-
toxica melhor!);
Não esquecer também, ser feliz! O equilíbrio 
é sempre a chave.
Os dias de festa devem ser aproveitados co-
mo tal. Contudo, sempre com consciência do 
que se ingere. Há que encontrar um 
equilíbrio.

Detox

T
alvez por ter começado esta se-
mana com uma grande dor de 
COSTAS, graças a ter-me dedi-

cado a exercícios físicos para que não esta-
va preparado, lembrei-me de neste edito-
rial filosofar sobre esta nossa parte do 
corpo, tão invisível para cada um de nós, e 
tão desejadamente visível para os nossos 
inimigos que só nos querem ver pela 
costas!

Ora, o primeiro pensamento levou-me 
à conclusão de que eu, no que me diz res-
peito, não sou Santo!

É que se “os santos não têm costas”, as-
sim como os anjos, ora se a mim elas me 
doiam, é prova mais que provada da sua 
existência, pelo que é lógico concluir que, 
eu, Santo não sou.

Mas há um outro provérbio que diz que 
“El-Rei tem costas”.

Mas o Rei, porque o é, não tem costas pa-
ra que elas lhes doam, certamente. Seja por 
exercícios forçados, seja por lhe baterem

O máximo que consente é que lhe deêm 
“pancadinhas nas costas”. As mais das ve-
zes hipócritas, embora não seja preciso ser 
Rei para levar destas.

A vantagem do Rei é que só leva 
pancadinhas.

Se o não fosse, se fosse um comum mor-
tal como nós, levaria certamente pancada 
digna de costas largas, daquelas que fazem 
desejar as costas folgar, enquanto o pau vai 
e vem. Ora, se a mim me doíam, lógico é 
pensar que também não sou Rei.

Sendo certo que também levo muitas, 
cada vez mais, pancadinhas nas costas, so-
bretudo de quem se julga Rei, e embora 
dadas devagarinho, muitas vezes doem 
como se fossem dadas com um barrote 
pesadíssimo.

Há, finalmente, um outro provérbio 

que diz “A cara guarda-te as costas”. Gosto 
deste porque é o mais difícil de interpretar.

O que significa este provérbio?
Para mim significa que devemos en-

frentar tudo de caras e não fugir dos pro-
blemas virando-lhes as costas, porque as 
costas não os resolvem.

Assim, é de frente a postura correta, sem 
medo e sem vergonha, se nos determinamos 
a fazer as coisas certas, sem pisar os outros, 
mas também sem nos deixarmos pisar.

Tentando não errar, mas também sem 
titubear na hora de dizer aos outros, fron-
talmente, que estão errados.

O mais que nos devia poder acontecer 
era aqueles a quem dizemos as verdades 
nos quererem ver pelas costas, ou nós as 
costas deles.

Assim, quando damos a cara por aquilo 
em que acreditamos ficamos com as costas 
quentes, mesmo sem levar pancada!

E temos as costas direitas, mesmo que 
nos doam, mas isso é da idade. 

Aquela que não perdoa!

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Às nossas costas!
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Incêndio em garagem 
deixa família desalojada em Lordelo

Empresários de Paredes com 
termo de identidade e residência

Um incêndio, que defla-
grou na garagem de uma 
habitação no dia três de fe-
vereiro, em Lordelo, des-
truiu duas viaturas e deixou 
uma casa sem condições de 
habitabilidade. O alerta pa-
ra o incêndio na garagem 
da habitação foi dado por 
volta das 22 horas. As cha-
mas consumiram dois car-
ros que ali se encontravam 
e s t a c i o n a d o s  e  a s  a l t a s 
temperaturas e fumos den-
sos destruíram a habitação, 
situada no primeiro andar, 
deixando-a sem condições 
de habitabilidade. Os pro-
prietários da casa e o filho 

f o r a m  a c o l h i d o s  p o r 
familiares.

As chamas foram comba-

tidas por 23 operacionais e 
seis viaturas dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo.

Dois dos 12 suspeitos de 
associação criminosa, fraude 
fiscal, branqueamento e fal-
sificação de documentos, 
entre outros ilícitos, em vá-
rios concelhos do Norte do 
país, aguardam julgamento 
em prisão preventiva, segun-
do fonte judicial. 

Segundo a fonte, a decisão 
foi tomada pelo Tribunal do 
Marco de Canaveses, após vá-
rios dias de audição dos deti-
dos no âmbito da Operação 
Apate e que fez manchete na 
última edição de O Progresso 

de Paredes. A Polícia Judiciá-
ria deteve 12 pessoas, com 
idades compreendidas entre 
os 25 e os 55 anos, dos conce-
lhos de Paços de Ferreira, Pa-
redes, Porto, Vila Nova de 
Gaia, Santo Tirso, Guimarães, 
Maia, Marco de Canaveses e 
Felgueiras. São empresários 
de vários ramos de atividade e 
são suspeitos de terem mon-
tado um esquema com vista a 
obter benefícios fiscais indevi-
dos, liderado pelo contabilista 
pacense – que já tinha sido 
também condenado a uma 
pensa suspensa de cinco anos 
– e por outros elementos que 
funcionavam como testas de 

ferro, esquema este que lesou 
o Estado em cerca de dois mi-
lhões de euros.

Um dos suspeitos em pri-
são preventiva, o presumível 
líder da alegada associação 
criminosa, é de Paços de Fer-
reira ligado à área da conta-
bilidade, com antecedentes 
criminais. O segundo arguido 
neste processo sujeito a pri-
são preventiva é um empre-
sário de Guimarães. Nove 
arguidos ficaram sujeitos a 
apresentações periódicas e 
privação de contacto com os 
demais suspeitos. Um último 
arguido ficou com termo de 
identidade e residência.

Nova descarga poluente no rio Sousa
POLUIÇÃO. Mantos de espuma branca contrastavam com a tonalidade escura da água que cortava a visibilidade do fundo do rio.

M
ais uma descar-
ga poluente, no 
Rio Sousa, so-

bressaltou na passada quar-
ta-feira, dia 13 de fevereiro, 
os habitantes da zona ribeiri-
nha da cidade de Paredes, 
que se mostraram bastante 
revoltados com aquilo que 
consideram a “ausência de 
respostas”, face às sucessivas 
denúncias às autoridades. 

As descargas são fre-
quentes, disse ao Progresso 
de Paredes, António Coelho, 
morador no lugar da Póvoa. 

Mantos de espuma bran-
ca contrastavam com a tona-
lidade escura da água que 
cortava a visibilidade do fun-
do do rio. “Isto começou por 
volta das 16h15. A espaços 
abrandava, parecia que ia 
terminar, mas depois a espu-
ma regressava mais e mais. O 
rio libertava um cheiro esqui-
sito parecido com vinho”, 
especificou. 

O habitante mostrou no 
telemóvel as chamadas que 

tinha feito para a GNR, mas 
ninguém apareceu. “Atende-

ram o telefone no quartel, 
mas depois disseram que não 

podiam passar a chamada 
para o Serviço de Proteção 

da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA) porque os dois 

guardas estavam em serviço 
no exterior. Amanhã ligam-
-me a perguntar onde é que 
há descarga, é sempre assim”, 
lamenta António Coelho, a 
falta de respostas em tempo 
útil das autoridades face à 
suas denúncias.   

À vista desarmada não ha-
via sinais de peixes mortos 
como consequência desta 
descarga, “mas seguramente 
que não lhes dá saúde”, faz 
notar António Coelho. As 
descargas são frequentes a 
ponto deste agricultor con-
fessar que teme pela vida de 
duas lontras que, garante, 
por ali andam a nadar nas 
águas do Sousa. No mesmo 
telemóvel que usou para li-
gar à GNR, António Coelho 
mostrou ao Progresso de Pa-
redes um pequeno vídeo com 
as duas lontras a nadar no rio, 
na zona do viaduto da A4, na 
Póvoa. 

O Pelouro do Ambiente 
da Câmara de Paredes, con-
tatado pelo Progresso de Pa-
redes, disse não lhe ter sido 
reportada qualquer situação 
de descarga no rio Sousa.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto
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Falta de macas retém  
ambulâncias no Hospital de Penafiel

V
árias ambulân-
cias têm sido re-
tidas à porta do 

Hospital Padre Américo, do 
Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa, devido à grande 
afluência de doentes às 
urgências.

A Administração do CH-
TS confirma a retenção de 
macas das ambulâncias dos 
bombeiros, embora negue 
que seja uma constante  
ao longo da última semana. 
“As retenções são temporá-

rias e pontuais, devendo-se 
aos picos de afluência deste 
período de baixas tempera-
t u ra s ”,  ex p l i c a  f o n t e  d o 
CHTS.

As macas retidas "estão 
a deixar dezenas de ambu-
lâncias inoperativas, sem 
possibilidade de fazerem 
socorro", desabafaram al-
guns voluntários ao Pro-
gresso de Paredes.

Os bombeiros queixam-
-se de falta de macas no 
hospital e referem que os 
doentes estão a fazer os 
tratamentos nas macas das 
ambulâncias.

Há corporações que es-
tão várias horas à espera 
dos veículos e admitem te-
mer uma situação mais gra-
ve, pois garantem que não 
têm meios para responder 
em caso de tragédia.

A administração hospi-
talar indica que “nos últi-
mos dias tem havido várias 
situações em que a afluên-
cia à urgência do CHTS ul-
trapassou os 600 doentes, 
muito além daquilo que é 
habitual e desejável”. 

Para melhoria de respos-
ta a este período, o CHTS 
garante que “foram já refor-

çadas as equipas com mais 
enfermeiros e auxiliares 
recentemente contratados, 
aumentamos em cinco ca-
mas no Hospital de Ama-
rante e quatro camas no 
Hospital de Penafiel”. 

O aumento da afluência 
à urgência do CHTS tem si-
do devido, fundamental-
mente, a situações de difi-
culdades respiratórias de-
c o r r e n t e s  d a s  b a i x a s 
temperaturas. As crianças e 
os mais idosos têm sido os 
grupos mais atingidos e que 
mais têm recorrido ao ser-
viço de urgência.

António Orlando  | texto
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Espaço Cidadão abriu em Rebordosa
INAUGURAÇÃO. Este é o quinto Espaço do Cidadão a abrir no concelho de Paredes. Discursos valorizaram aposta deste tipo de 
equipamentos face aos benefícios que trazem às populações.  

O 
Secretário de Es-
tado Adjunto e da 
Modernização 

Administrativa, Luís Goes Pi-
nheiro, inaugurou no dia 8 de 
fevereiro o Espaço de Cidadão 
de Rebordosa, localizado no 
edifício da Junta de Freguesia. 

Desde a passada segunda 
feira que a unidade está 
aberta ao público no horário 
de expediente – de segunda a 
sexta das 9h às 13h e das 15 
às 19 horas – permitindo a 
quem ali recorrer a realiza-
ção de diversas operações, 
designadamente, resolução 
de assuntos relacionados 
com o Automóvel Club de 
Portugal; ADSE, I.P.; Pedido 
de Alteração de Morada do 
Portal do Cidadão; IRS; Im-
posto Único de Circulação 
(IUC); Caixa Geral de Apo-
sentações; Pedido de Regis-
to Criminal; Instituto da Ha-
bitação e da Reabilitação 
Urbana: Porta 65; Revalida-
ção, 2.ª Via e substituição da 
carta de condução; Seguran-
ça Social direta; Pedido de 
Subsídio de Doença; Segu-
rança Social direta; pedido 
de isenção de taxas modera-

doras; e pedido de renovação 
de receita crónica.

Elogiando as “excelentes 
condições” do edifício onde 
está situado o espaço do ci-
dadão, o  Secretário de Esta-
do Adjunto e da Moderniza-
ção Administrativa, Luís 
Goes Pinheiro, considerou a 
abertura deste Espaço do Ci-
dadão de Rebordosa como 

Paulo Pinheiro c/ 
António Orlando  | texto

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

PUB

“exatamente aquilo que o 
Governo pretende fazer ao 
nível da modernização admi-
nistrativa: a concentração de 
serviços num único local e de 
fácil acesso”, o que permite 
“mais e melhores condições 
de atendimento aos muníci-
pes”, destacou.

Em representação do Mu-
nicípio de Paredes, Alexandre 

Almeida, agradeceu a todos 
os presentes e em especial 
aos colaboradores da Câmara 
de Paredes que “trabalharam 
para que este Espaço fosse 
possível” e assumiu o com-
promisso de “tentar alargar 
esta rede a outras freguesias 
mais concretamente ao sul do 
concelho”. Já a autarca de Re-
bordosa, Salomé Santos, des-

tacou que espera que “seja 
verdadeiramente um serviço 
do cidadão e com respostas 
de maior qualidade”.

A criação de uma rede de 
Espaços do Cidadão, enqua-
dra-se na Estratégia de Reor-
ganização dos Serviços de 
Atendimento da Administra-
ção Pública, através do Pro-
grama Aproximar, a fim de 

efetuar a racionalização do 
território, aproveitando as 
p o t e n c i a l i d a d e s  d a 
tecnologia.

A placa alusiva à efeméri-
de, foi descerrada na entrada 
principal da Junta de Fregue-
sia, a comitiva visitou depois 
as instalações da Biblioteca 
ACELER, onde se realizou a 
cerimónia protocolar.

Município com Plano de Alerta  
e Emergência Municipal

A Câmara de Paredes apre-
sentou na passada segunda-
-feira, dia 11 de fevereiro, o 
Plano de Alerta e Emergência 
Municipal, documento que vi-
sa definir procedimentos de 
atuação interna do município 
em caso de intempérie ou 
catástrofe.

