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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

N
ão há presente sem passado. 
Com o passar da idade, a nature-
za encarrega-se de nos fazer 

lembrar o passado. Preocupa-me não es-
quecer o que vivi, em todas as fases e mo-
mentos da minha vida. Hoje recorri ao meu 
apontamento de memória e encontrei mais 
alguém que foi muito importante nesta ter-
ra de Paredes. Conheci-a nos meus contac-
tos com o velhinho Hospital da Misericór-
dia, que funcionava nas atuais instalações 
da Irmandade da Misericórdia. Falo da Reli-
giosa Católica, Benilde da Conceição, co-
nhecida por Irmã Benilde, a fazer missão na 
Misericórdia de Paredes, a que dedicou o 
seu serviço durante cerca de 50 anos. Nas-
cida em Alpedrinha, concelho do Fundão, 
em 1924, chegou a Paredes no início da dé-
cada de sessenta do século XX, para serviço 
na Enfermaria do Hospital da Misericórdia. 
Foi recebida em grande festa pela Superio-
ra Irmã Alexandrina, pelo Diretor clínico e 
pela Mesa Administrativa. Dedicada à sua 
missão hospitalar, tinha sempre no sentido 

os mais idosos e os de-
samparados, mas tam-
bém outra ambição a 
acompanhava em sonho, 
que era ser Catequista e 
conseguiu-o. Em 1966 
foi inaugurado o novo 
Hospital e a Irmã Benilde 
continuou integrada. 
Com a mudança de regi-
me político, o Hospital foi 
nacionalizado, mas a Ir-
mã Benilde da Conceição 
recusou continuar e foi 
para o Lar Moreira Neto, 
pertença da Irmandade da Misericórdia. Aí 
continuou podendo fazer o que gostava, 
incluindo a Catequese. Muitos dos seus me-
ninos, já adultos, visitavam-na regularmen-
te, retribuindo-lhe o carinho que dela rece-
beram. Quis o destino, ter de cuidar dos 
seus pais na velhice, só que para não aban-
donar a terra do seu coração resolveu tra-
zer o seu pai para a Misericórdia, onde fale-

ceu. Era uma excelente 
senhora, muito alegre e 
dotada de extraordinária 
generosidade conjugada 
com manifestações de 
otimismo e esperança de 
vida, junto dos idosos 
que ouvia nas suas confi-
dências e ansiedades. 
Como coordenadora da 
Secção dos idosos, nin-
guém recorda tê-la visto 
alterada no seu tom de 
voz ou mal-humorada, 
mas sim sempre pronta a 

dar apoio psicológico, moral e cuidados de 
saúde, nos quais incluía os paliativos. Foi 
sempre muito respeitada e admirada pelos 
internados e familiares, bem como pelos 
funcionários e Mesas Administrativas que 
com ela lidaram. Partiu em 2014 e levou 
com ela o seu coração de ouro, só que nos 
deixou muitas saudades. Esperamos reen-
contrá-la no oásis do amor ao próximo.

Benilde da Conceição (Freira)

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

A hipertensão arterial (HTA) é 
uma das principais patologias 
cardiovasculares da atualidade. 

São fatores de risco os maus hábitos 
alimentares, sedentarismo, tabagis-
mo, obesidade, diabetes, hipercoleste-
rolemia, consumo excessivo de álcool, 
genética e história familiar (estes últi-
mos, não modificáveis).
Quando se fala neste tema vem logo à 
nossa mente o sal/sódio da alimenta-
ção. Adicionar um pouco (é importante 
ler a palavra “pouco”) de sal à nossa 
culinária não será de todo um proble-
ma para quem sofre já de HTA e tam-
bém não será isso que irá prejudicar a 
tensão de quem é saudável.
O problema maior é o sal que vem es-
condido nos alimentos processados, 
atualmente tão presentes na alimen-
tação da nossa população.
Como identificar o sódio nos rótulos 
dos alimentos? O sódio pode aparecer 
sob diversas designações: teor de sal, 
sódio, NaCl (cloreto de sódio), Na (sím-
bolo químico do sódio), bicarbonato de 
sódio, bissulfato de sódio, glutamato 
monossódico, fosfato dissódico, pro-
pionato de sódio e hidróxido de sódio. 
Tome atenção aos rótulos e evite os 
que têm mais de 5% da dose diária re-
comendada (DDR) de sódio ou com 
mais de 1,5g de sal por 100g (0,6g de 
sódio).
O que evitar então? Alguns queijos, 
enchidos, manteigas, margarinas, cal-
dos e molhos já preparados, bolachas, 
batatas fritas de pacote, folhados e 
fritos em geral que possuem muito sal. 
É importante não consumir sal acima 
dos 5 gramas por dia (3g/dia em caso 
de crianças).
O que privilegiar? Uma alimentação 
rica em frutas e legumes, praticar exer-
cício físico (há perdas de sódio pela 
transpiração, bem como outros bene-
fícios) e usar especiarias para reduzir o 
consumo de sal.
Em suma, é errado dizer que quem tem 
HTA tem que cozinhar completamen-
te sem sal.
Se tiver uma alimentação saudável e 
tiver em conta o que foi mencionado 
em cima, não há necessidade de retirar 
por completo o sal de adição na confe-
ção dos alimentos. Para dar sabor à 
comida basta adicionar um pouco de 
sal e abusar das especiarias (e não o 
contrário).

Hipertensão 
arterial

H
oje em dia muitos anunciam que 
as Ideologias acabaram e que já 
não importa acreditar e fazer 

valer os nossos pontos de vista sobre siste-
mas sociais, económicos e políticos.

Nós, os que acreditamos nesses arautos, 
ficamos todos satisfeitos na tranquilidade 
dos nossos sofás porque preferimos bem o 
sossego de não entrar nessas intrincadas lu-
tas que nos obrigariam a empenhar-nos em 
algo.

Mas enquanto uns andam adormecidos 
há outros que persistem na sua luta e que 
afirmam coisas como esta, ainda há bem pou-
co tempo em 2010:

“A percentagem de pobres na Venezuela 
caiu para 23 por cento. Quando comparados 
os dados actuais com os últimos indicadores 
existentes antes do início do processo revo-

lucionário bolivariano, conclui-se que, em 
1996, a pobreza afectava cerca de 70 por 
cento da população e a pobreza extrema 40 
por cento.”

E, ao mesmo tempo, ainda dizem isto:
É característico da burguesia abordar as 

questões ideológicas de modo abstracto, o 
que, de resto, tem fundas raízes no próprio 
carácter das relações baseadas na troca 
mercantil, reguladas pelo dinheiro, equiva-
lente universal que transforma toda e qual-
quer mercadoria em outra de igual valor. As-
sim, o filisteu olha, enternecido, para os con-
ceitos de liberdade, igualdade, violência, etc., 
de modo ahistórico, abstracto (a liberdade, 
por exemplo, é vista, abstractamente, como 
“liberdade em geral”, a liberdade das raposas 
é igualada à liberdade das galinhas). Esta 
abordagem abstracta, conjugada com a ten-
dência indutiva de cunho empirista, faz, ao 
nível do senso comum, maravilhas em ter-
mos de estupidificação maximizada. No en-
tanto, como dizia o velho Hegel, a verdade é 
sempre concreta. Há que fitar bem os con-
ceitos com que os ideólogos burgueses gos-

tam de se mascarar e descobrir o verdadeiro 
rosto que eles escondem.

É inócuo, pensamos nós.
Mas do mesmo sector vem a propagação 

dum hino nacional da Catalunha, “Os Ceifei-
ros”, cuja letra diz: 

“Catalunha, triunfante, voltará a ser rica e 
grande. Atrás desta gente tão ufana e tão so-
berba. Bom golpe de foice, defensores da 
terra! Agora é hora, ceifeiros. Agora é hora 
de estar alerta. Para quando venha um outro 
junho amolemos bem as ferramentas. Que 
trema o inimigo ao ver a nossa bandeira. Co-
mo fazemos cair espigas de ouro, quando 
convém ceifamos grilhões. Bom golpe de 
foice, defensores da terra!”

Esta retórica soa-nos familiarmente ao 
anúncio de Nicolas Maduro que em “home-
nagem” à cultura Venezuelana decretou que 
o Carnaval se iniciasse já em 28 de 
Fevereiro.

E se a Venezuela, caro leitor, à luz das 
ideologias que não se calam, e dos amanhãs 
que sempre cantarão, fosse logo aqui ao lado 
na Catalunha?

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

O anunciado fim das ideologias
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Comunidade Cigana 
será realojada  
em habitação social

A Câmara de Paredes 
“tem uma solução devida-
mente estudada” para resol-
ver o problema” social do 
acampamento cigano que se 
encontra há anos implantado 
nas proximidades dos Paços 
do Concelho. “Ainda este ano 
haverá novidades”, prometeu 
Alexandre Almeida, na As-
sembleia Municipal de Pare-
des, realizada no passado dia 
22 de fevereiro. O autarca 
abordou a questão na se-
quência da discussão e vota-
ção do distrate (rescisão do 
contrato) de compra e venda 
da parcela de terreno que o 
anterior executivo tinha fir-
mado para reinstalar a comu-
nidade cigana, mas que nunca 
o fez.

A solução para o realoja-
mento da comunidade cigana 
ainda é segredo porque ainda 
decorrem negociações. “Ain-
da ao longo deste ano vai ha-
ver novidades em relação ao 
realojamento da comunidade 
cigana. Não posso adiantar 
m a i s ”,  d i s s e  A l ex a n d r e 
Almeida.

Ainda assim, pelo que o 
autarca deixou escapar, a so-
lução passará por habitação 
social.  “São pessoas que es-
tão integradas na sociedade 
de Paredes, mas que temos 
de encarar o assunto como 
questões de habitação social 

e temos que resolver o assun-
to”, frisou. O importante para 
o autarca “é impedir que ou-
tros membros [daquela etnia] 
se instalem cá. A situação vai 
ser resolvida em breve, a seu 
tempo iremos dar informa-
ção disso mesmo. Podem 
confiar em nós que essa é 
uma das preocupações que 
t e m o s  p a r a  e s t e  a n o ”, 
garantiu. 

CÂMARA DECLINA 

COMPRA DE TERRENO

Sobre o distrate de com-
pra e venda da referida par-
cela de terreno que esteve 
em discussão na AM, a pro-
posta foi aprovada por maio-
ria com os votos favoráveis 
do PS e da CDU. O CDS abs-
teve-se e o PSD votou contra. 
Os social-democratas enten-
dem que a Câmara ao não 
comprar o terreno que lhe 
estava reservado, “está a dar 
uma mais valia de milhares de 
euros a um fundo imobiliário 
(porque o terreno, entretan-
to foi classificado como urba-
nizável) sem nenhuma con-
trapartida”, argumentou o 
deputado do PSD, Soares 
Carneiro.  Na resposta, o pre-
sidente da Câmara garantiu 
que apenas está a devolver 
13 mil euros de IMT. “Quanto 
ao resto desafio-o a apresen-
tar uma proposta para mudar 
a classificação daquele terre-
no”. Soares Carneiro disse 
“não” abanando a cabeça.

Auditoria às contas da 
Câmara conhecida em abril

“A auditoria está pratica-
mente concluída e vai ser 
apresentada aquando da 
apresentação das nossas pri-
meiras contas, na próxima 
Assembleia de abril”, disse 

Alexandre Almeida, na As-
sembleia Municipal realizada 
a 22 de fevereiro. 

A realização de uma audi-
toria às contas da Câmara 
Municipal de Paredes era um 
assunto tido como elementar 
do então candidato socialista 
Alexandre Almeida e, pelo 

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

7º. ANIVERSÁRIO  
DE FALECIMENTO

FLÁVIO JOSÉ DE BESSA 

FERREIRA ALVES

Querido e Saudoso Filho.
Faz sete anos que partiste.
O S. da palavra “ Saudade” está escrito com letra maiús-
cula cada vez maior…
Um abraço enorme de todos nós, do tamanho do nosso 
amor por ti …
Descansa em Paz.

