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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

J
oaquim Ramos Souza ficará para 
sempre na nossa memória pela alcu-
nha que recebeu quando jogava fute-

bol: “Alemão”. Nasceu em 1945, no Recife, 
Pernambuco, Brasil, filho mais novo, entre 8 
irmãos de sangue e outros tantos de criação, 
de abastado fazendeiro. Desde cedo come-
çou a trabalhar para ajudar o seu pai na fa-
zenda, mas sempre que podia ia dar gosto ao 
seu sonho, que era jogar futebol. O pai não 
gostava, mas aos 13 anos foi jogar futebol no 
clube Santa Cruz, e trabalhava no Hospital 
local, a que a família estava ligada. Aos 16 
anos já tinha a carteira de Jogador Profissio-
nal da Confederação Brasileira dos Despor-
tos e jogou em vários clubes, tendo conquis-
tado o diploma de melhor marcador do Norte 
/ Nordeste. Casou aos 19 anos com Maria 
Lúcia, de quem teve 3 filhos, o primeiro nasci-
do no Recife, o segundo em Aveiro, e a filha já 
nasceu em Paredes. Pelo seu sucesso foi 
transferido em 1971, com 26 anos, para o 
Beira-Mar, em Portugal, onde mostrou a sua 
grandeza futebolística, tendo mais tarde pas-
sado pelo Sporting Clube da Covilhã, onde foi 

homenageado com publica-
ção em livro, e por Espinho, 
Lourosa, Bragança, Marco 
de Canavezes e Paredes. Foi 
treinador no Marco, Pare-
des, Paço de Sousa, Vila Meã, 
Cristelo, Gandra e em Baltar, 
onde granjeou elevada esti-
ma. Nos últimos anos da car-
reira de futebolista já exer-
cia também a profissão de 
massagista, que continuou a 
exercer todos os dias, até aos 
sábados e domingos, para dar resposta aos 
inúmeros clientes que o procuraram ao longo 
dos anos, vindos de todos os cantos do país. 
Ajudou pessoas que assim já não precisaram 
de ser operadas. Sem formação académica, 
fazia verdadeiros “milagres” e inspirou o seu 
próprio filho que se tornou fisioterapeuta e 
com quem criou uma clínica. Pelo aniversá-
rio, no Natal de 2018, durante uma visita à 
família no Brasil, sentiu-se doente. Regres-
sou de imediato a Portugal. Era um tumor e já 
não era operável. Apesar do acompanha-

mento médico acabou por 
falecer em Fevereiro de 
2019. Perdeu-se um Mestre, 
um benemérito e um grande 
senhor de bom trato. Defi-
nia-se como pessoa com ale-
gria de viver e rejeitava tris-
teza. Adorava cantar músi-
cas brasileiras durante horas 
e fazia batuque numa porta 
ou mesa. Era cativador, brin-
calhão e contador de piadas 
com a família, amigos e clien-

tes. Era generosamente humilde, inteligente, 
respeitador e educado, com personalidade 
vincada, generoso na dádiva aos necessita-
dos e no apoio à família. Afirmava que o gran-
de orgulho e a herança a deixar aos seus fi-
lhos e netos era a sua história de vida no fute-
bol, no Brasil e em Portugal, e a estima 
conquistada. Devoto da Senhora da Concei-
ção, todos os anos, no dia 8 de Dezembro, 
lançava um ramo de rosas ao mar, com a in-
tenção de que elas fossem ter ao Brasil. Acre-
ditamos que esteja junto Dela.

Joaquim Ramos Souza (“Alemão”)

POR: GASTÃO MOREIRA

T
udo deve ser realizado a seu tempo.

Todas as coisas têm o seu tempo, e tudo o que exis-

te debaixo dos céus tem a sua hora.

Há tempo para nascer e tempo para morrer;

Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou;

Tempo para matar e tempo para dar vida;

Tempo para destruir e tempo para edificar;

Tempo para chorar e tempo para rir;

Tempo para se afligir e tempo para dançar

Tempo para espalhar pedras e tempo para as juntar;

Tempo para dar abraços e tempo para se afastar deles;

Tempo para adquirir e tempo para perder;

Tempo para guardar e tempo para atirar fora;

Tempo para rasgar e tempo para coser;

Tempo para calar e tempo para falar;

Tempo para amar e tempo para odiar;

Tempo para a guerra e tempo para a Paz

Não, não foi na internet que colhi esta palavras e aposto que 

ficariam muito surpreendidos se eu fizesse já o “spoil” da minha 

fonte. Mas haverá, no futuro, tempo para isso.

Mas, pergunto eu, será que há tempo para tudo?

Então porque nos parece sempre que não temos tempo para 

nada e está sempre a faltar-nos o tempo?

Pergunta para os comuns mortais, porque, depois, há gente 

intemporal, ou para quem o tempo pouco significa, como o nos-

so Cristiano Ronaldo de quem um artigo de internet a propósito 

da noite mágica de quarta feira diz que ele pergunta “quanto 

tempo o tempo tem”, mas que conclui dizendo que ele é de um 

tempo à parte.

E, de facto, é.

Como também o Progresso de Paredes para o qual se apro-

ximam novos tempos, mais coloridos.

Não é preciso apressar o tempo…

Esse tempo está para chegar. 

Em breve, prometo.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

E é tempo de tudo ficar mais colorido!

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

www.clinica-anasilva.pt

facebook.com/clinicanasilva

tel. 255 073 270

1. Beba água! Muitas vezes confundi-
mos sede com fome. Um corpo hidra-
tado é um corpo saciado.

2. Coma fruta, legumes, leguminosas, 
cereais integrais e sementes. São fon-
tes de fibra e esta consegue ajudar-nos 
a controlar o apetite.

3. Faça exercício físico. Este deve ser 
adaptado a si, às suas capacidades, es-
tado de saúde e condição física. Quan-
do fazemos exercício físico, libertamos 
mais serotonina, uma hormona do 
bem-estar. Esta influencia o humor, 
sono, a libido e o apetite!

4. Durma bem! Não é só importante a 
quantidade mas também a qualidade 
do sono.

5. Evite o stress! É costume procurar 
aliviar o stress na alimentação, na bus-
ca de "comida de conforto" que nor-
malmente tem elevada quantidade de 
açúcar e gordura. Quando comemos 
esse tipo de alimentos, a sensação de 
prazer é uma realidade, mas muito cur-
ta e por vezes é sucedida por uma nova 
vontade de consumir.

6. Distraia-se. Muitas vezes comemos 
porque não temos nada para fazer. 
Aproveite o seu tempo livre para fazer 
algo que lhe dê prazer como por exem-
plo ler, ver filmes/séries, passear, fazer 
exercício físico, etc.

7. Aumente o consumo de proteína. 
Atenção, mais propriamente, ao pe-
queno-almoço e lanches intermédios, 
pois às refeições principais é bastante 
fácil de se consumir. Boas fontes de 
proteína podem ser os laticínios ma-
gros (leite magro, iogurtes magros sem 
adição de açúcar e queijos magros), 
ovo, carne/peixe, leguminosas, ce-
reais, sementes e frutos secos.

8. Estabeleça horários para as suas re-
feições e não deixe um intervalo dema-
siado grande entre elas (>3h30). 
Quando facilitamos, o apetite pode vir 
em dobro e em vez de nos saciarmos 
com o suficiente, lá vem mais um acrés-
cimo que não era suposto.
Resumidamente, ter apetite é natural, 
mesmo por alimentos ditos menos 
saudáveis. Então, neste caso, o truque 
é saber como o controlar e evitar que 
se repita por um grande número de ve-
zes. Ter como base uma alimentação e 
hábitos saudáveis é mesmo o melhor 
remédio.

Dicas para  
controlar o apetite:
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Bomba de Carnaval rebenta mão a jovem de Beire
Um jovem de 20 anos so-

freu ferimentos graves na 
mão direita ao manusear 
uma bomba de Carnaval, no 
dia 4 de março, em Beire, 
Paredes.

A vítima que perdeu três 
dedos ainda permanece in-
ternada no Hospital de S. 
João. 

O incidente aconteceu 
pouco depois das 19.30 ho-

ras, na Rua dos Magalhães, 
em Beire, quando, depois de 
sair do trabalho, o funcioná-
rio de uma empresa de mobi-
liário manuseou uma bomba 
de Carnaval, provocando o 

seu rebentamento e causan-
do-lhe ferimentos graves na 
mão direita.

O jovem foi assistido no 
local pelos Bombeiros Volun-
tários de Paredes e pela am-

bulância de Suporte Imedia-
to de Vida (SIV) de Valongo, 
tendo sido transferido para o 
Hospital de São João, no Por-
to, onde foi sujeito a uma in-
tervenção cirúrgica.

Refira-se que durante a 
operação "Carnaval em Se-
gurança 2019", levada a cabo 
no país, a PSP apreendeu 
m a i s  d e  2 8 0 0  a r t i g o s 
pirotécnicos.

Millennium de Gandra  
assaltado à marretada
CRIME. Este foi o segundo assalto, no espaço de 10 dias, 
a um banco no concelho de Paredes.

Q
uatro homens 
encapuzados, 
m u n i d o s  d e 

uma arma de fogo e marre-
tas, assaltaram no dia 4 de 
março, a dependência 
b a n c á r i a  d o  B C P 
Millennium em Gandra. 
Dez dias antes, o alvo dos 
larápios, foi o Novo Banco 
em Lordelo. 

Em Gandra, o assalto 
aconteceu cerca do meio 
da tarde (16h45), tendo os 
ladrões fugido com um sa-
co de dinheiro numa viatu-
ra, um Volvo C30, que foi 
posteriormente encontra-
da já carbonizada nas ime-
diações do estádio do 
Aliança FC Gandra. O car-
ro terá sido roubado por 
carjacking em Lousada.

A matrícula da viatura 
utilizada no assalto era fal-
sa e pertencia a outro veí-
culo, também roubado.

As autoridades suspei-
tam do envolvimento de 

mais pessoas, que terão 
levado um carro para jun-
to do estádio de futebol, 
no qual todos fugiram para 
parte incerta.

Já em 2016, um homem 
entrou naquela depen-
dência e, de arma em pu-
nho, ameaçou os funcioná-
rios, e roubou uma quantia 
n ã o  d i v u l g a d a  e m 
dinheiro. 

A GNR esteve no local, 
mas a investigação passou 
para a alçada da PJ do 
Porto.

GANG ENTRA PELA

JANELA E ASSALTA 

NOVO BANCO 

DE LORDELO

Um grupo de pessoas 
entrou pela janela da Insti-
tuição Novo Banco de Lor-
delo, em Paredes, durante 
a noite de 20 de fevereiro, 

p a r a  p r o c e d e r  a  u m 
assalto. 

Não se sabe ao certo 
qual a quantia que leva-
ram, se é que levaram al-
gum dinheiro.  A entidade 
bancária remeteu-se ao 
silêncio. 

António Orlando  | texto

PUB

Memória
O assalto a  uma 

carrinha de valo-

res ocorrido a 11 

de novembro de 

2000, em Lordelo, 

continua a ser re-

cordado como o 

roubo mais violen-

to de que há me-

mória no concelho. 

Na ocasião, duran-

te o assalto um se-

g u r a n ç a  f o i 

baleado. 

F
O

T
O

: D
R
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Trabalhadores da Conservatória de Paredes 
protestaram por falta de condições
MANIFESTAÇÃO. Funcionários queixam-se de falta de segurança. Cidadãos com mobilidade reduzida atendidos no corredor do 
rés-do-chão por avaria da plataforma de cadeira de rodas de acesso à Conservatória.

T
rabalhadores da 
Conservatória do 
Registo Civil  de 

Paredes manifestaram-se 
em protesto contra a "falta 
de condições de trabalho a 
que estão sujeitos, com cla-
ros prejuízos para os uten-
tes". O protesto decorreu, 
no dia 1 de março, à porta 
do edifício onde está sedia-
da a Conservatória. 