“Sempre que havia situa-
ções de emergência sentía-

mos uma certa impotência 
porque a forma de atuar não 
estava bem planeada”, admitiu 
o presidente da Câmara, Ale-
xandre Almeida.

O plano cria, nomeadamen-
te, uma equipa interna, coorde-
nada pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, mas que inclui 
técnicos de várias áreas, desde 
a Acão Social ao Ambiente, 
Obras Municipais, Desporto e 
Educação, Polícia Municipal e 
Comunicação, que é acionada 

sempre que necessário e que 
coordenará o socorro com os 
agentes de proteção civil do ter-
ritório (como bombeiros, GNR 
e Cruz vermelha).

Segundo explicou o verea-
dor da Proteção Civil, Elias Bar-
ros, este plano foi realizado 
após detetarmos carências em 
relação a equipamentos especí-
ficos e a falta de mão-de-obra 
qualificada. Com esta reorgani-
zação, o município conseguirá 
dar maior apoio aos agentes de 

proteção civil, por um lado e por 
outro vai permitir uma resposta 
“mais célere” já que define as 
competências e responsabili-
dades de cada interveniente.

Foram ainda assinados cin-
co protocolos, com uma junta 
de freguesia e empresas, que 
visam suprir lacunas de equipa-
mentos, como gruas ou máqui-
nas de arrasto, e melhorar a ca-
pacidade de resposta que ga-
ranta maior proximidade e uma 
atuação mais célere.

António Orlando  | texto
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PUBLICIDADE

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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Câmara e USC Paredes  
em sintonia pelas “Laranjeiras”
NEGÓCIO. Reunião entre Câmara e Clube “correu maravilhosamente bem”. Expropriação do Complexo das Laranjeiras é votada no 
próximo dia 22 de fevereiro, sexta feira, em reunião da Assembleia Municipal.

C
orreu maravilhosa-
mente bem a reu-
nião que na passada 

quarta-feira, dia 13 de feverei-
ro, sentou à mesma mesa os 
presidentes da Câmara e do 
União Sport Club de Paredes 
(USCP) para avaliarem a possi-
bilidade de o clube voltar a jo-
gar no “velhinho” Estádio das 
Laranjeiras. Estamos em sinto-
nia, ambos queremos o mesmo 
que o USCP volte a jogar no 
centro da cidade, no Estádio de 
onde nunca devíamos ter saí-
do. Agora é esperar que o pro-
cesso decorra. Qualquer dia é 
um bom dia para voltar”, disse 
Pedro Silva, presidente do US-
CP ao Progresso de Paredes. 

Aliás, perguntar aos diri-
gentes do USC Paredes se que-
rem que a equipa principal vol-
te a jogar no Estádio das Laran-
jeiras seria o mesmo que 
perguntar a um cego se quer 
ver. A formulação da pergunta 
havia sido deixada no ar pelo 
presidente da Câmara de Pare-
des quando, em reunião do 
executivo municipal realizada 
no passado dia 7 de fevereiro, 
fez aprovar a expropriação 
“amigável” do Complexo das 
Laranjeiras que inclui o estádio, 
o pavilhão e terrenos contí-

guos por 1,6 milhões de euros.  
“Sim. Essa é a nossa vontade, 
não só da direção do União de 
Paredes, mas de todos os unio-
nistas, a vontade de regressar a 
casa onde tudo começou”, res-
pondeu sem hesitar Pedro Sil-
va, presidente do USCP ao Pro-
gresso de Paredes. E foi nestes 
termos que o dirigente terá, 
também, respondido ao edil 
Alexandre Almeida numa reu-
nião que na passada quarta-
-feira juntou à volta da mesa 
autarcas e dirigentes do USCP.  

A decisão da expropriação 
do Complexo das Laranjeiras é 
votada no próximo dia 22 de 
fevereiro, sexta feira, em reu-

nião da Assembleia Municipal.  
A fazer crer pelo que se passou 
em reunião de Câmara com 
aprovação unânime, tudo leva 
a crer que a decisão será igual-
mente ratificada por todos os 
membros da AM. Aliás, o PSD 
em comunicado já veio a terrei-
ro dizer que  a  confirmar-se a 
expropriação pelo valor de 1,6 
milhões de euros, “mais uma 
vez, o PS aproveita uma Gran-
de Herança do PSD Paredes”.

Em reunião de câmara a ve-
reação do PSD considerou que 
“este equipamento [Complexo 
das Laranjeiras] nunca devia ter 
saído das mãos dos pareden-
ses”, justificou Rui Moutinho o 

voto favorável à expropriação. 
A afirmação do social-demo-
crata levou o vereador do De-
senvolvimento Económico, 
Elias Barros (PS), a exclamar al-
to e bom som: “muito bem!”

Recorde-se que o Comple-
xo das Laranjeiras foi alienado 
por um executivo do PSD, à da-
ta liderado por Celso Ferreira, a 
um privado para ali construir 
um centro comercial e prome-
teu, em troca, ao USCP uma 
moderna Cidade Desportiva 
em Mouriz.

O atual presidente de câ-
mara, Alexandre Almeida, que 
recebeu de herança uma pro-
messa de recompra dos terre-

nos e que viu o Tribunal de Con-
tas chumbar a compra do seu 
antecessor, diz que passou o 
último ano em negociações 
com a administradora da mas-
sa insolvente com quem acor-
dou “amigavelmente a expro-
priação dos terrenos”, já depois 
do município ter reclassificado 
toda a área do Complexo das 
Laranjeiras em sede de revisão 
do PDM como zona de equipa-
mentos desportivos. 

“A câmara não vai perder os 
320 mil euros dados como sinal 
do negócio em 2017”, garante.

Uma vez concluída a nego-
ciação cuja escritura publica 
está perspetivada para março, 

a Câmara pretende recuperar 
o Estádio, que se encontra em 
avançado estado de degrada-
ção prevendo-se um investi-
mento de um milhão de euros.

“Para construir os balneá-
rios para a equipa sénior na Ci-
dade Desportiva, em Mouriz, 
são necessários 250 mil euros. 
Ora, com outro tanto conse-
guimos recuperar o Estádio 
das Laranjeiras e pôr a equipa 
sénior a jogar na cidade para 
dar vida a Paredes tal como 
constava das nossas promes-
sas eleitorais”, afirmou Alexan-
dre Almeida aos jornalistas no 
final da reunião de Câmara. 

Antes o autarca já tinha 
exultado com a decisão na reu-
nião com os vereadores do 
Executivo: “Há momentos em 
que gostamos de ser autarcas. 
Estamos em condições de ex-
propriar todo o complexo des-
portivo Municipal, pavilhão 
Gimnodesportivo e Campo das 
Laranjeiras, este importante 
equipamento volta a ser dos 
paredenses”, disse de sorriso 
rasgado, Alexandre Almeida.

Quanto ao edifício do poli-
desportivo a câmara pretende 
recuperá-lo e adaptá-lo às fun-
cionalidades de multiusos. O 
financiamento da obra será 
submetido a fundos comunitá-
rios e a candidatura deverá ser 
financiada em 85%

António Orlando  | texto

Reconhecido interesse público de piscina ao ar livre
Foi reconhecido em reu-

nião de executivo municipal 
Paredes, o interesse público 
para avançar com a cons-
trução de uma piscina ao ar 
livre no Parque da Cidade. 

A declaração de interes-

se público tem como objeti-
vo permitir desafetar uma 
parcela de terreno, de cerca 
de 6900 metros quadrados, 
que está em Reserva Agrí-
cola. No espaço nascerá 
também um bar de apoio. A 

Oposição (PSD) aprovou, 
mas argumentou que não 
era o investimento que me-
lhor defende os interesses 
de Paredes. Rui Moutinho, 
explicou o seu ponto de vis-
ta com a necessidade de se 

construir um novo comple-
xo de piscinas municipais, 
com piscinas interiores e 
exteriores, num mesmo lo-
cal, atendendo a que as 
atuais existentes junto ao 
parque escolar de Paredes 

já não têm capacidade face 
à procura. 

Na resposta o presiden-
te da Câmara explicou que 
tem resposta para a exigui-
dade das atuais piscinas 
Jorge Malheiro: “com a 

aquisição do Complexo das 
Laranjeiras teremos condi-
ções de transferir os cam-
pos de ténis para essa zona 
libertando área para am-
pliar as atuais piscinas”, dis-
se Alexandre Almeida.
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Assembleia Municipal de Paredes 
aprova três transferências do Estado 
POLÍTICA. Presidente de Câmara alegou “incertezas sobre os recursos financeiros a 
receber do Estado”, para não aceitar mais competências.

A 
Assembleia Mu-
nicipal de Pare-
des ratif icou a 

transferência das compe-
tências que havia sido apro-
v a d a  e m  r e u n i ã o  d e 
câmara. 

O diploma foi aprovado 
apenas com os votos favo-
ráveis da bancada do PS. 
PSD e CDS votaram contra. 
A CDU absteve-se. 

As competências agora 
aceites por todos os órgãos 
autárquicos são, basica-
mente, inócuas para a ges-
tão municipal: nas praias, 
jogos de fortuna ou azar e 
património; ou seja, não tra-
zem qualquer encargo adi-
cional  para os cofres da 
Câmara.

As outras transferências 
propostas pelo Governo  
de António Costa não foram 
a c e i t e s  p e l a  C â m a r a  e  
como tal não chegaram se-
quer às mãos dos deputa-
dos municipais, a saber: vias 
de comunicação, atendi-
mento ao cidadão, habita-
ção, estacionamento públi-
co, bombeiros voluntários e 
justiça.  

O presidente de Câmara, 
Alexandre Almeida, alegou 
“incertezas sobre os recur-
sos financeiros a receber do 
Estado”, para não aceitar 
estas competências. 

As propostas de transfe-
rências de competências 

para a Área Metropolitana 
do Porto (AMP) – na promo-
ção turística, fundos euro-
peus e captação de investi-
mento, apoio a bombeiros 
voluntários e justiça – fo-
ram todas aprovadas. O vo-
to favorável foi dos socialis-
tas e comunistas.  Social 
Democratas e Centristas 
votaram contra.

António Orlando  | texto

USCP perdeu cerca 
de 2 mil associados 
com mudança  
para Mouriz 

O União Sport Clube de Paredes (USCP) com 
a mudança de instalações perdeu a esmagadora 
maioria dos associados. atualmente o clube tem 
somente 250 associados quando à data da mu-
dança o número de associados superava os 2 
mil. “Isto dá para ver a discrepância com a perda 
da forte ligação que o Clube tinha com a Cida-
de”, explica Pedro Silva, presidente do USCP.

A concretizar-se o regresso a casa, o dirigen-
te desportivo admite que a mudança é vista co-
mo um impulso para a sua direção no sentido de 
avançar para um segundo mandato. “O caminho 
que estamos a fazer ainda não está todo concre-
tizado. Já reativamos diferentes modalidades 
como o Hóquei, Basquetebol, revigoramos a 
Dança. No futebol conseguimos regressar ao 
Nacional e temos tido resultados extremamen-
te gratificantes. A nova realidade, caso se con-
cretize é claro, um motivo para repensar o fute-
bol e neste particular quero destacar o trabalho 
dos Veteranos do USCP que ao treinar e jogar 
nas laranjeiras mantiveram o sonho vivo do nos-
so Estádio ao zelar pelas instalações para que 
não se degradassem ainda mais, claro está com 
a ajuda da câmara”, acrescenta Pedro Silva.   

O atual mandato do elenco de Pedro Silva 
termina no final da presente época.

Soares Carneiro, PSD

“O senhor presidente da câmara não sabe se há-de agradar ao Concelho, ou se 

há-de agradar ao seu Governo, ou ao Partido Socialista nacional. por isso tentou 

fazer a quadratura do círculo e aceitar aquilo que pouca relevância tinha para o 

concelho, apenas, para agradar ao PS e fazer o frete ao Governo.”

Cristiano Ribeiro, CDU 

“Estamos perante uma transferência de competências de mera execução, colocan-

do as autarquias numa situação semelhante à de extensões dos órgãos do poder 

central, em situações muitas vezes de dupla tutela e, portanto, não conforme o 

respeito pela autonomia do poder local. Acompanhamos as reservas do executivo 

e identificamo-nos com elas., mas vamos abster-nos na votação da proposta.”

Jorge Ribeiro da Silva, CDS-PP

“Para aceitar competências sobre praias marítimas que não existem, fluviais, 

segundo as palavras do senhor presidente de câmara, também não há, lagos 

presume-se também não. e segundo as suas palavras [presidente] que tomo 

como boas, não existem imoveis públicos, a pergunta que se coloca é:  então 

porque é que aceitou a transferência de competências? Se não traz nenhum 

benefício para o concelho?...”

Rui Silva, PS 

“Nesta matéria de transferência de competências, está a ser dado o pontapé 

de saída. É um primeiro passo na matéria que ainda não está totalmente de-

finida e vocês [PSD e CDS-PP] sabem disso. Não é por acaso que se diz que só 

em 2021 é que as coisas, na parte mais importante estarão definidas que são 

as responsabilidades financeiras, humanas e organizacionais. por agora e 

muito bem só vamos ficar por aqui.” 
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Sobre Futebol

Na edição anterior, referi 

que há clubes que têm atletas 

a viver sob a sua responsabili-

dade. Prática de há muitos 

anos. Mas há cada vez mais 

clubes que os têm; já não são 

só os “grandes” e os mais endi-

nheirados. Estamos a falar de 

atletas do futebol de forma-

ção, entre os 16 e os 19 anos.

