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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

D
esde muito novo ouvi os conselhos 

do meu pai, pessoa que gostava de 

dialogar com os filhos e partilhar os 

ensinamentos da escola da vida, como meio de 

orientação. Cada conversa tida connosco mais 

parecia uma aula de catequese e entre nós não 

havia tabus. Como homem simples, estava bas-

tante preparado no domínio da nossa conduta 

em relação ao nosso meio social local. Num dos 

temas, recordo, dizia ele: “Temos que semear 

bem, para depois colhermos conforme os tem-

pos”. Não se referia à sementeira na terra, mas 

às relações e comportamentos que nos pudes-

sem ajudar no futuro. Guardei essa frase, como 

forma de conduta, não para me aproveitar mas 

para me comportar. Passados muitos anos, en-

contrei uma belíssima pessoa, na Vila de Pare-

des, que pertencia a uma família tradicional e 

bem relacionada, de quem me tornei amigo logo 

no primeiro contacto, no adro da Igreja, sob a 

sombra de uma frondosa tileira. Tratava-se do 

Mestre de Obras (construtor civil) Albertino 

Durães, conhecido por Albertino Mocho, nasci-

do em 1930, que restaurava os 

edifícios paroquiais, com todo o 

cuidado e sem pressas, para 

merecer o bom reparo dos pa-

roquianos pelo seu belíssimo 

trabalho. Eu, como curioso que 

sempre fui, perguntei-lhe como 

conseguia ser um Mestre muito 

requisitado pela classe média e 

alta e pela Comissão da Fábrica 

da Igreja, e ser um nome em 

destaque em variadíssimas 

áreas, como no hospital, na Irmandade da Mise-

ricórdia, nos grupos recreativos e sociais, no 

clube local de futebol e associações, com uma 

força colaborativa e ativa invejável. A resposta 

foi pronta: “Aprendi com o meu Mestre, José 

Mocho, meu pai, que tinha que semear bem, pa-

ra depois poder colher mais tarde”. Ao ouvi-lo, o 

sino batei a meia-hora e dei um salto. Lembrei-

-me da frase do meu pai. O Mestre reparou no 

meu gesto, sorriu e disse-me: “O sino bate-me 

na alma de dia e de noite, acordando-me para eu 

fazer o bem e responder com a 

presença, quando solicitado”. 

Assim foi este belíssimo Mestre, 

muito festivaleiro, que pautou a 

sua vida, desde jovem, com ale-

gria, sinceridade e honestidade, 

dando seguimento na arte de 

seu pai e que atempadamente 

soube transmitir a tradição de 

construtor ao seu filho Henri-

que, que mantém viva a chama 

da família Durães e o estilo de 

profissionalismo. Pessoa bondosa, numa famí-

lia unida, bem estruturada e virada ao serviço 

ao próximo, partiu silenciosamente e com tal 

surpresa, em 1999, que causou profunda triste-

za em todos aqueles que com ele lidavam e o 

conheciam. Foi um Paredense genuíno, muito 

orgulhoso nas relações com as pessoas e na ter-

ra que o viu nascer e lhe deu fruto da sua “se-

menteira”. Muito obrigado Mestre. Merece ser 

recordado.

Albertino Durães (Mocho) 

POR: GASTÃO MOREIRA

São exercícios terapêuticos adapta-
dos e aplicados por fisioterapeutas, 
no sentido de serem utilizados de 
forma preventiva, bem como, uma 
ferramenta de avaliação e tratamen-
to de disfunções, como nos casos 
ortopédicos, neurológicos, respira-
tórios, saúde da mulher e atletas. In-
clui todas as faixas etárias, desde 
pediátrico a seniores. A prática des-
ta modalidade permite uma boa re-
lação entre a performance e o esfor-
ço que, por sua vez, reflete-se numa 
boa postura, aumento de mobilidade 
das articulações e correto trabalho 
muscular, a partir da aprendizagem 
dos seus conceitos, como, o alinha-
mento corporal, a respiração dia-
fragmática e ativação do centro. Es-
te último, consiste no trabalho cor-
reto dos músculos mais profundos 
do abdómen e pélvis, criando assim 
um cilindro de estabilidade lombo-
-pélvico. Estes conceitos, podem e 
devem ser aplicados durante o horá-
rio laboral, tarefas diárias de casa, 
bem como, nos diferentes despor-
tos. Os exercícios são aplicados de 
forma gradual, progredindo de está-
tico para dinâmico e de local para 
geral, trabalhando todas as cadeias 
musculares, mobilidade corporal e 
flexibilidade em vários decúbitos, 
sentado e em posição ortostática. 
Estes exercícios são utilizados por 
todo o tipo de pessoas – desde atle-
tas (futebol, Fórmula 1, etc.) a não 
atletas.
Porquê utilizar o pilates clínico?
Os exercícios específicos de treino 
de estabilidade reduzem a dor e evi-
tam o reaparecimento da mesma, 
quando aplicada regularmente e de 
forma correta. Diminui a rigidez, au-
mentando a mobilidade de todas as 
articulações e musculares e acima 
de tudo evita lesões.
Pilates clínico é mais do que uma mo-
da! É uma forma de criar ou manter o 
seu bem-estar físico e mental. Veio 
para ficar pois, os seus resultados 
são impressionantes. Experimente!

PILATES CLÍNICO

Pilates clínico, 
o que é e quem 
pode praticar?

ANA SILVA
Nutricionista na CLÍNICA ANA SILVA  |  (C.P: 2957N)
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

P
assarem 25 anos sobre algo tem, naturalmente, 
algo de especial.

Alguém com 25 anos, em certos casos, pode 

renovar o cartão de cidadão em 5 minutos. Quem não os 

tem, não pode.

Filhos com menos de 25 anos podem entrar no IRS dos 

pais; Com mais de 25 anos são, forçadamente, fiscalmente 

independentes.

Um casal com 25 anos de casamento, tem direito a bo-

das de prata.

Mas, como nem tudo é bom, o desconto CP 25% nos 

combóios é apenas para os jovens com menos de 25 anos. 

Dos 25 anos se diz, com admiração: É um quarto de século.

Mas de 20 anos não se diz que é um quinto de século.

O nosso fétiche com os 25 anos tem, pois, muito a ver 

com aniversário, com comemoração. Sendo aniversário o 
dia em que se completa mais um ano em que sucedeu certo 
acontecimento, há algo de especial na 25ª vez que tal 
acontece.

Algo associado, a mais das vezes, a regozijo significa que 
o acontecimento que se comemora ultrapassou a dimen-
são do efémero e passou à categoria do perpetuamente 
digno de memória.

Os 25 anos não são, porém, uma meta, mas uma etapa.
Este ano, junto com mais duas centenas de jovens da 

minha idade, comemoramos em Coimbra os 25 anos do, 
provavemente, Melhor Curso de Direito do Mundo, o Cur-
so Jurídico de 89/94, interrogando-nos, com coragem, so-
bre o que de nós diria a pessoa que fomos com 20 anos.

Sim, com 20 anos, porque tudo se passou antes de, a 
maior parte de nós, ter alcançado os míticos 25 anos. 

Sim, os melhores anos da nossa, espera-se, longa vida.
Todos, unanimemente, no fim da festa, dissemo-nos um 

até já, até à festa dos 50 anos, ouvindo a Balada da Despedi-
da de um outro Curso Jurídico do Nosso tempo, a do 5º ano 
jurídico de 88/89.

A Balada da Despedida do Ano da nossa chegada:

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

O que são 25 anos?

Tu sentes que o tempo acabou
Primavera de flor adormecida,
Qualquer coisa que não volta, que voou,
Que foi um rio, um ar, na tua vida. 

Tu sabes que o desenho do adeus 
É fogo que nos queima devagar, 
E no lento cerrar dos olhos teus  
Fica a esperança de um dia aqui voltar.  

E levas em ti guardado  
No choro de uma balada  
Recordações de um passado 
O bater da velha cabra

Capa negra de saudade  
No momento da partida  
Segredos desta cidade 
Levo comigo p'rá vida
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A 
GNR, através do 
Núcleo de Inves-
tigação Criminal 

de Penafiel, no dia 29 de 
abril, deteve um homem de 
25 anos, por posse e tráfico 
de droga, em Rebordosa.

A detenção do indivíduo, 
funcionário de uma indús-
tria de produtos fármacos, 
acabaria por ser confirma-
da pelo Juiz de Instrução 
Criminal, enviando o argui-
do para o Estabelecimento 
Prisional do Porto, em Cus-

tóias, onde ficará em prisão 
p r e v e n t i v a  a t é  a o 
julgamento.

“A prisão do jovem sur-
giu na sequência de uma in-
vestigação que durava há 
cerca de seis meses, rela-
cionada com a prática do 
crime de tráfico de estupe-
facientes”, explicou ao Pro-
gresso de Paredes, Luís Al-
ves, comandante do Desta-
c a m e n t o  Te r r i t o r i a l  d e 
Penafiel da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR).

O capitão da GNR refe-
riu que o arguido se dedica-
va à plantação de cannabis 

dentro das propriedades, 
para depois vender direta-
mente a consumidores, uti-
lizando para o efeito estu-
fas dotadas de sistema de 
ventilação e aquecimento.

O arguido, para além da 
venda do estupefaciente 
por ele produzido (folha de 
cannabis) ,  ainda vendia 
haxixe e MDMA. Das dili-
gências da GNR, designa-
damente, a realização de 
duas buscas domiciliárias e 
u m a  e m  v e í c u l o ,  f o ra m 
apreendidas 3.834 doses 
de resina de haxixe, 910 do-
ses de liamba, 77 doses de 

MDMA, sete sementes de 
planta de cannabis, três es-
tufas para o cultivo de can-
nabis, três balanças de pre-
cisão, três facas utilizadas 
no corte do estupefaciente, 
quatro telemóveis, um au-
tomóvel e 8.255 euros em 
dinheiro.

O produto apreendido, 
nomeadamente a droga, “fi-
ca à guarda do tribunal para 
servir de prova em sede de 
julgamento, sendo poste-
riormente destruído”, expli-
cou o comandante do Des-
t a c a m e n t o  d a  G N R  e m 
Penafiel.

Produtor de droga preso 
em Rebordosa
TRÁFICO. Presente no dia 30 de abril, a 1.º interrogatório judicial, no Tribunal de 
Instrução Criminal de Marco de Canaveses, o Juiz aplicou ao alegado traficante a 
medida de coação mais gravosa – a prisão preventiva.