LEMBRANÇA DA FAMÍLIA

Câmara contrata
Anunciada a abertura de concursos para recrutamento de 

profissionais, nos próximos dias. Segundo Alexandre Al-

meida, vão ser contratados nove assistentes operacionais 

para as escolas, oito pessoas para exercer funções de can-

toneiros nas ruas do concelho e sete para os serviços de 

jardinagem, dois motoristas de pesados, duas pessoas para 

a s  f u n ç õ e s  d e  n a d a d o r  s a l v a d o r,  c a r p i n t e i r o s  e 

picheleiros.

que agora afirmou o Edil 
não terá deixado cair o as-
sunto, não obstante já ter 
decorrido mais de um ano 
após ter tomado posse e de 
terem sido aprovadas as 
contas do último ano de 
gestão do executivo do PSD 
de Celso Ferreira. 

O tema da auditoria 
veio, de novo, à baila na As-
sembleia Municipal pelo 
representante do CDS, Ma-
cedo Lemos.  “Foi prometi-
do pelo presidente da câ-
mara um pedido de audito-
r i a  i n d e p e n d e n t e .  O s 
resultados já deviam ser 
públicos dado o tempo de-
corrido. Como está a audi-
toria? Para quando o conhe-
cimento das suas conclu-
s õ e s ”,  i n t e r r o g o u  o 
centrista.

Recorde-se que em de-
zembro de 2017, pouco 

tempo depois de ter toma-
do posse como presidente 
da Câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida falou de 
uma “má herança” por ter 
herdado da anterior gestão 
21,5 milhões de euros de 
obras por pagar, 15 milhões 
dos quais de empreitadas 
contratualizadas em 2017, 
em pleno ano eleitoral.

Na ocasião o autarca so-
cialista revelou, em confe-
rência de imprensa, que o 
relatório de uma auditoria 
da Inspeção Geral das Fi-
nanças (IGF), que reportava 
à gestão de 2015, rececio-
nada em novembro de 
2017, apontava para "da-
dos de gravidade extrema 
relativos à situação finan-
ceira da câmara" e que "in-
diciam descontrolo e ilega-
lidade nas opções da gestão 
municipal anterior".
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CDS quer AM online e recomenda compra  
de cadeiras em Paredes 
Aprovada por unanimidade uma moção do CDS que prevê a 

transmissão em direto, online, das reuniões do órgão delibe-

rativo, e também a disponibilização dos vídeos das sessões no 

site da Câmara Municipal, assim como a realização de uma 

assembleia anual descentralizada. “Está a dizer o que outros 

já disseram. Até ao fim do mandato queremos tentar fazer o 

possível para isso e estamos a tratar desse assunto”, disse o 

Presidente da AM, Baptista Pereira.

Antes, os centristas já tinham entregue ao presidente da AM 

uma recomendação dirigida ao Executivo para que a Câmara 

compre cadeiras em Paredes e não como tem feito fora do 

concelho, apontando, como exemplo, um recente ajuste dire-

to de 4.458,00 euros. “Se o Município utiliza a cadeira como 

imagem de marca do Concelho, a mesma deve dar o exemplo 

e adquirir este material em empresas de Paredes”.

POLÍTICA/SOCIEDADE

PUB

Sapinho roubou  ambulância para comprar droga
A Guarda Nacional Repu-

blicana (GNR) de Penafiel 
identificou um jovem de 20 
anos no dia 14 de fevereiro 
como suspeito de ter roubado 
uma ambulância pertencente 
aos Bombeiros Voluntários 
de Paredes. A GNR refere que 
na sequência de uma queixa 
por roubo de veículo, os mili-
tares encetaram diligências 
p a r a  a  r e c u p e r a ç ã o  d a 
ambulância.

O suspeito, conhecido pe-
la alcunha de “Sapinho” foi in-
tercetado por elementos da 
Polícia de Segurança Pública 
(PSP) do Porto, no Bairro do 
Cerco, tendo encetado uma 
fuga, tentando, sem sucesso, 
o atropelamento dos agentes 
da polícia. Após a detenção o 
suspeito terá confessado o 
furto da ambulância para ir 
comprar droga ao Bairro do 
Cerco, indicando Madalena, 

Paredes, como o local onde a 
havia abandonado.  A ambu-
lância foi então recuperada e 
entregue aos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes. O ho-
mem, com antecedentes cri-
minais pela prática do mesmo 
tipo de crime, foi constituído 
arguido e sujeito à medida de 
coação de termo de identida-
de e residência. Os factos fo-
ram remetidos ao Tribunal 
Judicial de Paredes.

PUB

BALTAR  /  PAREDES    |    Telm.: 917 457 007

Parques vão crescer 
A Câmara está a estudar o alargamento do Parque Urbano da Cidade de Paredes em mais 

13 mil metros quadrados. “O negócio está praticamente feito”, no dizer de Alexandre Al-

meida. No entender do autarca esta é mais uma razão para que os terrenos da antiga ETAR 

passem a parque de estacionamento para 250 viaturas. No futuro o parqueamento poderá 

também ser ampliado “porque é nas conversas com as pessoas simples, que percebemos a 

realidade. E aquilo que essas pessoas dizem é que têm imensa dificuldade em estacionar 

junto à estação”.  

Passe único
Passa a ser uma realidade a partir de 1 de abril nos percursos dos transportes públicos onde 

existe zonamento de andante. Nos territórios onde não existe zonamento andante, como 

é o caso de Paredes, o zonamento segundo o presidente de Câmara de Paredes, será apro-

vado em março e o mais tardar em maio será uma realidade no terreno. “Deste modo um 

paredense com um passe de 40 euros pode deslocar-se para qualquer concelho da Área 

Metropolitana do Porto”. O passe único de 30 euros que inicialmente iria permitir apenas 

deslocações num concelho, por decisão da AMP, acrescentou o autarca, passa a permitir 

também deslocações entre concelhos que não ultrapassem duas zonas de andante. Por 

exemplo nas ligações Paredes-Valongo-Paredes.
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ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

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

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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

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

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520

jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt
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Protocolados Centros Qualifica de Paredes 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL. Secretários de Estado da Educação, João Costa e do Emprego, Miguel Cabrita, assinaram Protocolo 
da Rede dos Centros Qualifica. A cerimónia decorreu na quinta-feira, 28 de fevereiro, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

P
aredes passa a aco-
lher quatro Cen-
tros Qualifica que 

ficam sediados no Agrupa-
mento de Escolas Daniel Fa-
ria de Baltar, Centro de For-
mação Profissional das In-
d ú s t r i a s  d a  M a d e i r a  e 
Mobiliário, CESPU - coope-
rativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário e 
na Agito - Formação e Servi-
ços Lda.

A abertura destas unida-
des surge no âmbito do Pro-
grama Qualifica, iniciativa 
dos Ministérios do Emprego 
e Educação vocacionada pa-
ra a qualificação de adultos 
com o objetivo de melhorar 
os níveis de educação e for-
mação dos adultos. Os candi-
datos que pretendam fre-
quentar esta nova versão das 
antigas “Novas Oportunida-
des” terão no final da forma-
ção uma melhoria dos níveis 
de qualificação certificada 
que potencialmente lhes 
permitirá uma melhoria da 
capacidade pessoal para ar-
ranjar um emprego ou para 
se adequar profissionalmen-
te a um emprego. 

Em Paredes face ao con-
texto socioeconómico estes 
Centros Qualifica têm pano 

para mangas... Num debate 
sobre “Educação Não For-
mal”, promovido pelo Rotary 
Club de Paredes foi revelado 
que há 25 mil paredenses 
que têm apenas a “4ª classe” 
e, destes, 18 mil constituem o 
grosso da população ativa no 
concelho. O que se traduz, 
entre outros, na baixa produ-
t i v i d a d e  e  n o s  b a i x o s 
salários.

Com o 2º ciclo – o antigo 
2º ano do ensino preparató-
rio –, existem 11 mil pareden-
ses dos quais 10.800 têm en-
tre os 18 e os 64 anos. As ou-
tras 200 pessoas têm mais de 
64 anos. Com escolaridade 
até ao 12º ano existem “ape-
nas” 3300 pessoas, o equiva-
lente a 6% da população. 

No mesmo debate foi re-
velado também que a taxa de 
analfabetismo atinge 4,3% 
da população do concelho: 
3.336 pessoas não sabem ler 
nem escrever; destas, 1100 
pessoas têm entre 18 e os 64 
anos, ou seja, estão em idade 
ativa. As restantes 2.236 
pessoas deste sector têm 
m a i s  d e  6 4  a n o s ,  o s 
reformados.

A realidade paredense 
encontra eco no país. De 
acordo com os dados do Eu-
rostat (2016), mais de meta-
de da população portuguesa, 
entre os 25 e 64 anos, tem 

António Orlando  | texto

PUB

um nível de qualificação igual 
ou inferior ao ensino básico 
(9.º ano de escolaridade). O 

Programa Qualifica visa rea-
proximar Portugal das metas 
de convergência em matéria 

de aprendizagem ao longo da 
vida com a média dos países 
da União Europeia, dando 

um novo impulso à mobiliza-
ção da população adulta na 
procura de qualificações.

Como funcionam os Centros Qualifica

Após um processo de in-
formação e orientação, o 
candidato que procura au-
mentar as suas qualificações, 
será encaminhado, de acor-
do com o seu perfil, para uma 
oferta de formação, para um 
processo de RVC escolar e/
ou profissional. No Centro 
Qualifica encontra uma ofer-
ta diversificada, sendo possí-
vel, para além do processo de 
RVC escolar, em função do 
perfil e experiência profissio-

nal do adulto, realizar um 
processo de RVCC Profissio-
nal ou Dupla Certificação.

A atividade dos Centro 
Qualifica abrange adultos 
com idade igual ou superior a 
18 anos que procurem uma 
qualificação e, excecional-
mente, jovens que não se en-
contrem a frequentar moda-
lidades de educação ou for-
mação e que não estejam 
inseridos no mercado de 
trabalho.
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Colégio Casa Mãe é a  melhor escola do concelho

O 
C o l é g i o  C a s a 
Mãe continua a 
ser a escola no 

concelho de Paredes melhor 
posicionada no ranking das 
escolas.  O estabelecimento 
de ensino privado paredense 
surge na 32.ª posição do 
ranking nacional das escolas 
privadas, atrás do Externato 
Senhora do Carmo, em Lou-
sada, que foi o que alcançou 
melhor posição, estando no 
11.º lugar da tabela, com uma 
média de 13,59 e do Colégio 
Nova Encosta, de Paços de 
Ferreira, com uma média de 
13,45, posicionando-se no 
15.º lugar da tabela nacional.

A escola Secundária de 
Paredes é a melhor escola pú-

blica do concelho à luz do 
ranking das escolas do ensino 
secundário em 2018. A Se-
cundária de Paredes é a 161º 
escola pública do país com 
média de 10,96. A primeira 
escola do ensino secundário 
com média negativa é a Esco-

la Secundária Daniel Faria, de 
Paredes, com 9,98 (382.º na-
cional). Ainda com média aci-
ma dos nove, surge a Escola 
Básica e Secundária de Lor-
delo, com 9,78 (429.º nacio-
nal) e a Escola Básica e Secun-
dária de Vilela com média de 

9,45 (479.º nacional). A me-
lhor escola pública é a Secun-
dária Clara de Resende, no 
Porto. Surge no 27º lugar do 
ranking geral, com uma média 
de 12,8 valores. (No ano ante-
rior tinha sido a Garcia de Or-
ta, na mesma cidade, assu-

mindo a 28ª posição). Já a 
melhor escola do setor priva-
do é o Colégio Nossa Senhora 
do Rosário, no Porto, repete o 
feito com a média mais alta 
nos exames de 2018. Os alu-
nos obtiveram uma média de 
15,5 valores nas provas na-

cionais e mais de 17 valores 
na média de frequência inter-
na. Em 2017/2018, regista-
ram-se subidas e descidas no 
ranking, comparativamente 
ao ano letivo anterior, de qua-
se 300 lugares. O Colégio 
João de Barros, em Pombal, 
Leiria, foi o que mais lugares 
subiu: 263 degraus, até à 
135.ª posição. Entre as dez 
que mais melhoraram resul-
tados em 2018 há apenas 
mais uma escola privada, o 
Externato de Vila Meã, em 
Amarante, Porto. As restan-
tes são escolas públicas que 
subiram mais de 200 lugares 
ou lá perto.

Os dados foram obtidos 
através dos rankings do PÚ-
BLICO/Católica Porto Busi-
ness School, para os exames 
nacionais de 2018.

António Orlando  | texto

Inaugurada Casa de Alojamento de Emergência
AÇÃO SOCIAL. A Associação para o Desenvolvimento Integral de Lordelo (ADIL) inaugurou, no dia 20 de fevereiro, a Casa de 
Alojamento de Emergência. A unidade tem capacidade para seis utentes em simultâneo.