No entanto, a inspecção 

aos lares, academias ou casas 

dos clubes devia ser bem 

apertada. E digo, por conheci-

mento, que não é. Durante 

estes meses que não treinei, 

uma das coisas que fui fazen-

do foi conhecer como se tra-

balha em alguns destes clu-

bes e presenciar o dia a dia 

destes jovens, assim como as 

condições de que usufruem.

Posso dizer que fiquei es-

pantado, em alguns casos, 

com a falta de condições, e 

noutros, com o excesso delas. 

Mas o que mais me preocu-

pou foi, de certa forma, como 

há clubes que não dão a aten-

ção necessária a esses atle-

tas, porque eles estão sozi-

nhos, sem a família e há coisas 

que têm de ser supervisiona-

das, e não são.

De alguns clubes, a negli-

gência é tal, que não há con-

trolo sobre as refeições, não 

há controlo sobre os estudos, 

não há controlo sobre as ho-

ras de sono, não há controlo 

sobre as saídas nocturnas, 

não há controlo sobre as con-

dições de higiene que os atle-

tas vivem nos seus quartos.

O que aconteceu no Fla-

mengo, referindo-me ao que 

veio a público, sobre o incên-

dio ter deflagrado por explo-

são de um ar condicionado de 

um dos quartos, que matou 

10 jovens ali residentes, na 

semana passada, pode acon-

tecer em qualquer lado. Prin-

cipalmente quando não se dá 

a devida atenção a todos os 

pormenores. Uma responsa-

bilidade tão grande como es-

ta de cuidar dos filhos dos 

outros não pode ser tratada 

com tanta negligência.

Ou bem que os clubes têm 

condições e pessoas qualifi-

cadas para educar, formar e 

bem-tratar estes jovens, ou 

então deviam ser proibidos 

de ter estes atletas a repre-

sentá-los. E além de ter recur-

sos humanos para acompa-

nhar a tempo inteiro estes jo-

vens, falta outro tipo de 

coisas, como acções de simu-

lação de incêndios, acções de 

suporte básico de vida e pri-

m e i r o s  s o c o r r o s ,  p o r 

exemplo.

Mais: há atletas nestas 

condições com contratos 

profissionais, há atletas com 

contratos de formação, mas 

há atletas apenas com inscri-

ção amadora. Cada um faz o 

seu contrato; há atletas que 

recebem salário, outros rece-

bem ajudas de custos, e há 

outros que nem recebem na-

da (apenas dormida e refei-

ções). Mas e depois? Acham 

que todos têm comida no 

quarto durante o dia? Acham 

que todos têm dinheiro para 

as suas compras básicas? 

Muito pouca gente faz ideia 

disto, e quase ninguém quer 

saber.

Porque se falta tanta coi-

sa, onde anda a Federação 

Portuguesa de Futebol e ou-

tras entidades que pactuam 

com isto? É que para se ter 

atletas residentes, a estrutu-

ra do clube já tem de ser pro-

fissional. E na maior parte dos 

casos, não é. É amadora e 

incompetente.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  

em Gestão de Desporto

A tragédia do Flamengo devia alertar 
para a falta de condições em Portugal

OPINIÃO
FUTEBOL

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Sp. Espinho 2-0 U. Madeira

  03/02

Penalva Castelo 1-2 Lusitânia Lourosa

Paredes 2-1 Cesarense

Leça 0-0 FC Pedras Rubras

Cinfães 4-2 Gafanha

Amarante FC 1-1 AD Sanjoanense

Sp. Mêda 0-6 Águeda

Lusitano FCV 1-0 Gondomar

Marítimo B 0-0 SC Coimbrões

JORNADA 21ªJOR. 
  10/02

SC Coimbrões 3-2 Leça

FC Pedras Rubras 2-1 Paredes

Lusitânia Lourosa 1-0 Cesarense

AD Sanjoanense 1-1 Marítimo B

Gafanha 2-2 Penalva Castelo

Gondomar 2-0 Sp. Espinho

Águeda 2-0 Amarante FC

U. Madeira 1-0 Cinfães

Lusitano FCV 5-0 Sp. Mêda

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 43 21

2 Lusitânia Lourosa 41 21

3 Lusitano FCV 39 21

4 Sp. Espinho 35 21

5 Paredes 34 21

6 AD Sanjoanense 34 21

7 Águeda 32 21

8 U. Madeira 31 21

9 SC Coimbrões 31 21

10 Amarante FC 30 21

11 Marítimo B 28 21

12 Cinfães 25 21

13 Gafanha 25 21

14 FC Pedras Rubras 24 21

15 Penalva Castelo 22 21

16 Leça 20 21

17 Cesarense 18 21

18 Sp. Mêda 1 21

JORNADA    22ª JOR. 
Paredes vs U. Madeira

JORNADA    23ª JOR. 
24/02
AD Sanjoanense vs Paredes

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA 22ªJOR. 
  03/02

SC Nun´Álvares 0-2 Aliados Lordelo

Barrosas 2-3 Lixa

Baião 0-5 Sousense

CD Sobrado 2-0 Lousada

Gondomar B 0-0 Vila Meã

S. Pedro da Cova 0-1 Aliança de Gandra

Freamunde 5-0 Ermesinde 1936

Tirsense 1-1 Rebordosa AC

Vila Caiz 1-0 FC Vilarinho

JORNADA 23ªJOR. 
  10/02

Lousada 1-1 SC Nun´Álvares

Aliados Lordelo 3-1 Barrosas

Lixa 6-3 Baião

Vila Meã 1-0 CD Sobrado

Rebordosa AC 2-0 Gondomar B

FC Vilarinho 1-2 S. Pedro da Cova

Aliança de Gandra 0-0 Freamunde

Ermesinde 1936 2-1 Tirsense

Sousense 0-2 Vila Caiz

JORNADA    24 ª JOR. 
17/02
Baião vs Aliados Lordelo
SC Nun´Álvares vs Vila Meã
CD Sobrado vs Rebordosa AC
Tirsense vs Aliança de Gandra

JORNADA    25 ª JOR. 

10/02

Aliados Lordelo vs Lixa

Rebordosa AC vs SC Nun´Álvares

Al. Gandra vs Gondomar B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 49 23

2 Freamunde 41 23

3 Tirsense 41 23

4 Sousense 40 23

5 Aliados Lordelo 39 23

6 Lixa 39 23

7 S. Pedro da Cova 36 23

8 Lousada 36 23

9 Aliança de Gandra 32 23

10 Barrosas 29 23

11 Vila Meã 26 23

12 CD Sobrado 26 23

13 Gondomar B 25 23

14 Ermesinde 1936 24 23

15 FC Vilarinho 23 23

16 Vila Caiz 22 23

17 SC Nun´Álvares 15 23

18 Baião 13 23

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

JORNADA    19 ª JOR. 
17/02
Lixa B vs CCD Sobrosa
FC Parada vs SC Salvadorense
UD Torrados vs USC Baltar
Penamaior vs Aliados Lordelo B

JORNADA    20 ª JOR. 
CCD Sobrosa vs AJM Lamoso
FC Lagares vs FC Parada
AD Várzea FC vs Penamaior
USC Baltar vs AD Lustosa
Al. Lordelo B vs Lousada B

JORNADA 17ªJOR. 
  02/02

AD Lustosa 0-1 Lousada B

Lixa B 1-3 FC Lagares

 03/02

CCD Sobrosa 1-0	 Citânia	de	Sanfins

AJM Lamoso 0-1 SC Salvadorense

Raimonda 3-0 USC Baltar

UD Torrados 1-0 Aliados Lordelo B

FC Parada 0-0 AD Várzea FC

Baião B 2-3 Penamaior

JORNADA 18ªJOR. 
  10/02

FC Lagares 2-1 AJM Lamoso

Citânia	de	Sanfins	 1-0 Lixa B

CCD Sobrosa 2-0 Baião B

SC Salvadorense 1-2 Raimonda

USC Baltar 0-0 FC Parada

Aliados Lordelo B 3-1 AD Lustosa

AD Várzea FC 2-0 UD Torrados

Lousada B 1-1 Penamaior

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 42 18

2	 Citânia	de	Sanfins	 38 18

3 SC Salvadorense 36 18

4 Lousada B 32 18

5 UD Torrados 29 18

6 AD Várzea FC 27 18

7 Aliados Lordelo B 26 18

8 USC Baltar 25 18

9 Raimonda 22 18

10 FC Parada 21 18

11 CCD Sobrosa 21 18

12 Lixa B 18 18

13 Penamaior 18 18

14 AJM Lamoso 15 18

15 AD Lustosa 14 18

16 Baião B 12 18

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA    22 ª JOR. 

17/02
FC P. Rubras B vs ISC Sobreirense
Vandoma vs Monte Córdova

JORNADA    23 ª JOR. 
23/02
Codessos vs Vandoma

JORNADA    24 ª JOR. 
24/02
ISC Sobreirense vs ADC Frazão

JORNADA 19ªJOR. 
  26/01

M. G. Costa 3-4 Vandoma

GDC Ferreira 5-1 FC Pedras Rubras B

Leões Seroa 1-1 ADC Frazão

Codessos 2-1 1º Maio Figueiró

Perafita	B	 2-4 Campo Lírio

 27/01

Monte Córdova ANU Sporting S. Vitor

Escola Futebol 115 1-5 Sp. Cruz

ISC Sobreirense 1-0 ADR S. Pedro de Fins

JORNADA 21ªJOR. 
  09/02

Codessos 2-3 ADR S. P. Fins

GDC Ferreira 5-0 Leões Seroa

M. G. Costa 1-1 ADC Frazão

 10/02

Perafita	 ANU Sporting S. Vitor

Escola Futebol 115 1-5 FC Pedras Rubras B

Monte Córdova 3-0 Sp. Cruz

ISC Sobreirense 1-2 Vandoma

AC Gervide 3-0 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 40 18

2 FC Pedras Rubras B 40 19

3 GDC Ferreira 38 19

4 Vandoma 36 19

5 Monte Córdova 33 18

6 AC Gervide 32 18

7 Sp. Cruz 31 18

8 ADR S. Pedro de Fins 30 18

9 Leões Seroa 22 18

10 M. G. Costa 21 19

11 Codessos 21 18

12 Campo Lírio 18 18

13	 Perafita	B	 16 18

14 Escola Futebol 115 12 19

15 ADC Frazão 11 18

16 1º Maio Figueiró 8 19

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

PUB

Quinzenalmente  com toda  
a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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“Cabe aos pais agarrar esta oportunidade”
Entrevista - Raul Santos, coordenador do Basket Paredes

O 
universo do USC 
P a r e d e s  e s t á 
prestes a alar-

gar-se ao Basquetebol. O voo 
picado em direção ao cesto 
azul e branco do Paredes es-
tá a ser ensaiado por Raul 
Santos, antiga glória da mo-
dalidade que fez carreira ga-
nhadora, por exemplo no FC 
Porto e na Seleção Nacional. 
Natural de Luanda, Angola, 
paredense por adoção, Raul 
Santos depois de ter andado 
por outras paragens a ensi-
nar os mais novos a encestar 
regressou a casa onde, tam-
bém, tudo começou, para 
fundar o Paredes Basket, a 
secção da modalidade do 
USC Paredes. Raul Santos, 
que ocupava a posição de 
poste, começou a jogar no 
ADC Paredes aos 21 anos.

 
Progresso de Paredes (PP) 

- Raul Santos o que é que o 
motivou a avançar para cons-
trução de uma equipa de Bas-
quetebol em Paredes?

Raul Santos (RS) - Poder 
proporcionar aos jovens de 
Paredes a prática de basque-
tebol de competição e de for-
mação desde os 6 aos 18 anos 
de idade; A possibilidade de 
construir escalões de forma-
ção e de um dia podermos ter 
equipa sénior em Paredes 
com todos os escalões de bas-
quetebol a funcionarem, onde 
estes jovens formados pode-
rão a continuar a praticar o 
desporto que gostam é a moti-
vação principal.

PP – Inicialmente a ideia 
era a de construir um clube 
por parte do Raul Santos com 
o apoio de antigos atletas da 
ADC Paredes, mas, pelo que 
se percebe a equipa vai fazer 
parte do universo USCP. Por-
q u ê  e s s a  m u d a n ç a  d e 
planos?

RS – A ideia inicial foi a de 
falar com pessoas e amigos 
que estiveram ligados ao bas-

quetebol em Paredes que 
existiu há cerca de 30 anos, 
para convidá-los a construir 
um clube de raiz de basquete-
bol, mas acabei por com-
preender que faria mais senti-
do que o que quer que seja 
construído no basquetebol, 
seja dentro de um clube e 
público.

PP – A equipa do Paredes 
Basket já está formada ou 
a i n d a  p r o s s e g u e m  a s 
captações?