António Orlando  | texto

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
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Larápios 
atacam cafés

MP quer julgamento 
de indivíduo  
por roubo de 5 euros  
de gasóleo

Encapuzados estron-
cam fechaduras de esta-
belecimentos da restau-
ração em Paredes, Pena-
fiel e Lousada. Segundo  
as imagens da videovigi-
l â n c i a ,  e n q u a n t o  u m  
dos ladrões retirava a cai-
xa registadora, outros 
dois partiam a máquina 
de tabaco com um pé de 
cabra. 

Em Bitarães, Paredes, 
o alvo foi o café “100 Sa-
b o r e s ”,  p o r  v o l t a  d a 
01h45.  Entraram pela 
porta das traseiras usan-

do método de estronca-
mento da fechadura. 

Dez minutos após o 
primeiro ataque, o alvo 
foi o Pão Quente Santia-
go, em Santiago de Subar-
rifana, Penafiel, seguiu-se 
às 03h35, um outro esta-
belecimento, o café Pano-
ra m a  e m  R e c e z i n h o s , 
t a m b é m  e m  P e n a f i e l . 
Houve ainda dois cafés 
assaltados no concelho 
de Lousada. 

A GNR que esteve em 
todos os locais e está ago-
ra a investigar.

Um condutor pode 
vir a ser julgado pelo 
Tribunal de Paredes 
p o r  n ã o  t e r  p a g o  
os 3,63 litros de gasó-
leo simples - no valor 
de cinco euros - que 
abasteceu numa bom-
b a  d e  g a s o l i n a ,  d e 
Gandra.

O caso aconteceu 
na noite de 17 de abril 
do ano passado, quan-
do Azemiro Coelho, 
fiel de armazém, parou 
o seu Peugeot 206 na 
Galp de Gandra e colo-
cou 3,63 litros de gasó-
leo simples no depósi-
to.  Depois ,  lê-se na 
acusação do Ministé-
rio Público (MP), o in-
divíduo “fechou o tam-
pão, entrou no veículo 

e abandonou o local 
sem proceder ao paga-
mento”. Ou seja, sem 
liquidar a conta de cin-
co euros.

A z e m i r o  C o e l h o , 
sem antecedentes cri-
minais, está acusado 
pelo Ministério Públi-
co (MP) do Tribunal de 
Paredes de ter pratica-
do um crime de furto, 
com base nos testemu-
nhos das funcionárias 
da gasolineira e nas 
imagens da videovigi-
lância. “Deve o arguido 
ser condenado a pagar 
ao Estado o montante 
correspondente aos 
valores de que se apro-
priou, no montante de 
cinco euros”, pode ler-
-se na acusação do MP. 
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O 
Núcleo de Ar-
mas e Explosi-
vos da Polícia 

de Segurança Pública (PSP) 
afeta ao Comando Metro-
politano do Porto está a re-
colher armas de fogo nos 
concelhos periféricos do 
distrito do Porto. O conce-
lho de Paredes faz parte do 
itinerário da PSP. Será no 
dia 22 de maio. 

A recolha de armamento 
decorre no âmbito de uma 
ação de atendimento de pro-
ximidade sobre o licencia-
m e n t o  d e  a r m a s  e 
explosivos.  

A primeira iniciativa de-
correu no Marco de Canave-
ses e ao longo deste ano de 
2019 estão previstas mais 
quatro ações de atendimen-
to de proximidade sobre o li-
cenciamento de armas e ex-
plosivos, no caso, em Pare-
d e s ,  Pa ç o s  d e  Fe r r e i ra , 
Penafiel e Trofa. Em 2018 a 
PSP fez idênticas sessões em 
Amarante, Baião, Felgueiras 
e Lousada. 

Este serviço, o atendi-
mento sobre o licenciamen-
to de armas e explosivos fun-
ciona, todos os dias úteis, na 
rua Júlio Dinis, nas imedia-
ções do Palácio de Cristal, no 
Porto. As ações de proximi-
dade, visam “trazer esse 
atendimento aos concelhos 
mais periféricos do Distrito 

em vez de irem ao Porto. As 
pessoas mais idosas, com 
mais dificuldades de loco-
moção, são aquelas que vêm 
até estas sessões cuja pro-
moção é feita pela autarquia, 
juntas de freguesias e órgãos 
de comunicação locais”, ex-
plica Dario Sanguedo, Co-
missário da PS.

A principal razão para a 
devolução das armas tem a 
ver, sobretudo, “com o facto 
de as pessoas não pretende-
rem gastar mais dinheiro em 
taxas e também para se livra-

rem da responsabilidade de, 
periodicamente, terem de 
renovar as licenças”, refere. 

O valor da Licença de Ar-
ma varia entre os 60,30 eu-
ros para uma simples “De-
tenção no Domicílio”, a mais 
barata e os 179,80 euros, a 
mais cara, para a licença B 
ou B1. 

As armas recolhidas que 
revertem a favor do Estado, 
a esmagadora maioria, é pa-
ra destruir. “Se aparecer al-
guma arma com interesse 
museológico, é integrada no 

PSP promove atendimento de  
proximidade em Paredes
AJUDA. Ação será levada a cabo pelo Núcleo de Armas e Explosivos da Polícia e pretende, nomeadamente, fazer recolha de 
armamento, mas também prestar auxílio no licenciamento de armas e explosivos.

António Orlando  | texto

Recolhidas 13 
armas de fogo 

No Marco de Canaveses a 
PSP, num dia, atendeu 43 
pessoas. Foram recolhi-
das armas de caça e de 
defesa 6.35, classes B1, C 
e D, regularizadas outras 
situações, nomeadamen-
te, livretes e renovações 
de licença. “Algumas das 
armas recebidas foram 
por morte de familiares 
em que as armas ficaram 
em casa dos filhos”, expli-
ca, Dario Sanguedo.

Próximas ações

- Paredes - 22 de maio
- Penafiel - 3 de julho
- Trofa –25 de setembro
- Paços de Ferreira – 24 de outubro

espólio do Museu da PSP. Al-
gumas armas podem tam-
bém ser usadas em ações de 
formação interna da PSP ou 
externa na formação de ca-
çadores”, acrescentou o Co-
missário da PSP.

Em 2018 foram recupe-
radas ou apreendidas pelo 
Núcleo de Armas e Explosi-
vos do Comando Metropo-
litano do Porto, 2.200 ar-
mas, de todas as classes (A, 
B, B1, C, D, E, F).

Dois arguidos acusados 
de dezenas de furtos em au-
tomóveis, em garagens co-
letivas, nomeadamente, em 
Paredes, confessaram no 
Tribunal de Penafiel parte 
dos crimes.

No início do julgamento, 
os dois arguidos que se en-

contram em prisão preven-
tiva no âmbito deste pro-
cesso, ambos residentes no 
concelho de Gondomar, 
aceitaram falar dos factos 
de que estão acusados.

Acusados da prática de 
39 crimes de furto qualifica-
do, que lesaram uma cente-

na de pessoas, admitiram 
que participaram juntos em 
vários furtos, ocorridos em 
2017 e 2018, alegando am-
bos dificuldades financeiras 
para a prática dos crimes.

Um dos arguidos, de Rio 
Tinto, vigilante em bares, 
admitiu ter participado em 

n o v e  d o s  3 9  c a s o s  q u e 
constam do processo, afir-
mando-se arrependido.

Em oito desses furtos, 
contou ao tribunal, teve a 
companhia do outro argui-
do, antigo proprietário de 
um stand de automóveis, no 
Porto.

O vigilante de bares con-
tou que os furtos apenas 
ocorreram em garagens co-
letivas de edifícios de apar-
tamentos, a maioria na zo-
na do Porto, onde encon-
trava as portas abertas, 
negando que alguma vez 
tenha arrombado qualquer 

a c e s s o ,  c o n t ra r i a n d o  a 
acusação.

Os demais três arguidos 
neste julgamento, incluin-
do a companheira de um 
dos suspeitos que confes-
sou os furtos em tribunal, 
n ã o  q u i s e r a m  p r e s t a r 
declarações.

Dois homens confessaram  
no tribunal de Penafiel vários furtos em viaturas
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O 
Comando Terri-
torial do Porto, 
através do Nú-

cleo de Investigação e Apoio 
a Vítimas Especificas de Pe-
nafiel, ontem, dia 2 de maio, 
deteve um homem de 62 
anos, pelo crime de violência 
doméstica, no concelho de 
Paredes.

Durante a investigação de 
um processo de violência do-
méstica, a GNR apurou que o 

agressor exercia violência 
psicológica e física sobre a ví-
tima, a sua esposa de 58 anos, 
assim como sobre um dos fi-
lhos do casal, um homem de 
39 anos, que coabita com os 
pais, sendo esta uma vítima 
especialmente vulnerável, 
em razão da sua doença, uma 
vez que sofre de grandes difi-
culdades de locomoção.

O agressor já tinha benefi-
ciado de suspensão provisó-
ria do processo, pois já foi ar-
guido num outro processo-
- c r i m e  p o r  v i o l ê n c i a 

doméstica, contra as mesmas 
vítimas, tendo a suspensão 
terminado no passado mês 
de fevereiro.

Fartos das agressões, as 
vítimas voltaram a fazer 
queixa.

O detido, no dia 3 de maio, 
foi presente a 1º Interrogató-
rio Judicial, no Tribunal de 
Instrução Criminal de Marco 
de Canaveses, tendo ficado 
sujeito às medidas de coação 
de proibição de contactar as 
vítimas por qualquer forma 
ou meio. 

Detido, de novo, por violência doméstica
CRIME. Alegado agressor é reincidente nos maus-tratos que 
infligiria à mulher e ao filho, de 39 anos. Apesar de maior de 
idade, o filho vivia com os pais devido a problemas de mobili-
dade. O homem ficou proibido de contactar os familiares.

António Orlando  | texto

Empresa de estofos  
destruída por incêndio

Um incêndio deflagrou, no 
dia 27 de abril, numa fábrica 
de estofos, em Lordelo.

A intensidade das chamas 
obrigou as autoridades a en-
caminharem para o teatro de 
operações mais de 100 ope-
racionais, que conseguiram 
dominar o incêndio pelas 
15h53, tendo o alerta sido da-
do às 15h09.

As imagens rapidamente 
começaram a ser partilhadas 
nas redes sociais, dando con-
ta do fumo intenso que se 
propagou pela cidade.

"A fábrica ficou quase to-
talmente destruída na parte 
da produção. Os prejuízos 
são enormes. Uma empresa 
destas terá de levar algum 
tempo para voltar a estar de 
pé", sublinhou, na ocasião, 
Nuno Serra, presidente da 

J u n t a  d e  Fr e g u e s i a  d e 
Lordelo. 