A 
C a s a  d e  A l o j a -
mento de Emer-
gência está sedia-

da no edifício da instituição, 
uma antiga escola primária de 
Lordelo, e resulta de uma can-
didatura ao Prémio BPI 
Solidário.

Único na região o espaço 
destina-se a dar acolhimen-
to em casos de desalojamen-
tos de emergência a pessoas 
que se encontram situação 
de vulnerabilidade. A maio-
ria dos casos que têm sido 
reportados à ADIL é de pes-
soas sem retaguarda fami-
liar, sendo a maioria homens 
c o m  v á r i o s  t i p o s  d e 
dependências.

“Trata-se de um equipa-
mento que partiu da consta-
tação de uma necessidade 
efetiva, detetada pelas técni-
cas que não tinham como mi-
nimizar esta situação e daí 

termos apresentado esta 
candidatura ao BPI solidário”, 
explicou Mónica Santos, dire-
tora técnica da ADIL.

A Casa de Alojamento de 
Emergência é constituída 
por três quartos duplos, uma 
cozinha, uma sala de estar e 

uma casa de banho. O prazo 
máximo de estadia vai até às 
7 2  h o ra s ,  “ p o d e n d o  s e r 
prorrogado em situações 

excecionais”, acrescenta a 
responsável. 

Hélder Oliveira, o novo 
presidente da ADIL, aponta já 

baterias para a criação de um 
lar para 11 pessoas portado-
ras de deficiência, o próximo 
investimento da instituição. 
“Neste momento já apresen-
tamos uma candidatura à Fi-
delidade, vamos também pe-
dir o apoio do BPI. Se não con-
seguirmos a colaboração 
dessas entidades privadas a 
autarquia já nos disse que es-
tará disponível para ajudar, 
porque há necessidade deste 
tipo de respostas sociais. 

O Edil, Alexandre Almeida, 
presidiu à cerimónia de inau-
guração definindo a sua pre-
sença como “muito sentida”, 
por faltar na política “o custo 
de oportunidade”. “Fico mais 
satisfeito em fazer a inaugu-
ração de uma casa como esta 
do que por vezes, a inaugura-
ção da ampliação de um com-
plexo desportivo em que se 
gastou uns milhares a colocar 
mais um sintético apesar de 
perceber que isso também é 
necessário” disse.

António Orlando  | texto
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IMI com novas regras 

Realizar queimas e queimadas sem autorização da 
Câmara dá multa até 10 mil euros

A partir deste ano o Im-
posto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) passa a ser pago 
numa única prestação em 
maio, quando o valor a liqui-

dar é inferior a 100 euros. 
Se a fatura do IMI for supe-
rior ou igual a 100 euros e 
inferior a 500 euros o im-
posto é pago em duas pres-

tações, em maio e novem-
bro.  O IMI é pago em três 
prestações, em maio, agos-
to e novembro, quando é 
superior a 500 euros.

Desde 22 de janeiro que 
fazer fogo durante todo o 
ano requer uma autorização 
das autarquias ou do Institu-
to de Conservação da Natu-
reza e Florestas. Mas todos 
os dias são detetadas deze-
nas de queimas ilegais por 
desconhecimento da Lei.

A realização de queimas 
(queima de resíduos vege-
tais/vegetação cortada e 
amontoada) ou queimadas 
(queima de vegetação de for-
ma extensiva) está desde es-
te mês sujeita a nova legisla-
ção que prevê coimas entre 
os 280 e os 10.000 euros.

De acordo com o Decreto 
Lei 14/2019, de 21 de janei-

ro, “a realização de queima-
das só é permitida após auto-
rização do município ou da 
freguesia (…), o enquadra-
mento meteorológico e ope-
racional, bem como a data e 
l o c a l  o n d e  a  m e s m a  é 
proposta”.

A mesma lei estabelece 
que “a realização de queima-
das carece de acompanha-

mento, através da presença 
de técnico credenciado em 
fogo controlado ou operacio-
nal de queima ou, na sua au-
sência, de equipa de bombei-
ros ou de equipa de sapado-
res florestais”.

“O pedido de autorização 
ou a comunicação prévia são 
dirigidos à autarquia local, 
nos termos por esta defini-
dos, designadamente por via 
telefónica ou através de apli-
cação informática”, lê-se ain-
da na mesma lei.

A realização de queima-
das sem autorização e sem o 
acompanhamento definido 
na lei deve ser considerada 
uso de fogo intencional.

Fundador da Notecoope homenageado 
pelo Rotary Club de Paredes 
HOMENAGEM PROFISSIONAL. Delegação do USC Paredes 
aproveitou a ocasião para entregar ao homenageado uma cami-
sola do União com o número 86, a idade de Joaquim Faria.

O 
empresário Joa-
quim Alves Faria 
foi homenagea-

do pelo Rotary Club de Pare-
des no passado dia 21 de fe-
vereiro, durante um jantar, 
na presença de cerca de 200 
convidados. 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, foi uma das 
personalidades presentes 

Na homenagem ao pare-

dense fundador da Coopera-
tiva de Habitação Nortecoo-
pe, destaque para a presença 
de uma delegação do USC 
Paredes, liderada pelo presi-
dente, Pedro Silva. “Se se 
costuma dizer que ´os ami-
gos são para as ocasiões`, en-
tão o Senhor Faria é um ami-
go em todas elas (…) foi assim 
quando adquiriu o Estádio 
d a s  L a ra n j e i ra s  q u a n d o 
aquele estava a ser vendido 
num de muitos processos ju-
diciais em que o Clube se en-
contrava envolvido, e depois 

acordou com o Município 
que a condição seria sempre 
do União Sport Clube de Pa-
redes”, disse Pedro Silva que 
depois ordenou a entrega de 
uma camisola do USCP com o 
n u m e r o  d a  i d a d e  d o 
homenageado.

O presidente do clube ro-
tário, José Baptista Pereira, 
destacou o percurso profis-
sional, social e político e o 
apoio ao desporto de Joa-
quim Faria, nomeadamente 
ao União de Paredes e neste 
domínio, o Presidente do 

António Orlando  | texto

Município, Alexandre Almei-
da, reconheceu Faria como o 
maior benemérito do clube, 

convidando-o a assistir ao 
primeiro jogo do União de 
Paredes no estádio das La-

ranjeiras, numa alusão à ex-
propriação do Complexo das 
Laranjeiras.
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Quinzenalmente  com toda  
a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal

JORNADA    24 ª JOR. 

02/03
Leões Seroa vs ISC Sobreirense

03/03
Vandoma vs	 Perafita	B

JORNADA    25 ª JOR. 

07/04

Leões Seroa vs ISC Sobreirense

03/03

ISC Sobreirense vs GDC Ferreira

AC Gervide vs Vandoma

JORNADA 22ªJOR. 
  16/02

1º Maio Figueiró 2-2 Campo Lírio

ADC Frazão 2-1 Esc. Futebol 115

Leões Seroa 1-1 M. G. Costa

 17/02

Sporting S. Vitor ANU AC Gervide

FC Pedras Rubras B 1-2 ISC Sobreirense

Sp. Cruz 3-1 Codessos

Vandoma 1-0 Monte Córdova

ADR S. P. Fins 5-0	 Perafita	B

JORNADA 22ªJOR. 
  23/02

Perafita	B	 0-3 Sp. Cruz

Codessos 0-3 Vandoma

Monte Córdova 3-1 FC Pedras Rubras B

M. G. Costa 2-2 GDC Ferreira

 24/02

Campo Lírio ANU Sporting S. Vitor

ISC Sobreirense 2-1 ADC Frazão

Escola Futebol 115 4-2 Leões Seroa

AC Gervide 0-1 ADR S. Pedro de Fins

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 46 20

2 Vandoma 42 21

3 FC Pedras Rubras B 40 21

4 GDC Ferreira 39 20

5 Sp. Cruz 37 20

6 ADR S. Pedro de Fins 36 20

7 Monte Córdova 36 20

8 AC Gervide 32 19

9 Leões Seroa 23 20

10 M. Gomes da Costa 23 21

11 Codessos 21 20

12 Campo Lírio 19 19

13	 Perafita	B	 16 20

14 Escola Futebol 115 15 21

15 ADC Frazão 14 20

16 1º Maio Figueiró 9 20

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

JORNADA    21 ª JOR. 
03/03
FC Parada vs	 Citânia	de	Sanfins
Raimonda vs CCD Sobrosa
Penamaior vs USC Baltar
Baião B vs Aliados Lordelo B

JORNADA    22 ª JOR. 

04/03

CCD Sobrosa vs FC Parada

AD Várzea FC vs Aliados Lordelo B

USC Baltar vs Lousada B

JORNADA 19ªJOR. 
  16/02

Penamaior 3-1 Aliados Lordelo B

AD Lustosa 2-2 AD Várzea FC

Lixa B 4-1 CCD Sobrosa

Baião B 0-4 Lousada B

 17/02

AJM Lamoso 1-1	 Citânia	de	Sanfins

FC Parada 1-2 SC Salvadorense

Raimonda 2-2 FC Lagares

UD Torrados 1-0 USC Baltar

JORNADA 20ªJOR. 
  23/02

Aliados Lordelo B 1-2 Lousada B

Lixa B 2-0 Baião B

 24/02

CCD Sobrosa 1-0 AJM Lamoso

Citânia	de	Sanfins	 3-0 Raimonda

FC Lagares 1-0 FC Parada

USC Baltar 3-2 AD Lustosa

SC Salvadorense 0-1 UD Torrados

AD Várzea FC 2-0 Penamaior

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 46 20

2	 Citânia	de	Sanfins	 42 20

3 SC Salvadorense 39 20

4 Lousada B 38 20

5 UD Torrados 35 20

6 AD Várzea FC 31 20

7 USC Baltar 28 20

8 Aliados Lordelo B 26 20

9 CCD Sobrosa 24 20

10 Lixa B 24 20

11 Raimonda 23 20

12 FC Parada 21 20

13 Penamaior 21 20

14 AJM Lamoso 16 20

15 AD Lustosa 15 20

16 Baião B 12 20

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA 24ªJOR. 
  17/02

Barrosas 1-1 Lousada

Baião 1-2 Aliados Lordelo

Lixa 2-2 Sousense

SC Nun´Álvares 1-2 Vila Meã

CD Sobrado 1-1 Rebordosa AC

Freamunde 2-0 FC Vilarinho

Tirsense 1-0 Aliança de Gandra

Gondomar B 1-0 Ermesinde 1936

S. Pedro da Cova 1-1 Vila Caiz

JORNADA 25ªJOR. 
  24/02

Vila Meã 5-2 Barrosas

Lousada 5-1 Baião

Aliados Lordelo 3-1 Lixa

Rebordosa AC 3-0 SC Nun´Álvares

Ermesinde 1936 1-1 CD Sobrado

Vila Caiz 0-1 Freamunde

FC Vilarinho 0-1 Tirsense

Aliança de Gandra 0-1 Gondomar B

Sousense 0-1 S. Pedro da Cova

JORNADA    26 ª JOR. 
03/03
Aliados Lordelo vs Sousense
Barrosas vs Rebordosa AC
CD Sobrado vs Aliança de Gandra
SC Nun´Álvares vs Ermesinde 1936

JORNADA    27 ª JOR. 