RS – Prosseguem os trei-
nos às 3as e 5as Feiras nos ho-
rários 18h30/20h00 para jo-
vens entre os 7 e os 12 anos de 
idade, e, das 20h00 às 21h30 

para atletas dos 13 aos 18 
anos de idade (Masculino e 
Feminino), e aos Sábados das 
11h às 13h00 para todos, 
mantendo as captações. Ini-
ciamos sensivelmente a cap-
tação no início do mês de ja-
neiro, e vamos crescendo dia a 
dia, e, é nossa intenção formar 
todos os escalões, masculino e 
feminino. Queremos conti-
nuar a divulgar e a aumentar a 
participação de jovens atletas 
na formação e competição de 
basket em Paredes. Veremos 
a adesão, cabe-nos a nós di-
vulgar e treinar bem, e cabe 
aos pais de Paredes agarra-
rem esta oportunidade de o 
seu filho(a) poder, acompa-

nhando os seus estudos, jogar 
e aprender basquetebol com 
qualidade desde cedo até po-
der jogar um dia na equipa 
sénior.

PP – O Paredes Basket 
chega quando à competição? 
Na próxima época?

RS – Já este ano queremos 
continuar a construir os esca-
lões de formação e participar 
em competição. É certo que os 
campeonatos já começaram, 
mas é nossa intenção partici-
par com uma equipa de Mini-
basquete nas “12 horas de 
Minibasquete”, evento nacio-
nal com vários atletas do país, 
com o apoio da autarquia que 

se realizará em 23 e 24 de 
março deste ano. 

Também pretendemos, or-
ganizar e participar em tor-
neios em junho, nos escalões 
que já tivermos formados no 
clube para além de realizar-
mos uma experiência de uma 
semana, tipo campo de férias, 
a um custo baixo. A competi-
ção distrital inicia-se em se-
tembro normalmente e aí 
q u e r e m o s  j á  e s t a r 
preparados.

PP – Acredita que Pare-
des, concelho num todo, tem 
“disponibilidade” para se en-
volver num projeto com a en-
vergadura daquele que pre-
tende implementar?

RS – Acredito que sim, que 
o concelho e o clube têm con-
dições para ter basquetebol 
de formação, senão não teria 
iniciado o projecto. Sei que te-
remos que tentar mudar algu-
mas mentalidades de pais de 
filhos que não praticam des-
porto, para que os motivem e o 
passem a fazer, porque pode-
rão descobrir que são só van-
tagens para os jovens em ter-
mos competitivos, de cresci-
mento físico, mental e social.

PP – Tem garantias de 
apoios financeiros e logísti-
cos para sustentar o projec-

to? Ou são os pais que vão 
financiá-lo?

RS – A secção terá de ser 
autónoma financeiramente; 
inicialmente funcionaremos 
com a mensalidade que o clu-
be costuma receber de cada 
atleta. Vamos trabalhar com o 
apoio dos pais no sentido de 
procurarmos patrocinadores 
para que nada possa faltar aos 
nossos jovens atletas, durante 
cada época competitiva, para 
assegurarmos o pagamento 
de arbitragens (a grande fa-
tia), de inscrições de atletas e 
equipas, de seguros, e de equi-
pamentos, e claro também, 
jovens de famílias com mais 
dificuldades financeiras. 

PP – Os treinos e jogos são 
no pavilhão municipal da ci-
dade? Mais tarde o projecto 
pode estender-se a outros 
pontos do concelho, ou a 
ideia é apostar só na sede do 
concelho?

RS – Os treinos são todos 
no Pavilhão Municipal de Pa-
redes, mas o pavilhão, natural-
mente, ainda não está homo-
logado para competição. A 
Câmara tem feito um grande 
esforço para que o Pavilhão 
Municipal possa estar outra 
vez ao serviço da população. 
Os jogos serão, para já, no Pa-
vilhão Rota dos Móveis.

António Orlando  | texto

Mitos&Verdades

PP – Só pode ser joga-
dor de Basquetebol 
quem é alto ou é mito?
É um mito. A altura aju-
da e muito no basque-
tebol, mas é o desporto 
para atletas de qual-
quer altura desde pe-
quenos a muito altos. 
O atleta mais baixo da 
NBA, Tyrone Bogues, 
media 1,60m, e o mais 
a l t o  G h e o r g h e  M u -
reşan media 2,31m; 
São a prova do que dis-
se atrás.
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Cinco indivíduos de Paredes foram presos 
por violência doméstica desde o final de 2018

U
m rapaz de Pare-
des foi detido no 
dia 30 de janeiro 

pela GNR na posse de uma 
arma branca quando se diri-
gia para o local de trabalho 
da ex-namorada a quem já 
t i n h a  f e i t o  a m e a ç a s  d e 
morte.

A ex-namorada, uma mu-
lher de 30 anos tinha deci-
dido terminar a  relação  
de namoro com o jovem  
e  d e s d e  e n t ã o  c o m e ç o u  
a ser perseguida e ameaça-
d a  d e  m o r t e  p e l o  s e u  
ex-companheiro, nomeada-
mente com recurso a armas 
brancas, explica a GNR. 

D a n d o  c u m p r i m e n t o  
a um mandado de detenção, 
a  G N R  i n t e r c e t o u  o  
j o v e m  n o  m o m e n t o  e m  
que se dirigia para o local  

d e  t r a b a l h o  d a  v í t i m a 
(ex-namorada).

Presente ao Tribunal de 
Instrução Criminal, no Mar-
co de Canaveses, o rapaz fi-
cou impedido de contactar 
com a vítima e foi-lhe colo-
cada pulseira eletrónica.

Esta detenção enquadra-
-se na tipologia de crimes de 
violência doméstica e é a 
quinta (5ª) detenção do gé-
nero no concelho de Pare-
des no espaço de um mês. 
(ver caixa em rodapé).

Por coincidência ou não, 
no país, janeiro foi o segun-
do mês com mais mortes de 
mulheres em 14 anos por 
c r i m e s  d e  v i o l ê n c i a 
doméstica.

Só em julho de 2008 hou-
ve mais assassinatos em vio-
lência doméstica. Portugal 
está no 11.º lugar entre 21 
países europeus.

Nove mulheres foram 

mortas pelos companheiros, 
maridos ou antigos parcei-
ros, em janeiro. Trata-se de 
um número dramático e o 
segundo mais elevado dos 
últimos 14 anos. Segundo o 
Observatório de Mulheres 
Assassinadas, da União de 

Mulheres Alternativa e Res-
posta (UMAR), apenas em 
julho de 2008 houve mais 
mulheres a morrer nas mes-
mas condições. Naqueles 31 
dias registaram-se 10 femi-
nicídios - mais um do que em 
março de 2013 e em janeiro 

passado. E se analisarmos 
apenas o primeiro mês de 
cada ano constatamos que 
nunca houve um janeiro com 
tantas vítimas mortais em 
c o n t e x t o  d e  v i o l ê n c i a 
doméstica

Por cá, em Paredes não 
há, felizmente, registo de 
mortes, mas a sucessão de 
casos de violência domésti-
ca que são reportados às au-
toridades não deixa nin-
guém sossegado. “As situa-
ç õ e s  a t e n d i d a s  s ã o 
transversais nas idades, es-
tatuto social ou nível de edu-
cação das vítimas”, começa 
por explicar Manuela Vieira 
Coordenadora - RLIS Pare-
des, entidade que no conce-
lho faz o Serviço de Atendi-
mento e Acompanhamento 
Social (SAAS RLIS Paredes). 

Sem precisar o número 
de pedidos de ajuda ou de 
denúncias de violência do-

méstica que caíram na SAAS 
de Paredes, a responsável 
adianta antes o perfil: “são 
maioritariamente mulheres 
que chegam ao SAAS muitas 
vezes sem pertences pes-
soais, sem dinheiro, sem ex-
pectativas; algumas vezes 
com filhos menores a cargo. 
É notória a falta de autoesti-
ma, autonomia e capacidade 
de decisão resultantes não 
só, da atual situação de pre-
cariedade e desamparo, mas 
também de todo um percur-
so que as privou, muitas ve-
zes desde a infância, de se-
rem donas das suas esco-
lhas, das suas ações, das 
suas vidas…”. 

O acompanhamento des-
tas mulheres vítimas de vio-
lência doméstica é feito pela 
meia dúzia (6) de técnicas do 
SAAS RLIS com formação 
em Apoio à Vítima e Igualda-
de de Género, em parceria 

CRIME. Concelho acompanha o flagelo social que tem pintado de negro as notícias. O último agressor a ser detido foi um rapaz de 
18 anos por ameaça de morte à ex-namorada.

António Orlando  | texto

7 DE DEZEMBRO 
GNR DETEVE INDIVÍDUO 
DE LORDELO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da 
GNR deteve em Lordelo um homem de 42 anos, supeito de infligir maus 
tratos fisicos e psicológicos à sua companheira de 38 anos. Presente a 
Tribunal o indivíduo foi libertado, mas, enquanto aguarda pelo julga-
mento, ficou proibido de contactar ou de se aproximar da vítima.

22 DE DEZEMBRO
ESPALHOU EMAILS DA EX-NAMORADA 
EM POSES ÍNTIMAS E ACABOU PRESO

Um contabilista de Paredes de 37 anos foi detido pela GNR de Pe-
nafiel por ao longo de três meses ter espalhado dezenas de mensagens 
difamatórias sobre a ex-namorada de 30 anos como vingança por esta 
ter terminado a relação amorosa. A vítima chegou a ser agredida e o 
caso veio ao conhecimento de pessoas que lhe eram próximas e acaba-
ram por denunciaram a perseguição à GNR. O indivíduo depois de su-
jeito a primeiro interrogatório judicial, ficou impedido de contactar a 
ex-namorada e tem que se apresentar semanalmente no posto da GNR 
até à realização do julgamento.  

30 DEZEMBRO
DONO DE RESTAURANTE 
HUMILHAVA A MULHER EM FRENTE AOS CLIENTES

Um empresário da restauração do concelho de Paredes foi detido 
por violência doméstica. Durante mais de 25 anos, o individuo terá in-
fligido agressões, maus tratos e ameaças de morte à mulher.  Alguns dos 
atos violentos foram praticados em frente de clientes do restaurante 
que o casal gere no concelho de Paredes. Presente a Tribunal ficou im-
pedido de contactar com a esposa. 

CRONOLOGIA
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Centenas marcharam em silêncio 
em Lisboa para homenagear vítimas 

M
ais de 400 pes-
soas marcha-
ram em silên-

cio no passado domingo, dia 
10 de fevereiro, em Lisboa 
para expressar solidariedade 
para com “todos os gritos si-
lenciosos” das vítimas de vio-
lência doméstica em Portu-
gal, que já perfazem cerca de 
uma dezena de mortes desde 
o início do ano. 

De acordo com o Obser-
vatório de Mulheres Assassi-
nadas, nove mulheres foram 
assassinadas em contextos 
de violência doméstica des-
de o início deste ano.

Em janeiro do ano passa-
do, o observatório dinamiza-
do pela União de Mulheres 
Alternativa e Resposta 
(UMAR) contava cinco 
casos.

Durante o ano passado, 
foram assassinadas 28 mu-
lheres e, ainda segundo o le-
vantamento feito pelo ob-
servatório, “503 mulheres 
foram mortas em contexto 

de violência doméstica ou de 
género” entre 2004 e o final 
de 2018.

A presidente da UMAR, 
Maria José Magalhães, acu-
sou na sexta-feira, dia 8 de 
fevereiro após um encontro 
com o Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa, o sistema judicial de 
falhar na resposta à violência 
doméstica e pediu a respon-
sabilização de quem não 
cumpre a lei.

No dia 7 de fevereiro, o 
Governo anunciou a criação 
de gabinetes de apoio às víti-
mas de violência doméstica 
nos Departamentos de In-
vestigação e Ação Penal 

(DIAP) e um reforço da arti-
culação e cooperação entre 
forças de segurança, magis-
trados e organizações que 
trabalham na prevenção e 
combate. Esta foi uma das 
decisões tomadas numa reu-
nião de trabalho sobre ques-
tões críticas associadas aos 
homicídios ocorridos este 
ano e à problemática da vio-
lência doméstica que juntou 
vários membros do Governo, 
a Procuradora-Geral da Re-
pública, o Coordenador da 
Equipa de Análise Retrospe-
tiva de Homicídio em Violên-
cia Doméstica (EARHVD) e a 
Comissão para a Cidadania e 
a Igualdade de Género (CIG).

António Orlando  | texto

11 JANEIRO 
HOMEM DE 50 ANOS DETIDO EM PAREDES 
POR SUSPEITA DE BATER NA MULHER E NO FILHO 

A detenção surgiu já no cumprimento de um mandado de detenção. 
A vítima é uma mulher de 46 anos, que sofria de ofensas físicas, psico-
lógicas e ameaças de morte com recurso a arma branca. A mulher era 
também impedida pelo agressor de contactar familiares e amigos. O 
filho do casal, um menor, era igualmente sujeito a agressões físicas, 
quando intervinha em defesa da sua mãe. Presente a Tribunal ficou 
proibido de contactar com as vítimas e foi-lhe colocada uma pulseira 
eletrónica. As duas vítimas foram encaminhadas para uma casa de 
abrigo.