Durante a manhã, a fábri-
ca esteve aberta para traba-
lhos, mas na altura em que as 
chamas deflagraram nin-
guém se encontrava no edifí-
cio. “De início ouvimos duas 
explosões. Isto é uma grande 
perda para a freguesia”, expli-
cou um morador, vizinho da 
empresa Suffa. 

O proprietário da fábrica 
sentiu-se indisposto e teve 
de ser transportado para o 
hospital. “É um homem que 
vive esta empresa de noite e 
de dia, tal como os filhos e os 
funcionários. Mas sabemos 
que agora está tudo bem 
com ele”, explicou Nuno 
Serra. 

As causas do incêndio es-
tão agora a ser investigadas.

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

PUB

A GNR recuperou 
um ciclomotor, que ti-
nha sido furtado em 
meados do mês de fe-
vereiro, em Lordelo.

A recuperação do 
ciclomotor decorreu 
no âmbito de uma in-
vestigação levada a 
cabo pelo Núcleo de 
Investigação Criminal 
de Penafiel, tendo cul-
minado, no dia 6 de 
maio com a constitui-
ção de um arguido, um 
homem de 24 anos, de 
Paços de Ferreira. 

O suspeito, com an-

tecedentes criminais 
pelos crimes de furto e 
tráfico de estupefa-
cientes, já tinha cum-
prido pena de prisão 
efetiva. Presente à au-
toridade judiciária o 

individuo ficou sujeito 
à medida de coação de 
termo de identidade e 
residência até ao julga-
mento.  O ciclomotor 
foi devolvido ao seu le-
gítimo proprietário.

GNR recuperou em Paços de 
Ferreira ciclomotor que havia 
sido roubado em Lordelo

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

Professora Cristina Correia

Telemóvel.: 913 983 243

email.: centroestudosparedes@gmail.com
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Ciclovia não serve
“Numa primeira fase, a ci-

clovia vai continuar na Aveni-
da, mas se tivermos de a reti-
rar, retiramos. É um concelho 
em que, dada a sua especifici-
dade em termos de relevo, as 
ciclovias não funcionam”, ex-
plica o Presidente da Câmara 
e Paredes.

Foi em maio de 2011 que o 
então autarca de Paredes, 
Celso Ferreira, inaugurava o 

serviço de uso partilhado de 
bicicletas para dar razão de 
ser à criação da ciclovia, que à 
exceção da Avenida da Repú-
blica, mais não é que uma me-
ra pintura no esfalto “esma-
gando” a faixa de rodagem 
dos veículos automóveis. 

O serviço de partilha de 
bicicletas, foi anunciado en-
tão, numa primeira fase com 
100 bicicletas e prometendo 

mais 300 velocípedes numa 
segunda fase. O serviço iria 
custar cinco euros por ano a 
cada utilizador.

Em vários locais da cidade 
foram colocadas infraestru-
turas para os munícipes soli-
citarem as bicicletas e as dei-
xarem após utilização: praça 
José Guilherme, parque da 
cidade, estação do caminho-
-de-ferro, mercado, hotel e 

zona escolar, etc. Celso Fer-
reira, em 2011, “acreditava” 
que numa fase posterior o 
serviço podia ser “alargado à 
cidade de Gandra, após a con-
clusão das obras de requalifi-
c a ç ã o  u r b a n a”  d a q u e l a 
cidade…

Dezoito anos depois, se-
gundo o atual presidente de 
Câmara, Alexandre Almeida, 
cerca de 40 bicicletas foram 

A 
c o n s t r u ç ã o  d e 
uma rotunda no 
t o p o  E s t e  d a 

Avenida da República, junto 
à estação da CP, já está em 
fase de obra. Trata-se do pri-
meiro passo para que a prin-
cipal artéria da cidade de 
Paredes volte a ter trânsito 
automóvel nos dois senti-
dos. Uma promessa eleito-
ral do atual Executivo Muni-
cipal socialista liderado por 
Alexandre Almeida.

“Estas alterações na Ave-
nida vão ser estudadas me-
diante a reação das pessoas 
durante o período de expe-
riência, uma vez que foi mui-
to tempo que estiveram 
com o trânsito só num senti-
do.  Se a recetividade for po-
sitiva, passarão a ser defini-
tivas”, explicou o autarca 
aos jornalistas no final da 
reunião do executivo reali-
zada no passado dia 2 de 
maio. 

Antes, na reunião, o ve-
reador Rui Moutinho (PSD) 
referiu não ter tido acesso 
“ao prometido estudo sobre 
a mobilidade que iria definir 
as mudanças do trânsito no 
concelho”.

Alexandre Almeida ga-
rantiu que os comerciantes 
foram ouvidos durante a 
campanha eleitoral, já que 
esta era uma proposta do 
seu programa, por ter veri-
ficado que, “maioritaria-
mente, toda a gente pedia o 

trânsito nos dois sentidos”.
Com as alterações de 

trânsito a “utópica” ciclovia 
tem os dias contados. “Nu-
ma primeira fase, vai conti-
nuar lá, mas se tivermos de a 
retirar, retiramos. É um con-
celho em que, dada a sua es-
pecificidade em termos de 
relevo, as ciclovias não fun-
c i o n a m ”,  e x p l i c o u  o 
presidente.  

O mais tardar dentro de 
três meses as obras na ro-
tunda, com um custo na or-
dem dos 140 mil euros, esta-

rão concluídas. Nesse espa-
ço de tempo será também 
reestabelecida a circulação 
nos dois sentidos da Rua An-
tónio Araújo, artéria que 
serve, nomeadamente, o 
parque escolar da cidade. 
Recorde-se, a circulação au-
tomóvel nesta rua, compos-
ta por dois tapetes de asfal-
to separados por guias e 
postes de iluminação, pas-
sou a ser feita apenas no 
sentido descendente pelo 
anterior Executivo. Desde 
essa ocasião, por exemplo, 

os moradores da rua Antó-
nio Araújo, numa ida a um 
dos vários hipermercados 
da zona, passaram a estar 
obrigados a circular em re-
dor do Complexo Desporti-
vo das Laranjeiras. 

 SEM OBRAS DE FUNDO 

O presidente da Câmara 
de Paredes garante que é 
possível efetuar as mudan-
ças de trânsito na Avenida 
da República sem obras de 
fundo, colocando apenas 
uma linha amarela a dividir 

as faixas. “Depois é que te-
mos de equacionar, median-
te a recetividade, a questão 
de alargar um bocado mais e 
modificar até a forma de es-
tacionamento, porque va-
mos ter depois um parque 
de estacionamento bem 
perto, que estamos a estu-
dar”, acrescentou. O parque, 
recorde-se, foi prometido 
pela Associação de Empre-
sas de Paredes (ASEP) há 
cerca de um ano para a pro-
ximidade da “Avenida”. 

Na zona do Tribunal e do 

Trânsito à experiência na Avenida da República
MOBILIDADE. Munícipes irão dizer se a decisão de reabrir o trânsito nos dois sentidos passará ou não a definitiva. Ciclovia 
desaparece. Definitiva vai ser a circulação automóvel nos dois sentidos na rua António Araújo.

António Orlando  | texto

Bombeiros  
e delegações da 
Cruz Vermelha  
com a subsídio 
municipal 
reforçado

O município de Pare-
des aprovou o aumen-
to dos subsídios aos 
bombeiros e delega-
ções da Cruz Verme-
lha do concelho. Os 
bombeiros passarão a 
receber mais 20% de 
verbas, o que repre-
senta 30 mil euros pa-
ra as corporações de 
Baltar, Cete, Lordelo, 
Paredes e Rebordosa, 
que vão ser recebidos 
duas vezes ao ano. A 9 
de Maio receberão a 
primeira tranche e a 
segunda chegará em 
outubro.
Já as delegações da 
Cruz Vermelha de Vi-
lela e de Sobreira re-
ceberão mais 600 eu-
ros, ou seja, 3600 eu-
r o s  n o  t o t a l .  “ N o 
futuro, se nós puder-
m o s  a j u d a r  a i n d a 
mais, iremos conti-
nuar a fazê-lo”, referiu 
Elias Barros, vereador 
da Proteção Civil.

distribuídas por alguns par-
ques do concelho (Paredes, 
Louredo e Rebordosa), fican-
do a cargo de entidades res-
ponsáveis pela gestão e dis-

ponibilização. Nesses locais 
poderão ser utilizadas, mas a 
restante rede de bicicletas 
partilhadas criada em 2011 
será desativada, revelou.

Parque José Guilherme 
também estão a ser estuda-
das alterações de trânsito, 
adiantou Alexandre Almei-
da, tal como foi prometido 
d u r a n t e  a  c a m p a n h a 
eleitoral.
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JORNADA 32ªJOR. 
  27/04

AD Sanjoanense 0-2 Gondomar
 28/04

U. Madeira 0-1 Águeda

P. Castelo 0-0 Paredes

Leça 1-0 Cinfães

SC Coimbrões 2-1 Amarante FC

Cesarense 1-4 Sp. Espinho

Gafanha 2-1 Lusitano FCV

Lus. Lourosa 2-1 Marítimo B

FC P. Rubras 1-0 Sp. Mêda

JORNADA 33ªJOR. 
  05/05

Marítimo B 2-0 Gondomar

Amarante FC 2-1 Gafanha

Cinfães 0-2 Cesarense

Lusitano FCV 3-0 FC P. Rubras

Sp. Espinho 2-0 Lus. Lourosa

Penalva Castelo 0-2 SC Coimbrões

Paredes 1-0 Leça

Sp. Mêda 1-4 U. Madeira

Águeda 2-1 AD Sanjoanense

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Sp. Espinho 66 33

2 Lusitânia Lourosa 66 33

3 Gondomar 63 33

4 Águeda 59 33

5 Lusitano FCV 59 33

6 Amarante FC 53 33

7 AD Sanjoanense 52 33

8 Paredes 46 33

9 SC Coimbrões 46 33

10 Marítimo B 46 33

11 U. Madeira 44 33

12 FC Pedras Rubras 41 33

13 Leça 40 33

14 Cinfães 40 33

15 Gafanha 37 33

16 Penalva Castelo 28 33

17 Cesarense 24 33

18 Sp. Mêda 2 33

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2018/19

JORNADA 33ªJOR. 
  28/04

FC Vilarinho 2-1 Lousada

A. Gandra 0-0 Vila Meã

Ermesinde 1936 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 3-3 Aliados Lordelo

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Gondomar B 3-2 SC Nun´Álvares