10/03

Rebordosa AC vs Baião

A. Gandra vs SC Nun´Álvares

Lousada vs Aliados Lordelo

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 53 25

2 Freamunde 47 25

3 Tirsense 47 25

4 Aliados Lordelo 45 25

5 Sousense 41 25

6 Lousada 40 25

7 S. Pedro da Cova 40 25

8 Lixa 40 25

9 Vila Meã 32 25

10 Aliança de Gandra 32 25

11 Gondomar B 31 25

12 Barrosas 30 25

13 CD Sobrado 28 25

14 Ermesinde 1936 25 25

15 FC Vilarinho 23 25

16 Vila Caiz 23 25

17 SC Nun´Álvares 15 25

18 Baião 13 25

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

JORNADA 22ªJOR. 
  17/02

Leça 1-2 Águeda

Penalva Castelo 1-1 Gondomar

Paredes 5-1 U. Madeira

Sp. Espinho 1-0 FC Pedras Rubras

Cesarense 0-1 Gafanha

Amarante FC 2-0 Sp. Mêda

Cinfães 0-3 AD Sanjoanense

Lusitânia Lourosa 2-2 SC Coimbrões

Marítimo B 1-0 Lusitano FCV

JORNADA 23ªJOR. 
  24/02

AD Sanjoanense 1-0 Paredes

SC Coimbrões 2-2 Cesarense

FC Pedras Rubras 1-1 Lusitânia Lourosa

Lusitano FCV 1-1 Amarante FC

Sp. Mêda 0-2 Sp. Espinho

Águeda 1-2 Marítimo B

Gondomar 0-0 Cinfães

Gafanha 1-2 Leça

U. Madeira 0-0 Penalva Castelo

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 45 23

2 Lusitânia Lourosa 43 23

3 Sp. Espinho 41 23

4 Lusitano FCV 40 23

5 AD Sanjoanense 40 23

6 Paredes 37 23

7 Águeda 35 23

8 Amarante FC 34 23

9 Marítimo B 34 23

10 SC Coimbrões 33 23

11 U. Madeira 32 23

12 Gafanha 28 23

13 Cinfães 26 23

14 FC Pedras Rubras 25 23

15 Penalva Castelo 24 23

16 Leça 23 23

17 Cesarense 19 23

18 Sp. Mêda 1 23

JORNADA    24ª JOR. 
03/04
Paredes vs Gondomar

JORNADA    25ª JOR. 

10/03
SP.Mêda vs Paredes

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

Sobre Futebol

Em edições anteriores, 
falei que a vida dos joga-
dores de futebol exige 
máxima dedicação e reca-
to. No entanto, as redes 
sociais não têm ajudado 
em nada; pelo contrário, 
têm exposto e prejudica-
do os jovens. Se bem usa-
das, podiam ser de extre-
ma importância.

Facebook, Instagram e 
Twitter, são aquelas redes 
sociais que os jovens pre-
ferem. Envolvidos numa 
vida acelerada e cada vez 
mais sós, em que o conví-
vio e o encontro presen-
cial entre os amigos ape-
nas se faz nas escolas (e 
será que se faz convívio 
como antigamente?), em 
que vemos na mesa dos 
restaurantes todos os ele-
mentos das famílias com 
os seus telemóveis, perce-
be-se que é preciso dar 
passos em frente...voltan-
do atrás.

Tem de haver educa-
ção sobre as redes sociais. 
E devia começar em casa. 
Mas parece-me que as es-
colas e, neste caso, o fute-
bol, têm de ter um papel 
activo sobre a matéria. Tal 
como nas grandes empre-
sas, os presidentes, direc-
tores desportivos e trei-
nadores de futebol utili-
zam muitas vezes as redes 
sociais dos atletas para 
p e s q u i s a r e m  s o b r e  o s 
seus hábitos, sobre a sua 
personalidade. Há joga-
dores que são contrata-
dos (mas principalmente 
que deixam de o ser), por 
aquilo que fazem nas re-
des sociais.

Ver jovens com publi-
cações e “likes” diaria-
mente, pela noite (madru-
gada) dentro, a exporem 
tudo e mais alguma coisa 
da sua vida privada, evi-
d e n c i a n d o  q u a n t a s  e 
quantas vezes fragilida-
des emocionais, a tece-
rem comentários de ódio 

p a r a  c o m  c o l e g a s ,  d e 
apoio ou crítica a clubes 
de futebol (quando ama-
nhã podem vir a represen-
tá-los), não se coibindo de 
mostrar as saídas noctur-
nas e as preferências in-
compatíveis com a moda-
lidade, já para não falar 
dos comentários quando 
estão insatisfeitos com 
situações internas (direc-
tamente ou através da-
quelas frases poéticas), é 
como assistir à morte dos 
“artistas”. Que possam os 
m a i s  n o v o s  a i n d a  i r  a 
tempo...

Pena é que não haja 
mais instrução e directo-
res, treinadores e coorde-
nadores “chatos” a serem 
pedagógicos para uma te-
mática tão importante.

Quem sabe se está na 
hora de haver alguém nos 
clubes capaz de ajudar na 
gestão das redes sociais, 
para que sejam feitas pu-
b l i c a ç õ e s  d e  a s s u n t o s 
verdadeiramente impor-
tantes e para serem usa-
das com efeito positivo. 
Porque bem usadas, po-
d e m  s e r  u m a  g r a n d e 
ajuda.

P.S.: a minha preocupa-
ção são os jogadores de 
futebol mas, o aqui referi-
do, também podia ser di-
recionado para os treina-
dores e outros agentes 
desportivos!

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  

em Gestão de Desporto

As redes sociais que prejudicam  
os jovens jogadores de futebol

OPINIÃO
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Paredes recebeu a primeira etapa 
do GPS - EPIC Samsys 2019 em BTT

O concelho de Paredes 
acolheu a etapa inaugural do 
BTT, GPS – EPIC Samsys 
2019. Foi no sábado, 23 de 
fevereiro, com cerca de 500 
participantes a iniciar e a ter-
minar a “aventura” no Quar-
tel dos Bombeiros de Cête.

Mais do que uma competi-
ção, o GPS – Epic Series é um 

passeio turístico em BTT que 
aproveita para contemplar a 
natureza, paisagem e monu-
mentos das localidades por 
onde passa. Em Paredes per-
correu a “Rota do Ouro – Al-
deia Dourada”, passando pelo 
Mosteiro de Cête, Minas de 
Castromil, Torre do Castelo 
de Aguiar de Sousa e pelo 

Parque Natural da Senhora 
do Salto. Depois de Paredes 
seguem-se etapas em São Pe-
dro do Sul, Freamunde, Mar-
co de Canaveses, Baião, Mon-
ção e Arganil. A última etapa 
do GPS – EPIC Samsys 2019 
está prevista para dia 14 de 
dezembro, na serra da Gra-
lheira, em Cinfães.

Fiesta R5 de Alfredo Barros 
avariou no Serras de Fafe
AUTOMOBILISMO. Alfredo foi o único do clã Barros a fazer-se à estrada.  João e Elias 
não participaram na prova inaugural do campeonato nacional de ralis. Espanhol Dani 
Sordo em Hyundai i20 venceu a competição.

A
lfredo Barros co-
m e ç o u  m a l  o 
campeonato na-

cional de ralis. O piloto de 
Rebordosa que faz equipa 
c o m  R i c a r d o  F a r i a  n u m 
Ford Fiesta R5 não termi-
nou o rali Serras de Fafe, 
prova inaugural da nova 
temporada do nacional de 
ralis, devido a uma avaria 
mecânica. 

O piloto rebordosense 
não escondeu a sua frustra-
ção num rali que tinha pre-
parado ao pormenor, mas 
q u e  a c a b o u  m e n o s  b e m 
conseguido. “Fizemos tudo 
para que o rali corresse da 
melhor forma, mas no pri-
meiro dia um furo em Lui-

lhas 2 e um toque num pas-
seio na Super-Especial vie-
r a m  c o m p l i c a r  o 
andamento. No sábado, foi 
a vez de uma avaria mecâni-
ca obrigar-nos a abandonar 

a prova”, relatou Alfredo 
Barros. O resto do clã Bar-
ros, João e Elias, não parti-
cipou no Rali Serras de Fafe. 
O espanhol Dani Sordo em 
Hyundai i20 venceu a com-

petição depois de dominar a 
primeira prova do Nacional 
do princípio ao fim, impon-
do-se a Ricardo Teodósio 
(Skoda Fabia), que assumiu 
a liderança do campeonato.

O terceiro lugar do pódio 
foi alcançado pela nova du-
pla Miguel Barbosa/Paulo 
Babo também em Skoda Fa-
bia, a 1.24,4 do vencedor. 

José Pedro Fontes (Ci-
t r o ë n  C 3 )  t e r m i n o u  n o 
quinto lugar, a 1.56,8 de 
Sordo, na prova que marcou 
o regresso da navegadora 
Inês Ponte, ausente desde o 
grave acidente sofrido por 
ambos na edição de 2017 
do Rali de Portugal.

A segunda prova do cam-
peonato nacional vai ser o 
Rali dos Açores, a disputar 
entre 21 e 23 de março.

António Orlando  | texto
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Hóquei em Patins

O USC Paredes foi a Esposende vencer o 

Fão por 3/0 no âmbito da jornada 15 da 

Zona A do Campeonato Nacional da 3ª 

Divisão. Com este triunfo os paredenses 

ascenderam ao 3º lugar da geral com 33 

pontos, mas com menos dois jogos que o 

segundo classificado, GDC Fânzeres que 

soma 35 pontos e menos um jogo que o 

líder do campeonato, AD Valongo com 43 

pontos. Neste sábado, dia 2 de março, às 

19h30 o USCP recebe o CAR Taipense.
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Rebordosa em estado de choque  
com múltiplo atropelamento
TRAGÉDIA. Dois mortos, três feridos e uma festa estragada é o balanço de uma tarde de horror. Autor da tragédia está em prisão preventiva. 

T
erminou da pior 
maneira a tradi-
c i o n a l  f e s t a  d a 

matança do porco do Moto 
Clube de Rebordosa, ativi-
dade que decorria na tarde 
do passado sábado, dia 23 
de fevereiro, com vista à re-
c o l h a  d e  f u n d o s  p a r a  a 
instituição. 

A tragédia que vitimou 
mortalmente Pedro Leal de 
36 anos conhecido por “es-
panhol” natural de Gandra e 
José Nogueira de 30 anos, 
de Rebordosa e causou feri-
mentos em outros três ho-
mens terá tido origem num 
ato vingativo levado a cabo 

por um emigrante na Ingla-
terra, José Pinto de 45 anos. 
Tinha regressado a Rebor-
dosa para uns dias de folga.

Pedro Leal e José No-
gueira foram sepultados na 
quarta-feira dia 27 de feve-
r e i r o  n o s  c e m i t é r i o s  d e 
Gandra e Rebordosa, respe-
tivamente.  Os três sobrevi-
ventes do múltiplo atrope-
lamento, depois de assisti-
dos no hospital de Penafiel 
tiveram alta no passado do-
mingo. Duas fraturas numa 
perna, uma na clavícula fra-
turada e hematomas, são as 
sequelas dos sobreviventes 
da tragédia de Rebordosa.  

José Pinto é um operário 
da construção civil, já com 
cadastro por atos violentos, 

e terá avançado para tres-
loucada condução automó-
vel após ter sido convidado 
a sair da festa na sequência 
de uma discussão com ou-

tros confraternizantes. Ira-
do José Pinto meteu-se nu-
ma carrinha Audi com o fi-
lho de 10 anos e avançou a 
toda a velocidade, em dire-

ção ao Largo do Vale, var-
rendo um grupo de pessoas 
que estava na via pública, 
na zona frontal à sede do 
Moto Clube de Rebordosa 
onde decorria a festividade 
popular. A população da ci-
dade rebordosense fala “em 
maldade” de José Pinto de-
finindo-o como “um louco”, 
“um assassino…” 

Depois de ter embatido 
contra cinco das muitas 
pessoas que se encontra-
vam no largo do Vale, José 
Pinto tentou fugir em con-
tramão pela rua das Caba-
neiras abalroando vários 
carros até parar. “Ainda ten-
tou fazer inversão de mar-
cha para passar novamente 
por cima das pessoas que 

estavam caídas no chão”, re-
latou aos jornalistas uma 
das testemunhas da tragé-
dia. José Pinto prosseguiu a 
pé até se entregar à GNR de 
Lordelo. Submetido a teste 
de álcool apresentou uma 
taxa de alcoolemia superior 
a 1,2 g/l de sangue.   

Depois de ter passado o 
resto do fim-de-semana sob 
a custódia da Polícia Judiciá-
ria (PJ), José Pinto foi na se-
gunda-feira, dia 25 de feve-
reiro, presente ao Juiz de 
Instrução Criminal no Tribu-
nal do Marco de Canaveses. 
No interrogatório onde falou 
durante mais de uma hora, 
J.P. terá dito que nunca teve 
intenção de matar quem 
quer que fosse e que apenas 

António Orlando  | texto

Pedro Leal "Espanhol", 36 anos

José Nogueira, 30 anos

José Pinto, 45 anos
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quis fugir do local por receio 
de ser agredido e por estar 
bastante alcoolizado. O de-
poimento de José Pinto no 
tribunal contrariou os rela-
tos recolhidos pelos jornalis-
tas no dia do acidente, segun-
do os quais, JP terá afirmado 
alto e bom som: “vou varrer 
aquilo tudo”. Após o interro-
gatório o arguido recolheu 
ao estabelecimento prisional 
de Custóias onde, em prisão 

preventiva, vai aguardar jul-
gamento. Entre outros cri-
mes José Pinto está indiciado 

por crimes de homicídio e 
condução perigosa sob efei-
to de álcool. 