23 JANEIRO  
OCTOGENÁRIO AGREDIA ESPOSA  

No âmbito de uma investigação em Paredes, que durou aproxima-
damente seis meses, os militares da GNR apuraram que o suspeito, de 
80 anos, agredia física e psicologicamente a sua esposa, da mesma ida-
de, ameaçando-a de morte com recurso a arma de fogo. Na sequência 
de uma busca domiciliária, o suspeito foi detido, tendo sido apreendido 
um revólver, 34 munições e uma arma branca. O octogenário ficou proi-
bido de contactar com a mulher e é obrigado a apresentar-se semanal-
mente à GNR

 

30 JANEIRO 
RAPAZ DE 18 ANOS DETIDO POR AMEAÇA 
DE MORTE À EX-NAMORADA 

Uma mulher de 30 anos que decidiu terminar a relação de namoro 
com um rapaz de 18 anos, começou a ser perseguida e ameaçada de 
morte pelo seu ex-companheiro, nomeadamente com recurso a armas 
de armas brancas, diz a GNR. Dando cumprimento a um mandado de 
detenção,  A GNR deteve, no dia 30 de janeiro, um jovem de 18 anos que 
tinha na sua posse uma arma branca. O suspeito foi intercetado no mo-
mento em que se dirigia para o local de trabalho da vítima, a ex-compa-
nheira que perseguia e ameaçava de morte. Presente a Tribunal, o ra-
paz ficou impedimento de contactar com a vítima e foi-lhe colocada 
uma pulseira eletrónica.

Denunciar a palavra d´ordem

O SAAS RLIS encoraja as vítimas de violência doméstica ou 
aqueles que sejam testemunhas de violência doméstica “a 
não ficar calados e procurar ajuda” junto do SAAS RLIS, 
através do contacto telefónico 932 977 454 ou a dirigir-se 
a um dos nove postos de atendimentos espalhados pelas 
freguesias do Concelho de Paredes. Além do SAAS RLIS, as 
vítimas também se podem dirigir a qualquer posto de GNR 
ou PSP ou contactar a Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima (APAV) através de chamada telefónica gratuita pa-
ra o número: 116 006.

 “Monstro de Castanheira de Pera” 

Foi o caso que fez tocar as campainhas do alarme social dos 
crimes de violência doméstica. Logo apelidado pela imprensa 
tabloide como “o Monstro de Castanheira de Pera”, Pedro 
Henriques, é suspeito de matar a filha e degolar a sogra. No 
final suicidou-se. O indivíduo, um ex-segurança, estava refe-
renciado por violência doméstica e iria com a ex-mulher a 
tribunal regular o poder paternal da filha de dois anos.

Operação "A violência não é uma opção"

A Guarda Nacional Republicana está a realizar, ao longo des-
ta semana através das Secções de Prevenção Criminal e Poli-
ciamento Comunitário, um conjunto de ações de sensibiliza-
ção direcionadas para a população em geral, e às pessoas mais 
vulneráveis em particular, nomeadamente crianças, jovens e 
idosos. O objetivo é alertar a comunidade para a necessidade 
de evitar comportamentos violentos.
Hoje, sexta feira, o dia é dedicado à Violência Contra Idosos. 
Violência, Violência Doméstica; Violência no Desporto e Vio-
lência no Namoro foram os outros temas abordados pelos 
militares um pouco por todo o país. 

com outras entidades 
“intra e extra” concelho, 
em que a aposta é feita 
na “aquisição e fortaleci-
mento de competências 
dessas mulheres”.

“As vítimas são aten-
didas e “ouvidas”, proce-
dendo-se a recolha de 
dados; são incentivadas 
e auxiliadas na apresen-
tação de uma queixa for-
mal junto das autorida-
des competentes: e fi-
nalmente, quando é essa 
a sua vontade, são aco-
lhidas em casa abrigo 
para garantir a sua pro-
teção e proporcionar-
-lhe um tempo para pla-
near e organizar um no-
vo projeto de vida com a 
ajuda de técnicos espe-
cializados”, explica Ma-
nuela Vieira.

Além do trabalho di-
reto com as vítimas, o 
SAAS RLIS acredita que 
as causas culturais “in-
fluenciam e legitimam” a 
violência doméstica. 
Neste sentido “são fre-
quentes as ações de sen-
sibilização do SAAS RLIS 
junto dos técnicos de in-
tervenção nessa área 
assim como junto da co-
munidade”, garante.

19 anos de experiência 
Apoio ao Estudo 

e explicações a todas as disciplinas

Professora Cristina Correia

Telefone.: 223 230 100  |  Telemóvel.: 913 983 243 email.: professoracristinaparedes@gmail.com
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Reflexão soturna

A 
caracterização 
simplista por par-
t e  d e  A n t ó n i o 

Costa da greve “cirúrgica” 
dos enfermeiros como selva-
gem e ilegal constituiu uma 
fácil fuga para a frente na 
gestão de um problema im-
portante. E digo fácil fuga 
para a frente, porque ilude os 
problemas, não os resolve. 
António Costa está “bem 
acompanhado” por toda uma 
série de políticos e comenta-
dores, igualmente pressuro-
sos em denegrir uma classe 
de profissionais que, veja-se 
lá o desplante, ousam defen-
der com convicção (e com ra-
dicalidade) os seus interes-
ses legítimos. Não está em 
causa a forma utilizada na 
greve, certamente discutível, 
mas sim os propósitos reais 
da superação da insatisfação 
reinante no sector. Muitos 
(demasiados!) perderam-se 
em aspectos parcelares, em 
teorias da conspiração, em 
devaneios políticos, em dra-
matizações infundadas e não 
foram, por interesse ou igno-
rância, capazes de ver a es-
sência. Um Estado que não 
responde adequadamente 
aos destinatários dos servi-
ç o s  p ú b l i c o s  e  a o s  s e u s 
funcionários. 

Como compreender que 
só agora, no início de uma se-
gunda fase de greves, Antó-
nio Costa se tenha lembrado 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

do “carácter selvagem” ou 
“ilegal” da greve? Que res-
postas negociais tem afinal o 
governo, que ultrapassem a 
habitual “mão cheia de nada, 
e outra de coisa nenhuma”? 
Que instrumentos legais dis-
poníveis se justificam ou são 
possíveis para “quebrar” a 
greve? Quais os contornos 
desta requisição civil? A re-
quisição civil resolve o quê? 
Que demagogia tola, insensí-
vel e improdutiva é esta, que 
colocando profissionais de 
saúde e utentes em lados 
opostos, nada resolve e só 
obtém o aplauso acrítico de 
sectores da população? 

Era importante reconhe-
cer a qualificação específica e 
crescente destes profissionais 
com uma formação intelectual 
e emocional assinaláveis. Des-
conhecem alguns (ou fingem 
desconhecer) que estamos 
perante uma profissão exigen-
te, que sucede a uma formação 
académica igualmente exigen-
te. Desconhecem alguns (ou 
fingem desconhecer) que es-
tamos perante um trabalho 
duro, muitas vezes de turnos e 
com fins de semana, que sacri-
fica em parte dinâmicas fami-
liares e exigem um completo 
bem estar físico e psíquico. 
Desconhecem alguns (ou fin-
gem desconhecer) que esta-
mos perante novas gerações 
que insatisfeitas, com condi-
ções e remunerações, pro-
messas não cumpridas, emi-
gram, quebram raízes pes-
soais, familiares e sociais em 
busca de um lindo sonho ou 
projecto que a Pátria lhes 
nega. 

Era importante reconhe-
cer que outros sectores e ou-

cristianoribeiro@gmail.com

tras gerações se perfilam na 
insatisfação de uma vida me-
díocre, sem futuro. São licen-
ciados, mestres, quadros 
qualificados e competitivos, 
que vitimas dos salários mí-
nimos insuficientes, das pre-
caridades laborais, da ausên-
cia de carreiras, de funções 
não conforme habilitações, 
da competividade sem razão, 
das arbitrariedades patro-
nais, estão pressionados en-
tre a indignidade, a emigra-
ção e a frustração. Falo do 
sector público, mais exposto, 
mas também falo do grande 
sector privado, mais opaco. 

Mais cedo que tarde, eles 
revoltar-se-ão, fartos de in-
justiças, e julgo eu tal como 
outros, aqui e no estrangeiro, 
manifestar-se-ão e vestirão 
coletes amarelos, ou verme-
lhos ou negros. Aí certamen-
te continuarão a não ser 
compreendidos por gover-
nantes e líderes de opinião, 
por desconhecimento ou 
fingimento.

Segundo Costa, a Admi-
nistração Pública tem uma 
folga de uns 50 milhões de 
euros para aumentos sala-
riais, valor que como sabe-
mos nós é o que alguns go-
vernantes do PS, PSD ou 
CDS, individualmente “rou-
baram” de cada vez no passa-
do recente. Falta dinheiro? 
Onde? Aos agiotas do FMI e 
do BCE, aos alemães? Onde 
para o dinheiro que falta? 
Quanto paga o país em juros 
da dívida? 

Aos enfermeiros, a minha 
solidariedade. Ás novas ge-
rações de trabalhadores, o 
apelo á luta pela dignificação 
do trabalho. O 

Bloco de Esquerda vai propor 
o fim dos exames do 9º ano.

Face ás experiências que 
se vêm desenvolvendo na Educação à re-
velia, sempre, do professor, não augura 
mada de bom.

Esquece-se, como os seus antecesso-
res que o perfil do Profissional do Ensino 
não muda porque entramos num novo 
milênio, mas pelo imperativo das inova-
ções em todas as áreas do saber, do fazer, 
do ser e da tecnologia. 

Somos impelidos pela força da nova 
era informática que propõe uma revolu-
ção no Ensino Básico, desde a Educação 
Infantil e culminando no que chamam de 
Novo Ensino Obrigatório.

Mais uma aventura na educação
Quando começamos a vasculhar a bi-

bliografia sobre avanços pedagógicos, 
apercebemo-nos da inexistência de regis-
tos fundamentados, nas últimas três 
décadas. 

A nossa História da Educação é mui-
to antiga e no entanto ainda estamos a 
aprender o que melhor nos convém, es-
quecendo-nos do que de bom tivemos.

Alguns estudos informam sobre a di-
ficuldade de se ter informações comple-
tas e exatas acerca do saber, das atitu-
des e das crenças dos professores e das 
condições em que se espera que eles le-
vem a cabo o seu trabalho, já que devem 
ser os árbitros finais de quaisquer mu-
danças que ocorram, sendo, portanto, 
importante ter informação segura acer-
ca da maneira como tomam decisões e 
fazem escolhas que estão no centro de 
suas ações.

A situação do ensino constrói não ape-
nas o aluno, mas também o professor, pois 
ele também é um sujeito em construção 
no processo.

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

N
inguém tem dúvidas: o incên-
dio destrói, desertifica e 
mata!

A Floresta é um bem do país rural e 
maioritariamente de um interior que 
combate seriamente a desertificação. 
Efetivamente, há alguns serviços e ins-
tituições que existem para servir o po-
vo, para manter vivas localidades, para 
ajudar a atrair emprego, para reforçar 
a coesão social e para manter a vida, 
não para dar lucro e ser rentável. Fe-
char comboios, encerrar os correios, 
fechar maternidades e escolas, liqui-
dar serviços aos idosos, descontinuar 
serviços da administração e desman-
telar regimentos, cada uma destas de-
cisões pode ter alguma justificação, na 
minha opinião, desde que devidamen-
te analisada, ponderada e debatida. 

A Floresta não pode ser fechada! 
A sua importância ambiental é tão 

grande que deve ser defendido cada 
metro quadrado! E, nunca esquecer 
as trágicas mortes de 64 pessoas no 
incêndio de Pedrógão de 2017. 

No passado dia 24 de Janeiro foi 
publicado em Diário da República, a 
lista das freguesias classificadas de 
1ª e 2ª prioridade no que diz respeito 
à limpeza de matas, terrenos e flores-
tas. No total, o Governo elegeu como 
prioritárias ações de limpeza em 
8.399 aldeias de 1.142 freguesias, 
integradas no território de 190 mu-
nicípios. Em Paredes estão classifica-
das como primeira prioridade as fre-
guesias de Recarei, Sobreira e Aguiar 
de Sousa.

O prazo para efetuar a limpeza nes-
tas zonas termina a 15 de março, data a 
partir da qual os municípios deverão 
substituir a ação dos privados incum-
pridores, depois a fiscalização da lim-
peza de terrenos confinantes a edifica-
ções (numa faixa 50 metros); aglome-
rados populacionais e áreas industriais 
(numa faixa de 100 metros) efetua-se 
entre os dias 1 de abril e 31 de maio 
deste ano. A seguir, será aplicado o re-
gime de coimas.

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

‘Paredes Chama’: Zero Incêndios   !

mariocamilomota@gmail.com
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Mais uma aventura na educação A reprodução da estrutura do ensino 
na sala de aula é um ponto importante a 
considerar na elaboração dessa noção. 

De modo geral, podemos supor que é 
difícil para o professor ver-se como agen-
te transformador da estrutura social, pois 
ele nem sequer consegue influenciar a 
estrutura à qual está submetido. 

Se o próprio professor não é autôno-
mo, sendo restringido pelo papel que é 
forçado a desempenhar pelas instâncias 
superiores, então será, para ele, difícil agir 
no sentido de dar autonomia ao aluno.

Como temos constantes orientações 
novas na área da Educação, pouca ou ne-
nhuma experiência em sala de aula pode 
ser testada e avaliada em profundidade, o 
que requer um arco de tempo de 10 a 15 
anos, para, depois se poder dizer, o que 
vale ou não a pena ser continuado. 

Cada Ministro, cada Partido, pretende 
deixar a sua marca indelével no Ensino, o 
que nos leva de 4 em 4 anos a deparar-mo-
-nos com orientações contraditórias e 
desenraizadas da realidade.

É  a  v i t ó r i a  d a  d e m a g o g i a  e 
amadorismo.

Há inúmeros fatores que, historica-

mente, vêm contribuindo para a perda 
constante da autonomia do professor. 