Tirsense 1-0 Barrosas

Freamunde 3-0 Baião

CD Sobrado 3-1 Sousense

JORNADA 34ªJOR. 
  04/05

Lousada 1-0 Vila Caiz
 05/05

Rebordosa AC 4-0 A. Gandra

Sousense 4-1 Ermesinde 1936

Vila Meã 4-0 FC Vilarinho

Aliados Lordelo 0-1 S. Pedro da Cova

Barrosas 0-0 Gondomar B

Baião 0-3 Tirsense

Lixa 0-3 Freamunde

SC Nun´Álvares 1-4 CD Sobrado

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J
1 Rebordosa AC 76 34

2 Tirsense 69 34

3 Freamunde 66 34

4 S. Pedro da Cova 65 34

5 Aliados Lordelo 59 34

6 Sousense 49 34

7 Lixa 47 34

8 Vila Meã 46 34

9 Gondomar B 44 34

10 Lousada 44 34

11 CD Sobrado 41 34

12 FC Vilarinho 41 34

13 Aliança de Gandra 40 34

14 Barrosas 37 34

15 Ermesinde 1936 34 34

16 Vila Caiz 33 34

17 SC Nun´Álvares 25 34

18 Baião 16 34

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

JORNADA 29ªJOR. 
  28/04

Lousada B 5-1 Raimonda

Penamaior 2-2 FC Parada

AD Lustosa 2-0 UD Torrados

A. Lordelo B 1-1 AJM Lamoso

AD Várzea FC 1-1 Lixa B

SC Salvadorense 1-0	 C.	Sanfins

USC Baltar 1-2 CCD Sobrosa

FC Lagares 4-1 Baião B

JORNADA 30ªJOR. 
  05/05

FC Parada 1-1 Lousada B

UD Torrados 4-2 Penamaior

Baião B 0-4 AD Lustosa

Raimonda 4-3 A. Lordelo B

AJM Lamoso 2-0 AD Várzea FC

CCD Sobrosa 2-2 SC Salvadorense

Lixa B 2-1 USC Baltar

C.	Sanfins	 0-1 FC Lagares

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J

1 FC Lagares 72 30

2 Lousada B 60 30

3 SC Salvadorense 59 30

4	 Citânia	de	Sanfins	 56 30

5 UD Torrados 54 30

6 AD Várzea FC 41 30

7 Raimonda 40 30

8 FC Parada 39 30

9 Aliados Lordelo B 36 30

10 CCD Sobrosa 34 30

11 Lixa B 33 30

12 AJM Lamoso 31 30

13 Penamaior 31 30

14 AD Lustosa 30 30

15 USC Baltar 29 30

16 Baião B 18 30

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

JORNADA 33ªJOR. 
  00/00

Sp. S. Vitor ANU M. G. Costa

Perafita	 ANU Codessos

 01/05

AC Gervide 0-2 Monte Córdova

Campo Lírio 0-1 ISC Sobreirense

ADR S. P. Fins 0-2 GDC Ferreira

Vandoma 4-0 ADC Frazão

Sp. Cruz 2-3 Leões Seroa

1º M. Figueiró 0-3 Esc. Futebol 115

JORNADA 34ªJOR. 
  00/00

Esc. Fut. 115 ANU Sp. S. Vitor

 05/05

Monte Córdova 3-1 Campo Lírio

Codessos 3-4 AC Gervide

ISC Sobreirense 6-2 1º Maio Figueiró

M. G. Costa 3-3 ADR S. P. Fins

Leões Seroa 0-2 Vandoma

GDC Ferreira 6-3 Sp. Cruz

ADC Frazão 0-5 FC P. Rubras B

CLASSIFICAÇÃO FINAL

  P J

1 ISC Sobreirense 65 29

2 GDC Ferreira 64 29

3 FC Pedras Rubras B 61 29

4 Vandoma 60 29

5 Monte Córdova 57 29

6 ADR S. Pedro de Fins 48 29

7 AC Gervide 44 29

8 Sp. Cruz 40 29

9 Leões Seroa 36 29

10 M. G. Costa 34 29

11 ADC Frazão 30 29

12 Codessos 25 29

13 Escola Futebol 115 22 29

14 Campo Lírio 20 29

15	 Perafita	B	 15 15

16 1º Maio Figueiró 13 29

17 Sporting S. Vitor 0 0

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2018/19

Sobre Futebol

Na qualidade de treinador 
de futebol, e treinador do clu-
be organizador, o Aliados FC 
Lordelo, foi uma honra e privi-
légio ter participado num 
evento desta natureza, onde 
se reuniram treinadores de 
enorme categoria do nosso 
futebol.

Foram oradores neste 1º 
Congresso do Aliados, os trei-
nadores: Hugo Silva, José 
Mota, Fernando Valente, Ál-
varo Pacheco, Frederico Ri-
cardo, Ivo Vieira, Filipe Ribei-
ro, Armando Evangelista, Gil 
Andrade, Ricardo Soares, Rui 
Quinta e Mauro Silva, os di-
rectores desportivos Carlos 
Carneiro, Zé Nando e Vítor 
Ribeiro, os presidentes Filipe 
Carneiro, Paulo Menezes e 
António Gaspar Dias e os pro-
fessores José Neto e Pedro 
Dias. Foram 20 excelentes 
partilhas de experiências e 
vivências.

O Aliados conseguiu jun-
tar um leque diversificado de 
personalidades, desde treina-
dores experientes e com mui-
tos jogos, a especialistas na 
área da formação de jovens e 
outros que estão agora a apa-
recer e que não tenho dúvidas 
que serão do melhor que Por-
tugal terá. Ouvir também di-
rectores desportivos e presi-
dentes sem receios de dizer 
como contratam e se relacio-
nam com os treinadores é al-
go diferente e que o público 
não está habituado. Esta foi 
uma diferenciação dos habi-
tuais Congressos e acções de 
formação.

Conforme estabelecido 
pela Lei nº 40/2012 em conju-
gação com a Portaria nº 
326/2013, o Título Profissio-
nal de Treinador de Desporto 
tem a validade de 5 anos, po-
dendo ser renovado por igual 
período, desde que sejam ob-
tidas 10 unidades de crédito 
em acções de formação contí-
nua certificadas pelo IPDJ. 
Cada unidade de crédito cor-
responde a 5h de formação 
presencial ou 10h de forma-
ção à distância. O que quer 
dizer que os treinadores pre-
cisam de 50 horas presenciais 
a cada 5 anos para renovarem 
o título. 

Por curiosidade, cada um 
dos 4 graus do curso de trei-
nador, definidos no Plano Na-
cional de Formação de Treina-
dores, contemplam 3 compo-
nentes: geral, específica e 
estágio. Em cada um dos 
graus os treinadores têm que 
cumprir, na totalidade cerca 
de 4.836 horas de formação 
(grau I: 42h geral, 40h especí-
fica, 600h estágio; grau II: 62h 
geral, 60h específica; 800h 
estágio; grau III: 92h geral, 
90h específica, 1100h está-
gio; e grau IV: 125h geral, 
135h específica e 1500h 
estágio).

Mas oportunidades como 
estas será que devem ser fre-
quentadas pelos treinadores 
apenas pela obrigatoriedade 
de renovação do TPTD ou es-
sencialmente pela possibili-
dade de ouvirem e aprende-
rem com os outros colegas de 
“profissão”?! Ter treinadores 
deste calibre a expor, sem ro-
deios, o que fazem nos seus 
clubes, nas suas carreiras, não 
é comum. Além disso, os in-
tervalos e refeições são mo-
mentos interessantes para 
aprendermos também com 
outros colegas formandos. 
Oportunidades a não desper-
diçar. Juntar a tudo isto (e aos 
contactos que dali advêm), os 
tais créditos para renovação 
da cédula, é a cereja no topo 
do bolo.

Que venham mais. Muitos 
mais. E se possível que os trei-
nadores estejam sempre dis-
poníveis para partilharem tu-
do de forma descomplexada 
como estes senhores o fize-
ram. Ficamos todos mais ricos 
e agradecidos.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em Gestão de Desporto

O Congresso de Treinadores 
Aliados FC Lordelo e a renovação 
dos TPTD

OPINIÃO

Contas saldadas
O Rebordosa Atlético 

Clube (RAC) está já a pre-
parar a entrada nos play-off 
de apuramento de campeão 
e de apuramento de subida 
ao Campeonato de Portu-
gal. A primeira fase da Elite 
foi dominada pelo RAC, a 
belo prazer. Desta vez não 
as aspirações dos adeptos 
dos azuis de Rebordosa não 
morreram na praia do play-
-off tal como tinha aconte-
cido sucessivamente nas 
últimas três temporadas. 

No lado negativo, no que 

diz respeito ao desempe-
nho desportivo das equipas 
do concelho de Paredes, 
estão: o Aliados FC Lordelo 
que não conseguiu apurar-
-se para o play-off de apura-
m e n t o  d e  s u b i d a ;  o  S C 
Nun´Álvares que desceu da 
Elite para a Divisão de Hon-
ra; O USC Baltar que voltou 
a descer à 2ª Divisão da 
AFP. 

No caso particular do Bal-
tar a descida de divisão aca-
ba por ser das mais sur-
preendentes atendendo a 

que a equipa chegou a liderar 
o campeonato num ano que 
irá ver inaugurado o seu no-
vo parque desportivo com 
relvado sintético. A descida 
do Baltar aconteceu na últi-
ma jornada, no dia 5 de maio, 
em casa, diante do CCD de 

Sobrosa - um outro emblema 
do concelho de Paredes.  O 
FC Parada manteve-se na 1ª 
divisão sem sobressaltos, tal 
como o Sobrosa, o carrasco 
do Baltar e o Aliados B. O 
Vandoma falhou a subida à 
1ª AFP por três pontos.

Ermesinde prestou tributo ao RAC
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O 
USC de Paredes 
garantiu a per-
m a n ê n c i a  n o 

campeonato de Portugal, 
no passado domingo, ao 
vencer em casa o Leça por 
1/0. O golo que serviu de 
passe para a festa da manu-
tenção foi apontado por 
Tojó, aos 49 minutos, certi-
ficando a superioridade dos 
paredenses que, tal como 
há um ano, voltaram a fazer 
do Leça o bombo da festa. 

 “No início do campeona-
to estávamos condenados à 
descida, mas a qualidade do 
nosso trabalho permitiu um 
início de excelência que se 
prolongou até à 27ª jorna-
da. Este mês e meio menos 
positivo criou dúvidas só 
nos que não conhecem este 
grupo”, atira Eurico Couto, 
da manutenção do USC Pa-
redes …e da subida há um 
ano.

“Voltamos a fazer histó-
ria e isso deixa o grupo feliz 
e com a sensação de supe-
ração e dever cumprido. 
Para assistirmos a dois anos 
seguidos de presença no 
Campeonato de Portugal é 
necessário recuar 15 a 20 
anos”, acrescenta o técnico 
paredense. 