Os trabalhadores dizem-
-se insatisfeitos com a "falta 
de privacidade no atendi-
mento dos cidadãos, com a 
não existência de climatiza-
ção, falta de saídas de emer-
gência e com o mau estado 
de conservação das casas 
de banho”, explica Henrique 
Guimarães, presidente do 
Conselho Diretivo Regional 
Norte do Sindicato dos Tra-
balhadores dos Registos e 
do Notariado (STRN).

A manifestação de des-
contentamento, que decor-
reu fora do horário de aten-
dimento - entre as 08h00 e 
as 09h00 para não prejudi-
car o atendimento dos cida-
dãos, segundo o sindicato – 
teve como objetivo exigir à 
tutela a resolução dos pro-
blemas que a Conservatória 
de Paredes tem registado.

Os trabalhadores con-
testaram ainda o facto de a 
plataforma de cadeira de 
rodas de acesso à Conser-
vatória estar avariada há 
mais de três meses sem que 
ninguém se preocupe em 
resolver o problema. A ava-
ria está a obrigar que os car-
tões do cidadão sejam "fei-
tos no corredor às pessoas 
de mobilidade reduzida".

Por outro lado, os fun-
cionários queixam-se de 
falta de segurança. “A reco-
nhecida falta de condições 

de trabalho, já levou a que 
uma trabalhadora tivesse 
sido bloqueada fisicamente 
’mano a mano’ dentro do 
seu posto de trabalho por 
um utente, razão pela qual 
urge a presença permanen-
te de um agente da GNR na 
Conservatória do Registo 
Civil de Paredes”, apela o 
sindicato.

António Orlando  | texto

PUB

As queixas  
- Instalações inadequadas, que prejudicam a privacidade 

no atendimento dos cidadãos que ali se dirigem, bem como 

deficiências em matéria de higiene, saúde e segurança para 

os trabalhadores e cidadãos que usam os serviços;

- A inexistência de uma plataforma de cadeira de rodas de 

acesso à Conservatória ( que está inoperacional há três 

meses), privando os cidadãos de mobilidade reduzida de se 

dirigirem à mesma e assim poderem realizar pessoalmente 

os seus pedidos de registo, sendo que parte deles exige im-

perativamente a sua presença, o que obriga a que estes 

utentes sejam atendidos no corredor, sem qualquer 

privacidade;

- Iluminação em mau estado, chegando ao cúmulo de ter de 

ser os próprios utentes a oferecer lâmpadas e mesmo ca-

netas aos funcionários;

-  Casas de banho num estado deplorável de conservação, 

assim como as cadeiras das instalações. Em causa está ain-

da a falta de climatização, com os trabalhadores sujeitos 

aos extremos das temperaturas de Inverno e de Verão e a 

falta de saídas de emergência.
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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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Câmara “aconselhada” a não aceitar  
transferência de competências na educação
DESCENTRALIZAÇÃO. A transferência de competências na 
área da Educação será votada pelo Executivo e submetida à 
aprovação da Assembleia Municipal a realizar em abril. 

O 
Conselho Muni-
cipal de Educa-
ção de Paredes 

em reunião extraordinária 
realizada no dia 11 de março, 
aprovou por unanimidade 
um parecer que sugere a re-
cusa da transferência de 
competências do sector da 
educação, em 2019, para os 
órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais.
Uma das principais justifi-

cações que sustentaram a re-
cusa de transferência de com-
petências é a de que “há ainda 
muita informação em falta 
para apoiar uma tomada de 
decisão quanto à transferên-
cia de competências na área 
da Educação já no ano de 
2019”, adiantou fonte munici-
pal. Por outras palavras, o Go-
verno quer transferir compe-
tências, mas ainda não disse, 
com clareza, qual é o montan-
te financeiro que pretende 
transferir para as câmaras de 
modo a que estas últimas en-
tidades passem a gerir o uni-
verso escolar municipal. 

Refira-se que os diretores 
dos agrupamentos escolares 
de Paredes em reunião ante-
rior com o Vereador do Pe-
louro da Educação, Paulo Sil-
va, “já tinham concordado 
que na falta de informação 
que apoie uma tomada de de-
cisão fundamentada e cons-
ciente, deverá o Município 
não aceitar a transferência 
de competências no ano de 
2019”.

A reunião do Conselho 
Municipal da Educação foi 
presidida pelo Presidente do 
Município, Alexandre Almei-
da, no Salão Nobre do Edifí-
cio dos Paços do Concelho, 
com dois pontos em agenda. 

No seguimento da apro-

vação da ata da reunião ante-
rior foi analisada e votada a 
proposta do Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, 
que concretiza a transferên-
cia de competências para os 
órgãos municipais e para as 
entidades intermunicipais 
no domínio da educação, ao 
abrigo dos artigos 11.º e 31.º 
da Lei 50/2018, de 16 de 
agosto, e que regulamenta o 
funcionamento dos conse-
l h o s  m u n i c i p a i s  d e 
educação.

De acordo com o Decre-
to-Lei 21/2019, de 30 de ja-
neiro, até 30 dias após a en-
trada em vigor do mesmo, os 
membros do Governo res-
ponsáveis pelas áreas das fi-
nanças, da educação e das 
autarquias locais remetem a 
cada uma das câmaras muni-
cipais o projeto de mapa con-
tendo os montantes do Fun-
do de Financiamento da Des-
centralização a transferir 
para os municípios no ano de 
2019, “o que ainda não se 
verificou”.

A transferência de com-
petências na área da Educa-
ção será votada pelo Executi-
vo e submetida à aprovação 
da Assembleia Municipal a 
realizar em abril. O parecer 
negativo do Conselho Muni-
cipal da Educação deverá ser 
r e s p e i t a d o  p e l o  p o d e r 
político.

António Orlando  | texto

PUB

Saber mais

O que propõe o 
governo 

Os municípios deverão 
participar no planea-
mento, gestão e reali-
zação de investimen-
tos nos estabeleci-
mentos públicos de 
educação e de ensino 
integrados na rede pú-
blica dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico, se-
cundário, incluindo o 
profissional.
Na rede pública de 
educação pré-escolar 
e de ensino básico e se-
cundário, deverão as-
segurar o transporte 
escolar, as refeições 
escolares e a gestão 
dos refeitórios.
Deverão ainda apoiar 
beneficiários da ação 
social escolar e recru-
tar e gerir o pessoal 
não docente.
Um documento prepa-
ratório do Governo 
estima que as autar-
quias assumam a res-
ponsabil idade por 
43.262 funcionários, 
996 estabelecimentos 
e 3.552 edifícios. Em 
Paredes, a transferên-
cia de competências 
na educação implicará 
a duplicação do núme-
ro de funcionários da 
câmara.
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Investigadores europeus vieram conhecer 
boas práticas da indústria do mobiliário
CIÊNCIA. Iniciativa decorreu no CTIMM – Centro Tecnológico da Indústria da Madeira e Mobiliário.

O 
Instituto Nacio-
n a l  d e  S a ú d e 
Doutor Ricardo 

Jorge promoveu, em Pare-
des, no Centro Tecnológico 
da Indústria da Madeira e 
Mobiliário (CTIMM), um en-
contro internacional que jun-
tou cerca de 75 investigado-
res de 35 Países, incluindo 
todos os países da União Eu-
ropeia, e representantes da 
Macedónia, Islândia, Israel, 
Turquia, Sérvia, Noruega e 
Montenegro.

A iniciativa de networking 
denominado “Ações COST” 
realizou-se no dia 28 de feve-
reiro, com o propósito de 
promover a integração e en-
riquecimento das diversas 
comunidades científicas, 
proporcionar a maximização 
do investimento em investi-
gação e desenvolvimento.

Neste encontro interna-
cional foi debatido o tema da 
acessibilidade do ambiente 
construído para os idosos, 
integrando soluções de TIC 
– Tecnologias de Informação 
e Comunicação, design ergo-
nómico, tendo em considera-
ção as necessidades de saúde 
d o s  s e n i o r e s  m a i s 
dependentes.

Segundo os promotores 
da iniciativa, “nestes encon-

tros científicos pretende-se 
analisar e discutir os avanços 
no desenvolvimento do co-
nhecimento científico, cons-
tituindo uma oportunidade 
única para que investigado-
res de uma forma livre, aber-
ta e em conjunto, desenvol-
vam as suas ideias e iniciati-
vas”. A escolha de Paredes 

prende-se com o desenvolvi-
mento da indústria do mobi-
liário que alia ao design, in-
vestigação e desenvolvimen-
t o  d e  n o v o s  p r o d u t o s 
adaptados à condição dos 
seniores. A comunidade de 
investigadores presente em 
Paredes teve a oportunidade 
de visitar a empresa Famo.

A abertura dos trabalhos 
foi presidida pelo autarca 
Alexandre Almeida que agra-
deceu à organização ter es-
colhido Paredes para realizar 
este encontro internacional, 
“é uma honra a candidatura 
portuguesa ter sido aceite e 
distinguida em relação a mui-
tas outras propostas”, disse.

António Orlando  | texto

Alberto Pereira Leite reeleito para novo triénio na ASEP
A Associação de Empresas 

de Paredes (ASEP) reelegeu 
no dia 1 de março a equipa de 
Alberto Pereira Leite para um 
novo mandato à frente da As-
sociação patronal de empre-
sários paredenses fundada em 
2016. 

Na celebração do III Ani-

versário da instituição, que 
decorreu no dia 2 de março, na 
Casa da Cultura, foi dada pos-
se ao novo elenco diretivo que 
na prática se mantém o mes-
mo. A Assembleia Geral, a Di-
reção e o Conselho Fiscal 
mantêm os seus presidentes: 
Jorge Malheiro, Alberto Pe-

reira Leite e Silvestre Carnei-
ro, respetivamente.

Alberto Pereira Leite, na 
ocasião, enalteceu o papel da 
instituição para a economia do 
concelho e como “plataforma 
colaborativa, elogiando a capa-
cidade de trabalho e de relacio-
namento que a Associação vai 

construindo com os empresá-
rios e com todas as forças ‘vivas’ 
do concelho e da região”, refe-
rindo a título de exemplo, a Pre-
sidência do Conselho Empresa-
rial do Porto, a AEP – Associa-
ção Empresarial de Portugal e a 
Câmara Municipal de Paredes.

O presidente reeleito falou 

dos desafios e projetos para o 
futuro e da necessidade de tor-
nar as empresas do concelho 
cada vez mais competitivas, re-
ferindo como marco na estraté-
gia para este triénio o desafio do 
comércio digital. O Presidente 
da Câmara, Alexandre Almeida, 
que foi um dos fundadores da 

ASEP tendo desempenhado o 
cargo de Presidente do Conse-
lho Fiscal ao qual renunciou 
após as eleições autárquicas, 
disse contar “com o empenho e 
colaboração da ASEP” para a 
implementação de projetos fu-
turos de relevância para o mun-
do empresarial em Paredes.
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Câmara aprova ARU em todo o concelho
AUTARQUIA. Alexandre Almeida confessa vergonha que passa nas reuniões do Conselho Metropolitano do Porto por a Câmara de 
Paredes ser a mais atrasada na execução do PEDU. Autarca anunciou, igualmente, internet grátis nas Cidades do concelho.

O 
Executivo Mu-
nicipal de Pare-
d e s  a p r o v o u 

em reunião realizada nos 
Paços de Concelho, no dia 
7 de março de 2019, a ex-
tensão das Áreas de Reabi-
litação Urbana (ARU) a to-
das as freguesias do conce-
l h o .  A  p r o p o s t a , 
apresentada pela maioria 
socialista, foi aprovada por 
unanimidade.

Até agora as ARU limita-
vam-se aos seis (principais) 
núcleos urbanos do conce-
lho: Centro Histórico da 
Cidade de Paredes, Zona 
Ribeirinha da Cidade de 
Paredes, Centro Histórico 
de Lordelo, Centro Históri-
co de Rebordosa, Margens 
Ribeirinhas de Lordelo Re-
bordosa e Centro Histórico 
de Gandra. 

“Pretendemos alargar a 
possibilidade de realização 
de obras de regeneração 
com fundos comunitários 
às restantes freguesias do 
concelho”, argumenta Ale-
xandre Almeida, Presiden-
te da Câmara de Paredes. 