LUTA INGLÓRIA 

CONTRA A MORTE

Pedro Leal ficou ferido 

com muita gravidade, tendo 
sofrido um traumatismo cra-
nioencefálico. Esta vítima en-
trou em paragem cardiorres-
piratória no local, mas uma 
equipa médica conseguiu re-
verter a situação e o homem 
conhecido por Espanhol aca-
bou por ser transferido para o 
hospital de S. João, no Porto. 
Já José Nogueira igualmente 

ferido com gravidade, sofreu 
dois traumatismos, um cra-
nioencefálico e outro toráci-
co, tendo sido encaminhado 
para o hospital de Santo An-
tónio, no Porto. Um dos ho-
mens morreu por volta da 1h 
de domingo e a segunda víti-
ma faleceu após uma opera-
ção ao cérebro que se prolon-
gou por quatro horas.

Carro sem seguro
O carro que José Pinto usou na tragédia de Rebordosa não 

terá seguro. A informação foi esta semana avançada pelo 

JN. De acordo com dois sítios da Internet, um do governo 

inglês e outra de uma entidade independente, a matrícula 

do Audi A6 que José Pinto conduzia não tinha o seguro em 

dia. A apólice da viatura que estará há largos meses em ter-

ritório português, tinha terminado no passado dia 8 de 

fevereiro.
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Breve cronologia de um processo

M
aio de 2016: O 
banco alemão 
Commer-

zbank fecha as contas de 
v á r i a s  i n s t i t u i ç õ e s  v e -
nezuelanas, incluindo as 
contas dos bancos públicos 
da Venezuela e da empresa 
pública petrolífera PDVSA 
– Petróleos de Venezuela 
S.A.

Julho de 2016: O banco 
americano Citibank proíbe 
a sua rede de intermediá-
rios bancários de efetuar 
transações com instituições 
venezuelanas, incluindo o 
B a n c o  C e n t r a l  d a 
Venezuela.

Agosto de 2016: O Novo 
Banco (Portugal) informa o 
Estado venezuelano, que 
não realizará mais nenhuma 
transação em dólares com 
bancos ou instituições ve-
nezuelanas, devido à pres-
são exercida pelos seus in-
termediários bancários.

Julho de 2017: A empre-
sa Delaware, que gere os 
portfólios de títulos da PD-
VSA, informa a PDVSA que 
o seu banco intermediário, 
PNC Bank,  não aceitará 
mais fundos provenientes 
da empresa petrolífera.

Julho de 2017: O banco 
americano Citibank rejeita 
um pagamento do Estado 
venezuelano destinado à 
compra de 300 mil doses de 
insulina.

Agosto de 2017:No se-
guimento de pressões do 
Departamento do Tesouro 
americano, a empresa Eu-
roclear, uma filial do banco 
americano JP Morgan, con-
gela as operações de tran-
sação sobre a dívida sobe-
rana da Venezuela. A Euro-
clear retém assim, desde 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

esta altura, 1,2 mil milhões 
de dólares, pertença da Re-
p ú b l i c a  B o l i v a r i a n a  d a 
Venezuela.

Outubro de 2017:A Ve-
nezuela compra vacinas e 
medicamentos à Organiza-
ção Pan-Americana de Saú-
de, uma filial da Organiza-
ção Mundial de Saúde, e, 
portanto, sob a égide da 
ONU. Em virtude  da extra-
territorialidade das leis 
norte-americanas, o banco 
suíço UBS rejeitará o paga-
m e n t o ,  p r ovo c a n d o  u m 
atraso de quatro meses na 
entrega das vacinas, desor-
ganizando amplamente o 
sistema público de vacina-
ção gratuito do Ministério 
da Saúde venezuelano.

03/11/2017: O presi-
dente Maduro anuncia que 
a Venezuela reembolsou 
mais de 74 mil milhões de 
dólares aos seus credores 
nos últimos 4 anos. Apesar 
disto, as agências financei-
ras degradam a notação li-
gada ao risco de incumpri-
mento da Venezuela, tor-
nando assim mais difícil a 
o b t e n ç ã o  d e  c r é d i t o  n o 
mercado de capitais.

15/11/2017: O Deutsch 
Bank, principal intermediá-
rio do Banco Central da Ve-
nezuela, fecha definitiva-
mente as contas desta insti-
t u i ç ã o ,  c o l o c a n d o  e m 
perigo todas as suas opera-
ções bancárias.

Novembro 2017: A Ve-
nezuela compra medica-
mentos anti-malária (pri-
maquina e cloriquina) ao la-
boratório colombiano BSN 
Medical. O governo da Co-
lômbia impede a entrega 
dos medicamentos,  sem 
nenhuma justificação.

Novembro de 2017:Os 
g r u p o s  f a r m a c ê u t i c o s 
t ra n s n a c i o n a i s  B a x t e r, 
Abbott e Pfizer recusam 
emitir certificados de ex-
portação com destino à Ve-
nezuela, tornando impossí-
vel a compra de medica-
m e n t o s  p r o d u z i d o s  p o r 
estas empresas, nomeada-
m e n t e  d e  n a t u r e z a 
oncológica.

cristianoribeiro@gmail.com

Março de 2018: 15 pugi-
listas venezuelanos são im-
pedidos de participar nas 
competições de qualifica-
ção para os Jogos da Améri-
ca Central e das Caraíbas de 
2 0 1 8 ,  d ev i d o  à  f a l t a  d e 
acordo com a agência de 
viagens, emissora dos bilhe-
tes de avião. Quando a em-
presa se apercebeu que se 
tratava do transporte da 
Federação Venezuelana de 
Pugilismo, os preços das 
passagens aéreas passaram 
de 300 dólares para 2 100 
dólares por pessoa. 

Maio de 2018: São con-
gelados 9 milhões de dóla-
res ao Estado venezuelano, 
destinados aos tratamen-
tos de diálise. Como conse-
quência, 20 mil pacientes 

01/11/2018: O presi-
dente Trump assina um no-
vo decreto, autorizando o 
Departamento do Tesouro 
a confiscar as propriedades 
dos operadores do sector 
mineiro aurífero da Ve-
nezuela, sem que acusações 
penais ou civis sejam neces-
sárias. O objetivo é o de im-
pedir a recuperação, por 
p a r t e  d o  E s t a d o  d a  Ve -
nezuela, da bacia mineira de 
Orinoco, uma das maiores 
reservas mundiais de miné-
rio aurífero. O Secretário-
-adjunto do Tesouro ameri-
cano, Marshall Billingslea, 
num absoluto cinismo, de-
clarará, a propósito deste 
assunto: “Deveríamos ma-
nifestar mais indignação 
face aos danos infligidos ao 
ambiente e às populações 
indígenas”.

09/11/2018: O Banco 
Central do Reino Unido re-
cusa devolver à Venezuela 
14 toneladas de ouro per-
tencentes àquele país. Tra-
ta-se de um valor que ronda 
os 550 milhões de dólares. 

13/12/2018: A fabrican-
t e  n o r t e - a m e r i c a n a  d e 
pneus Goodyear fecha a sua 
fábrica na Venezuela. O mo-
tivo invocado pela direcção 
da empresa é que “as san-
ções dos Estados Unidos 
tornam a sua actividade im-
possível naquele país”. 

O
s enfermeiros levaram a que 
este Governo desse a primeira 
m a c h a d a d a  n o  d i r e i t o  á 

greve.
Efetivamente á mingua da capacidade 

para dialogar e obter consensos, o Gover-
no não se coíbe de utilizar o Direito para 
dar uma facada histórica no Direito à 
Greve.

É o que resulta do tão falado parecer da 
Procuradoria Geral da República.

O critério básico que a doutrina costu-
ma perfilhar e que fundamentalmente se 
traduz na ideia de que o fim mediato típico 
da greve só pode ser a defesa de interesses 
coletivos profissionais. Resta saber, po-
rém, até onde e em que termos é que se 

Direito à Greve ou Greve contra o   Direito?
aceita esta defesa de interesses coletivos 
profissionais.

Como facto social que é e ademais com 
tamanha repercussão na vida em socieda-
de, é bem certo que a greve não pode ser 
indiferente à ordem jurídica.

Atualmente, a maioria dos países abs-
tém-se, pelo menos, de estabelecer a proi-
bição penal da greve. A solução greve-cri-
me, no entanto, tem vindo paulatinamente 
a ser adotada em Espanha, Portugal e nos 
países socialistas.

Quando a greve é consagrada como um 
direito, então está claro que do seu exercí-
cio não podem advir sanções penais e 
civis.

A qualificação da greve como crime 
aparece estabelecida em alguns tipos de 
conceções sociais. Uma foi a do individua-
lismo radical liberal, que não tolerava 
quaisquer grupos intermédios, negando o 
reconhecimento dos interesses coletivos, 
apenas reconhecendo os interesses indivi-
duais e os interesses gerais do Estado. Ou-
tra é a dos sistemas socialistas marxistas, 

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
passado Sábado ficou mar-
cado como um dia trágico 
em Rebordosa, e por isso 

ficam já aqui os mais sentidos pêsa-
mes para as famílias e amigos dos 
que faleceram, dos que foram atin-
gidos e também para o Moto Clube 
de Rebordosa. 

Pelo menos seis pessoas ficaram 
feridas, duas delas com gravidade 
(e acabando por não resisitir), na 
sequência de atropelamento de 
contornos terríveis ocorrido na rua 
e nas imediações do Moto Clube de 
Rebordosa. O condutor, um homem 
de 45 anos, que se viria a confirmar 
com grau de alcoolemia criminoso, 
foi detido depois de ter utilizado a 
sua viatura para investir direta-
mente contra as pessoas que se en-
contravam na rua, após sair de uma 

festa de convívio no Moto Clube de 
Rebordosa, que reuniu cerca de 
300 pessoas, entre sócios, amigos e 
convidados. 

O atropelamento, que terá sido 
intencional, ter-se-á seguido a uma 
discussão que envolveu o condutor, 
que terá sido convidado a abando-
nar a festa. Ao sair no carro onde 
seguia com o filho de 12 anos, o sus-
peito atropelou várias pessoas e 
abalroou algumas viaturas até imo-
bilizar o seu veículo pelo disparo 
dos airbags. No final do trajecto, 
entrou por uma rua em contramão 
onde ainda colheu um ciclista que 
passava. O caso está a ser investi-
gado pela Polícia Judiciária do Por-
to e terá um desfecho judicial. 

Com uma barbárie tão grande 
que inclusivamente deu lugar a dis-
cussão pública nas televisões, pen-
so que é importante realçar a causa 
que dá origem e a singularidade 
deste evento que não é repetível e 
muito menos comum.

Vi serem discutidos os contor-
nos semelhantes a atentados ocor-

Por
MÁRIO  
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Nem os Motards são assim, nem Rebordosa é isto!

mariocamilomota@gmail.com
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Direito à Greve ou Greve contra o   Direito?
que aboliram uma das partes 
do conflito capital-trabalho, 
transferindo a propriedade 
dos meios de produção para o 
Estado, que se proclama um 
instrumento ao serviço da 
única classe subsistente: di-
tadura do proletariado.

O que assistimos com es-
ta luta dos enfermeiros é ao 
confronto do direito com a 
evolução da greve, que se es-
tá a processar nos nossos 
dias. Entre as realidades 
comprometidas no fenóme-
no da greve e as forças jurídi-
cas verifica-se uma clara ten-
são. Na maioria dos países, 
porém, o direito aceitou, de 
certo modo, o seu próprio sa-
crifício formal, esperando, 
acompanhando, estimulan-
do (pacientemente) o evoluir 
da dinâmica social. Tal sacrifí-
cio exprime-se, caracteristi-

camente, por uma relativa 
abstenção, por uma reticên-
cia em forçar a regulamenta-
ção da greve. Incapaz de lhe 
substituir um outro dinamis-
mo diferente, do mesmo pas-
so que respeitando as exi-
gências liminares de eficácia 
intrínseca do fenómeno, o 
direito evita destruir o pró-
prio dinamismo da greve e do 
subjacente conflito de inte-
resses. Em última análise, 
apoia e consagra esse mesmo 
dinamismo (direito de greve), 
aspirando a tecnicizá-lo e, 
p o r  e s t e  m e i o ,  a 
jurisdicizá-lo. 