O  U n i ã o  S p o r t  C l u b e  
de Paredes, a uma jornada 
d o  f i m  d o  c a m p e o n a t o ,  
soma 46 pontos que lhe  

garante para já o oitavo lu-
gar da tabela classificativa 
d o  C a m p e o n a t o  d e 
Portugal. 

ISC SOBREIRENSE 

CAMPEÃO DE SÉRIE 

E SOBE À I DIVISÃO AFP 

Na vila da Sobreira, no 
passado domingo, também 
houve festa rija. É que o Im-
perial Sport Clube Sobrei-
rense celebrou o título de 
campeão da Série 2 da II 
Divisão da Associação de 
Futebol do Porto (AFP). Oi-
to dias antes os adeptos do 
Sobreirense já tinham fes-
tejado a subida à I Divisão 
da AFP após a vitória no 
Campo Lírio por 1/0. 

A subida de divisão era 
para o presidente do ISC 
Sobreirense, Manuel Bar-
ros, uma prioridade. “Se 
não fosse atingido esse ob-
jetivo era uma das maiores 
frustrações que iria ter na 
minha vida. Estivemos pra-
ticamente todo o campeo-
nato em primeiro lugar”, 
sublinha o dirigente. 

USC Paredes e ISC Sobreirense fizeram  
a festa da “conquista”
FUTEBOL. SC Nun´Álvares e USC Baltar desceram de divisão.  Aliados falha objetivo do play-off de subida ao Nacional. 
Rebordosa AC prepara-se para a derradeira fase da Elite. 

António Orlando  | texto
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A 
cidade de Paredes 
vai acolher a quar-
ta e última prova 

do Campeonato Regional de 
BTT – Desporto Escolar. O 
evento vai decorrer, no dia 8 
de junho, no Parque da Cida-
de de Paredes, tendo como 
ponto de partida e de chega-
da na zona envolvente à Pra-
ça da Constituição.

O circuito do Campeona-
to Regional de BTT – Despor-

to Escolar, que já passou por 
Guimarães e Barcelos, vai ter 
a terceira etapa em Valongo, 
a 11 de maio e termina em Pa-
redes, em junho. Os cam-
peões regionais são decidi-
dos a nível individual e em 
equipas. As provas envolvem 
alunos de 24 escolas.

Esta modalidade de BTT 
caracteriza-se pela exigência 
em termos técnicos e ao nível 
da resistência e as provas rea-
lizam-se em circuito, com um 
percurso de dois a cinco qui-
lómetros por volta, conforme 

o  e s c a l ã o  e  g é n e r o  d o s 
alunos.

No concelho de Paredes, o 
projeto Ciclismo na Escola 
BTT iniciou-se no ano letivo 
passado, no centro escolar de 
Bitarães, com 25 alunos do 
Agrupamento de Escolas de 
Paredes e conta neste mo-
mento com 95 alunos prati-
cantes, “estamos integrados 
no Campeonato Regional de 
BTT – Desporto Escolar que 
passa por várias provas orga-
nizadas pelas diferentes es-
colas”, explica Mário Pinto, 

responsável pelo projeto. O 
Ciclismo na Escola BTT já foi 
alargado a todo o Agrupa-
mento de Escolas de Paredes 
e foi criado também um pro-
tocolo com a Escola Secundá-
ria de Paredes, a Escola Joa-
quim de Araújo e a Escola EB 
2, 3 D. António Ferreira Go-
mes, em Penafiel, e a Escola 
Secundária de Penafiel. Em 
alguns Centros Escolares de 
Paredes, os alunos já estão a 
trabalhar esta modalidade 
c o m o  a t i v i d a d e 
extra-curricular.

Circuito regional de BTT  
– Desporto Escolar termina 
época em Paredes
António Orlando  | texto

Hóquei do USC 
Paredes na luta 
pela liguilha de 
acesso à II Divisão

Árbitros do Vale do Sousa de parabéns 

No passado fim de se-
mana a equipa sénior do 
USC Paredes, recebeu e 
venceu a equipa do Aca-
démico FC por 7/1, em jo-
go a contar para a penúlti-
ma jornada da séria A do 
Campeonato Nacional da 
3ª Divisão. A equipa de Pa-
redes jogava após todos 
os adversários diretos já 
terem disputado a jornada 
e a precisar de ganhar pa-
ra se manter na corrida 
pela subida de divisão.

Num jogo que se adivi-
nhava difícil, a equipa de 
Paredes entrou com von-
tade de resolver o encon-
tro desde muito cedo e ao 
intervalo já ganhava por 
3-0 com golos de Gonçalo 
Ouro e Gonçalo Figueire-
do (2), na segunda parte 
com mais uma entrada 
forte a equipa de Paredes 
voltou a marcar por Filipe 
Vaz, a equipa do Académi-
co conseguiu reduzir para 
4-1 mas mais três golos do 
Paredes, por intermédio 
de Gil Cardoso (2) e Tiago 
Garcia, acabariam com o 
jogo, fixando o resultado 
final em 7/1.

Na última jornada do 
campeonato o USCP Pa-
redes desloca-se ao rin-
que do GDC Fânzeres, no 
p r óx i m o  d o m i n g o ,  1 2 
maio, às 18 horas, para 
discutir o segundo lugar 

na classificação que dará 
acesso à liguilha de subida 
de divisão.

A classificação atual  é 
liderada pelo Valongo B 
com 56 pontos, o GDC 
Fânzeres com 50 pontos é 
segundo e em 3º está o 
U S C  P a r e d e s  c o m  4 8 
pontos.

FORMAÇÃO
Nas duas últimas sema-

nas as equipas da forma-
ção do USC Paredes tam-
bém brilharam. As equipas 
de Sub 13 (A e B) conse-
guiram terminar a fase re-
gular do torneio de encer-
ramento sem derrotas e 
com 193 golos marcados e 
18 golos sofridos. Está ga-
rantida a presença de am-
bas equipas na “final four” 
do torneio de encerra-
mento, que será disputa-
do contra as equipas do 
A D  Va l o n g o  e  d o  C A 
Bragança.

Já a equipa de Sub 15 
conseguiu empatar a 6 go-
los contra o CH Carvalhos, 
a contar para o torneio de 
encerramento, num gran-
de jogo de hóquei.

O dia de jogo era o dia 
da mãe e as mães dos atle-
tas do USCP estiveram 
presentes na bancada a 
puxar pelos seus filhos. No 
final foram mimadas com 
uma flor.

O Núcleo de Árbitros de 
Futebol (NAF) do Vale do 
Sousa celebrou, a 26 de abril, 
o seu 27º aniversário. Autar-
cas de Paredes, Lousada e 
Paços de Ferreira marcaram 
presença no repasto come-
morativo. Lourenço Pinto, 
presidente da Associação de 
Futebol do Porto (AFP), foi o 
c o nv i d a d o  d e  h o n ra  n a 
cerimónia. 

São 160 os sócios deste 
Núcleo que representa os cer-
ca de 400 árbitros da região e 
que vive, em grande parte, do 
apoio da AF Porto.

Em agosto, o NAF do Vale 
do Sousa espera iniciar o cur-
so de árbitros, cujas inscri-
ções já  estão abertas,  e 
aguardam pela possibilidade 
de abrir também os cursos 
de inglês e de informática, 
investimentos “necessários” 
à profissão, e que foram ofe-
recidos pela AFP.

O aniversário ocorreu 
poucos dias após o NAF Vale 
do Sousa ter sido brindado, a 
16 de abril, com melhorias nas 
instalações fruto de obras de 
requalificação levadas a cabo 
na sede dos árbitros.  A sede 

foi totalmente renovada, de-
signadamente, através do re-
forço do equipamento do au-
ditório da formação com um 
écran LCD de grandes dimen-
sões financiado pela autar-
quia e um novo bar. O piso da 
casa dos árbitros foi todo 
substituído e pintadas as pa-
redes e portas. 

“Este espaço ganhou uma 
nova dimensão, com condi-
ções únicas para a aprendiza-
gem da arbitragem”, disse na 
ocasião Manuel Soares, Presi-
dente do NAF do Vale do 
Sousa.

Jorge Sousa o "porta 
estandarte" do NAFVS
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DESPORTO

A 
jogar entre 14 
equipas de todo o 
país, o conjunto 

paredense - composto por 
Miguel Valença, Pedro Bar-
bosa, Tomás Ribeiro e Gon-
çalo Rodrigues - fechou o 
Campeonato Nacional com 
duas pancadas de vantagem 
sobre a Quinta das Lágrimas, 
conquistando o primeiro tí-
tulo nacional de clubes para 
o PGC.

A prova da Federação Por-
tuguesa de Golfe decorreu no 
dia 1 de maio, na Aldeia dos 
Capuchos Golf & SPA, na Cos-
ta da Caparica.

Os campeões foram home-
nageados pelo Paredes Golfe 
Clube, no dia 4 de maio, no 
C a m p o  d e  G o l f e  d o 
Aqueduto.

O Pitch&Putt é uma va-
riante do golfe muito seme-

lhante à tradicional, tendo si-
do criada em 1914. Baseia-se 
nas mesmas Regras de Golfe 
de R&A St. Andrews e as dife-
renças prendem-se com o fac-
to de ser jogada em campos 
mais pequenos e todos os bu-
racos serem de Par 3. 

É ideal para os golfistas que 
pretendem aprimorar o jogo 

curto, em virtude de todas as 
jogadas se iniciarem a menos 
de 100 metros do buraco. 

A vantagem desta modali-
dade é a de que exige pouco 
investimento, joga-se com 
menos tacos (2,3 chegam), é 
mais rápido e mais fácil de jo-
gar e permite aperfeiçoar o 
jogo curto.

Paredes Golfe Clube  
Campeão Nacional  
de Pitch&Putt

Atletas de Paredes 
na Seleção 
Nacional de Pólo 
Aquático

Artur Barbosa do Aliados FC Lordelo 
vence trail na Madeira

André Coelho e Xavier 
Sousa, em masculinos e 
Beatriz Pereira, Tânia Ma-
galhães e Rafaela Duarte 
em femininos, todos atle-
tas do Paredes Pólo Aquá-
tico foram convocados pa-
ra a Seleção Nacional Jú-
nior da modalidade. 

A equipa masculina jo-
gou no último fim de sema-
na em Rio Maior para o 
Torneio de Apuramento 
para o Europeu 2019 que 
se irá realizar, em setem-
bro, em Tblilisi, na Georgia, 
enquanto que a seleção 
feminina esteve, também, 
envolvida na fase de apu-
ramento para o Europeu 
Feminino que se irá reali-
zar em 2020 em Budapes-
te, na Roménia.