Entende-se como ARU 
uma área territorialmente 
delimitada que justifique 
uma intervenção integrada 
em virtude da insuficiência, 
degradação ou obsolescên-
cia dos edifícios,  das in-
fraestruturas, dos equipa-
mentos de utilização coleti-
va e dos espaços urbanos e 
verdes de utilização coleti-
va. Neste particular as in-
tervenções deverão ser fei-
tas em face das condições 
de uso, solidez, segurança, 
estética ou salubridade. 

Todas as intervenções 
passam a estar sujeitas a 
uma operação de reabilita-
ção urbana aprovada em 
instrumento próprio ou em 
plano de pormenor de rea-
bilitação urbana.

CIDADES DE GANDRA, 

LORDELO, PAREDES 

E REBORDOSA VÃO 

TER WI-FI GRATUITA

Alexandre Almeida inter-
pelado pelo vereador do PSD 
que quis saber em que ponto “é 
que está o processo de candi-
daturas de Paredes aos fundos 
comunitários no âmbito do 
Portugal 2020”, revelou que, 
depois de o município ter rece-
bido “com espanto” a notícia de 
que não foi contemplado, visto 
que foi um dos primeiros a can-
didatar-se ao projeto Wi-
Fi4EU, da Comissão Europeia, 
recorreram da decisão. “Fize-
mos a reclamação e, na semana 
passada, recebemos a infor-
mação de que poderíamos 
avançar com a colocação de 
wi-fi em vários pontos”, reve-
lou o Presidente da Câmara.

O projeto visa promover 
gratuitamente o acesso à in-
ternet sem fios (wi-fi) em espa-
ços públicos. O apoio concedi-
do é de 15 mil euros.

As zonas a contemplar são 
o Parque José Guilherme, no 
centro da cidade de Paredes, o 
Parque do Rio Ferreira, em Re-
bordosa e Lordelo e a zona on-
de está instalada a Cespu, em 
Gandra.

VERGONHA

Sobre o pacote de candi-
daturas ao Portugal 2020, 

cuja pergunta do social-de-
mocrata Rui Moutinho suge-
ria atrasos na obtenção de 
fundos, Alexandre Almeida 
declarou que sente “vergo-
nha” em cada reunião do 
Conselho Metropolitano do 
Porto em que participa por a 
Câmara de Paredes “ser a 
mais atrasada” na execução 
do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano (PE-
DU). “A culpa é do anterior 
Executivo porque no âmbito 
do processo OLAF, o municí-
pio ficou impedido de recor-
rer a fundos comunitários”, 
começou por contextualizar. 
Depois, o autarca disse acre-
ditar que em breve arrancará 
a construção de acessibilida-
des (passeios) nas diferentes 
freguesias e depositou tam-
bém grande esperança na 
ambicionada reabilitação do 
Pavilhão Gimnodesportivo 
das Laranjeiras e da amplia-
ção do Tribunal para aumen-
tar a taxa de execução dos 
fundos comunitários no con-
celho. O autarca lembrou 
que, ainda assim, Paredes 
acaba por ter vantagem de 
poder aceder ao regime de 
overbooking que permitirá a 
abertura de concursos para 
projetos que possam ser fi-
nanciados se a verba ante-
riormente alocada a outras 
operações acabe por não ser 
utilizada.

SUBSÍDIOS

A Câmara de Paredes apro-
vou, por unanimidade, a atri-
buição de um subsídio de 50 mil 
euros à Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes para aquisição de 
uma ambulância. A verba agora 
deliberada segundo o presi-
dente da autarquia, será paga 
em 10 meses. “Na próxima reu-
nião de executivo, virá a pro-
posta de um subsídio de igual 
montante também para uma 
ambulância para os Bombeiros 
Voluntários de Cete e, também, 
para um apoio às pavimenta-

ções que foram feitas no quar-
tel dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar”, justificou o autarca.

O Executivo aprovou ainda 
atribuição de subsídios de 500 
euros à Radio Ritmos para a 
realização da Festa do Tremo-
ço – Dia do Emigrante, de 750 
euros à Associação Empresas 
de Paredes (ASEP) para a reali-
zação do Primavera Festival da 
Flor e de um apoio, não quanti-
ficado, ao Núcleo de Árbitros 
do Vale do Sousa para aquisi-
ção de uma máquina de filmar 
e uma televisão para apoio à 
formação. 

António Orlando  | texto

PUB
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FUTEBOL

JORNADA    26 ª JOR. 

16/03
M. G. Costa vs ISC Sobreirense

17/03
Vandoma vs Campo Lírio

JORNADA 24ªJOR. 
  02/03

ADC Frazão 2-3 Monte Córdova

Leões Seroa 0-2 ISC Sobreirense

GDC Ferreira 8-0 Escola Futebol 115
  03/03

FC Pedras Rubras B 3-1 Codessos

Vandoma 1-1	 Perafita	B

ADR S. Pedro de Fins 6-0 Campo Lírio

Sp. Cruz 0-2 AC Gervide
 31/03

Sporting S. Vitor ANU 1º Maio Figueiró

JORNADA 25ªJOR. 
  09/03

Perafita	B	 0-3 FC Pedras Rubras B

Codessos 2-3 ADC Frazão

Monte Córdova 2-1 Leões Seroa

Campo Lírio 3-1 Sp. Cruz

1º Maio Figueiró 2-2 ADR S. Pedro de Fins

  10/03

ISC Sobreirense 0-0 GDC Ferreira

Escola Futebol 115 0-4 M. Gomes da Costa

AC Gervide 3-2 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 50 22

2 FC Pedras Rubras B 46 23

3 Vandoma 43 23

4 GDC Ferreira 43 22

5 Monte Córdova 42 22

6 ADR S. Pedro de Fins 40 22

7 AC Gervide 38 21

8 Sp. Cruz 37 22

9 M. Gomes da Costa 26 22

10 Leões Seroa 23 22

11 Campo Lírio 22 21

12 Codessos 21 22

13	 Perafita	B	 17 22

14 ADC Frazão 17 22

15 Escola Futebol 115 15 23

16 1º Maio Figueiró 10 21

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

PUB

Quinzenalmente  com toda  
a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal

JORNADA    23 ª JOR. 

17/03

UD Torrados vs CCD Sobrosa

FC Parada vs Lixa B

Aliados Lordelo B vs USC Baltar

JORNADA    24 ª JOR. 

24/03

AJM Lamoso vs FC Parada

CCD Sobrosa vs AD Lustosa

SC Salvadorense vs Aliados Lordelo B

USC Baltar vs AD Várzea FC

JORNADA 21ªJOR. 
  02/03

Lousada B 2-1 AD Várzea FC

  03/03

Raimonda 2-0 CCD Sobrosa

AJM Lamoso 1-0 Lixa B

FC Parada 2-0	 Citânia	de	Sanfins

UD Torrados 0-0 FC Lagares

Penamaior 3-2 USC Baltar

AD Lustosa 1-2 SC Salvadorense

Baião B 1-3 Aliados Lordelo B

JORNADA 22ªJOR. 
  09/03

Lixa B 1-1 Raimonda

AJM Lamoso 4-2 Baião B

  10/03

CCD Sobrosa 0-1 FC Parada

Citânia	de	Sanfins	 0-2 UD Torrados

FC Lagares 4-1 AD Lustosa

USC Baltar 1-3 Lousada B

SC Salvadorense 2-1 Penamaior

AD Várzea FC 1-1 Aliados Lordelo B

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Lagares 50 22

2 SC Salvadorense 45 22

3 Lousada B 44 22

4	 Citânia	de	Sanfins	 42 22

5 UD Torrados 39 22

6 AD Várzea FC 32 22

7 Aliados Lordelo B 30 22

8 USC Baltar 28 22

9 FC Parada 27 22

10 Raimonda 27 22

11 Lixa B 25 22

12 Penamaior 24 22

13 CCD Sobrosa 24 22

14 AJM Lamoso 22 22

15 AD Lustosa 15 22

16 Baião B 12 22

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA 26ªJOR. 
  02/03

Baião 3-2 Vila Meã

Lixa 4-3 Lousada

Aliados Lordelo 1-1 Sousense

Barrosas 0-2 Rebordosa AC

CD Sobrado 1-0 Aliança de Gandra

Freamunde 0-1 S. Pedro da Cova

Tirsense 1-0 Vila Caiz

Gondomar B 1-0 FC Vilarinho

 03/03

SC Nun´Álvares 2-0 Ermesinde 1936

JORNADA 27ªJOR. 
  10/03

Rebordosa AC 2-1 Baião

Vila Meã 1-1 Lixa

Lousada 0-2 Aliados Lordelo

Ermesinde 1936 0-2 Barrosas

Aliança de Gandra 1-4 SC Nun´Álvares

S. Pedro da Cova 3-0 Tirsense

Vila Caiz 1-1 Gondomar B

FC Vilarinho 2-1 CD Sobrado

Sousense 1-2 Freamunde

JORNADA    28 ª JOR. 
17/03
Aliados Lordelo vs Vila Meã
Lixa vs Rebordosa AC
SC Nun´Álvares vs FC Vilarinho
Barrosas vs Aliança de Gandra

JORNADA    29 ª JOR. 

24/03

Rebordosa AC vs Aliados Lordelo

Al. Gandra vs Baião

Vila Caiz vs SC Nun´Álvare

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 59 27

2 Freamunde 50 27

3 Tirsense 50 27

4 Aliados Lordelo 49 27

5 S. Pedro da Cova 46 27

6 Lixa 44 27

7 Sousense 42 27

8 Lousada 40 27

9 Gondomar B 35 27

10 Vila Meã 33 27

11 Barrosas 33 27

12 Aliança de Gandra 32 27

13 CD Sobrado 31 27

14 FC Vilarinho 26 27

15 Ermesinde 1936 25 27

16 Vila Caiz 24 27

17 SC Nun´Álvares 21 27

18 Baião 16 27

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

JORNADA 24ªJOR. 
  02/03

Marítimo B 7-1 Sp. Mêda

 03/03

Leça 1-0 U. Madeira

Penalva Castelo 0-1 Águeda

SC Coimbrões 2-1 Gafanha

Sp. Espinho 1-1 Amarante FC

Lusitânia Lourosa 0-0 AD Sanjoanense

Cesarense 1-2 FC Pedras Rubras

Paredes 0-0 Gondomar

Cinfães 0-0 Lusitano FCV

JORNADA 25ªJOR. 
  10/03

Gafanha 1-3 Lusitânia Lourosa

Sp. Mêda 1-4 Paredes

AD Sanjoanense 5-0 Penalva Castelo

Gondomar 1-0 Leça

Águeda 2-2 Cinfães

Lusitano FCV 1-0 Sp. Espinho

Amarante FC 1-0 Marítimo B

FC Pedras Rubras 1-0 SC Coimbrões

U. Madeira 1-0 Cesarense

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Gondomar 49 25

2 Lusitânia Lourosa 47 25

3 Lusitano FCV 44 25

4 AD Sanjoanense 44 25

5 Sp. Espinho 42 25

6 Paredes 41 25

7 Águeda 39 25

8 Amarante FC 38 25

9 Marítimo B 37 25

10 SC Coimbrões 36 25

11 U. Madeira 35 25

12 FC Pedras Rubras 31 25

13 Cinfães 28 25

14 Gafanha 28 25

15 Leça 26 25

16 Penalva Castelo 24 25

17 Cesarense 19 25

18 Sp. Mêda 1 25

JORNADA    26ª JOR. 
17/03
Paredes vs Águeda

JORNADA    27ª JOR. 
24/03
Lusitano FCV vs Paredes

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

Sobre Futebol

O futebol português 
não passa pelos melhores 
dias.  Nos últimos anos 
t e m - s e  v i s t o  c a d a  ve z 
mais uma luta titânica en-
tre FC Porto e Benfica 
pelo domínio. E a agressi-
vidade na comunicação 
acaba por afetar de for-
ma terrível a reputação 
do futebol português: cá 
dentro e lá fora. Os inú-
meros programas televi-
sivos para atacar as arbi-
tragens e para esmiuçar 
os seus erros são tudo de 
mau que o futebol não 
precisa; mas dá audiên-
cias. É pena.