Com este Governo não 
encontramos abstenção do 
direito perante a greve, por-
que se pretende estabelecer 
um sistema de restrições e 
condicionamentos de ordem 
jurídica, que operem efetiva-

mente. Embora sem proibi-
ção formal da greve. Neste 
caso, poderá dizer-se que o 
Governo pretende através do 
direito conseguir modelar e 
limitar a greve sem todavia a 
negar. 

A Greve tornou-se um di-
reito justamente porque, his-
toricamente, foi feita à mar-
gem da lei, e não raro assumi-
damente contra ela. A Greve 
é um instrumento de pressão 
justamente quando é capaz 
de causar transtornos, prejuí-
zos econômicos, alterar a ro-
tina. A Greve é um recurso 
político último e de difícil uti-
lização, dados os custos em 
que implica e a incerteza de 
seus resultados. A compatibi-
lidade desse direito com ou-
tros direitos fundamentais 
igualmente importantes é 
uma questão essencialmente 

política, mais do que uma me-
ra operação judicial.

Neste momento de golpe 
normalizado, crise política e 
de ataque frontal a direitos, 
manter o debate em torno da 
legalidade e da judicialização 
ritual do direito de greve é ce-
der às forças políticas que, de 
dentro de um regime consti-
tucional democrático e gene-
roso em direitos, tenta implo-
di-lo com a intensidade que 
os anos de democracia não 
permitiram e com uma eco-
nomia de coerção que não foi 
p o s s í v e l  a  G o v e r n o s 
anteriores. 

Quando não há mais direi-
to, a proteção do cidadão 
c o n t r a  o  p o d e r  v e m  d a 
desobediência. 

Mais do que direito de gre-
ve, será que devemos pensar 
numa greve contra o direito?

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.

Uma medida positiva

N
a última reunião 
de Assembleia 
M u n i c i p a l ,  f o i 

aprovada a desafetação de 
uma parcela de terreno do 
parque da cidade de Paredes, 
que permitirá a construção da 
piscina ao ar livre, que tanta 
falta faz ao Concelho de 
Paredes.

A iniciativa é louvável a to-
dos os níveis, pois vai permitir 
dotar o Concelho de uma in-
fraestrutura, que é sempre 
vista como um polo de atrativi-
dade, de diversão e de dinâmi-
ca do Concelho.

Também aqui fomos sendo 
ultrapassados pelos municí-
pios vizinhos, e temos ao longo 
dos anos assistido à necessida-
de dos nossos conterrâneos se 
deslocarem para fora para 
desfrutar de espaços destes, 
que são sempre muito procu-
rados no período de Verão.

A implementação em Pare-
des da piscina, insere-se na 

política de dar vida a Paredes, 
que o executivo tem tentado 
implementar.

Para a oposição local, a im-
plementação deste espaço 
gera desconfiança, nada de 
anormal, pois durante mais de 
20 anos governaram e nunca 
se preocuparam com a cons-
trução de espaços destes.

Na falta de melhores argu-
mentos, criticam agora a loca-
lização, ou seja, afinal já é bom, 
o problema é o local, enfim, 
podiam tentar explicar as ra-
zões pelas quais durante anos 
sempre ignoraram a necessi-
dade de um espaço destes.

A Piscina Municipal ao ar 
livre no parque da Cidade, po-
de dar a entender que se vai 
reduzir ao espaço disponível 

para os amantes do Parque, 
mas foram dadas garantias, 
por Parte do Sr. Presidente da 
Câmara que tal não vai acon-
tecer e que já se iniciaram con-
versações para aumentar o 
espaço do Parque e dar uma 
nova dinâmica ao mesmo.

O espaço do Parque da Ci-
dade é um espaço nobre, que 
u r g e  s e r  c u i d a d o  e 
dignificado.

A implementação da pisci-
na, é mais um dos passos para 
reaproximar os Paredenses a 
este local.

Estou certo que a atrativi-
dade desta infraestrutura será 
muita, e que a mesma vai con-
tribuir para aproximar os Pa-
redenses da sua terra e senti-
rem orgulho na mesma.

Por
PAULO
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Nem os Motards são assim, nem Rebordosa é isto!
ridos na Europa nos últimos anos 
com utilização viaturas contra pes-
soas a pé e com certeza que a divul-
gação de imagens destas deixam no 
subconsciente dos mais suscetíveis 
ideias macabras de provocar o ter-
ror. Ora, no meu entender nada dis-
so se passou aqui, uma vez que se 
tratou de um acto isolado e de um 
indivíduo que num momento infeliz 
de descompensação provocada pe-
la discussão e pelo álcool tomou a 
atitude errada. 

Assim, como situações como es-
ta não são nada comuns nem em 
Paredes nem em Rebordosa onde a 
segurança das pessoas e a seguran-
ça rodoviária é muito tida em conta 
pela população e com a preocupa-
ção corrente das autoridades em a 
controlar e melhorar. Não é por se 
encontrar na periferia da área me-
tropolitana do Porto que esta terra 
tem menos preocupação pela Se-
gurança, pelo contrário.

Por outro lado, a discussão em 
torno do uso de álcool, especial-
mente em eventos relacionados 

com uso de veículos leva-nos com 
certeza ao apelo à responsabilida-
de individual de cada um quando se 
senta ao volante. O excesso de ál-
cool foi certamente um dos moti-
vos que contribuiu para esta tragé-
dia, mas com a mesma certeza seria 
difícil ao indivíduo que provocou a 
situação discernir se estaria em 
condições para conduzir, como a 
alguém em seu redor intervir para 
que não o fizesse. A isto, só pode-
mos cada um de nós ter a responsa-
bilidade de estar atentos e alertar 
as autoridades a fim de prevenir 
tragédias como esta.

Podia ter sucedido noutro qual-
quer lugar, com pessoas que gos-
tam de motas, carros ou outros 
veículos.

Com certeza que temos, como so-
ciedade, de continuar na senda de 
prevenção do excesso de álcool, e, 
particularmente, de evitar a bebida 
quando se vai conduzir porque somos 
de facto dos países na europa com 
maiores taxas de alcoolémia e maior 
consumo álcool por habitante.
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Muitos jovens têm deixa-
do o União de Baltar face às 
condições em que o clube 
treina. O novo recinto ainda 

não está funcional e é uma 
urgência pois o clube neces-
sita desta mais valia para 
atrair os jovens, que encon-
tram em clubes vizinhos as 
condições ideais para treinar. 
O novo recinto será uma cer-
teza e está efetivamente a 
ser construído de forma a 
que nada seja deixado ao 
acaso. A demora deve-se a 
algumas modificações no 

projeto, que visam dotar as 
instalações de condições de-
finitivas e não provisórias. A 
conclusão das obras está 
prevista para o ano de 2019 e 
desta forma a nova realidade 
será essencial para atrair os 
jovens do principal centro 
educativo (em número de 
instituições educativas) que 
e s t á  s e d i a d o  n a  V i l a  d e 
Baltar.

    BALTAR

União de Baltar necessita 
do campo sintético

FAUSTINO 
 SOUSA

O Polidesportivo sintético 
que fica situado junto à Casa do 
Foral, foi construído em 1981 e 
é um local em todos os dias con-
vivem à volta do desporto de-
zenas de jovens e menos jovens 
no centro de Baltar. À noite , o 
centro de Baltar anima-se de 
uma forma que não seria possí-

vel sem esta juventude , que 
empresta um colorido e uma 
dinâmica única no Centro de 
Baltar. A sua destruição torna-
ria o Centro de Baltar morto e 
sem a vivacidade atual , que 
mistura os seniores e os mais 
jovens num espaço que é de 
convívio, de desporto e de en-

contro de gerações. O centro 
de Baltar tem de ter uma nova 
face, com um novo enquadra-
mento, mas o sintético históri-
co daquele local terá de fazer 
parte da nova imagem do cen-
tro renovado,  ainda  que com 
melhoria nas condições da sua 
utilização.

No próximo dia 10 de 
Março, a  Associação Clube 
Jazz de Baltar irá realizar 
mais uma “ Festa do Porco “, 
que já é  uma tradição que 
d e c o r r e  d e s d e  1 9 9 8 .  O 
evento que deverá contar 
com cerca de trezentos  par-
ticipantes, terá  as tradicio-

nais papas de sarrabulho, as 
pataniscas, os rojões, as fe-
bras, os bolos tradicionais, 
acompanhados pela música  
do grupo musical “ Estrelas 
do Cruzeiro” .  A festa  terá o 
seu início  com um almoço, 
seguindo-se  a atuação do 
grupo musical e o habitual 

baile. Pelas 18h00 haverá 
febras grelhadas na brasa, 
terminando a festa por volta 
das 20h00. O evento decor-
rerá nas novas instalações 
do Agrupamento de Baltar e 
os interessados deverão 
contactar  a Associação Clu-
be Jazz de Baltar.

A Junta de Freguesia de 
Baltar e o grupo BaltarArte 
Academia de Dança vão or-
ganizar pela segunda vez 
uma Festa de Carnaval que 
irá ter lugar no salão Balta-
rArte da Junta de Freguesia. 
O evento será no próximo 
sábado (dia 2 de março), pe-

las 21 horas e terá entrada 
gratuita. Para além da músi-
ca, irá ocorrer um desfile de 
Carnaval, onde será eleito o 
melhor " mascarado". A Jun-
ta de Freguesia entregará o 
respetivo prémio surpresa  
ao vencedor. Este evento vi-
sa proporcionar o convívio 

entre as várias gerações que 
partilham o gosto pela músi-
ca e pela alegria de viver. Os 
baltarenses estão convida-
dos para participar nesta 
festa que no ano passado foi 
muito bonita e que este ano 
promete ser novamente um 
sucesso.

O Municipio de Paredes e 
o Centro Sócio Educativo da 
Parteira estão a organizar, pa-
ra o dia 28 de Março de 2019, 
o Baile da Primavera no Pavi-
lhão Rota dos Móveis para os 
seniores do Concelho de Pa-
r e d e s  q u e  s e  q u e i r a m 
inscrever.

A data limite para as ins-
crições é dia 18 de Março e 
os seniores baltarenses in-
teressados em participar 
devem contactar a Junta de 
Freguesia. A organização 
oferece o lanche a todos os 
idosos. A organização só ga-
rante o transporte para 35 

i d o s o s  d e  c a d a  J u n t a  d e 
Freguesia.

Programa: 13.30h – Re-
ceção; 14.00h  – Desfile ; 
15.00h – Bailarico; 16.00h – 
Lanche; 16.15h – Delibera-
ção do Júri – Rei e Rainha da 
P r i m a v e r a ;   1 6 . 3 0 h 
– Encerramento

Para manter a tra-
dição, no próximo dia 
5  d e  m a r ç o ,  d i a  d e 
Carnaval, terá lugar o 
corso carnavalesco 
em Bitarães com car-
ros alegóricos, baila-
rinas de samba e gen-
te mascarada. Sairá 

junto do gimnodes-
portivo da urbaniza-
ção da Mó, pelas 15 
horas, e terminará no 
Largo dos Chãos. Es-
peramos a presença 
de todos os conterrâ-
n e o s  e  o u t r o s 
visitantes.

Polidesportivo da “Feira”: 
Pulmão da Juventude no Centro de Baltar

21º  Convívio Anual da  
Associação Clube Jazz de Baltar

Festa de Carnaval 2019  
no BaltarArte

Baile da  
Primavera 2019

Carnaval em Bitarães 2019
    BITARÃES

Alargamento 
da estrada entre Poveira e Torrinha

Iniciaram-se no passado 
dia 21 de fevereiro as obras 
para o alargamento da Av. de 

S. Tomé entre a Ponte da 
Presa e o Cruzamento da 
Torrinha. Esta obra era de 
extrema necessidade pois, 
naquele local, a estrada é 
muito estreita entre dois 
muros (Torrinha e Poveira) o 
que dificulta a mobilidade de 
quem por lá se desloca a pé. 

Esta obra assim como o sa-
neamento são obras indis-
pensáveis à população. Há 
muito que se pede para alar-
garem a rede de saneamen-
to. Até à presente data nada 
foi feito. Bitarães aguarda 
que durante esta legislatura 
haja água e saneamento.