Apesar de jogarem em 
casa as seleções portugue-
sas não conseguiram a 
qualificação. 

No final do apuramento 

o presidente da Federação 
Portuguesa de Natação 
(FPN), António José Silva, 
considerou a prestação da 
seleção neste Torneio 
“uma demonstração do po-
tencial possível de uma se-
leção em construção. O 
que valida o projeto das 
seleções, mas que requer 
um comprometimento ain-
da mais aprofundado nes-
ta trajetória por parte dos 
clubes no crescimento do 
polo aquático a nível inter-
nacional”, começou por 
referir.

Para o dirigente federa-
tivo “o trabalho inicial da 
estratégia está montado, 
mas para superar o notório 
diferencial físico entre es-
tas seleções do centro da 
Europa e Portugal é neces-
sário ser mais fortes, mais 
resistentes, mais ágeis, por 
isso, mais treino”, concluiu 
o líder da FPN. 

Artur Barbosa, atleta de 
Trail do Aliados FC Lordelo 
cortou a meta em primeiro 
no Madeira Island Ultra Trail 
(MIUT), uma prova organiza-
da pelo Clube de Montanha 
do Funchal que integra o cir-
cuito mundial de trail. O atle-
ta lordelense venceu a prova 
Mini (16 km) do MIUT com o 
tempo de 1:11,32, com um 
avanço sobre o segundo 
classificado de mais de 2 mi-
nutos.  Francisco Ferreira, 
também do Aliados FC foi 
terceiro com o tempo total 

de 1:16:23. Refira-se que es-
ta é a prova mais curta da 

competição. A partida foi da-
da às 9h da manhã, no centro 

do Porto da Cruz e os cerca 
de 500 atletas rumaram à ve-
reda do Larano, em direção à 
Boca do Risco e descida para 
a Levada do Caniçal. 

A fase final, percorrida na 
Levada, teve como pano de 
fundo o vale de Machico, 
com a meta instalada junto 
ao Fórum, onde já esperava 
uma boa moldura humana, 
para tão ansiados aplausos.

Paulo Machado, também 
do AFC alinhou e finalizou 
t r a n q u i l a m e n t e  a 
competição.

O Jogo  
de Golfe

O golfe é jogado numa 

volta convencional de 18 

(ou menos) buracos num 

percurso batendo uma 

bola com um taco.

Cada buraco inicia com 

uma pancada da área de 

partida e termina quando 

a bola está no buraco no 

green (ou quando as Re-

gras ditarem que o bura-

co está terminado). Para 

cada pancada, o jogador:

• Joga o percurso como o 

encontrar, e

• Joga a bola como esta 

estiver.

Mas há exceções em que 

as regras permitem ao 

jogador alterar condi-

ções no percurso e re-

querem ou permitem ao 

jogador jogar a bola de 

um local diferente de 

onde esta está.

A equipa sénior do Pare-
des Polo Aquático perdeu 
com o Fluvial Portuense, na 
primara mão das meias fi-
nais do Campeonato de 
Portugal A1 feminino.  Na 

partida realizada na Piscina 
Rota dos Móveis em Reca-
rei o Paredes perdeu por 
8-10. 

NA OUTRA MEIA FINAL 

Benfica  também ven-
ceu fora o Pacense por 
9-13 .

Os segundos jogos das 
meias-finais feminina são 
a 11 de maio.

Fluvial carrasco do Paredes Pólo Aquático 

Os campeões  de Paredes
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Braço de ferro europeu entre 
A

s Eleições Euro-
peias em Portu-
gal, agendadas 

para o próximo dia 26 estão 
a ser disputadas taco-a-ta-

co entre PSD e PS. Todas as 
s o n d a g e n s  p u b l i c a d a s 
apontam para um empate 
técnico com uma ligeira 
vantagem para o PS.

A um mês das eleições, a 
26 de abril, as sondagens da 
Aximage para o Negócios e 
Correio da Manhã e da Pi-
tagórica para o Jornal de 

Notícias e TSF davam os 
dois partidos com resulta-
dos muito próximos a ele-
gerem o mesmo número (8) 
de eurodeputados. O PS li-

dera as intenções de voto 
d o s  p o r t u g u e s e s  c o m 
30,3% (Pitagórica) e 31,7% 
(Aximage), enquanto o PSD 
regista, respetivamente, 

28% e 29% das intenções 
de voto.

Já a sondagem da Euro-
sondagem realizada entre 
os dias 28 de abril e 2 de 

Manuel Pizarro: “O financiamento europeu é  essencial para as grandes infraestruturas 
que podem mudar a economia e a vida das pe  ssoas”

As eleições para o Parla-
mento Europeu têm, no nosso 
país, um elevado nível de abs-
tenção. Justifica-se que seja 
assim?

A participação nas eleições 
europeias é, em Portugal, mui-
to inferior ao que entendo de-
sejável. Isso acontece por ra-
zões muito diversas. Por um la-
do, embora de forma um pouco 
paradoxal, por uma razão posi-
tiva: a grande maioria dos por-
tugueses apoia a participação 
na União Europeia. Todos os 
estudos de opinião mostram 
que Portugal é um dos países 
onde o ideal europeu tem 
maior apoio popular. E isso faz 
com que alguns dos partidos 
que concorrem às eleições e 
que são adversos ao aprofun-
damento do ideal europeu es-
condam essa opção. Daqui re-
sulta que, para muitos cida-
dãos,  estas eleições não 
pareçam comportar uma deci-
são suficientemente importan-
t e  p a r a  m o t i v a r  a  s u a 
participação. 

Depois, e por outro lado, o 
elevado nível de abstenção sig-
nifica que, para muitos eleito-
res, a escolha da liderança eu-
ropeia não é valorizada. Acho 
que há muitos responsáveis 
por esta reação de indiferença 
e que os partidos e os deputa-
dos europeus também não es-
tão isentos dessa responsabili-
dade. Para muitos portugueses 
a União Europeia e as suas insti-
tuições são uma realidade dis-
tante. A generalidade dos 
agentes políticos fazem pouca 

pedagogia da importância do 
apoio da Europa ao desenvolvi-
mento do nosso país. A distân-
cia entre os eleitos e os eleito-
res é demasiado grande e as 
pessoas e instituições regionais 
não se sentem suficientemente 
envolvidas e representadas. 

Depois da experiência trau-
mática dos anos da troika e da 
austeridade e, sobretudo, de-
pois das profundas mudanças 
de orientação política que 
ocorreram no nosso país, tenho 
a expectativa que as pessoas 
estejam muito mais conscien-
tes da importância da Europa e 
do relevo de uma atitude nas 
instituições europeias em de-
f e s a  d e  P o r t u g a l  e  d o s 
portugueses.

O que gostaria de transmi-
tir aos eleitores para os levar a 
votar?

Nestas eleições europeias, 
que vão ocorrer no próximo dia 
26 de maio, os cidadãos euro-
peus e os portugueses têm nas 
mãos o futuro da Europa. E é 
importante que participem, 
porque o seu voto decide - e ca-
da voto conta. A Europa que 
somos está hoje sob um sério 
ataque dos movimentos popu-
listas, sobretudo da extrema-
-direita nacionalista e xenófo-
ba. Acresce que muitas das es-
colhas sobre política nacional 
também dependem de deci-
sões ao nível europeu. Portugal 
precisa de ter na Europa quem 
defenda o país e, por isso, é im-
portante votar nas eleições 
para eleger deputados com es-
sa visão. 

Com o Partido Socialista, os 
portugueses podem contar 

com uma força política que es-
tará na Europa com uma atitu-
de profundamente europeísta 
e que, ao mesmo tempo, nunca 
se demitirá da defesa do país. 
Porque estar na Europa é tam-
bém defender o país. E isso con-
trasta muito com a atitude dos 
deputados da direita que, du-
rante os anos da troika e depois 
da viragem política com o go-
verno do PS, atuaram muitas 
vezes contra o interesse 
nacional. 

Enquanto candidato a de-
putado no Parlamento Euro-

peu, atuarei no sentido de con-
tribuir para que as pessoas 
compreendam a importância 
da Europa enquanto espaço de 
paz, de cooperação, de desen-
volvimento e de combate às 
desigualdades, apesar das con-
tradições do processo de cons-
trução europeu. E por isso, 
aproveito este espaço para, 
uma vez mais, apelar ao voto e à 
responsabilidade cívica de to-
dos. Quem se abstém prescin-
de do seu direito de escolher, 
deixa o destino da nossa vida 
coletiva nas mãos dos outros. 

Nenhum português devia de-
sistir de se envolver no futuro 
do seu país.

Portugal ganha ou perde 
com a sua participação na 
União Europeia?

Ganha e ganha muito. Ga-
nha porque Portugal é um be-
neficiário líquido de transfe-
rências da União Europeia, das 
quais depende grande parte do 
investimento público que ajuda 
a tornar a nossa economia mais 
competitiva, a desenvolver a 
rede de infraestruturas e a me-

lhorar os nossos serviços públi-
cos na saúde, na educação e na 
ciência. 

Ganha também porque um 
país relativamente pequeno, 
periférico e com uma economia 
aberta, como Portugal, tem 
enormes vantagens na sua in-
serção num espaço económico 
muito mais vasto. A consolida-
ção e reforço da vocação ex-
portadora da nossa economia, 
que fizemos de forma tão 
exemplar nos últimos anos, não 
é possível sem a participação 
na União Europeia.

António Orlando  | texto
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Social Democratas e Socialistas 
maio, antes da crise política 
aberta com a aprovação na 
especialidade do diploma 
que pretendia devolver to-
do o tempo de serviço con-

gelado aos professores, e 
que levou à ameaça de de-
missão do Governo, dá en-
tre nove e 10 deputados 
aos socialistas e entre sete 

e oito aos sociais-democra-
tas. Isto é o PS venceria as 
eleições europeias, se fos-
sem no dia 4 de maio, com 
34% dos votos, mais 6,9 

pontos percentuais do que 
o PSD, com 27,1%. Toman-
do por base este cenário 
disputa voto a voto O Pro-
gresso de Paredes, decidiu 

entrevistar os candidatos 
do PSD e PS originários no 
distrito do Porto.  Nesta 
edição a primazia é dada ao 
PS, no caso, a Manuel Pizar-

ro que integra a lista do ex-
-Ministro das Infraestrutu-
ras Pedro Marques. Dentro 
de quinze dias abrimos as 
páginas do jornal ao PSD.