Um deles é a padronização da atuação, 
muitas vezes estimulada pela adoção, por 
parte de quem dita as políticas educacio-
nais, de métodos e teorias relacionadas ao 
ensino completamente descontextualiza-
das, como sucede hoje em dia. 

As inovações educacionais somente 
são possíveis num contexto de liberdade 
de experimentação e de criatividade.

Isso tudo é uma fonte de tensão e ava-
liação constantes para o professor que 
precisa buscar urgente atualização e 
prosseguimento de estudos para poder 
fazer frente aos novos conhecimentos e 
interpretações.

Mas onde vai buscar tempo para isso 
tudo?

Quando se fala do perfil do Profissio-
nal do Ensino, nos Parâmetros Curricula-
res, estamos diante da utopia, daquilo que 
aspiramos ser e nunca alcançamos. 

Mas o que é facto é que continuamos a 
legislar com pés de barro e a viver do 
improviso. 

Mais uma vez será o Professor a arcar 
com toda a responsabilidade?

‘Paredes Chama’: Zero Incêndios   !
Também acaba de ser lançada a 

campanha ‘Portugal Chama’ pela 
Agência para a Gestão Integrada de 
Fogos Rurais (nova agência do gover-
no criada para coordenação de polí-
ticas contra incêndios). Afinal, somos 
um dos países na Europa, incluindo a 
do Sul, que mais sofre de incêndios - 
o dobro da Espanha.

A campanha que acaba de ser lan-
çada visa dois pontos: informação e 
comunicação. Para agir há que conhe-
cer e a informação é decisiva, a come-
çar pela elementar atualização do in-
ventário florestal nacional que tem 
inaceitavelmente já nove anos de atra-
so (é de 2010!), isto na era dos SIG, da 
deteção remota, dos drones e dos sa-
télites. Está a cargo do ICNF, talvez um 
dos serviços públicos deste país mais 
paralisados e ineficazes.

Ao nível da comunicação, realçam-
-se as medidas preventivas quanto às 
queimadas, as quais são a causa de 
grande parte dos incêndios florestais. 
A queimada é uma forma barata de 
limpar terrenos, mas que efetivamen-
te nos tem saído muito cara. Com a dis-
persão e desordenamento do país in-

terior, pobre e envelhecido, a simples 
limpeza por queimada das traseiras de 
um quintal pode tornar-se um incên-
dio de vastíssimas proporções e con-
sequências. Já é obrigatório informar e 
pedir autorização para fazer queima-
das, o que demasiadas vezes não acon-
tece. Sobretudo, é da maior importân-
cia acabar com o registo burocrático 
em que esse pedido se faz e que para 
muitas pessoas se torna uma charada... 
É urgente que as queimadas se façam 
apenas quando necessário e de forma 
acompanhada e vigiada por quem te-
nha conhecimentos, meios e agilidade 
para controlar como deve ser o fogo 
em matos.

A campanha ‘Portugal Chama’, 
pode até concretizar-se em apenas 
mais uma campanha de publicidade 
para o ano eleitoral, mas para já (a co-
meçar) seria bom que contribuísse 
pelo efetivo cadastro, inventário flo-
restal e sobretudo pela correta arti-
culação dos Planos Regionais de Or-
denamento Florestal e pela atuação 
preventiva e eficaz da proteção civil. 
É necessário que todos estejam à al-
tura do apelo desta chamada!

Votos sinceros de que os Bombei-
ros do concelho de Paredes tenham 
muito trabalho para um 2019 de Ze-
ro Incêndios!

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.

Temos dias assim

N
a reunião camarária 
da passada quinta-
-feira, dia 7 de feve-

reiro, foi aprovada, em reu-
nião de câmara, a expropria-
ção do Complexo Desportivo 
das Laranjeiras, equipamento 
que inclui o pavilhão gimno-
desportivo, o estádio e os ter-
renos adjacentes, onde estava 
antes o campo sintético.

A expropriação é apenas o 
primeiro passo para devolver 
este magnífico espaço aos Pa-
redenses, esta expropriação 
ainda terá de ser submetida a 
votação na próxima Assem-
bleia Municipal agendada pa-
ra 22 de fevereiro e, se tudo 
correr como previsto, em mar-
ço, altura em que se prevê a 
realização da escritura públi-
ca, o “Complexo das Laranjei-
ras” volta à posse municipal e 
dos Paredenses.

A expropriação deste com-
plexo significa o ponto final de 
uma novela mexicana, que 
acaba por ser um dos melho-
res exemplos da governação 
PSD dos últimos anos.

Este complexo foi sempre 
um espaço desportivo único 
na região quer pelas infraes-
truturas existentes, quer pela 
localização que sem dúvida 
alguma fazia do mesmo um lo-
cal emblemático. A venda do 
mesmo e a sua relocalização 
num espaço no meio de nada 
ditou o fim de muitas modali-
dades em Paredes, acabou por 
condenar o União Sport Clube 
de Paredes a uma quase extin-
ção, que só não aconteceu 
porque este clube soube en-
contrar um conjunto de Ho-
mens e Mulheres que lutaram 
contra todas as adversidades 
e mantiveram a chama do Clu-
be viva. Por isso os meus Para-
béns a todos e a todas que ao 
longo dos últimos anos ajuda-
ram e trabalharam para que o 
União Sport Clube de Paredes 
resistisse.

A devolução deste espaço é 
hoje uma realidade, urge agora 
iniciar a recuperação do mesmo 
de forma a devolver aquele es-
paço nobre do Concelho a dig-
nidade de outros tempos. A de-
volução daquele espaço não 
será feita nos gabinetes mas 
sim, como afirmou Alexandre 
Almeida, Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, em con-
junto com o União de Paredes e 
demais entidades, de forma a 
encontrar a melhor solução pa-
ra todos.

Os primeiros passos para 
transformar aquele espaço 
num local de referência da re-
gião estão dados, a recuperação 
do pavilhão gimnodesportivo e 
a sua conversão num multiusos 
é a prioridade do Município. To-
dos sabemos as dificuldades 
económico financeiras que en-
contramos, mas estou certo 
que as boas notícias para este 
espaço não tardam.

Não queria também deixar 
de aproveitar esta oportunida-
de para lamentar o que sucedeu 
com o meu último artigo e escla-
recer o sucedido, a verdade é 
que infelizmente e sem nenhu-
ma intencionalidade apercebi-
-me que plagiei um parágrafo de 
um texto publicado na página 
do Município de Vila Real.

Não vou aqui comentar os 
ataques cobardes, levados a ca-
bo por perfis falsos, mas feitos 
por gente a sério (mas pouco 
séria), mas esclarecer o sucedi-
do. Obviamente que o erro foi 
meu, pois fui eu que publiquei o 
texto.

Nos últimos tempos, e desde 
que assumi as funções de Ve-
reador, o tempo não é tanto 
quanto o desejado. Assim, tinha 
solicitado a um colaborador 
próximo o favor de me apresen-
tar a proposta de um conselho 
municipal do desporto, órgão 
que considero relevante vir a 
ser criado. O mesmo apresen-
tou um conjunto de sugestões e 
decidi usar a introdução de um 
deles sem o questionar se era já 
a versão definitiva do mesmo 
ou apenas um levantamento de 
exemplos de outros locais. Não 
me certifiquei e errei, aos leito-
res, diretor do Jornal e adminis-
tração peço desculpa pelo suce-
dido. Prometo mais atenção e 
respeito, pois sinto que sempre 
tive da vossa parte admiração e 
respeito que tentarei nunca 
defraudar.

Aos perfis falsos, aos políti-
cos sem escrúpulos que parti-
lharam fake news (notícias fal-
sas) a meu respeito deixo-vos 
uma das citações que me ser-
vem de inspiração na vida “ A 
alegria de fazer o bem é a única 
felicidade verdadeira” Leon 
Tolstoi.

Continuo todos os dias a ter 
a alegria de dar o meu melhor 
pelo bem comum, e por isso te-
nho até hoje sido muito feliz, 
tentem fazer o mesmo e pode 
ser que notem mudanças no 
vosso dia-a-dia.

Aproveito igualmente para 
agradecer as muitas mensa-
gens de solidariedade recebi-
das de vários quadrantes so-
ciais e políticos.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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No passado dia 6 de Feve-
reiro foi assinado um proto-
colo  de doação da antiga  “Es-
cola EB 2/3 de Baltar”,  que 
será destinada à construção 
de  um  Lar de Terceira Idade.

O protocolo foi assinado  
entre o Presidente da Câ-
mara Municipal, Dr. Alexan-

dre Almeida, e o Dr. Ilídio 
Meireles, Provedor da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Paredes.

O acordo celebrado pre-
vê também que a Santa Ca-
sa da Misericórdia de Pare-
des entregue ao Município 
de Paredes, em regime de 
comodato e pelo prazo de 
trinta anos, a “Antiga Casa 
dos Brasileiros” (Palacete 
da Casa das Pereiras), que 
também fez parte desta 
doação, edifício que a au-
tarquia irá requalificar e 
utilizár como equipamento 

cultural e social ao serviço 
da população. Da parte da 
Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Paredes 
f i c a  o  c o m p r o m i s s o  d e 
avançar com a construção 
do Lar o mais breve possí-
vel. Um longo caminho tem 
de ser percorrido, mas este 
é um passo fundamental pa-
ra que no futuro a identida-
de cultural de Baltar e a sua 
história seja preservada e a 
Vila de Baltar venha a ter 
um equipamento de exce-
lência que enriquece a Vila 
e o próprio Concelho. 

    BALTAR

Palacete da Casa dos Pereiras vai ser requalificado

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia co-
locou no Largo Pereira Inácio 
dois corações gigantes en-
trelaçados para assinalar um 
dia que entrou nos hábitos 
dos portugueses e que é sem-

pre uma data especial que 
também faz movimentar a 
Vila de Baltar. O objectivo é a 
criação de um ambiente de 
forma a contribuir para a di-
namização do comércio tra-

dicional e proporcionar às 
pessoas que possam tirar al-
gumas  “ selfies “ no local, o 
que é sempre um bom moti-
vo para se deslocarem ao 
centro da Vila de Baltar. 

A Rotunda da Família vai 
ser brevemente requalifi-
cada. 18 anos após a sua 
inauguração, a rotunda traz 
uma elevada despesa de 
manutenção face a toda  a 

tecnologia que está no sub-
solo e que é responsável 
pelo funcionamento do la-
go. A requalificação mante-
rá a Família, como símbolo 
da união das Freguesias do 

Concelho e que está situada 
no seu centro.  Haverá um 
novo enquadramento mais 
moderno e funcional e que 
trará um novo visual ao cen-
tro da Vila.

Avisam-se todos os alunos 
de Baltar que está aberto o 
prazo  para apresentação de 
candidaturas às Bolsas de Es-
tudo (ensino secundário e en-
sino superior) para o corrente 

ano letivo, que decorrerá de 1 
de fevereiro a 15 de março de 
2019. Para informações adi-
cionais e obtenção dos im-
pressos de candidatura bem 
como do regulamento, deve-

rão os alunos interessados di-
rigir-se aos serviços da Câma-
ra Municipal  dentro do prazo 
indicado ou consultar o se-
guinte endereço electrónico: 
www.cm-paredes.pt.

Um conjunto de pessoas 
de origem romena ocuparam 
as instalações da Casa do Fo-
ral de Baltar e causaram alar-
me social com a sua presença 
e pelo tipo de comportamen-

to que adotaram  na Vila. A 
Junta de Freguesia foi alerta-
da e  procedeu da única for-
ma que a lei prevê. A Guarda 
Nacional Republicana do 
Comando Territorial do Por-

to foi alertada e a partir desse 
momento toda a responsabi-
lidade passou para aquela 
identidade. O problema foi 
rapidamente resolvido e a 
calma social voltou.

Dia dos Namorados 2019 Requalificação da Rotunda da Família

CANDIDATURAS PARA BOLSAS DE ESTUDO

1 de Fevereiro – 15 de Março
Presença de “ Romenos “ em Baltar

No próximo  dia 31 
Março 2019, a Associa-
ção de Pais e Encarre-
gados de Educação da 
Escola Básica do 2º e 3º 
Ciclos de Baltar, à se-
melhança dos anos an-
teriores, irá realizar a 
sua tradicional cami-
nhada, e que tem como 
objectivo contribuir 
para o convívio, desen-
volvimento educacio-
nal e bem-estar dos  

alunos, de toda a famí-
lia e amigos, bem como 

permitir uma interac-
ção com a natureza.

Fo i  s o l i c i t a d o   o 
apoio à Junta de fre-
guesia de Baltar para 
esta atividade, nomea-
damente na cedência 
de um  palco pequeno, e 
também na oferta de 
200 garrafas de água. 

Os interessados po-
dem-se inscrever no 
Agrupamento de Esco-
las Daniel Faria. 

Caminhada da EB23 Baltar 

    LORDELO

As dores da capela mortuária

Ao fim da tarde, num dia de 
chuva, a notícia caiu-me nos 
ouvidos. A notícia era triste, 
inesperada, mesmo sabendo 
que a doença estava lá, a roer 
aquele corpo, aqueles ossos, 
aquela mente tão eloquente. 
E, como é óbvio, ela retirou-
-me da rotina.  Por isso, antes 
do jantar fui até à capela mor-

tuária de Lordelo. E fiquei 
com a boca aberta, o olhar 
alargado, quando vi que, em 
volta do edifício, existia um 
concerto de guarda-chuvas, 
porque no interior não cabia 
nem mais um ovo. Por causa 
disso, não saí do carro. E aí dei-
xei-me estar até a torre da 
igreja tocar uma hora tardia. 