Estou convencido que 
é preciso reformular as 
leis do jogo. Claro que is-
so não depende das enti-
dades em Portugal, mas 
sim da FIFA e do Interna-
tional Board. Mas con-
vém que se comecem a 
congregar opiniões e fa-
zê-las lá chegar no senti-
do de facilitar a vida aos 
árbitros e acabar com a 
subjetividade na inter-
pretação das leis.  E há 
d o i s  a s p e t o s  q u e  p a ra 
mim são fundamentais e 
iriam melhorar definiti-
vamente o futebol: jogar 
a  b o l a  c o m  a  m ã o  e  o s 
foras-de-jogo.

Mão na bola ou bola na 
mão?

No meu entender,  a 
forma mais fácil de aca-
bar com esta polémica é 
passar a punir com falta 
todas as vezes que a bola 
toque na mão, ou a mão 
toque na bola. Deixa de 
haver subjetividade, pas-
sa a ser objetivo. Haverá 
sempre opiniões contrá-
rias e dirão sempre “os do 
contra” que assim os jo-
gadores vão começar a 
rematar contra os bra-
ços/mãos dos adversá-
r i o s .  Po i s  b e m ,  é  j o g o . 
Passa a ser uma estraté-
gia. Mas deixa de haver 

s u s p e i t a s ,  c r í t i c a s  e 
comparações.

Foras-de-jogo, como 
agir?

É um tema muito difí-
cil, mas vamos por partes. 
Em primeiro lugar, e nos 
e s t á d i o s  q u e  t e n h a m 
VAR, é incrível que haja 
tantas câmaras televisi-
vas e não haja, como em 
Inglaterra, nas linhas de 
baliza. Porquê? Porque 
além de ajudar na valida-
ção de golos,  ia  ajudar 
nos foras-de-jogo. E até 
acrescentaria a coloca-
ção de uma câmara no en-
fiamento da grande área. 
Depois, tentava arranjar 
uma forma de facilitar a 
interpretação da lei, sim-
plificando e ajudando to-
dos: árbitros, jogadores e 
adeptos. Os erros prova-
velmente só acabariam 
com a tecnologia igual à 
da l inha de golo,  mas a 
sua implementação pode 
ser bem mais difícil. Inde-
pendentemente da for-
ma, interessa é discutir-
-se a situação para tentar 
reduzir a subjetividade e 
os erros.

Se o futebol ganhava 
c o m  e s t a s  m u d a n ç a s ? 
Não tenho dúvidas ne-
nhumas que sim. Se al-
gum dia vai acontecer? 
Não sei.  Se deviam ser 
t e s t a d a s ?  I s s o  e r a  o 
mínimo. 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  

em Gestão de Desporto

E que tal tentarem diminuir  
a subjetividade nas leis do jogo?

OPINIÃO
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Vitória do Nun´Alvares 
em Gandra envolta em polémica
FUTEBOL. Resultado tido como inesperado pela tribo do futebol, está a criar nublosa sobre o jogo. Direção do Aliança de Gandra 
emitiu comunicado a refutar favorecimento ao clube vizinho.

E
stá a causar polémi-
ca a vitória do SC 
Nun´Alvares, em 

Gandra, no jogo da 27ª jorna-
da da Divisão de Elite da As-
sociação de Futebol do Porto 
(AFP). 

A partida de futebol, uma 
espécie de final para equipa 
de Recarei encetar a fuga aos 
lugares de descida, terminou 
com um 1-4 favorável ao 
Nun´Álvares.

Frente a frente a frente no 
estádio da Cidade de Gandra 
no domingo, 10 de março, de-
frontaram-se o atual 12º 
classificado (Aliança de Gan-
dra) com o 17º classificado e 
penúltimo da geral (Nun´Al-
vares) da Divisão da Elite. Na 
página anterior deste jornal 
pode ler-se que a conjugação 
de resultados colocou a equi-
pa de Recarei como a grande 
vencedora da ronda 27 do 
principal campeonato da 
AFP. Os rivais abriram a boca 
de espanto.

Nas redes sociais ,  no  
r e s c a l d o  d o  A l i a n ç a  F C 
Gandra 1 Nun´Álvares 4, 
sucederam-se suspeitas de 
favorecimento desportivo o 

que levou já a direção do 
Aliança de Gandra a emitir 
um comunicado para “repu-
diar todas as insinuações 
que estão a vir a público 

quanto à verdade desporti-
va”, pode ler-se no docu-
mento publicado na página 
oficial do clube na rede de 
Facebook.

 “Quem assistiu ao jogo viu 
que o Aliança de Gandra tudo 
fez para vencer e se não o conse-
guiu foi porque nos noventa mi-
nutos o adversário foi melhor”, 

A  d i r e ç ã o  d o  A l i a n ç a 
lembra os quase 73 anos de 
“um clube sério e não pode 
pactuar com esta onda ne-
bulosa que se quer criar em 
torno de toda a estrutura do 
plantel sénior. Foi um jogo 
de futebol,  como muitos 
que o Aliança de Gandra já 
realizou esta época e que 
por infelicidade e erros co-
metidos no decorrer da par-
tir levaram ao resultado 
inesperado”, justifica.

No comunicado é tam-
bém lembrado que o Alian-
ça de Gandra, estava impe-
dido de utilizar o guarda-re-
d e s  B ra n d ã o  e  o  m é d i o 
Careca, por terem sido am-
bos expulsos no jogo da jor-
nada anterior frente ao So-
brado e os atletas Diogo Al-
meida, João Rocha, Garba, 
Carlos Daniel  e Ricardo 
Barros “que se encontram 
lesionados”.

Amândio Guimarães, pre-
sidente do Nun´Alvares, con-
frontado com a polémica pe-
lo Progresso de Paredes re-
cusou comentar o assunto.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Tiago Teixeira entra a ganhar na nova época de Karting

Tiago Teixeira,  o atual 
Campeão Nacional Shifter Sé-
nior, em karting, começou da 
m e l h o r  m a n e i r a  a  n o v a 
época. 

O arranque do campeo-
nato nacional aconteceu no 
passado fim-de-semana na 
prova levada a cabo pela As-
sociação dos Comissários de 
Desportos Motorizados do 
Estoril (ACDME) no Kartó-
dromo Internacional da Re-
gião Oeste(KIRO). Entre os 

cerca de 75 participantes, 
estava Tiago Teixeira na re-
cém-criada classe X30 Super 
Shifter Sénior, com carros 
muito potentes equipados 
com motores de 175cc.

No sábado, dia 9, e logo 
durante os treinos, Teixeira 
demonstrou um excelente 
andamento, garantindo o 
melhor crono da classe e ge-
ral. Também a manga de qua-
lificação viria a ser vencida 
pelo piloto paredense – com 
a  v o l t a  m a i s  r á p i d a 
(45,048s).

Já no domingo, Tiago Tei-

xeira não contou com um bom 
arranque e na segunda manga 
de qualificação acabou por 
ser 3º classificado – 2º classe 
Sénior. Com o segundo lugar 
da grelha na final, Tiago Tei-
xeira arrancou bem e esteve 
sempre na luta com os seus 
mais diretos adversários. Sem 
comprometer a sua prestação 
e defendendo a vitória na 
classe X30 Super Shifter Sé-
nior, o piloto Motocane termi-
nou na 2ª posição da geral.

No final, Tiago Teixeira ad-
mitiu, ainda assim, que o fim-
-de-semana acabou por ser 

positivo. “Aliás, bem melhor 
que o Open onde fui forçado 
ao abandono. Ganhei a classe 
e fui segundo da geral, o que 
deu para comprovar que é 
possível ser rápido mesmo na 
segunda posição sem tocar 
em pilotos mais lentos. O 
campeonato é longo, temos 
muitas jornadas para cumprir, 
mas o objetivo continua a ser 
o mesmo – vencer!”

Depois do Bombarral, a se-
gunda prova do Campeonato 
de Portugal de Karting decor-
rerá nos dias 13 e 14 de abril, 
no Kartódromo de Fátima.
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Livros antecipam primavera
Na véspera do mês de livros, de liberdade e de expressão sem limites, os amantes da leitura têm por estes dias novidades no que aos autores nativos da região diz respeito.  Rui Lacerda Magalhães, autor 
do livro “Bocalândia” apresenta, no próximo dia 22, na Biblioteca Municipal de Penafiel, Pratolândia. A publicação reflete um projeto articulado entre Jardins de Infância e Escola Básica de Guilhufe e 
Marecos, no concelho vizinho. Já Carlos Alberto Dias, escritor de Rebordosa, apresentou no passado dia 9, no Desing Hotel, em Paredes, Definições Volume 1, uma compilação de poemas.  O convite é, 
pois, à leitura, antecipando a chegada da primavera ou não fosse março o mês da poesia…

Livro ajuda crianças com cegueira e baixa-visão 
LANÇAMENTO. Projeto articulado entre Jardins de Infância e Escola Básica de Guilhufe e Marecos, Penafiel, dá à luz “Pratolândia”. 
Livro é apresentado a 22 de março no Museu Municipal da cidade vizinha.

P
ratolândia surge 
de um desafio fei-
to por uma criança 

a Rui Lacerda Magalhães, 
autor do livro “Bocalândia”. 
O texto apresenta a Roda 
dos Alimentos como a solu-
ção para a paz no Vale do 
Prato. As receitas do livro 
reverterão para o investi-
mento nos Jardins de Infân-
cia e Escola Básica de Gui-
lhufe e Marecos, com espe-
cial enfoque no grupo de 
crianças com cegueira e bai-
xa-visão, do qual este agru-
pamento é referência.

Pratolândia, a estória, 
que resulta das atividades 
de escrita criativa com alu-
nos do primeiro ciclo da EB 
Igreja Guilhufe introduz aos 
leitores a importância de 
uma alimentação saudável. 
O mundo imaginário do Vale 
do Prato, retratado em livro, 
encontra-se numa guerra 
entre animais e vegetais, le-
vando os pequenos leitores 
a refletir sobre os conceitos 
de tolerância, igualdade e 
inclusão social.

O livro foi ilustrado pela 
comunidade escolar dos Jar-

dins de Infância de Marecos 
e Jardim de Infância Padre 

António Rodrigues Pimen-
tel, resultou num trabalho 

coletivo de 115 Ilustradores 
e 87 Co-Autores, num total 

de nove turmas envolvidas e 
14 Professores e Educado-
r e s  d e  I n f â n c i a  c o m o 
intervenientes.

Os intervenientes no pro-
jeto “são uma equipa de pro-
fissionais de educação que 
acreditam que a escola é um 
lugar de partilha entre adul-
tos e crianças”, em que todos 
são construtores de saberes, 
“com vista a criar uma crian-
ça protagonista, investigado-
ra, capaz de descobrir os sig-

nificados das novas relações 
e de perceber os poderes de 
seus pensamentos por meio 
da síntese de todas as lingua-
gens: expressivas, comunica-
tivas e cognitivas”.

“Pratolândia” pretende, 
segundo os seus promoto-
res, alertar para a importân-
cia de hábitos alimentares 
saudáveis, hábitos de leitura 
e intervenção em sociedade 
de forma construtiva e ativa, 
constituindo-se a Escola co-
mo o fulcro da criação de se-
r e s  h u m a n o s  c a p a z e s  e 
responsáveis.

“Este livro recria e forta-
lece de forma inspirada e 
inspiradora a importância 
da roda dos alimentos onde 
´convive toda a gente´ por-
que, ́ afinal, não importa ser 
diferente! ´. Importa, sim, 
saber que uma alimentação 
saudável e equilibrada é o 
alicerce do nosso bem-estar 
e que este é a base da nossa 
felicidade”, afirma António 
Duarte Cunha, diretor do 
A E J A  n o  p r e f á c i o  d o 
Pratolândia.  

O “Pratolândia” tem lan-
çamento marcado para as 
21 horas do dia 22 de março 
de 2019 no Museu Munici-
pal de Penafiel.