Manuel Pizarro: “O financiamento europeu é  essencial para as grandes infraestruturas 
que podem mudar a economia e a vida das pe  ssoas”

Finalmente, Portugal ganha 
porque tem condições geopolí-
ticas que lhe permitem ter uma 
enorme importância no espaço 
europeu. O nosso país tem, em 
simultâneo com a sua vocação 
europeia, uma enorme inser-
ção no chamado espaço atlânti-
co e condições privilegiadas 
para dinamizar o relaciona-
mento com a América Latina e 
com África. Portugal tira, assim, 
partido da sua histórica capaci-
dade de promover a ligação 
entre povos e regiões do 
mundo.

Isso significa que o PS está 
satisfeito com a atual situação 
da União Europeia?

Nos últimos anos, e também 
por influência portuguesa, a 
União melhorou muito. Antó-
nio Costa, no Conselho Euro-
peu, e Mário Centeno, na presi-
dência do Eurogrupo, contri-
buíram muitíssimo para isso. 
Mas há ainda muito a fazer. A 
criação da moeda única - o euro 
- gerou enormes desequilíbrios 

entre países que têm que se 
compensados com medidas 
mais audaciosas de mutualiza-
ção dos riscos e de estabeleci-
mento de mecanismos de com-
pensação.  É preciso recuperar o 
espírito solidário que presidiu à 
criação da União, que não pode 
ser substituído pela afirmação 
cega de egoísmos nacionais.

O que entende que devem 
ser as mudanças na governa-
ção da Europa?

A Europa precisa de maior 
democracia, com uma relação 
mais equilibrada entre a Co-
missão Europeia, o órgão exe-
cutivo da União, o Conselho 
Europeu, onde se reúnem os 
chefes de governo, e o Parla-
mento Europeu, que resulta 
das eleições. Os problemas da 
Europa resolvem-se aprofun-
dando a construção europeia. 
Precisamos de mais Europa, 
com um orçamento mais gene-
roso, para alargar o financia-
mento dos programas de coe-
são e o desenvolvimento de 

programas que promovem a 
cidadania europeia, como por 
exemplo o Erasmus. Precisa-
mos de completar a União Eco-
nómica e Monetária, sem a qual 
um país como o nosso está des-
protegido com a pertença à 
moeda única.

O tema dos impostos euro-
peus tem sido muito agitado 
nesta campanha eleitoral. 
Qual é a sua posição?

Esse tema tem sido agitado 
como um papão por uma certa 
direita, o CDS, e ainda que de 
forma mais envergonhada o 
PSD, com uma enorme falta de 
rigor. Não se trata, na verdade, 
de impostos europeus. O que 
está em causa é a criação de ou-
tros mecanismos europeus, 
que terão sempre de ser apro-
vados pelos parlamentos na-
cionais. Faz sentido, num cená-
rio em que grandes empresas 
multinacionais escapam a pa-
gar impostos, não usar a coope-
ração internacional para as 
forçar a dar o devido contribu-
to? Faz sentido não aproveitar 
as possibilidades da União para 
reforçar o combate à evasão e à 
elisão fiscal? O PS, que propõe 
o reforço do orçamento comu-
nitário e dos fundos de coesão, 
entende que esse financiamen-
to deve ser procurado nessa 
luta contra os que fogem a dar o 
seu contributo e é com este es-
pírito que tratamos o envolvi-
mento da União em matérias 
fiscais. 

A Europa tem feito o sufi-
ciente pela diminuição das de-
sigualdades entre países e 
regiões?

Tem feito muito mas tem 
feito menos do que aquilo que 
devia. Depois de algumas déca-
das de progresso na coesão 
territorial no espaço europeu, 
a última década não foi positi-
va. Essa é também uma razão 
para votar PS nestas eleições. 
Quando a Europa é governada 
pelos partidos socialistas e so-
ciais-democratas aprofunda-
-se a coesão territorial e dimi-
nuem as desigualdades. Quan-
do é a direita que governa 
acontece o contrário. Mas vejo 
razões de esperança no ciclo 
político que se abre nestas 
eleições.

O que pode a região em que 
Paredes se insere, localizada 
entre a Área Metropolitana do 
Porto, na qual estamos inseri-
dos do ponto de vista adminis-
trativo, e o Tâmega e Sousa es-
perar da União Europeia?

O financiamento europeu é 
essencial para os grandes pro-
jetos de infraestruturas que 
podem mudar para melhor a 
economia e a vida das pessoas. 
O mais emblemático deles é a 
construção de uma nova liga-
ção ferroviária, a linha do Vale 
do Sousa que, com início em 
Valongo, venha a passar por 
Gandra, Lordelo, Rebordosa, 
Paços de Ferreira, Lousada e 
Felgueiras. O transporte ferro-
viário é confortável, confiável e 
muito menos danoso para o 
ambiente e pode modificar 
completamente este espaço 
territorial. Os estudos para a 
nova linha estão contemplados 
no Plano Nacional de Investi-
mentos e ela só será possível 
com apoio europeu. Em toda 

esta região há ainda que fazer 
um enorme trabalho de promo-
ção do acesso à educação por 
parte dos mais jovens. Trata-se 
de uma zona com relativa pu-
jança demográfica e temos que 
dar aos mais novos oportunida-
des de formação e diferencia-
ção que lhes permitam melho-
rar o seu futuro e a comunidade 
em que estão inseridos.

Os temas do terrorismo, da 
segurança e das migrações 
têm estado no centro do deba-
te político na Europa. Que po-
s i ç ã o  t e m  s o b r e  e s s e s 
assuntos?

É urgente que o projeto Eu-
ropeu se reencontre de novo 
com os seus valores para que a 
União Europeia seja o que ficou 
inscrito no seu desígnio funda-
dor: um espaço de respeito in-
tegral da dignidade da pessoa 
humana, dos direitos funda-
mentais e da democracia; uma 
terra de liberdade, de tolerân-
cia, de solidariedade e de defe-
sa intransigente do Estado de 
Direito.

A União Europeia não pode 
escusar-se ao seu dever huma-
nitário indeclinável de acolhi-
mento dos refugiados, nem à 
solidariedade devida para com 
os países da sua fronteira marí-
tima a Sul que enfrentam uma 
situação verdadeiramente dra-
mática no Mediterrâneo. De-
fendemos uma resposta solidá-
ria da União Europeia à chama-
da crise dos refugiados, à altura 
das obrigações humanitárias 
previstas nas convenções in-
ternacionais, que dite a partilha 
dos esforços com respeito pela 
capacidade de cada Estado-

-Membro e que seja enquadra-
da pela necessária revisão do 
sistema europeu de asilo.

Num mundo cada vez mais 
instável e com uma ordem in-
ternacional em profunda mu-
tação, mais do que nunca a 
União Europeia deve assumir o 
seu papel de referência global 
em favor da paz, da estabilida-
de, dos direitos humanos, da 
democracia, do respeito pelo 
direito internacional e da valo-
rização do multilateralismo.

Sabemos que novos e im-
portantes desafios se colocam 
à União Europeia em matéria 
de segurança, de defesa e de 
combate ao terrorismo. Defen-
demos, por isso, antes de mais, 
uma política externa da União 
orientada para a estabilização e 
resolução dos conflitos arma-
dos na vizinhança europeia, 
porque a paz e a estabilidade na 
nossa vizinhança são condi-
ções de paz e estabilidade no 
próprio território europeu.

Vamos, de certa forma, vol-
tar ao início. Qual acha que 
pode ser o papel de um depu-
tado europeu para aproximar 
os cidadãos da União?

Um deputado tem a obriga-
ção de fazer o seu trabalho, de-
fendendo a Europa, mas tam-
bém Portugal e os portugueses. 
É o que farei, procurando tam-
bém estabelecer uma ligação 
profunda com as pessoas, com 
as autarquias, com as empresas 
e com associações e institui-
ções da região. Espero que es-
tas se sintam mais representa-
das com a presença dos depu-
tados do PS no Parlamento 
Europeu.
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Fernando Pessoa escre-
vera, “Deus quer, o homem 
sonha, a obra nasce”, em 
1934. E Miguel Ferreira, 
presidente da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Lordelo, 
reeleito em Dezembro para 
o triénio de 2019/2021, es-
tá a fazer jus ao verso.

 “O actual espaço é exí-
guo e não permite dar res-

posta às necessidades quer 
materiais quer em termos 
de recursos humanos. Cerca 
de 40% das viaturas estão 
acomodadas no exterior do 
quartel, porque o espaço é 
diminuto e não permite al-
bergar todas as viaturas. No 
que toca aos recursos hu-
manos, necessitamos de no-
vas camaratas femininas  e 
masculinas, uma vez que as 
existentes já não respon-
dem às necessidades da cor-
poração”, por isso, “a cons-
trução do novo quartel é de 
importância vital para a co-
lectividade”, afirmou o pre-
s i d e n t e  e m  d i v e r s a s 
ocasiões.

    LORDELO

Novo Quartel dos Bombeiros 
de Lordelo

SILVIO
SILVA

Por causa disso, do sonho 
que veio da necessidade, o 
Arqº Sílvio Silva e o Eng.º Va-
lente, ambos de Lordelo, es-
tão a dar corpo ao projecto, 
“Antes do desenho dos volu-

mes do Quartel, foi preciso 
trabalhar até à exaustão o 
organigrama funcional, por-
que a complexidade espa-
cial era enorme, e porque 
havia muitos compartimen-

tos que não podiam ficar 
distantes uns dos outros”, 
porém, “Agora que o projec-
to entrou na recta final, já é 
possível afirmar que, para 
b r eve ,  Lo r d e l o  t e rá  u m 

Quartel condigno e que será 
uma referência arquitectó-
nica do Concelho de Pare-
des”, concluíram os projec-
tistas aquando da entrega 
do projecto à direcção.

No passado dia 28 de Abril,  
decorreu a Caminhada a favor 
do EMAUS de Baltar e Pare-
des que percorreu as ruas da 
sede do Concelho. OS ALU-
NOS DO 12 ANO DO CURSO 
PROFISSIONAL DE DES-
PORTO DA ESCOLA DE RE-
BORDOSA QUE INTEGRA O 
AGRUPAMENTO DE VILELA, 
foram os grandes responsá-
veis por um evento que juntou 
mais de 600 pessoas e rendeu 
4000 euros para a instituição 

em causa. Foi uma organiza-
ção exemplar em que os pro-
fessores de Educação Física 
do Agrupamento de Vilela e 
em particular de Rebordosa, 
se envolveram de uma forma 
sentida e muito competente. A 
Junta de Freguesia de Baltar 

contribuiu ao nível da venda 
de bilhetes, na divulgação do 
evento e com uma quantia mo-
netária. A FREGUESIA DE 
BALTAR colaborou neste bo-
nito evento e foi uma forma de 
ajudar uma instituição que 
merece ser sempre ajudada.