 No interior da capela mor-
tuária, o caixão estava encos-
tado a um canto, a uma pare-
de que, no topo, perto do tec-
to, estava verter lágrimas. E 
perto desta, no mesmo sítio, 

estava uma mancha enorme. 
Uma mancha tão grande que, 
ao longe, parecia um homem 
deitado. As imagens deste 
texto, as cores destas pala-
vras não são ficcionais. São 
verdadeiras, mas são só uma 
porção da verdade. Portanto, 
é essencial que, para breve, 
haja um debate franco e es-
pesso. Um debate que visa a 
melhoria da existente ou a 
construção de uma nova ca-
pela mortuária, porque Lor-
delo merece, porque Lordelo 
precisa.       

SILVIO
SILVA
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Comissão de Festas de 
Santa Marinha em Astromil 
mantém tradição revivida no 
passado sábado. Uma porca 
de várias dezenas de Kg  ser-
viu de atracção para a festa, 
que juntou à mesa muitas 
pessoas na antiga Escola pri-
mária para um jantar de 
substância.

Tradição e legalidade fo-
ram cumpridas à risca pela Co-
missão de Festas de Santa Ma-
rinha que reviveu no passado 
sábado a tradição da matança 
do porco, numa festa que jun-
tou muitas pessoas num jantar 
à base da carne do animal. 

Como já vem sendo hábito 
de anos anteriores e com intui-
to de angariar fundos para as 
Festas de Santa Marinha a Co-

missão de Festas organizou 
este evento uma jornada gas-
tronómica bastante participa-
da em ambiente festivo de 
saudável convivialidade, onde 
contou a participação massiva 
da população local também 
estiveram presente o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Paredes Dr Alexandre Almei-
da e o Vereador Elias Barros 
bem como o Presidente da 
Junta de Freguesia de Astro-
mil  José Manuel Moreira.

A Comissão agradece a to-
dos que colaboraram e infor-
ma todos que futuramente 
haverá mais eventos para o 
mesmo efeito e conta com o 
apoio de todos, para que se fa-
çam as Festas de Santa Mari-
nha de Astromil.

Abel Silva continua mais 
um mandato a presidente 
da Direção da associação 
G r u p o  D e s p o r t i v o  d a  
P o r t e l a ,  q u e  o r g a n i z a 
anualmente e participa e re-

p r e s e n t a  a  l o c a l i d a d e  
em vários eventos, nomea-
damente na organização  
do Grande Prémio de Atle-
tismo que será no próximo 
dia 5 de Maio de 2019. O 

Grupo Desportivo da Por-
tela elegeu recentemente 
os novos órgãos diretivos, 
que vão liderar os destinos 
da coletividade até ao ano 
de 2020. 

Freguesia de Astromil

ORGÃO SOCIAIS DO GRUPO DESPORTIVO DA PORTELA

Biénio 2019/2020

A Comissão de Festas de 
S. Miguel de Cristelo uniu 
esforços para que no passa-
do dia 9 de Fevereiro de 
2019, o Salão Social e Paro-
quial de Cristelo se enches-
se de amantes da mais afa-
mada especialidade da zona 
norte do país, a Francesi-
nha, devidamente acompa-
nhada por batata frita e por 
cerveja fresquinha. Não fal-

taram também os doces tra-
d i c i o n a i s  p a r a  a 
sobremesa.

E, como em festa que se 
preze há lugar a música po-
pular portuguesa e a um pe-
zinho de dança, a população 
presente teve oportunida-
de de aquecer o corpo com 
m o v i m e n t o s  d e  d a n ç a , 
aquecendo também a voz 
com muita cantoria!

Aguardam-se mais ini-
ciativas da Comissão, de 
modo a serem angariados 
mais fundos para se cumprir 
a tradição religiosa da Festa 
de S. Miguel!

    CRISTELO

Sucesso na Festa da 
Francesinha em Cristelo

CARLA
NUNES

Celebrar 100 anos não é 
para todas as empresas. Ape-
sar de ser uma empresa que 
nem todos estão habilitados 
para enfrentar os trabalhos 
por ela desempenhados.

Agência Funerária de Re-
bordosa, este é um marco in-
comum na história empresa-
rial regional.

Teve e tem os seus respon-
sáveis com os olhos postos no 
futuro, mas sem nunca esque-
cer o passado, acreditam que 

fazer melhor, um compromis-
so com o desenvolvimento de 
uma terra, com a criação de 
negócios duradouros renova-
dos, com um olhar para o futu-
ro, essa trajetória começa com 
a coragem de empreender e 
de inovar dos pioneiros que 
iniciaram os negócios, e que 
segue viva com as gerações 
seguintes.

A sua principal inspiração é 
o inigualável passado, e o pro-
fundo respeito pelo tempo 
permite que cada pessoa que 
passou e comandou a empresa 
seja um retrato fiel. No passa-
do dia 4 de Fevereiro André 
Lage agora responsável pela 
Agência juntou várias dezenas 
de familiares e várias gerações 
e alguns amigos de outras 

agências onde lembrou o Tio 
Fernando falecido há poucos 
meses mas sem nunca esque-
cer os Fundadores desta em-
presa centenária Rosa Morei-
ra da Silva; Faustino Loureiro 
dos Santos, Casimiro Loureiro 
dos Santos e Manuel Fernan-
do Loureiro dos Santos. 

A história destes fundado-
res está repleta de momentos 
marcantes e de desafios. Do 
pioneirismo no desenvolvi-
mento desta empresa que de-
senvolveu capacidades e 
adaptou-se por forma a conse-
guir a confiança da população 
deposita na empresa revela 
que o caminho percorrido até 
hoje tem sido uma aposta 
bem-sucedida. Mais do que 
uma efeméride, completar 

100 anos de existência pode e 
deve ser encarado como uma 
o p o r t u n i d a d e  p a r a  a 
afirmação 

perspetivar e planificar a 
l o n g o  p ra z o  o s  t e m p o s 
vindouros.

Nos festejos desta efemé-
ride para além de muitos fami-
liares marcaram presença o 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes Dr. Alexandre 
Almeida a Presidente de Junta 
de Rebordosa Dra. Salomé 
Santos bem como vários ele-
mentos do executivo da Junta 
de Freguesia de Rebordosa, 
Após a homenagem aos sócios 
fundadores descerrando uns 
quadros com a respectiva foto 
de todos, intervieram, usando 
da palavra o Presidente da Câ-

mara, Dr. Alexandre Almeida 
agradeceu o convite para par-
ticipar no centésimo aniversa-
rio da Agência, frisando que 
estes momento são sempre de 
grande emoção em especial 
quando se fala de pessoas que 
abraçaram este projeto, como 
foi os fundadores e conseguir 
levar a bom porto a empresa 
estando no seu pleno passa-
dos cem anos, muitos para-
béns e que continue a este rit-
mo por muitos anos.

De seguida efetuou a sua 

intervenção a Presidente da 
Junta de Freguesia de Rebor-
dosa, Dra. Salomé Santos que 
cumprimentou todos os pre-
sentes e felicitou a empresa 
pelo seu centésimo Aniversá-
rio, deseja que continue no ca-
minho do sucesso na ajuda à 
população assim como o de-
senvolvimento que a torna 
uma referência da Cidade de 
Rebordosa.

No final foram cantados os 
parabéns e foi servido um por-
to de honra.

    REBORDOSA

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE REBORDOSA 

100 anos de história e de trabalho

PAULO 
PINHEIRO

Mesa da Assembleia Ge-
ral Presidente: Manuel Fer-
nando Silva Vice-Presiden-
te: António Barbosa 1º Se-
cretario: Fernando Campos 
2 º  S e c r e t a r i o :  S e r a f i m 
Neves.

Direcção Presidente: 

Abel Silva Vice-presidente: 
José Fernando Neto Tesou-
reiro: Jorge Neves  1º Se-
cretario: José Joaquim Sou-
sa 2º Secretario: Celestino 
Gonçalves Vogal: Joaquim 
Ribeiro Vogal: António Fili-
pe Outeiro Suplente: Adria-

no Luís Marques Suplente: 
Américo Moreira Neves 
S u p l e n t e :  C a r l o s 
Gonçalves.

Conselho fiscal Presi-
dente: Jorge Manuel Cruz 
1º Secretário: Abel Moreira 
Relator: Raul Jorge Silva.
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /JAN19

PAREDES

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

Até ao dia 28
Exposição

Máscaras,  Mitos e 

Ritos de Balbina Mendes 

Dia 23 
Concerto

Variações a partir de um Coração

Quarteto Contratempus

Biblioteca 

Escritor do mês 
Jorge de Sena

Dias 19, 21, 26 e 28
10h30 

Ateliê de Olaria por 

Maria Fernanda Braga

Dias 24 e 31
10h30
Histórias de Encantar

 O que é o Amor? de Davide Calo

O leituras sugere… 
Temas Infantojuvenis
A fuga da ervilha de

Pedro Seromenho 

e Patrícia Figueiredo

Cooperação

Dia 27
14h30 

Artes Manuais | Silhueta em tela 

e Sapatinho em Eva

Dias 20 
14.30 | Cinema 

A Bela e o Monstro 

 

PAREDES (CIDADE)

Até 23
Loja Interativa de Turismo 

Inauguração da exposição 

Filigrana “Do Amor à Arte”  

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
A OUTRA METADE 
DE MIM

AUTOR:
AFFIONITY KONAR

Pearl tem a seu cargo 
o triste, o bom, o passado. 
Stasha fica com o diverti-
do, o future, o mau. Corre 
o ano de 1944 quando as 
gémeas chegam a Aus-
chwitz com a mãe e o avô. 
No seu novo mundo, Pearl 
e Stasha Zamorski refu-
giam-se nas suas nature-
zas idênticas, encontran-
do conforto na linguagem 
privada e nas brincadei-
ras partilhadas da infân-
cia. As meninas fazem 
parte da população de 
gémeos para experiên-
cias conhecida como o 
Zoo de Mengele e, como 
tal, conhecem privilégios 
e horrores desconheci-
dos dos outros. Começam 
a mudar, a ver-se extirpa-
das das personalidades 
que em tempos partilha-
ram, as suas identidades 
são alteradas pelo peso 
da culpa e da dor. Nesse 
inverno, num concerto 
orquestrado por Menge-
le, Pearl desaparece. 

Obra de Jorge Sena em  
destaque na Biblioteca A LORD

O 
romance Sinais 
de Fogo, parte de 
um ciclo roma-

nesco de Jorge de Sena, é um 
dos livros que está em desta-
que na biblioteca ALORD 
num mês de literatura lavrada 
por este poeta e crítico que 
pretendia “cobrir, através das 
experiências de um narrador, 
a vida portuguesa desde 1936 
a 1959”. Nesta narrativa, cen-
trada no verão de 1936, a 
eclosão da Guerra Civil de Es-
panha é o acontecimento que, 
como observou Mécia de Se-
na, catalisa “o despertar do 
protagonista para a realidade 
política e social, para o amor e 
até para o ato da criação poé-
tica”. Este romance de forma-
ção, seja qual for a relação en-
tre o Jorge protagonista e o 
Jorge autor, é a obra-prima de 
um poeta que nos dá a ver o 
tempo e o modo de fazer-se 
um poeta.

Jorge de Sena nasceu em 
Lisboa a 2 de novembro de 
1919 e morreu em Santa Bár-
bara, na Califórnia, a 4 de ju-
nho de 1978. Licenciado em 
Engenharia Civil pela Facul-
dade de Engenharia do Porto, 
parte para o exílio no Brasil 
em 1959 e, aí, doutora-se em 
Letras e torna-se regente das 

cadeiras de Teoria da Litera-
tura e de Literatura Portugue-
sa. Muda-se para os Estados 
Unidos da América em 1965, 
lecionando na Universidade 
de Wisconsin e, anos depois, 
n a  U n i v e r s i d a d e  d a 
Califórnia. 

A obra de Jorge de Sena, 
vasta e multifacetada, com-
preende mais de vinte coletâ-
neas de poesia, uma tragédia 
em verso, uma dezena de pe-
ças em um ato, mais de trinta 
contos, uma novela e um ro-
mance, e cerca de quarenta 
volumes dedicados à crítica e 
ao ensaio, à história e à teoria 
literária e cultural, ao teatro, 
ao cinema e às artes plásticas, 
de Portugal, do Brasil, da Es-
panha, da Itália, da França, da 
Alemanha, da Inglaterra ou 
dos Estados Unidos, sem es-
quecer as traduções de 
poesia.

A criação poética de Jorge 

de Sena foi desde cedo acom-
panhada por uma intensa ati-

vidade intelectual e cultural, 
como conferencista, como 
crítico de teatro e de literatu-
ra, em diversos jornais e revis-
tas foi ainda cofundador de 
um grupo de teatro, “Os Com-
panheiros do Páteo das Co-
médias”, em 1948, e colabora-
dor, nesse mesmo ano, de An-
tónio Pedro, no programa de 
teatro radiofónico Romance 
Policial (Rádio Clube Portu-
guês, Lisboa), adaptando con-
tos de Chesterton, Hammett, 
Maupassant, Poe e outros.

ESCRITOR DO MÊS. Poeta, crítico, ensaísta, ficcionista, dramaturgo, tradutor e 
professor universitário, Jorge Sena é considerado um dos mais relevantes escri-
tores de língua portuguesa e uma das figuras centrais da cultura do século XX.