António Orlando  | texto

Pratolândia 

A obra é publicada pela 
Chiado Books sob a 
chancela da Chiado 
Books KIDS, contando 
também com o apoio 
do poder autárquico 
em Penafiel, Câmara e 
Junta, e da empresa 
paredense Duplo Im-
pacto Publicidade Lda. 
A publicação, nascida 
em Guilhufe, terra na-
tal do Autor Rui Lacer-
da Magalhães, será 
distribuída pelo terri-
tório português e es-
tender-se-á ao territó-
rio lusófono, nomea-
damente no Brasil, 
Angola e Cabo Verde.
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Livros antecipam primavera
Na véspera do mês de livros, de liberdade e de expressão sem limites, os amantes da leitura têm por estes dias novidades no que aos autores nativos da região diz respeito.  Rui Lacerda Magalhães, autor 
do livro “Bocalândia” apresenta, no próximo dia 22, na Biblioteca Municipal de Penafiel, Pratolândia. A publicação reflete um projeto articulado entre Jardins de Infância e Escola Básica de Guilhufe e 
Marecos, no concelho vizinho. Já Carlos Alberto Dias, escritor de Rebordosa, apresentou no passado dia 9, no Desing Hotel, em Paredes, Definições Volume 1, uma compilação de poemas.  O convite é, 
pois, à leitura, antecipando a chegada da primavera ou não fosse março o mês da poesia…

Poemas “definidos” por Carlos Alberto Dias
LIVRO. Auditório do Paredes Design Hotel, em Mouriz, encheu para a apresentação do livro Definições, Volume 1, uma compilação 
de poemas de Carlos Alberto Dias.

D
efinições, Volu-
me 1, é, nas pala-
vras do autor, a 

primeira de várias compila-
ções de textos poéticos “in-
dicados em definir os temas 
inseridos em cada título”. Tal 
como um dicionário “arroja-
do com uma nova visão, esta 
obra desmítifica e retrata 
contextos de significados já 
conhecidos universalmente, 
aliciando o leitor a ver cada 
temática com uma nova 
perspetiva”, explica Carlos 
Alberto Dias, que aos 24 
anos se assume como “um 
jovem adulto que aprendeu 
muito, mas que não sabe na-
da”. Um bom princípio. 

Fascinado por Rebordo-
sa, “um ser humano em for-
ma de freguesia”, assim defi-
niu a sua cidade natal na 
apresentação de Definições 
e passou depois à caracteri-
zação da afirmação perante 
os leitores que foram ao Pa-
redes Design Hotel em bus-
ca de uma dedicatória per-
sonalizada: “de todos os sí-
tios que conheci, Rebordosa 
é o sítio mais humano. Em-
bora sendo uma cidade, aqui 

toda a gente se conhece 
mantém dentro de si a aldeia 
do passado”. “É imperfeita”, 
reconhece, “mas tem um po-
tencial enorme para ir bus-
car cultura em cada conver-
sa. Em Rebordosa, cidade 
com 10 mil habitantes, con-
tinua a ser-se mais grupo 
que indíviduo”, garante Car-
los Alberto Dias. 

Apresentando-se como 
escritor, guionista, composi-
tor e criador de conteúdos, 

Carlos Alberto Dias licen-
ciou-se em Ciências da Co-
municação na Universidade 
de Trás os Montes e Alto 
Douro, em Vila Real, e en-
contra-se neste momento a 
tirar mestrado em Desen-
volvimento de Projeto de 
Cinema, com especialização 
em narrativas, na Escola Su-
perior de Teatro e Cinema, 
na Amadora. 

Apaixonado pela escrita, 
gosto que começou a des-

pontar no sétimo ano de es-
colaridade, Carlos Alberto 
Dias reserva o futuro para o 
mundo da literatura ficcio-
nal e poética, para o mundo 
do cinema, na área de argu-
mentista, para o qual já ter-
minou um guião, e para to-
das as áreas que englobam 
o poder das letras. “Escre-
ver este primeiro volume é 
um grande passo de vida, de 
alguém, eu, um apaixonado 
por tudo que envolva le-

tras”, confessa. Os primei-
ros passos na escrita publi-
cada, deu-os numa coletâ-
nea relativa ao Alentejo 
publicada pela Chiado Edi-
tora. “Foi num concurso que 
não venci, mas o qual quise-
ram o meu poema junto do 
resto da coletânea relativo 
ao Alentejo. Pode parecer 
uma coisa pequena, mas 
quem sabe? Pode ser um 
prenúncio de um futuro am-
bicioso, de uma carreira 
apenas a começar”, dizia 
Carlos Alberto Dias, à data 
da publicação alentejana. O 
calendário queimou dias, 
mas não etapas. Definições, 
Volume 1, parece confirmar 
a  a n t e v i s ã o  d o  j o v e m 
rebordosense.

António Orlando  | texto

Definições,  
volume 1

sinopse

“Tudo neste mundo mere-
ce uma definição. Sem 
uma definição na sua cons-
trução inerente, deixa de 
ser palavra e, sem ser con-
textualizada como tal, tor-
na-se um conjunto de bal-
bucios sem uma linha coe-
rente, numa linguagem 
com que todos possam 
entender de modo igual. 
Essa ideia insere a minha 
perspetiva de um bom ora-
dor, como também de um 
bom ser das letras: aquele 
que adapta o seu discurso 
a qualquer público ou 
evento que se escreve.”
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Violências

D
e um momento pa-
ra o outro, o uni-
verso mediático e 

a consciência colectiva come-
çaram a falar quase obcessi-
vamente de violência. Houve 
como o acordar geral para 
uma realidade que genuína e 
crescentemente 
incomodava. 

Não se trata só das formas 
de violência banal, corrente, do 
dia-a-dia, já habitualmente ma-
nipulada e extrapolada nas pá-
ginas do Correia da Manhã e 
quejandos. Falo também das 
formas de violência social, de 
que a violência doméstica é um 
exemplo. 

Soltou-se a indignação em 
muitas bocas até agora caladas. 
O crescente número de vítimas 
e a gravidade das agressões 
certamente mobilizou novas 
vontades conscientes. Acresce 
a isto o conhecimento de deci-
sões judiciais técnica e politica-
mente insustentáveis. Um so-
bressalto surgiu. Tornaram-se 
normais expressões de repúdio 
vinculadas nas instituições as 
mais variadas.  

Mas o quadro descrito, que 
beneficia de um inusitado 
apoio de uma comunicação so-
cial massificada, e do circuns-
tancialismo de um certo tempo 
histórico, de ideias-chiclete 
mastigadas no momento e logo 
deitadas fora, não possui a coe-
rência e a claridade de uma in-
terpretação racional. As per-
guntas não são formuladas: 
Como está a nossa sociedade? 
Como chegamos aqui? Afinal o 
que move para o bem e para o 
mal o nosso presente?

Falamos de violência, mas 
devíamos falar de violências. 
Muitos apontam o dedo para 
uma forma de violência, e ao 
mesmo tempo promovendo 
outras, escondendo ou inocen-
tando outras. Violência de gé-
nero e contra as mulheres, sim. 
Mas também há outras violên-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cias. Violência contra os idosos. 
Violência contra as crianças. 
Violência e assédio laboral con-
tra os trabalhadores, como no 
caso da Cristina Tavares. Vio-
lência contra os doentes, espa-
lhados em macas nos hospitais. 
Violência promovendo a pros-
tituição e o lenocínio. Violência 
contra os cidadãos, obrigados a 
emigrar e fragmentando famí-
lias, obrigados a trabalho de 
horários selvagens, obrigados á 
precaridade, obrigados á dura 
luta pela sobrevivência. Violên-
cia sofrida no espaço público, 
nos programas televisivos, nas 
instituições da Igreja, nas orga-
nizações secretas. Violência 
contra a verdade informativa, a 
ecologia, a paz, a democracia, a 
honestidade, a justiça. Violên-
cia contra direitos, contra ne-
cessidades básicas, contra va-
lores humanos fundamentais, 
c o m o  a  i g u a l d a d e ,  a 
solidariedade. 

Sem identificar todas as ra-
zões ou promover políticas 
reais de prevenção, a denúncia 
é meramente conjuntural, logo 
estéril. As mesmas praças e 
avenidas agora cheias (ou só 
semi-cheias) de rostos indigna-

cristianoribeiro@gmail.com

dos tornar-se-ão em breve de-
sertos de indiferença e pessi-
mismo. Governantes, altos 
responsáveis ou gestores de 
ocasião, cavalgando oportuni-
dades eleitorais, aparentemen-
te sensíveis (?), cedo esquece-
rão os discursos da agenda de 
março de 2019 e remeterão 
essas preocupações para o baú 
dos “temas fracturantes” politi-
camente correctos a revisitar 
nas calendas gregas. 

Há quem se lembre agora 
do salário igual para trabalho 
igual ou de valor igual. Mas na 
discussão do concreto, na ne-
gociação do contrato colectivo 
de trabalho, se recuse essa 
igualdade, invocando a mater-
nidade, por exemplo. Há quem 
fale muito do problema demo-
gráfico mas no concreto, per-
sista no modelo de organização 
do trabalho que coloca em pri-
meiro lugar a exploração da 
força de trabalho ou a competi-
vidade cega. Há quem fale mui-
to de corrupção, sem identifi-
car responsáveis ou defenden-
do punições exemplares. 

A maior violência pode ser o 
esquecimento da violência 
existente na sociedade.

N
os dias que correm, uma 
das grandes preocupa-
ções das famíl ias  é  a 

ocupação dos seus filhos durante 
as interrupções letivas. O dia-a-dia 
das famílias não permite que du-
rante estas interrupções possam 
acompanhar os seus filhos, daí a im-
portância de se pensar e idealizar 
programas que possam ajudar os 
jovens a manter-se ativos durante 
este período de tempo facultando-
-lhes a oportunidade de vivencia-
rem experiências diferente, capa-

zes de lhes proporcionar não só 
momentos de lazer e diversão, mas 
acima de tudo permitir-lhes o con-
tacto com as potencialidades do 
município, a nível cultural, despor-
tivo, ambiental e social.

O programa “ Ocupa-te “, idealiza-
do pelo município e que teve a pri-
meira edição nas interrupções leti-
vas do Natal, foi o primeiro dos desa-
fios superados neste encontro entre 
a necessidade das famílias e as moti-
vações dos jovens de hoje.

Idealizar um programa de ativida-
des que vá de encontro às necessida-
des das famílias e às motivações dos 
jovens não é fácil, muito menos numa 
época do ano onde normalmente a 
meteorologia teima em não ajudar.

Agora que se aproximam as inter-
rupções letivas da Páscoa e como a 

Por
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Ocupação nas interrupções letivas

psilvaparedes@gmail.com

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.

O
s enfermeiros levaram a que 
este Governo desse a primei-
ra machadada no direito á 

greve. Efetivamente á mingua da capaci-
dade para dialogar e obter consensos, o 
Governo 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 interes-
ses coletivos profissionais. Resta saber, 
porém, até onde e em que termos é que se 
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.

Direito à Greve ou Greve contra o  Direito?
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 paulatinamen-
te a ser adotada em Espanha, Portugal e 
nos países socialistas.

Quando a greve é consagrada como 
um direito, então está claro que do seu 
exercício 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 indi-
viduais e os interesses gerais do Estado. 
Outra é a dos sistemas socialistas marxis-
tas, que aboliram uma das partes do con-
flito capital-trabalho, transferindo a pro-
priedade 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 esta luta dos en-
fermeiros é ao confronto do direito com a 
evolução da greve, que se está a processar 
nos nossos dias. Entre as realidades com-
prometidas no fenómeno da greve e as 

Por
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meteorologia nesta altura também 
não se costuma mostrar muito sorri-
dente, idealizou-se um programa 
mais indoor, um programa que mais 
que ocupar, visa dar a conhecer as 
potencialidades das associações e 
instituições do Município.

No natal tivemos o prazer de con-
tar com a colaboração da Academia 
de Música de Paredes, da secção de 
Basket do U.S.C.Paredes e da Fede-
ração Portuguesa de Hóquei.