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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“Definições” é o nome do 
livro de Carlos Alberto Dias, 
escritor de Rebordosa que 
amanhã, sábado, é apresen-
tado no Desing Hotel (Zé do 
Telhado) em Mouriz.

Definições Volume 1 é a 
primeira de várias compila-
ções de textos poéticos, indi-
cados pelo autor em definir 
os temas inseridos em cada 
título. “Tal como um dicioná-
rio arrojado com uma nova 
visão, esta obra desmitifica e 
retrata contextos de signifi-
cados já conhecidos univer-
salmente, aliciando o leitor a 
ver cada temática com uma 
nova perspetiva”, revela o au-

tor. Porque entende que “tu-
do neste mundo merece uma 
definição”, Carlos Alberto 
Dias, explica que “sem uma 
definição na sua construção 
inerente, deixa de ser palavra 
e, sem ser contextualizada 
como tal, torna-se um con-
junto de balbucios sem uma 
linha coerente, numa lingua-
gem com que todos possam 
entender de modo igual. Essa 
ideia insere a minha perspeti-
va de um bom orador, como 
também de um bom ser das 
letras: aquele que adapta o 
seu discurso a qualquer pú-
blico ou evento que se escre-
ve”, acrescenta.

Os festejos dos 25 anos 
do grupo do Agrupamento 
1030 de Rebordosa de Re-
bordosa começaram no 15 de 
fevereiro com a vigília das 

promessas.  Cinco dias de-
pois, a 20 de fevereiro, o 
Agrupamento de Escuteiros 
1030 de Rebordosa festejou 
efetivamente as bodas de 

prata dos 25 Anos do Agru-
pamento. A celebração co-
meçou na Igreja Nova e pros-
seguiu no Salão Paroquial de 
Rebordosa, e reuniu além dos 

escuteiros o poder autárqui-
co da freguesia e concelho.

A grande festa terminou 
com a apresentação de uma 
Exposição de Fotografia.

AGENDA

Escritor Rebordosense  
apresenta livro

Escuteiros festejaram 25 anos

A vida é um ciclo, e embo-
ra saibamos que todos va-
mos morrer um dia, quando 
perdemos alguém querido, 
quer seja por doença, por um 
internamento, ou porque 
simplesmente os nossos ve-
lhinhos adoecem e um dia 
vão deixar de estar entre nós, 
quando realmente se con-
cretiza o momento de parti-
da, é sempre doloroso, e in-
vade-nos um sentimento de 
raiva, de inconformismo, mas 
nesse percurso, estamos 
conscientes de que houve 
uma despedida, houve troca 
de palavras de amor e de cari-
nhos! O tempo passa, a dor 
estará sempre lá, a saudade 
aumenta a cada dia, mas a vi-
da e a fé dão-nos força neces-
sária para aprendermos a vi-
ver com a ausência da pessoa 
querida!

Mas, quando a morte che-
ga sem avisar, não há tempo 
para despedidas, e ficam so-
mente perguntas “como é 
que isso foi acontecer?”, “on-
de é que eu estava que não 
consegui impedir isto?”

E foi isso que aconteceu a 
Maria Emília dos Santos Fer-
reira Nunes, quando no pas-
sado dia 22 de Fevereiro de 
2019, junto à sua casa, sita na 
Rua José Ribeiro da Silva, em 
Cristelo, Paredes, ao final da 
tarde, a mesma perdeu a sua 
vida quando foi atropelada 
por um condutor de um veí-
c u l o  a u t o m ó v e l  q u e  a l i 
circulava. 

Tinha 82 anos, completa-
ria 83 no dia 22 de Julho de 
2019! 

O alerta da tragédia foi 
dado pelo som das ambulân-
cias que deixaram a popula-
ção em sobressalto, a vitíma 
foi socorrida no local, em se-
guida transportada para o 
Hospital Pe. Américo, e mais 
tarde chegou a notícia à po-

pulação Cristelense de que 
efectivamente falecera Ma-
ria Emília!

Aquele momento, para os 
seus familiares e amigos pró-
ximos, assemelhou-se a um 
pesadelo, e nos seus pensa-
mentos ainda acreditavam 
que ela chegaria a casa, iriam 
novamente ouvir a sua voz, a 
sua gargalhada tão única e 
especial, sentir-lhe o abraço 
caloroso…Mas não, não foi 
um pesadelo, efectivamente, 
já não voltaria para sua casa, 
para junto do seu marido, das 
suas duas filhas, dos seus 
genros, e dos seus três netos, 
que vivem agora com as suas 
memórias recheadas do 
amor que lhes foi dado, e de 
todos os ensinamentos que 
ficaram dela como esposa, 
mãe, sogra e avó!

Esta já não é a primeira fa-
mília na freguesia de Cristelo 
que vive tamanha dor, per-
dendo os seus familiares por 
atropelamento, e nada há a 
fazer, resta aprender a viver 
com a ausência dos que as-
sim partiram, resta tentar 
controlar a revolta, e agar-
rar-se à gratidão por ter vivi-
do momentos tão bons e bo-
nitos ao seu lado! Uma pala-
vra de afecto às famílias que 
ao tomarem conhecimento 
desta tragédia, revivem tam-
bém a sua tragédia de vida!

À família de Maria Emília, 
os mais sinceros pêsames 
neste profundo momento de 
dor e vazio, e muita força e 
coragem para seguir em 
frente!

    CRISTELO

Morte que 
chegou sem avisar!

CARLA
NUNES

Manuel Silva foi eleito 
presidente da Direção da 
Associação Cultural Re-
creativa de Rebordosa. Os 
novos órgãos diretivos vão 
liderar os destinos da cole-
tividade até ao ano de 
2020. 

Direção 
Presidente: Manuel Silva 

Vice-presidente: Manuel 
Neves Tesoureiro: Carlos Ri-
beiro; 1º Secretario: Cátia 
Bessa; Vogal: Jorge Moreira.

Conselho Fiscal
Presidente: António Cor-

reia; 1º Secretário: Faustino 
Silva; 2º Secretário: Abel 
Ribeiro.

Assembleia Geral 
Presidente: Rui Silva 1º 

Secretario: Jorge Maga-
lhães; 2º Secretario: Dulce 
Santos.

    REBORDOSA

Eleita nova direção 
eleita  da ACR de 
Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

Foi sob este mote que os 
alunos da Escola Básica de 
Sobrosa saíram da sala de 
aula para conhecer melhor o 
ambiente exterior, pondo 
em prática alguns conceitos 
adquiridos no âmbito da sua 
formação escolar. No dia 7 
de fevereiro, realizou-se 
uma caminhada ao monte 
onde esteve o Cruzeiro de 
Guindo, destruído por uma 
tempestade a 4 de janeiro 
de 2014. Naquele local, foi 
recriada a lenda do cavalei-
ro, representado por Paulo 
Meireles e o seu cavalo Xan-
gai. Alguns dos alunos pude-
ram ainda observar os frag-
mentos do cruzeiro, recolhi-
dos em casa do proprietário, 
Manuel Machado. Na base 
pode ser facilmente reco-
nhecida a inscrição “DO MI-
LAGRE” e o ano de 1594.

Esta actividade preten-
deu sensibilizar os alunos 
para a preservação do pa-
trimónio, acreditando-se 
que dará um forte impulso à 
reconstrução do cruzeiro.

No dia 15, teve lugar uma 
caminhada mais extensa, 
que incluiu a visita a um moi-

nho situado na freguesia de 
Louredo, recentemente res-
taurado por Fernando Car-
doso. Regressando a Sobro-
sa, os alunos conheceram a 
capela de Nossa Senhora da 
Conceição e a Casa de Rial, 
com o seu brasão, prosse-
guindo até à ponte sobre o 

rio Asmes, visitas que foram 
possíveis graças à amabili-
dade da família Ruão Pinto.

A próxima caminhada es-
tá agendada para 10 de mar-
ço, com início pelas 09h30, 
no Jardim Soverosa, para 
assinalar o Dia Internacio-
nal da Mulher.

    SOBROSA

Caminhar pelo património

Vítima, Maria Emília, 82 anos
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"Horizontes" na Casa da Cultura 
ARTE. Radialista Célia Silva e escritor António Aguiar mostram sensibilidade através da pintura. A exposição coletiva está patente 
na cidade de Paredes até 23 de março.  

A 
Casa da Cultura 
de Paredes en-
cheu para ver pe-

la primeira vez a mostra 
conjunta de pintura de Cé-
lia Silva e António Aguiar. 
Foi assim na inauguração da 
exposição que decorreu no 
passado dia 23 de fevereiro. 
A mostra está patente ao 
público até ao próximo dia 
23 de março. A entrada é 
livre.

Célia Silva, expõe pela 
primeira vez quadros em 
acrílico que combinam co-
res, forças e sensibilidade e 
que, de alguma forma, “dei-
xam vaguear o sonho, dan-
do-lhe forma e conteúdo”.

Célia Silva, radialista na 
Rádio Jornal, no concelho 
de Paredes, a autora das te-
las em acrílico, nasceu e 
cresceu em Cinfães, tendo-
-se, mais tarde, mudado pa-
ra a cidade do Porto ingres-
sando aí na Universidade e 
tendo concluído os estudos 
em Direito em finais dos 
anos 90. Chegou a exercer a 
profissão de jurista durante 
os primeiros anos, mas foi a 
comunicação social  que 
sempre despertou em si um 
amor incondicional e por 

isso, se tem mantido desde 
finais dos anos oitenta a tra-
balhar em rádio e comuni-
cação. Desde criança, foi 
colecionando desenhos, 
pinturas e outras formas de 
arte.  Nesta mostra coletiva, 
é também possível ainda 
apreciar “um trabalho dis-
tinto, mas também assim 

António Orlando  | texto

Afonso Vilela é o  
rei do Carnaval de Lordelo

O manequim, ator e apre-
sentador de televisão Afon-
so Vilela participa neste do-
mingo, três de março, no 
Carnaval de Lordelo na quali-
dade de rei do Corso Carna-
valesco organizado pela As-
sociação A2L Lazer. 

Afonso Vilela partilhará o 
trono com uma lordelense 
que será escolhida pela orga-
nização como rainha entre as 
diferentes candidatas. 

Aos 48 anos, Afonso Vile-
la é considerado um dos mais 
carismáticos e reconhecidos 
modelos portugueses.

O início do desfile de Lor-
delo está marcado para as 
14h30 junto ao Pavilhão Ro-
ta dos Móveis e segue o per-
curso habitual até à escola 

básica, via igreja, piscinas e 
junta de freguesia. 

Nesta sexta-feira, 1 de 
março, a primeira atividade 
carnavalesca realiza-se na 
cidade de Paredes com o 
Desfile Escolar de Carnaval 
pelas crianças do 1º ciclo e 
jardim de infância. 

Na “terça-feira de carna-
val” estão previstos desfiles 
também em Bitarães, Cête, 
Louredo e Gandra.

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

fruto de uma enorme sensi-
bilidade artística” da auto-

ria de António Aguiar. O ar-
tista expõe igualmente pela 

primeira vez, trabalhos a 
carvão, com linhas muito 

PUB

PUB

próprias protagonizando 
vários estados d'alma.

A arte e a escrita são duas 
das suas grandes paixões 
tendo editado recentemente 
o livro "Quando os ponteiros 
do relógio pararam". Neste 
momento, o autor tem mais 
dois livros prestes a ser edi-
tados. Nascido e criado em 
Paço de Sousa, Penafiel, An-
tónio Aguiar expõe o que em 
momentos únicos fez trans-
parecer para o papel com a 
a j u d a  d o  l á p i s ,  d e d o s  e 
coração.
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O Rosto e a Máscara n´ALORD
PINTURA. Balbina Mendes inaugurou no dia 23 de fevereiro, na Fundação ALORD, a exposição Máscaras, Rostos e Ritos. 

B
albina Mendes, a 
artista transmon-
tana radicada em 

Gaia, está a expor um con-
junto de pinturas a que deu 
o  n o m e  d e  “O  R o s t o  e  a 
Máscara” na sequência das 
séries “Máscaras Rituais do 
Douro e Trás-os-Montes” e 
“Máscaras, Mitos e Ritos”.  

O foyer (hall de entrada) 
do Auditório da Fundação 
acolhe as pinturas de Más-
caras, Mitos e Ritos cuja ex-
posição foi inaugurada no 
passado dia 23 de fevereiro, 
a anteceder o espetáculo 
“Variações a partir de um 
Coração”,  pelo quarteto 
Contratempus (ver texto ao 
lado).