António Orlando  | texto
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Fundador 
da Nortecoop  
homenageado  
pelo Rotary

A vida de Joaquim Alves Faria vai ser home-
nageada no dia 22 de fevereiro pelo Rotary 
Club de Paredes.  A instituição presidida por 
Baptista Pereira (atualmente presidente da As-
sembleia Municipal de Paredes) vai prestar tri-
buto profissional ao empresário, de 86 anos, 
que fundou a Cooperativa Nortecoop, institui-
ção responsável pela construção de 2.300 habi-
tações espalhadas pelos concelhos de Paredes, 
Maia,  Porto,  Matosinhos,  Felgueiras  e 
Guimarães. 

José Faria, entre outros, esteve também liga-
do ao USC Paredes. Além de ter sido presidente 
da Assembleia Geral do clube, é reconhecido 
“por ser o maior benemérito do USCP”. Na déca-
da de 90, do século passado, para ajudar o União 
de Paredes em processo de iminente falência 
comprou o Estádio da Laranjeiras e mais tarde 
vendeu-o à Câmara Municipal de Paredes, à da-
ta presidida por Granja da Fonseca. Depois se-
guiu-se todo o processo já conhecido que levou 
aquele palco de jogos ao degredo. Curiosamen-
te, por estes dias, a autarquia anunciou a expro-
priação amigável do Complexo das Laranjeiras 
(ler noticia da pág. 8).   

Do extenso currículo de José Faria há, tam-
bém, a vertente política: esteve ligado ao céle-
bre processo que haveria de levar o Bispo do 
Porto, D. António Ferreira Gomes ao exílio, e o 
homenageado pelo Rotary aos calabouços da 
Polícia Judiciária, onde esteve detido, por duas 
vezes. Em Matosinhos, foi eleito autarca como 
independente nas listas do PS de Narciso 
Miranda. 

Joaquim Alves Faria vive atualmente em S. 
Mamede de Infesta.

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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RELIGIÃO

Irmãs Beneditinas Missionarias de 
Tutzing há 50 anos em Baltar
ANIVERSÁRIO. A festa que contou com a presença do Bispo do Porto, assinalou também o jubileu de ouro da Irmã Escolástica 
nesta freguesia. População compareceu em peso.

O 
Bispo do Porto, D. 
M a n u e l  L i n d a , 
c o m e ç o u  p o r 

agradecer à multidão presen-
te desde crianças, adultos e 
convidados que quiseram as-
sociar-se a esta cerimónia e 
louvar o trabalho desenvolvi-
do por esta congregação “a 
presença de tanta gente me 
impressiona, as pessoas sou-
beram captar o vosso teste-
munho”.  Durante a homilia, o 
Bispo sublinhou a importân-
cia desta irmandade na fre-
guesia “a função primordial é 
captar Deus e ajudar a difun-
di-lo e as Irmãs beneditinas, 
além desta relação com Deus 
que não se fixa por aí, levam-
-na à comunidade, ajudando 
na catequese, a visitar os 
doentes. Agradecemos o tes-
temunho que nos dais.”

Há 50 anos, altura em que as 
Irmãs Beneditinas Missionarias 
de Tutzing, chegaram a Baltar 
eram mais de vinte, agora são 
apenas quatro. Facto tido em 
consideração pelo bispo do Por-
to que lançou um repto à popu-
lação durante a eucaristia “é 
preciso continuar este caminho 
e para que haja continuidade é 
preciso vocação. A vida religio-
sa, tal como a vida sacerdotal 
não é uma vida de tristeza, é 
uma vida de alegria. Nós fizemo-
-lo com convicção que este pro-
jeto de Deus é para as nossas vi-
das e para a sociedade. Deus 
chama, vamos ver se responde-
mos com convicção. Deus nunca 
chama para a tristeza, chama 
sempre para a alegria”, reiterou 
D. Manuel Linda. Já no fim da 
celebração, o bispo do Porto 
enalteceu as irmãs beneditinas 
pelo trabalho realizado aos lon-
go destes 50 anos em prol da 
comunidade “Deus vos abençoe 
pelo vosso trabalho, frutifiquem 

na vossa congregação e em to-
das as outras”, concluiu.

Depois da Eucaristia, a cele-
bração do cinquentenário das 
Irmãs beneditinas em Baltar 
continuou com um almoço 
convívio e com a animação mu-
sical do grupo Estrelas do 
Cruzeiro.  

O JUBILEU DE OURO 

DA IRMA ESCOLÁSTICA 

Em 1969, a Irmã Escolástica 
tinha 25 anos quando chegou a 

Susana Sousa | texto

Baltar e aqui colaborou em di-
versas áreas “nós fazemos tu-
do o que podemos para o bem 
das pessoas.  Durante vários 
anos desempenhei a função de 
assistente social, mas não era 
por dinheiro, nem pelo curso, 
eu era educadora de infância. 
Cuidávamos dos pobrezinhos 
para terem mais um pouco de 
pensão social, e também das 
reformas para os mais necessi-
tados, e eu é que andava à fren-
te com isso “, revela. 

Estes 50 anos consagrados 
à vida religiosa representam 
para esta jubilada “a gratidão a 
Deus e o meu exemplo aos jo-
vens que podem seguir esta vi-
da. Deus não dorme, Ele é ge-
neroso, nós somos pouco ge-
nerosos com Ele, mas Ele é 
1 0 0 %  m a i s  g e n e r o s o 
connosco”. 

Ao jornal O Progresso de 
Paredes a Irmã Escolástica 
confessou “no início foi muito 
difícil deixar a minha família 

principalmente esta minha ir-
mã mais nova que na altura ti-
nha apenas dois anos, mas Je-
sus me atraiu”. Já a família 
sente-se orgulhosa com esta 
escolha, e esta menina que na 
altura tinha dois anos, e agora 
cinquenta anos mais tarde, 
Maria Adriana Magalhães 
confidencia que “é uma gran-
de alegria receber da minha 
irmã e dos meus pais o dom da 
fé. Costumo dizer que a me-
lhor herança que recebi foi 
essa e olhar para a minha irmã 
mais velha faz-me lembrar a 
minha infância e os meus pais. 
Sempre fomos uma família 
muito unida e é mesmo com 
muita alegria sentirmo-nos 
que Deus nos abençoou com a 
presença desta irmã especial. 

Na celebração deste jubi-
leu de ouro, a Irmã Escolásti-
ca desvenda que o seu maior 
sonho “é chegar ao céu de-
pressa e encontrar Jesus e 
dar-lhe um abraço”.  Esta efe-
méride foi celebrada com 
muita alegria, muitos ramos 
de flores, um quadro com di-
versas compilações fotográ-
ficas das Irmãs e da antiga 
residência e muitos abraços 
de agradecimento pelo povo 
de Baltar. 

IRMÃS BENEDITINAS

MISSIONARIAS

DE TUTZING

São mais de 1300 de 26 na-
cionalidades, vivem e traba-
lham em 4 continentes, espa-
lhadas por 18 países. Esta con-
gregação chegou a Portugal 
em 1961, estão em Torres No-
vas e em Baltar. A vida desta Ir-
mãs é dedicada à oração e ao 
trabalho em prol da comunida-
de.  São diversos os campos em 
que intervém, desde educação, 
assistência médica, trabalho 
pastoral e social, formação es-
p i r i t u a l ,  e c o l o g i a ,  a r t e  e 
música. 

Irmã Escolástica recebeu felicitações 
dos presidentes de Câmara  e da Junta de Freguesia
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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

AMÉRICO FERREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 31 de janeiro com 50 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 
na Av. 13 de Maio, n.º 544, Duas Igrejas,  

Paredes. Era casado com Maria Irene Dias Leal.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ALBERTO 
DA CUNHA GOMES
(CANIVETE)

Faleceu no dia 6 de fevereiro com 86 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 

e residente na Rua Dr. Bernardo Pereira Leite, n.º 115, Cristelo, 
Paredes. Era viúvo de Emília Cardoso Barbosa.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado, dia 16 de fevereiro às 20:30 horas 
na Igreja Paroquial de Cristelo, 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  
CRISTELO/PAREDES

FALECEU

MARIA AURORA 
DE OLIVEIRA COSTA
Faleceu no dia 30 de janeiro com 83 anos. 
Era natural e residente em Gondalães, Paredes. 

Era viúva de José Pinto. 
 

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

GONDALÃES /PAREDES

FALECEU

ALBINA DE  
SOUSA PINTO
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 74 anos. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. 

Era casada com Armando Serrano de Oliveira.
 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

BERNARDINA 
GOMES CORREIA
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 63 anos.  
Era natural e residente em Beire, Paredes.  

Era viúva de Manuel de Magalhães Ribeiro.
 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

DEOLINDA 
ALVES DA SILVA
Faleceu no dia 2 de fevereiro com 88 anos. Era 
natural de Vilela-Paredes e residente  

em Ferreira, Paços de Ferreira. Era viúva.

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

FERREIRA / PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

JOAQUIM MANUEL 
FREITAS DOS SANTOS
Faleceu no dia 31 de janeiro com 73 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua Fonte Sacra, n.º 12, Paredes. 

Era casado com Maria da Graça Ferreira Lopes 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, 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

MARIA CAPITOLINA 
SOARES MAGALHÃES
Faleceu no dia 10 de fevereiro com 90 anos. 
Era	natural	de	Paços	de	Sousa-Penafiel	 
e residente na Rua da Cepeda, n.º 299, Paredes. 

Era viúva de Mário Pinto Monteiro.

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

MARIA DE LURDES 
DA COSTA SOUSA
Faleceu no dia 4 de fevereiro com 77 anos. 
Era natural de Baltar-Paredes e residente  
na Rua da Capela das Almas, n.º 499, Baltar, 

Paredes. Era casada com José Rodrigues Durães 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
BALTAR/PAREDES
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA ROSA MOREIRA 
(JOAQUINA TROLHA)

Faleceu no dia 11 de fevereiro com 81 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e residente 
na Rua das Escolas, n.º 113, Duas Igrejas,  
Paredes. Era viúva de Custódio Moreira Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 16 de fevereiro às 19  horas na Igre-
ja Paroquial de Duas Igrejas, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA MADALENA  
DA COSTA
Faleceu no dia 1 de fevereiro com 86 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  
na Rua da Quintela, n.º 884, Vila Cova de  

Carros, Paredes.  Era viúva de Manuel Joaquim de Ramos Leal.

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  
VILA COVA DE CARROS/ PAREDES

FALECEU

MARIA DIAS NUNES
Faleceu no dia 1 de fevereiro com 85 anos.  
Era natural de Louredo-Paredes e residente  
na Rua de S. Tiago, n.º 85, Louredo, Paredes.  
Era viúva de Manuel Ferreira Nunes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA CARMINDA 
PEREIRA DE SOUSA 
PARENTE DAMÁSIO
Faleceu no dia 5 de fevereiro com 78 anos. 

Era natural de Bitarães-Paredes e residente na Praça  
da Alegria, n.º 25, 5º, Drt. Porto. Era casada com Carlos Augusto  
de Oliveira Damásio.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.
 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA ALICE TEIXEIRA
Faleceu no dia 10 de fevereiro com 93 anos.  
Era natural de Mouriz – Paredes e residente  
na Rua do Formigueiro, Vila Cova de Carros, Pare-
des. Era viúva de Jaime Artur Ferreira 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, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada domingo, dia 17 de fevereiro às 11:15 horas na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de Carros, Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO 
DA SILVA NUNES
Faleceu no dia 2 de fevereiro com 79 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 
na Trav. da Maia, n.º 110, Duas Igrejas, Paredes. 

Era viúvo de Maria Odete Ferreira Rodrigues.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOÃO PAULO 
GARCIA SERRA
Faleceu no dia 3 de fevereiro com 46 anos.  
Era natural de Ganda-Luanda e residente 
na Rua do Carriço, n.º 73, Mouriz, Paredes.  

Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA 
DA SILVA
Faleceu no dia 11 de fevereiro com 63 anos. 
Era natural de Lordelo – Paredes e residente na 
Rua das Escolas, n.º 55, Duas Igrejas, Paredes. 

Era casado com Ana de Carvalho Nunes.
AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 16 de fevereiro às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO DA CUNHA
(ANTÓNIO VILA CHÃO)

Faleceu no dia 2 de fevereiro com 80 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua da Ponte Velha, n.º 211, Lordelo,  

Paredes. Era casado com Florinda de Jesus Neves da Costa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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



23Sexta-feira 15 de Fevereiro de 2019  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE/NECROLOGIA

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS
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Não perca!

O seu jornal

FALECEU

ANTÓNIO  
DE JESUS MOREIRA
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 81 anos.  
Era natural de França e residente na Rua  
das Cruzes, n.º 103, Baltar, Paredes.  

Era casado com Ana da Silva Rodrigues.

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

EUGÉNIO  
LOPES GUIMARÃES
Faleceu no dia 7 de fevereiro com 83 anos.  
Era natural de Mindelo – Vila do Conde  
e residente na Rua Infante D. Henrique,  

n.º 98, 1º Esq. Águas Santas. Era viúvo de Maria da Graça Araújo 
Barbosa Guimarães.

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
ÁGUAS SANTAS

FALECEU

VIRGÍNIA MARTINS CRUZ
Faleceu no dia 4 de fevereiro com 88 anos.  
Era natural de Baltar-Paredes e residente  
na Av. Manuel I, n.º 1978, Baltar, Paredes. 
Era viúva de Alcina Moreira dos Santos.

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
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