Desta vez, com o apoio da Acade-
mia de Dança de Paredes, Polo Aquá-
tico, Altis Club de Paredes, secção de 
Hóquei do U.S.C.Paredes e entida-
des como a Clipêutica, foi possível 
organizar um programa de ocupação 
dos jovens com idades compreendi-
das entre os 13 e 18 anos de idade, 
proporcionando-lhes um conjunto 

de atividades e experiências de cará-
ter ambiental, social, desportivo, re-
creativo, educativo e cultural.

De forma a proporcionar o acesso 
aos jovens de todo o concelho, é as-
segurado aos jovens residentes no 
concelho mas que vivem fora da cida-
de de Paredes, o transporte. A inscri-
ção no programa é gratuita, bem co-
mo o transporte.

Compete hoje aos municípios de-
senvolver e implementar programas 
de ocupação que vão de encontro às 
necessidades das famílias e dos jo-
vens, que tal como este visa aproxi-
mar os jovens do seu Concelho per-
mitindo aos mesmos o contacto com 
as modalidades e atividades cultu-
rais, ambientais e recreativas exis-
tentes para que possam dar aso às 
suas expectativas e motivações.

Descentralizar, 
dar Proximidade, Reformar

O 
tema da reforma do 
sistema político e da 
administração cen-

tral é muitas vezes chamado 
para captar a atenção dos elei-
tores sobretudo em anos elei-
torais numa tentativa de cati-
var aquela grande fatia da po-
pulação portuguesa que 
normalmente se abstém. Num 
ano eleitoral como será 2019 
não é nada inocente que sejam 
acelerados os processos de 
descentralização de compe-
tências do Estado Central para 
os Municípios. Com certeza, 
brevemente iremos ouvir dis-
correr sobre as vantagens con-
seguidas nas transferências 
realizadas á pressa, para os 
municípios socialistas com in-
dicações distritais para a acei-
tação dessas responsabilida-
des e sem plano financeiro pa-
ra corresponder com recursos 
ás necessidades. Julgo que se-
rá assim sobre Paredes tam-
bém, mas não vou entrar por aí 
ate ver com que correspon-
dência lida o município de Pa-
redes em atividades que não 
dispõem.

Tal como nos processos am-
bientais, julgo que na gestão 
próxima das pessoas contribui 
fortemente para a eficiência 
na aplicação dos recursos dis-
poníveis e na gestão da admi-
nistração publica isso á mais 
notório ainda.

Já tive oportunidade de de-
fender em alguns fóruns e in-
sisto que a regionalização, sem 
criação de novas estruturas da 
administração do Estado é a 
solução para o problema que 
tem afetado a gestão territo-
rial do País. Como por exem-
plo: Atribuição de autonomia 
total às Comissões de Coorde-
nação da Região na gestão do 
fundos comunitários (em par-
ticular Fundos de Coesão); Au-
tonomia de gestão das entida-

des regionais NUTs II e III, CC-
D R ’ s  e  C o m u n i d a d e s 
Intermunicipais na implemen-
tação de planos de desenvolvi-
mento regional com apoio de 
Universidades Locais para a 
Especialização Inteligente do 
investimento Publico; Auto-
nomia na gestão de uma bacia 
hidrográfica por Comunida-
des Intermunicipais de forma a 
permitir a gestão e monitoriza-
ção de Rios para combater de 
perto o flagelo das descargas 
ilegais (como recorrentemen-
te se para com os Rios Ferreira 
e Sousa).

Não tenho dúvidas de que 
nunca como hoje os políticos 
estiveram tão perto dos eleito-
res que tem possibilidade de 
falar com um político, contac-
tar um vereador, um presiden-
te a cada passo numa festivida-
de ou nas redes sociais. Contu-
do essa proximidade parece 
não corresponder diretamen-
te com as ações que os eleito-
res esperam do Estado, do Mu-
nicípio ou mesmo do político 
(que muitas vezes vemos de-
pois de eleito não cumprir 
aquilo a que se dispunha como 
prioridade máxima, veja-se co-
mo foi a história do I.M.I de Pa-
redes). Sendo assim, é fácil 
concluir que é necessário 
transformar a proximidade 
que existe numa resposta 
pronta ás necessidades do ci-
dadão que é uma das compe-
tências do Estado. 

Essa transformação é ne-
cessariamente uma reforma 
do sistema de político e uma 
reforma de funcionamento dos 
partidos. Uma adaptação da 
democracia para uma demo-
cracia participativa moderna!

Como fazê-lo? 
Talvez com Regionaliza-

ção? Talvez, nos moldes que 
referi. 

Talvez com Círculos Unino-
minais, como fazem a Inglater-
ra ou a França? Possivelmente. 
Mas com certeza sem eliminar 
as pessoas ou os partidos me-
nos votados.

Os círculos uninominais vi-
sam a escolha direta do politi-

co que irá representar o cida-
dão, contudo no caso do nosso 
país para alem da representa-
ção geográfica definida na lei, 
julgo que é importante a com-
plementaridade com círculos 
plurinominais (da votação no 
partido), por forma a assegurar 
o sistema de representação 
proporcional e o método da 
média mais alta de Hondt na 
conversão dos votos em nú-
mero de mandatos se mantem. 
Reformar o sistema político da 
eleição poderia ter implicação 
direta na organização dos polí-
ticos para cada sufrágio, por-
que se cada eleitor dispusesse 
de dois votos no seu boletim: 
num, escolhe o seu deputado/
vereador, de entre os candida-
tos no círculo uninominal (lo-
cal); no outro, escolhe a lista 
partidária no círculo plurino-
minal (distrital ou municipal). 
O voto que determina a com-
posição novo órgão é o voto 
partidário, somando os unino-
minais e de lista. Assim, haveria 
a possibilidade de respeitar o 
“voto útil”, que é realizado á 
pessoa. O efeito do voto unino-
minal é eleger os vencedores 
como os primeiros represen-
tantes do seu partido na região 
ou município, enraíza-se a ci-
dadania! Por outro lado, pro-
move-se também uma altera-
ção necessária no funciona-
mento dos partidos para que 
os cidadãos mais reconhecidos 
por que vota tenham uma voz 
maior e possam ser escolhas 
dos partidos – uma vez que co-
nhecemos bem o sentido da 
errante “maquina partidária”. 

Esta é certamente uma dis-
cussão infalível de ser realiza-
da que entronca diretamente 
na reforma da administração 
publica, na redução sensata do 
número de deputados, no alar-
gamento das legislaturas para 
5 anos, na reformulação dos 
executivos camarários de for-
ma a privilegiar a competência 
de gestão, na reformulação do 
funcionamento das Assem-
bleias Municipais e das Assem-
bleias de Freguesia.

Fica o contributo á discus-
são, outras soluções haverão.

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

Direito à Greve ou Greve contra o  Direito?
forças jurídicas verifica-se uma clara ten-
são. Na maioria dos países, porém, o direi-
to aceitou, de certo modo, o seu próprio 
sacrifício formal, esperando, acompa-
nhando, estimulando (pacientemente) o 
evoluir da dinâmica social. Tal sacrifício 
exprime-se, caracteristicamente, por uma 
relativa abstenção, por uma reticência em 
forçar a regulamentação da greve. Inca-
paz de lhe substituir um outro dinamismo 
diferente, do mesmo passo que respeitan-
do as exigências liminares de eficácia in-
trínseca do fenómeno, o direito evita des-
truir o próprio dinamismo da greve e do 
subjacente conflito de interesses. Em últi-
ma análise, apoia e consagra esse mesmo 
dinamismo (direito de greve), aspirando a 
t e c n i c i z á - l o  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 or-
dem jurídica, que operem efetivamente. 
Embora sem proibição formal da greve. 
Neste caso, poderá dizer-se que o Gover-
no pretende através do direito conseguir 
modelar e limitar a greve sem todavia a 
negar. 

A Greve tornou-se um direito justa-

mente porque, historicamente, foi feita à 
margem da lei, e não raro assumidamente 
contra ela. A Greve é um instrumento de 
pressão justamente quando é capaz de 
causar transtornos, prejuízos econômi-
cos, alterar a rotina. A Greve é um recurso 
político último e de difícil utilização, da-
dos os custos em que implica e a incerteza 
de seus resultados. A compatibilidade 
desse direito com outros direitos funda-
mentais igualmente importantes é uma 
questão essencialmente política, mais do 
que uma mera operação judicial.

Neste momento de golpe normalizado, 
crise política e de ataque frontal a direi-
tos, manter o debate em torno da legalida-
de e da judicialização ritual do direito de 
greve é ceder às forças políticas que, de 
dentro de um regime constitucional de-
mocrático e generoso em direitos, tenta 
implodi-lo com a intensidade que os anos 
de democracia não permitiram e com uma 
economia de coerção que não foi possível 
a Governos anteriores. 

Quando não há mais direito, a prote-
ção do cidadão contra o poder vem da 
desobediência. 

Mais do que direito de greve, será que 
devemos pensar numa greve contra o 
direito?
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No passado  dia 10 de 
Março, a  Associação Clube 
Jazz de Baltar realizou  mais 
uma “Festa do Porco “, que já 
é  uma tradição desde 1998. 

O evento com cerca de 280  
participantes teve as tradi-
cionais papas de sarrabulho, 
as pataniscas, os rojões, as 
febras, os bolos tradicionais, 
acompanhados pela música  
do grupo musical “ Estrelas 
do Cruzeiro “ .  O Presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, Dr. Alexandre Almei-
da fez questão de estar pre-
sente pela segunda vez con-
s e c u t i v a ,  n u m a 

demonstração de apreço 
pelo trabalho efectuado pe-
la associação baltarense. O 
Presidente da Junta de Fre-
guesia, Jorge Coelho tam-
bém esteve presente, salien-
tando importância desta as-
s o c i a ç ã o  p a ra  a  V i l a  d e 
Baltar.  Foi o 21º convívio à 
volta do “ Porco “ , que cons-
tituiu mais uma demonstra-
ção da força desta associa-
ção de Baltar.

    BALTAR

280 pessoas na Festa do Porco 2019

FAUSTINO 
 SOUSA

Nos próximos dias 23 e 
24 de Março de 2019, vai 
decorrer no Largo Pereira 
I n á c i o  a  P r i m e i ra  Fe i ra 
Franca de Baltar. A  abertu-

ra será no dia 23  (sábado), 
pelas 14h e o      fecho no dia 
24 ( Domingo ) pelas 23 ho-
ras. A feira terá a participa-
ção de 21 barracas com ar-

tesanato, gastronomia  e 
fumeiro.

A Feira terá  animação com 
um grupo de  concertinas  e 
com muita música  popular.

N o  p a s s a d o  d i a  2  d e 
Março, a Junta de Fregue-
sia de Baltar, com o apoio 
da Academia de Dança Sé-
nior. organizou a segunda 
Festa de Carnaval que de-
correu no salão Baltararte. 
O evento foi mais um mo-

mento de encontro de ge-
rações e os participantes 
procuraram participar com 
o mais criativo traje. Para-
béns  a todos os envolvidos, 
que tornaram este segun-
do evento num sucesso. A 
Dona Amélia Vieira  ga-

nhou o prémio de melhor 
traje carnavalesco. O pri-
meiro prémio foi composto 
por uma caixa de bombons, 
por uma garrafa do Vinho 
do Porto e por um jantar 
para duas pessoas na Casa 
dos Frangos de Baltar.

No próximo dia 31 Março 
2019, a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
da Escola Básica do 2º e 3º Ci-
clos de Baltar, à semelhança 
dos anos anteriores, irá reali-
zar a sua tradicional caminha-
da, que tem como objectivo 

contribuir para o convívio, 
desenvolvimento educacio-
nal e bem-estar dos alunos, de 
toda a família e amigos, bem 
como permitir uma interac-
ção com a natureza. Foi solici-
tado o apoio à Junta de fre-
guesia de Baltar para esta ati-

vidade, nomeadamente na 
cedência de um palco peque-
no, e também na oferta de 
200 garrafas de água. 

Os interessados deverão 
procurar a Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Daniel Faria.