A raiz do trabalho desen-
volvido por Balbina Mendes 
em Máscaras, Mitos e Ritos 
assenta na herança cultural 
da pintora - os rituais de in-
verno com máscaras - do 
nordeste transmontano, de 
o n d e  B a l b i n a  M e n d e s  é 
oriunda. 

“Mantendo-se o fascínio 

pela máscara, procurou-se 
a partir de um referente 
milenar, uma interpretação 
contemporânea, marcando 
assim o confronto entre o 
passado e o presente, a tra-
dição e a modernidade” ex-
plica Balbina Mendes.

Ícone ancestral, a másca-
ra de Balbina Mendes é re-

gistada sobre acrílico, “um 
material contemporâneo”, 
que se sobrepõe a um rosto 
de hoje, no qual a pintora 
procura destacar as várias 
dicotomias associadas à 
máscara, “que oculta e de-
núncia, oblitera e revela...”

A camada exterior que o 
acrílico “introduz” nas pintu-

ras só por si funciona como 
máscara. “É como um filtro 
que, por um lado, distancia o 
espetador da superfície da 
tela, por outro adiciona uma 
nova imagem e grafismo na 
pintura”. Assim, a camada de 
vidro acrílico torna-se más-
cara duplamente, para além 
do reflexo que o vidro per-

mite. “É a imagem do espeta-
dor que ao tentar interpre-
tar a obra se projeta para 
além da máscara que obser-
va, interagindo com a pintu-
ra. É o reflexo do meio envol-
vente que vai adicionando 
ao rosto diferentes e suces-
sivas máscaras”, acrescenta 
Balbina Mendes.

António Orlando  | texto

Variações a partir de um coração n´ALORD 

O Quarteto Contratem-
pus deu um verdadeiro espe-

táculo de divertimento po-
pular no passado dia 23 de 
fevereiro, no auditório da 
Fundação A LORD ao revisi-
tar a nossa memória coletiva 

da música tradicional portu-
guesa. O espetáculo inter-
disciplinar que teve compo-
sição de Fernando Lapa, tex-
t o  d e  E d u a r d a  Fr e i t a s  e 

António Orlando  | texto
encenação de Catarina Cos-
ta e Silva, confirma “extraor-
dinária singularidade estéti-
ca”, que antes da encenação 
havia sido prometida pelos 

responsáveis do Quarteto 
Contratempus. O público 
que esgotou o auditório fez 
uma autêntica viagem no 
tempo até às raízes da músi-

ca tradicional portuguesa, 
“sem perder o sentido do 
presente e o horizonte do 
futuro, pelo património mu-
sical” do Douro e Minho.
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

JVA, a melhor maneira de comunicar
NEGÓCIO. Já imaginou nos dias de hoje entrar numa loja de eletrónica de consumo e regatear o preço com o dono do estabeleci-
mento comercial? Pois muito bem, pode fazê-lo, nos dias de feira de Paredes, na JVA – Rui Duarte & Raquel Teixeira Lda. 

A 
JVA nasceu em 
2 0 1 4  e m  V.  N . 
G a i a  e  q u a t r o 

anos volvidos, em 2018, a 
empresa mudou-se para a 
cidade de Paredes. A mu-
dança permitiu um cresci-
mento de 20% no volume de 
negócios.  

Sediada em V. N. Gaia des-
de a sua criação e com uma 
vasta rede de clientes no 
Grande Porto e periferia, 
“decidimos que em 2018 de-
víamos regressar às origens. 
Manter as parcerias existen-
tes, criando novos parceiros 
e fazendo-os acreditar que o 
passo certo pode ser dado ao 

nosso lado”, refere Rui Duar-
te, O Nosso Empresário.

Localizada numa loja do 
edifício da Cooperativa Agrí-
cola, a JVA nos dias de Feira 
de Paredes entra no espírito 
feirante.  “Nos dias de feira 
damos oportunidade aos 
nossos clientes de adquiri-
rem alguns acessórios e equi-
pamentos, regateando o pre-
ço, para que consigam uma 
boa compra e da forma mais 
agradável possível. Gosta-
mos de vivenciar os dias de 
feira tal como eles foram 
criados originalmente”, expli-
ca Rui Duarte.

A JVA coloca “as pessoas” 
como a marca distintiva da 
empresa. “Nos dias de hoje o 
mercado está muito similar 

no que à compra e venda de 
equipamentos diz respeito. 
O cerne da questão são as 
pessoas. Pessoas que gosta-
mos de receber, pessoas que 
gostamos de servir, pessoas 

que gostamos de voltar a ver 
numa próxima compra”, res-
salva Raquel Teixeira.

A JVA, tem neste momen-
to dois técnicos especializa-
dos em reparações de peque-

nos aparelhos domésticos, 
aconselhamento e venda de 
acessórios de informática e 
eletrónica. Na área das repa-
rações de avarias elétricas a 
JVA conta com a colaboração 
de “uma dezena de técnicos 
qualificados ao dispor da po-
pulação 24h/dia. Na área das 
telecomunicações, os clien-
tes têm a possibilidade de 
adquirir o pacote mais ade-
quado às suas necessidades 
tendo a hipótese de connos-
co poderem negociar a ofer-
ta com todas as operadoras 
não se restringindo apenas a 
um operador”, refere Raquel 
Teixeira.

A JVA disponibiliza ainda 
o serviço de Pay-Shop. “É 
curioso esse serviço e que diz 

muito daquilo que somos. O 
Pay-Shop possibilita-nos re-
ceber pessoas, que com al-
gum desânimo se deslocam 
ao nosso espaço para o paga-
mento de faturas e saem com 
um sorriso no rosto pela boa 
disposição com que gosta-
mos de receber todo o públi-
co”, acrescenta Rui Duarte.

No domínio da formação a 
JVA tem estabelecidas várias 
parcerias com institutos de 
formação, “tendo já passado 
pela nossa empresa mais de 
duas centenas de jovens em 
fase de estágio de aprendiza-
gem. O que nos permite con-
cluir que crescemos com a 
cidade e com as pessoas des-
ta cidade”, conclui a dupla Rui 
& Raquel.

António Orlando  | texto
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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

AIRES MOREIRA 
GONÇALVES
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 62 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua dos Padeiros, nº. 53, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Maria Fernanda Ferreira de Barros.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 2 de março às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, 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  
LORDELO / PAREDES

FALECEU

ANA DE SOUSA PINHEIRO
Faleceu no dia 13 de fevereiro com 87 anos. 
Era natural de Vilela-Paredes e residente  
na Rua de Maia, nº.3, Duas Igrejas, Paredes.  
Era viúva de Manuel Vieira da Rocha.

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

ANA ROSA 
CARNEIRO LEÃO
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 90 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 
na Av. da Liberdade, n.º 543, Vandoma, Paredes. 

Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

AURORA MOREIRA 
RODRIGUES
Faleceu no dia 14 de fevereiro com 71 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Rua S. Pedro, n.º 122, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de José Carlos Dias Teixeira de 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 qualquer falta involuntariamente cometida.
 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM DIAS DE SEABRA
Faleceu no dia 17 de fevereiro com 71 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Estrada Nacional 209, n.º 3349, Lordelo, Pare-
des. Era casado com Maria Luísa Freire Mieiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM 
RAMOS DE SOUSA (ALEMÃO)
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 73 anos. 
Era natural de Recife-Brasil e residente  
na Rua do Cedro, nº. 50, Paredes. 

Era casado com Maria Lúcia de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 2 de março às 19 horas na Igreja Ma-
triz de Paredes, agradecendo, também desde já a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

PAREDES

FALECEU

JÚLIA MOREIRA 
DE BARROS
Faleceu no dia 13 de fevereiro com 70 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 
na Av. da Telha, n.º 998, Duas Igrejas , Paredes. 

Era casada com Manuel Moreira de Bessa.

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

MARIA 
ADELAIDE FERREIRA
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 92 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente 
na Rua Antero Ferreira Leal, nº. 2487, Lordelo, 

Paredes. Era viúva de António Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sábado, dia 2 de março às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, 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
LORDELO / PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE 
PEREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 26 de fevereiro com 83 anos.  
Era natural de Duas Igrejas – Paredes e  
residente na Rua da Saudade, nº. 25, Paredes. 

Era casada com Henrique Ribeiro Coelho Duarte.

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 segunda-feira, dia 4 de março às 19 horas na 
Igreja Matriz, Paredes, agradecendo, também desde já a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

ANTÓNIO RIBEIRO BASTO
Faleceu no dia 16 de fevereiro com 86 anos.  
Era natural de Fregim-Amarante e residente 
na Rua de S. José, nº. 196, Paredes. Era casado 
com Maria de Fátima Alves Teixeira.

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária 

(Gerência	de	Miguel	Teixeira	do	Couto,	filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto) 

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

PAREDES

FALECEU

JORGE MANUEL  
MOREIRA QUINTAS
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 56 anos. Era 
natural de Mouriz-Paredes e residente na Rua 
das Campinas, nº.6, Cete, Paredes. Era casado 

com Maria Luísa de Carvalho Ribeiro Quintas.

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, ParedesTlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
CETE / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA PINTO
Faleceu no dia 17 de fevereiro com 98 anos. 
Era natural de Meinedo-Lousada e residen-
te na Rua Dr. José Leite Vasconcelos, nº. 94, 
Paredes. Era viúvo de Maria Carolina Barbosa 

de Magalhães.

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, ParedesTlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARIA DE LURDES 
MENDES
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 88 anos. 
Era natural de Vila Boa de Quires-Marco de 
Canaveses e residente na Rua Cristo Rei, nº.76, 

Gandra, Paredes. Era viúva de António Caetano 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, ParedesTlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
GANDRA / PAREDES

FALECEU

MARIA CELESTE 
COELHO DE BARROS
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 82 anos.  
Era natural de Vilela-Paredes e residente  
na Rua da Estrada Velha, n.º 217, Vilela,  

Paredes. Era viúva de Manuel Monteiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 1 de março, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

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

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

FALECEU

MARIA RITA 
LEÃO DE MATOS
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 84 anos. 
Era natural de Eiriz – Paços de Ferreira  
e residente na Rua do Agricultor, nº. 22,  

Vilela, Paredes. Era viúva de António Machado Coelho Leal.

AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também bem 
que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 1 de março, 
pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Vilela, Paredes. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.
 

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

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

FALECEU

MARIA EMÍLIA DOS 
SANTOS FERREIRA NUNES
Faleceu no dia 22 de fevereiro com 82 anos. 
Era natural de Cristelo – Paredes e residente 
na Rua José Ribeiro da Silva, nº. 12, Cristelo, 

Paredes. Era casada com Luís Gonzaga da Rocha Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada sexta-feira, dia 1 de março às 19 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

ANTÓNIO MANUEL 
BAPTISTA PINTO
Faleceu no dia 18 de fevereiro com 55 anos.  
Era natural de Ferreira- Paços de Ferreira  
e residente em Vilela, Paredes. Era casado  

com Maria de Lurdes de Bessa Martins da Cruz 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

VILELA / PAREDES

FALECEU

MARIA CAROLINA 
MOREIRA PINTO
Faleceu no dia 16 de fevereiro com 60 anos. 
Era natural de Lodares-Lousada e residente 
em Louredo, Paredes. Era casada com Basílio 

Manuel Nunes Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente Fernando 

Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

FALECEU

ROSA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 13 de fevereiro com 78 anos. Era 
natural de Baltar-Paredes e residente na Rua 
Imaculado Coração de Maria, nº. 94, Irivo, Pena-
fiel.	Era	casada	com	Manuel	Meireles	Pinto.

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária 

(Gerência	de	Miguel	Teixeira	do	Couto,	filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto) 

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

IRIVO / PENAFIEL

Gasóleo Aquecimento

FALECEU

EULÁLIO 
FERREIRA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 18 de fevereiro com 85 anos. 
Era natural de Matosinhos e residente na Av. 
dos Bombeiros Voluntários, nº. 1356, 1º Baltar, 

Paredes. Era viúvo de Maria Simone Batista da Costa Oliveira.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços -  

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE 
ANDRADE PEREIRA
Faleceu no dia 21 de fevereiro com 95 anos. Era 
natural de Baltar-Paredes e residente na Rua 
Lameiro do Cabo, nº. 907, Baltar, Paredes. Era 

viúva de Augusto Ferreira.

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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