A antiga sede da Banda 
Musical de Baltar tinha si-
do sub-alugada aos indiví-
duos de origem romena 
que têm trazido à Vila al-
guns episódios menos re-
comendáveis e têm causa-
do grande alarme social. A 
Junta de Freguesia esclare-

ceu ao Progresso de Pare-
des que o edifício em causa 
é propriedade da freguesia 
conforme os documentos 
que constam no arquivo da 
Junta.  Nesse sentido,  a 
J u n t a  d e s e n v o l v e u  o s 
meios necessários para o 
despejo dos seus ocupan-

tes ilegais e a situação foi 
prontamente resolvida. 
“Neste momento o edifício 
já está desocupado e a si-
tuação está a ser vigiada 
dentro das competências 
do executivo da Vila de Bal-
t a r,  e x p l i c o u  f o n t e  d a 
autarquia.

Primeira Feira Franca de Baltar

Festa de Carnaval 2019

Caminhada da EB23 Baltar

Grupo de “Romenos” causou alarme social

Andava já indignada, a 
maioria da população Cris-
telense, devido à falta de si-
nalização no piso da estrada 
nacional 319, troço que liga 
Cristelo a Duas Igrejas, já 
que a intervenção para me-
l h o ra m e n t o  d a  e s t ra d a 
ocorreu há aproximada-
mente dois meses, e só re-
centemente é que a Infraes-
truturas de Portugal, SA ini-
ciou a devida marcação, que 
não está ainda toda concluí-
da, restando ainda a execu-
ção das linhas laterais (que 
irão delimitar a faixa de ro-
d a g e m  d a  b e r m a )  e  a s 
passadeiras.

É sabido que o tráfego 
nessa zona é intenso, em es-
pecial nas horas de ponta, e a 

falta de sinalização aliada à 
velocidade dos condutores 
para além dos limites legais, 
e ra m  f a c t o r e s  d e  r i s c o 
acrescido para a ocorrência 
de sinistros.

Com esta intervenção, é 
o momento certo de se fazer 
um apelo cívico, para se 

combater a sinistralidade, 
sensibilizando os conduto-
res a circular com preven-
ção, respeitando os tran-
seuntes, cumprindo os limi-
t e s  d e  v e l o c i d a d e 
estabelecidos por lei dentro 
das localidades, e a sinaliza-
ção existente.

    CRISTELO

Finalmente…Sinalização na EN319!

CARLA
NUNES
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A ACRR – Associação Cul-
tural Recreativa de Rebordo-
sa comemorou no passado 
dia 2 de março o seu 60º ani-
versário. A cerimónia juntou 
no auditório desta associa-
ção amigos e associados. No 
início das festividades foram 
entregues lembranças às as-
sociações convidadas.  

Uma cerimónia protoco-
lar contou com a presença da 
Presidente da Junta e respe-

tivo Executivo e do Vereador, 
Elias Barros. Na ocasião fo-
ram lembrados os presiden-
tes que passaram pela asso-
ciação ao longo dos 60 anos 
de vida da popular coletivi-
dade. Manuel Silva é o atual 
presidente da direção.

A Desatuna “abrilhantou” 
o sarau festivo ao qual não 
faltaram os Parabéns a Você 
sublinhados por um Porto 
d´honra.

ACRR fez 60 anos

No passado dia 1 de mar-
ço a parada dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa 
(BVR) revestiu-se com es-
pecial solenidade para a to-
mada de posse de Roberto 
Leal, Bombeiro de 1ª cate-
goria, como novo adjunto de 
comando da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa.

“A t e n d e n d o  a  q u e  n a 
Corporação um dos cargos 
de Adjunto se encontrava 
ainda por preencher e con-
siderando o aumento da ati-
vidade operacional afigura-
va-se obrigatório o preen-
c h i m e n t o  d e s t a  v a g a ”, 
e x p l i c o u  f o n t e  d a 
corporação.

A proposta de novo ad-
junto partiu do Comandan-
te do BV Rebordosa, Simão 
Barbosa tendo merecido 
despachos favoráveis de ho-
mologação por parte do Di-
retor Nacional de Bombei-
ros e da Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil.

O presidente da assem-
bleia geral, Henrique Leite, 
depois de ler a ata da toma-

da de posse desejou “felici-
dades a Roberto Leal, nas 

funções que agora assume, 
c e r t o  q u e  e n c o n t ra rá  a 

união e solidariedade de to-
dos os elementos de coman-

do e do corpo diretivo da 
Associação humanitária de 

Rebordosa bem como de to-
dos os camaradas”, disse. 

    REBORDOSA

Roberto Leal tomou posse  
como Adjunto de Comando dos BVR

PAULO 
PINHEIRO

Na noite da terça-feira de Carnaval, em Re-
bordosa, cumpre-se a tradição do fogo velho, ri-
tual pagão que atrai e anima a população local. 
Este ano a tradição voltou a cumprir-se apesar 
da noite chuvosa.

A Queima do Velho realizou-se na zona da 
Feiteira. Este ano o galheiro que foi queimado 
tinha sido batizado por D. Vitalina.

A tradição da queima  
do velho mantém-se viva
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19 anos de experiência 
Apoio ao Estudo c/ explicações a todas as disciplinas

Professora Cristina Correia

Telemóvel.: 913 983 243

email.: centroestudosparedes@gmail.com

Trabalhadores receberam diplomas RVCC
FORMAÇÃO. Assinada Carta de Compromisso que formalizou rede municipal de Centros Qualifica. 
Cerimónia decorreu no dia 28 de fevereiro no Salão Nobre da Autarquia.

V
inte e três forman-
dos dos Centros 
Qualifica (ex-No-

vas Oportunidades) do conce-
lho de Paredes receberam os 
respetivos diplomas de Reco-
nhecimento, Validação e Certi-
ficação de Competências 
(RVCC) das mãos dos secretá-
rios de Estado, da Educação e 
do Emprego, e do Presidente 
de Câmara. 

Manuela Ferreira, 53 anos, 
foi uma das novas diplomadas 
com o certificado do 9.º ano ob-
tido no Centro de Formação 
Profissional das Indústrias da 
M a d e i r a  e  M o b i l i á r i o 
(CFPIMM). Foi através do re-
gresso serôdio aos bancos da 
escola que, esta antiga funcio-
nária numa fábrica de móveis, 
aprendeu a mexer num compu-
tador. “Era mesmo um zero, em 
termos informáticos, nem ligar 
um computador sabia. Gostei 
muito de estar nas aulas, do 
companheirismo, de aprender 
matemática, português”, reve-
lou a O Progresso de Paredes a 
aluna mais velha do curso.

Se a vida lhe proporcionar 
uma nova oportunidade para 
voltar à escola, Manuela Fer-
reira garante que não hesitará 

António Orlando  | texto

para concluir o percurso esco-
lar que interrompeu no antigo 
2º ano. “A minha mãe tinha mui-
tos filhos e, eu como a mais ve-
lha tive de ir trabalhar. Agora 
tiver uma nova e oportunidade, 
que a minha vida é muito ocu-
pada porque sou mãe de uma 
filha com paralisia cerebral, iria 

continuar a estudar para fazer 
o 12º ano. É uma coisa que que-
ria muito”, confessa Manuela 
F e r r e i r a ,  v i s i v e l m e n t e 
emocionada.

O presidente da Câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, 
lembrou a especificidade do 
concelho “muito industrializa-
do e focado essencialmente na 
indústria do mobiliário” daí que 
tenha sublinhado a importân-
cia dos Centros Qualifica por-
que tem como princípios a va-
lorização da aprendizagem ao 
longo da vida, a mobilização 

dos adultos para percursos de 
formação e orientação e reo-
rientação em alguns casos, pa-

ra caminhos escolares e profis-
sionais. Há trabalhadores mui-
to competentes, mas com 
baixas qualificações ao nível do 
ensino”, pelo que esta certifica-
ção de competências é impor-
tante”, reforçou o autarca.

Aumentar os níveis de qua-
lificação e melhorar a empre-
gabilidade dos paredenses, 
dotando-os de competências 
ajustadas às necessidades do 
mercado de trabalho e ade-
quar a oferta e a rede formativa 
a essas necessidades são dois 
dos objetivos da rede munici-
pal “Paredes Qualifica”.

OPINIÕES

João Costa 
Secretário de Estado 
da Educação 

“Vale a pena estudar. A 
batalha pela formação 
é um combate contra a 
desigualdade. Não há 
arma mais poderosa no 
mundo que a Educa-
ção. O programa Quali-
fica visa corrigir o défi-
ce de qualificação da 
população portuguesa, 
corrigir um problema 
de injustiça social e cor-
rigir o desmantelamen-
to da rede de formação 
e educação para adul-
tos que foi realizada 
pelo anterior Governo. 
Foi um crime. A popula-
ção escolar tem vindo a 
aumentar nos últimos 
dois a três anos, já que 
apesar da diminuição 
dos jovens tem cresci-
do o número dos adul-
tos. Falta acordar a po-
pulação portuguesa 
para a mais-valia da 
formação.”  

Miguel Cabrita 
Estado do Emprego

“Foram criados 70 cen-
tros em todo o país des-
de 2015. A aposta na 
formação de adultos é 
critica. O trabalho em 
rede e parceria é da 
maior importância para 
que a dinâmica que 
existe hoje na economia 
e no emprego possa 
produzir resultados. Foi 
alocada uma verba de 
100 milhões de euros 
para garantir a continui-
dade do Programa Qua-
lifica até 2023. Quando 
houver dezenas de re-
des vai ser feita justiça e 
vou lembrar que alguns 
foram pioneiros e que 
Paredes esteve na linha 
da frente.”

Centros 
Qualifica Paredes 

Escolas Daniel Faria de 
Baltar, Centro de For-
mação Profissional das 
Indústrias da Madeira 
e Mobiliário, CESPU – 
Cooperativa de Ensino 
Superior Politécnico e 
U n i v e r s i t á r i o  e 
AGITO.  

Manuela Ferreira exibe 
com emoção diploma do 9º ano

Secretários de Estado ajudaram vieram 
em Paredes   na entrega do diplomas  RVCC
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /MAR19

PAREDES

FUNDAÇÃO ALORD

Auditório

Até ao dia 31 
Exposição

Máscaras, 

Mitos e Ritos de Balbina Mendes 

Dia 23 | 21h30 
Teatro 

Lobo&Cordeiro 

Grupo “Gente Animosa” 

Biblioteca 

Escritor do Mês 

Eugénio de Andrade

Dias 19 e 26 | 10h30 

Teatro de Fantoches

Tal Pai, Tal Filho

Ana Oom

Dias 21 e 28 | 10h30 
Histórias de Encantar

Crocodilo e Girafa

– Uma Família Igual às Outras

Daniela Kulot

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis

Eu Quero O Meu Papá!

Tracey Corderoy

Cooperação

Dias 20 e 27 | 14h30 
Confeção e 

Degustação de Bolo de Leite 

Dias 20 e 27 | 14h30
Exercícios de Relaxamento 

PAREDES (CIDADE)

Até 23 
Casa da Cultura 

Exposição de Pintura "Horizontes" 

António Aguiar e Célia Silva

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
VAMOS COMPRAR 
UM POETA 

AUTOR:
AFONSO CRUZ

Numa sociedade ima-
ginada, o materialismo 
controla todos os aspetos 
das vidas dos seus habi-
tantes. Todas as pessoas 
têm números em vez de 
nomes, todos os alimen-
tos são medidos com total 
exatidão e até os afetos 
são contabilizados ao gra-
ma. E, nesta sociedade, as 
famílias têm artistas em 
vez de animais de estima-
ção. A protagonista desta 
história escolheu ter um 
poeta e um poeta não sai 
caro nem suja muito - co-
mo acontece com os pin-
tores ou os escultores - 
mas pode transformar 
muita coisa. A vida desta 
menina nunca mais será 
igual…

Uma história sobre a 
importância da Poesia, 
da Criatividade e da Cul-
tura nas nossas vidas, 
celebrando a beleza das 
i d e i a s  e  d a s  a ç õ e s 
desinteressadas.

Concerto Solidário

O Auditório da Funda-
ção ALORD foi palco para 
um Concerto Solidário 
com a participação da 
B a n d a  d e  M ú s i c a  d e 
Vilela.

Aos espetadores, que 
puderam assistir gratuita-
mente ao espetáculo, rea-
lizado no dia 2 de março, 
foi lançado o desafio para 
oferecerem um género 
alimentar. Os bens reco-
lhidos foram depois enca-
minhados para o projeto 

Lordelo Solidário,  que 
funciona nas instalações 
do mercado da cidade e 
tem desenvolvido a sua 
ação no apoio aos agrega-
dos familiares mais caren-

ciados, distribuindo caba-
zes alimentares.

O Projeto criado em 
2014 reúne várias insti-
tuições da cidade de Lor-
delo: Fundação ALORD, 

Paróquia, A ADIL, Junta 
de Freguesia, Centro Só-
cio-Educativo e Profissio-
nal de Parteira, Conferên-
cia de S. Vicente de Paulo, 
Agrupamento Vertical de 
Escolas de Lordelo, Clube 
de Petanca de Lordelo e a 
Câmara Municipal de Pa-
redes. Por protocolo de 
cooperação as institui-
ções envolvidas no proje-
to comprometem-se a sa-
tisfazer as necessidades 
da população mais caren-
ciada e a fazer uma distri-
buição mais equitativa 
dos bens.

Eugénio de Andrade o escritor de março

A 
obra do poeta 
Eugénio de An-
drade (1923 - 

2005), que tem sido objeto 
de estudo e reflexão por par-
te de escritores e críticos li-
terários quer estrangeiros 
quer portugueses, está ao 
longo deste mês de março 
em destaque na biblioteca 
da Fundação ALORD.

Eugénio de Andrade é a 
par de Pessoa o poeta portu-
guês mais divulgado no 
mundo.  O poeta desenvol-
veu a parte mais importante 
da sua obra no Porto, para 

onde foi viver relativamente 
jovem por razões profissio-
nais. Recebeu diversas dis-
tinções e prémios nacionais 
e internacionais.

Nasceu José Fontinhas, 
mas adotou o nome artístico 
de Eugénio de Andrade, no-
me pelo qual ficará conheci-
do. A sua vida começa no 
Fundão. Segue depois para 
Lisboa e Coimbra, antes de 
se fixar no Porto, como ins-
petor administrativo do Mi-
nistério da Saúde.

O seu primeiro livro, 
“Adolescente” foi editado 
em 1942, mas é “As mãos e 
os Frutos”, em 1948, que lhe 
dá grande visibilidade. Es-

creveu sempre ao longo da 
sua vida e publicou dezenas 
de livros, participando ainda 
em diversas antologias.

Foi também autor de li-
vros infantis e tradutor. En-
tre os autores que traduziu 
encontra-se Garcia Lorca. É 
também um dos poetas por-
tugueses mais traduzidos.

Entre outras distinções 
foi-lhe atribuído o grau de 
Grande Oficial da Ordem de 
Sant’Iago da Espada e a Grã-
-Cruz da Ordem de Mérito, o 
Prémio da Associação Inter-
nacional dos Críticos Literá-
rios, o Prémio Europeu de 
Poesia da Comunidade de 
Varchatz (da ex-Jugoslávia), 

o Prémio Vida Literária da 
Associação Portuguesa de 
E s c r i t o r e s  e  o  P r é m i o 
Camões.

POETA. Autor de “As mãos e os Frutos”, Eugénio de Andrade, 
é a escolha da Biblioteca ALORD para o escritor do mês.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Obras essenciais 
de Eugénio de 
Andrade

Os Afluentes do 
Silêncio (1968), Rosto 
Precário (1979), À 
Sombra da Memória 
(1993), As Mãos e os 
Frutos (1948), As 
Palavras Interditas 
(1951), Ostinato 
Rigore (1964), Limiar 
dos Pássaros (1976), 
Rente ao Dizer (1992), 
Ofício da Paciência 
(1994), O Sal da Língua 
(1995) e Os Lugares 
do Lume (1998).
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

Espaço de aprendizagem  
professora Cristina Correia 
ESCOLA. Espaço localizado no coração da cidade de Paredes, junto ao Tribunal, dá apoio ao estudo do 5º ao 12º ano. Taxa de 
sucesso dos alunos que por ali passam é de 98%.

O 
apoio ao estudo e 
as explicações 
são espaços de 

consolidação da aprendiza-
gem feita na escola, um lugar 
onde as dúvidas são esclareci-
das e os alunos preparados 
para os testes, os exames e o 
dia a dia escolar”. É esta a ma-
triz do espaço de ensino/
aprendizagem professora 
Cristina Correia. O trabalho 
começa onde termina o da es-
cola, tendo sempre em vista o 
sucesso escolar dos alunos. 
“Procura-se que todos os alu-
nos tirem as dúvidas, reali-
zando trabalhos adequados 
às superações das mesmas, 
desenvolvendo métodos de 
estudo, ajudando a realizar os 
trabalhos de casa e acompa-
nhando cada dificuldade”, ex-
plica Cristina Correia. Mas, 
garante A Nossa Empresária, 
é mais que isso. “É um espaço 
onde os alunos se sentem se-
guros e felizes, onde ninguém 
está ou deve estar contraria-
do. Aliás, fiz sempre deste as-
peto um mote para o meu tra-
balho. Nós damos o conheci-
mento e as ferramentas de 
trabalho, mas, sem a predis-
posição dos jovens tal tarefa 
s e r i a  i m p o s s í v e l ” , 
contextualiza.

Nesse sentido, refere a 
responsável, “este não é mais 
um espaço, nem nunca foi, on-
de as crianças fazem apenas 
os trabalhos de casa. Este é 
um espaço onde crescem, 
quer como alunos, quer como 
pessoas, para que os seus 
tempos livres possam ser 
tranquilamente passados 
com a família, as brincadeiras 
e os amigos”, explica.

A atividade do espaço de 
ensino/aprendizagem pro-
fessora Cristina Correia de-

senvolve-se em duas modali-
dades: o estudo acompanha-
d o  e  a s  e x p l i c a ç õ e s 
individuais. “Independente-
mente disso, cada aluno é en-
carado como um ser único e 
individual, trabalhando para 

que fique mais autónomo e 
seguro do seu saber”, garante 
Cristina Correia.

Não é por acaso que as au-
las de apoio ao estudo no es-
paço de ensino/aprendiza-
gem professora Cristina Cor-

reia “têm uma taxa de sucesso 
de 98% ao longo de quase 
duas décadas de atividade”. 

Mas mais importante do 
que isso é o facto do espaço da 
professora Cristina Correia 
ser um lugar de afetos, um lu-
gar tipo uma segunda casa. 
“Lembro-me, como se fosse 
hoje, de levar as crianças à 
praia, de fazer passeios pela 
reitoria e museus da cidade 
do Porto, as idas e vindas no 
comboio a cantarolar e com a 
merenda…Esses tempos são 
recordados com nostalgia, e 
os meus antigos alunos conti-
nuam a visitar-me e a deixa-
rem-me fazer parte da sua 
caminhada nesta vida e isso 
constitui o expoente máximo 
do meu trabalho”, recorda 
com agrado Cristina Correia. 
Assim, trabalho sério, estudo 
e momentos de lazer podem 
ser conjugados, desde que ha-
ja vontade e empenho de am-
bas as partes, “porque se nós 
damos o conhecimento, é ne-
cessário que os alunos te-
nham vontade de o receber e 
aproveitar. Citando uma frase 
de Aniceto ́ os saberes atuais 
só têm sentido se estiverem 
articulados com os anteriores 
e perspetivarem os posterio-
r e s ´ ”,  c o n c l u i  C r i s t i n a 
Correia. 

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

MARIA ARMANDA 
DA COSTA TORRES
Faleceu no dia 1 de março com 88 anos.  
Era natural e residente em Louredo, Paredes. 

Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MANUEL ANTÓNIO 
FERREIRA DE ALMEIDA
Faleceu no dia 9 de março com 54 anos.  
Era natural de Fânzeres-Gondomar e residente 

em Beire, Paredes. Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM PINTO LEAL
Faleceu no dia 2 de março com 88 anos.  
Era natural de Paredes e residente em  
Madalena, Paredes. Era viúvo de  
Maria da Glória Moreira Pereira de Faria.

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

MADALENA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO HENRIQUES
Faleceu no dia 1 de março com 79 anos. 
Era natural de Sedielos-Peso da Régua  
e residente em Beire, Paredes.  Era viúvo  
de Maria Fernanda de Oliveira 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 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO PINTO LEAL
Faleceu no dia 3 de março com 64 anos.  
Era natural e residente em Gondalães, Paredes. 
Era casado com Maria Albertina Moreira Machado.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM MOREIRA
Faleceu no dia 1 de março com 86 anos.  
Era natural de Boim-Lousada e residente  
em Bitarães, Paredes. Era viúvo  
de Ermelinda 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 7º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
MOREIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 26 de fevereiro com 81 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  
na Rua de Ramos, nº. 557, Baltar, Paredes. 

Era casado com Ana Maria Pinheiro Ribeiro.

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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

JÚLIA JERÓNIMA  
COELHO BARBOSA  
DE BARROS AIRES
Faleceu no dia 28 de fevereiro com 89 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente no Largo  
Comendador Pereira Inácio, nº. 206, Baltar, Paredes.  
Era viúva de Aurélio Carneiro Aires.

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

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

FALECEU

JOAQUIM FERREIRA  
DA CUNHA
Faleceu no dia 5 de março com 79 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 
e residente na Rua de Casais, n.º 140, Vilela, 

Paredes.  Era casado com Arminda da Cunha Neto.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também bem que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 
16 de março, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem 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
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MÁRIO FERNANDO 
COELHO PACHECO
Faleceu no dia 27 de fevereiro com 59 anos. 
Era natural de Sobrosa-Paredes e residente  
na Rua de Espessande, nº.221, Sobrosa, Pare-

des. Era divorciado.

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

FALECEU

MARIA ALICE FERREIRA  
DE CARVALHO
Faleceu no dia 4 de março com 87 anos. Era na-
tural de Cete-Paredes e residente na Av. Barão 
Lourenço Martins, Cete, Paredes. Era viúva de 

António dos Reis 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, 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  
CETE / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM COELHO  
DA SILVA (COSTELA)
Faleceu no dia 12 de março com 80 anos.  
Era natural de Arreigada – Paços de Ferreira  
e residente na Rua Santa Tecla, nº. 437, Lordelo, 

Paredes. Era viúvo de Alexandrina Barbosa da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada segunda-feira, dia 18 de março às 19:30 horas 
na Capela de S. José, 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

JOAQUIM VIANA  
RIBEIRO BESSA
Faleceu no dia 8 de março com 60 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes  
e residente na rua Dr. António Mendes  

Moreira, nº. 37, 6º DRT. Paredes. Era casado com Rosa Maria  
de Sousa Mendes..
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 quinta-feira, dia 14 de março às 19 horas 
na Igreja Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

LUCINDA DA SILVA 
BARBOSA
Faleceu no dia 1 de março com 83 anos. Era na-
tural de Rebordosa-Paredes e residente na Rua 
da Madeira, nº.80, Lordelo, Paredes. Era casada 

com Fernando de Sousa Ribeiro.

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

AMÉRICO DE  
BARROS MOREIRA
Faleceu no dia 28 de fevereiro com 65 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua da Beleza, nº.44, Lordelo, Paredes.   

Era solteiro.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA 
MOREIRA
Faleceu no dia 3 de março com 85 anos. Era 
natural de Vandoma-Paredes e residente na 
Rua Professora Ana do Anjo, nº.55, Vandoma, 

Paredes. Era casado com Filomena da Rocha Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

FERNANDO  
JORGE NUNES DA SILVA
Faleceu no dia 10 de março com 44 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda– Paredes 
e residente na Rua da Costa Verde, nº. 100, 

Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada domingo, dia 17 de março às 8 horas na Capela 
de S. José, 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

RITA OLIVEIRA 
DE BARROS PARANHOS
Faleceu no dia 11 de março com 56 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente na 
Rua da Beleza, nº. 46, Lordelo, Paredes.  

Era casada com Aurélio José Rodrigues Paranhos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada domingo, dia 17 de março às 8 horas na Capela 
de S. José, 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
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PUBLICIDADE

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Gasóleo Aquecimento
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