    BALTAR

Caminhada Pelas Cores Da Igualdade  
angariou 4000 euros para o EMAUS

FAUSTINO 
 SOUSA

Todos os anos se reali-
zam as competições de 
Matemática, “ Equamat” e 
MaisMat “ na Universidade 
de Aveiro, e que envolvem 
centenas de escolas públi-
cas e privadas. O colégio 
Casa Mãe  foi a primeira 

escola no  “ Mais Mat “ ( 5º e 
6º anos ) , tendo vencido 
por equipas o 5º ano e ten-
do ficado em 2º no 6º ano.

A escola privada de Bal-
tar também ficou em 2º lu-
gar nacional no “Equamat “ 
(9º ano) e venceu por equi-

pas o 8º ano, tendo ficado 
no segundo lugar no 7º ano 
e em 5º lugar no 9º ano. Os 
alunos da escola de Baltar 
estão de parabéns, bem co-
mo a instituição que pres-
t i g i a  o  n o m e  d a  v i l a  d e 
Baltar.

O União Sport Clube de 
Baltar necessita do seu novo 
recinto desportivo que está 
a ser construído. De facto, as 
condições atuais não são as 
mais dignas e muitos jovens 
atletas têm desistido face às 
dificuldades e às condições 
existentes.  As novas instala-

ções são essenciais para re-
verter este êxodo e criar uma 
nova dinâmica que motive os 
jovens e os seus encarrega-
dos de educação. As novas 
instalações estão inseridas 
na nova  zona escolar e serão 
uma mais valia para a Vila de 
Baltar.  Segundo fontes da 

Junta de Freguesia, tudo es-
tá a ser feito para que a inau-
guração seja efectuada an-
tes da nova época desporti-
va, de modo a impedir que o 
clube mais representativo 
de Baltar caia numa situação 
a i n d a  m a i s  d i f í c i l  d e 
recuperar. 

O fado é  considerado 
por muitos o símbolo máxi-
mo da nossa expressão cul-
tural. Esta forma tão própria 
de cantar em Português, 
tem merecido ao longo dos 
anos a atenção da associa-
ção baltarense, que tem rea-
lizado muitas noites de Fa-

do. Foi neste contexto que 
no passado  dia 04 de Maio , 
nas instalações da Associa-
ção Clube Jazz, decorreu 
mais uma grande noite de 
fado, que foi acompanhada 
com um jantar. A sede da as-
sociação encheu-se para 
ouvir os seguintes fadistas: 

Cátia Silva; Gabriela Ferrei-
ra; Albino Faria; Luciana Sil-
va e José Emílio,  que foram  
acompanhados musical-
mente por: Herculano Ja-
cob; Silvério Vieira; João 
Miranda; Pedro Rodrigues; 
Fernando Santos e Camilo 
Pereira.

A UCLA - Universidade de 
California Los Angeles (EUA) e 
a Monash University (Mel-
bourne Austrália), convidaram 
o Bombeiro Especialista, Dr.  
António Marques para inte-
grar painel mundial de peritos 
em Emergência Médica pré - 

hospitalar.  O Bombeiro de Bal-
tar  foi seleccionado na qualida-
de de perito no âmbito de um 
grupo restrito eleito para parti-
cipar no processo de determi-
nação de exigências a prever 
em conhecimentos e compe-
tências para os diversos níveis 

de técnicos de ambulância a 
nível internacional, incluindo o 
nível paramédico de emergên-
cia pré-hospitalar nos países 
anglo saxónicos. Esta escolha é 
uma prova da qualidade e do 
nível de formação dos Bombei-
ros Voluntários de Baltar.

Colégio Casa- Mãe 
venceu competições de Matemática

União Sport Clube de Baltar precisa  
urgentemente do  Novo Recinto Desportivo 

Associação Clube Jazz de Baltar  
organizou Noite de Fado

Bombeiro de Baltar 
é Perito na Universidade da Califórnia
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A comunidade Cristã da 
freguesia de Cristelo, atra-
vés da organização da Co-
missão de Festas, vai levar a 
efeito a Festa em Honra de 
Nossa de Fátima, nos dias 11 
e 12 de Maio de 2019.

De destacar nesta Festi-
vidade a Procissão de Velas 

no dia 11 de Maio, antecedi-
da da Missa Vespertina pelas 
20:30h. No domingo decor-
rerá a Missa Dominical pelas 
10h, sendo encerrada a Fes-
tividade com a Procissão So-
lene, que será antecedida 
pela recitação do terço, a 
decorrer pelas 16h.

Chamam-se Heróis Fute-
bol Clube e assim são há 34 
anos.

O ADN do clube é a cama-
radagem. Os campeonatos 
ganhos são os da amizade. O 
gosto “do futebol pelo fute-
bol” reúne semanalmente 
em Rebordosa um grupo de 
amigos, os Heróis. Assim 
acontece há 34 anos. 

O aniversário foi come-
morado no dia 1 de maio com 
um jogo no campo dos Lusos 
de Bitarães. Após o encontro 
foi apresentada a Mascote 
do grupo e servido um almo-
ço convívio num restaurante 
de Rebordosa.

A tarde prosseguiu ani-
mada, nomeadamente, com 
a atuação do Grupo Trio JJF.

Os Heróis FC são um con-
junto de entusiastas do fute-
bol que se reúne para passar 
o tempo e ao mesmo tempo 
praticar atividade física. Ini-
ciou a atividade há 34 anos 
num descampado, no meio 
do monte, “onde as balizas 
começaram por ser os tron-
cos de árvores”. Ao longo dos 
34 anos de vida a popular co-
letividade foi-se reorgani-
zando. Ainda assim os seus 
membros nunca quis forma-
lizar a associação. O “espíri-
to” dos Heróis ao longo dos 

34 anos “já passou de gera-
ção em geração, de pais para 
filhos. Jogamos futebol por 
amizade, sem a pressão com-
petitiva dos campeonatos”. O 

segredo para o sucesso, di-
zem os Heróis, é bastante 
simples: “amizade de longa 
data de todos que por aqui 
passam”.

A XII Prova de Atletismo 
de Rebordosa e Caminhada 
do Dia da Mãe que decorreu 
no passado dia 5 de maio, 
contou com 400 participan-
tes nos vários escalões. Na 
prova rainha dos 10 000 me-
tros a vitoria sorriu a Paulo 
Barbosa.  Cerca de uma cen-
tena de pessoas fez a Cami-
nhada do Dia da Mãe numa 

extensão de 6 mil metros. A 
prova evocativa do Dia da 
Mãe foi organizada pelo 
Grupo Desportivo da Porte-
la e Desportave e contou 
com o apoio de várias insti-
tuições, públicas e privadas, 
da freguesia. O valor anga-
riado nas inscrições foi doa-
do aos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa.

Festa em Honra de Nossa 
Senhora de Fátima

Heróis FC há 34 anos

Passar o Dia da mãe a correr e a caminhar 

Decorreu no fim-de-se-
mana de 4 e 5 de Maio de 
2019 a prova que marca o re-
gresso do Jornal O JOGO à 
organização de provas de 
ciclismo.

A prova contou com 100 
ciclistas inscritos, de 14 equi-
pas nacionais e uma equipa 
espanhola. Esta prova tem 
como objectivo proporcionar 
um bom espectáculo aos fãs 
de ciclismo que têm a oportu-
nidade de estar, aproximada-
mente duas horas, no mesmo 
local a ver ciclismo.

A primeira etapa aconte-
ceu no dia 4 de Maio e decor-
reu na Póvoa de Varzim, ter-
minando no Alto do Monte de 
S. Félix, e foi ganha por Luís 

Mendonça da equipa Rádio 
Popular Boavista, que referiu 
que esse “dia ficará marcado 
na memória para contar aos 
netos, pois foi a primeira vitó-
ria de “braços no ar” como 
profissional.”. Embora o ciclis-
ta já conte na sua bagagem 
com a vitória na Volta ao Alen-
tejo em 2018, e recentemen-
t e  a  v i t ó r i a  n a  Ta ç a  d e 
Portugal.

A segunda etapa decorreu 
no dia 5 de Maio entre a Pó-
voa de Varzim e Vieira do Mi-
nho, e não obstante, a etapa 
ter sido ganha pelo ciclista 
Joni Brandão, a vitória do Tro-
féu foi para o ciclista Luís 
Mendonça, que honrou a ca-
misola que veste da sua equi-
pa Rádio Popular Boavista, 
que já está habituada aos 
triunfos nesta prova.

Deixamos os Parabéns a 
Luís Mendonça, pelo excelen-
te trabalho que tem vindo a 
realizar, dando prova de que 
quem se esforça sempre 
alcança!

    CRISTELO

CICLISTA LUÍS MENDONÇA

Conquista 
Troféu O JOGO/LEILOSOC

CARLA
NUNES

A Junta de Freguesia ini-
ciou um programa de ginás-
tica, na antiga Escola de Bita-
rães, para séniores a partir 
dos 50 anos. Esta atividade 
realiza-se às Terças e Quin-

tas feiras das 18h30 às 
19H15, duas vezes por se-
mana. O custo é de 5€ men-
sais. Todas as pessoas com 
idade igual ou superior à in-
dicada devem, por uma 

questão de saúde, aprovei-
tar esta oportunidade.

Os interessados devem 
dirigir-se à Junta de Fregue-
sia de Bitarães para se infor-
marem e inscreverem.

    BITARÃES

Vida ativa

ANTÓNIO
OLIVEIRA

Um pastor de Quintã, 
Rebordosa, apresentou 
queixa junto das autorida-
des por suspeita de enve-
nenamento do seu reba-
nho de cabras. 

Foi no dia 30 de abril 

que o pastor, conhecido 
por Arménio da Quintã, se 
deparou com os animais a 
espumar-se, dois dos quais 
já inanimados que viriam a 
morrer.  O proprietário 
ainda terá pedido ajuda, 
via telefone, ao veteriná-
rio municipal, mas quem 
atendeu o telefone terá 
dito que o médico estava 
de férias. 

O pastor explicou que 
após ter levado o rebanho a 
pastar numa mata próxima 

da área de residência notou 
que os animais não regres-
saram ao curral com habi-
tualmente. “Havia animais a 
agonizar e a espumar pela 
boca, fiquei sem saber o que 

fazer”, disse ao Progresso 
de Paredes. Os animais po-
derão ter ingerido tojo infe-
tado com herbicida. 

As autoridades estão a 
investigar.

    REBORDOSA

Cabras envenenadas

PAULO 
PINHEIRO
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OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

História de uma indignação

A 
história é breve 
e desconhecida 
por muitos. In-

felizmente por isso exi-
ge esta informação e o 
devido esclarecimento. 
Poucos dias antes do dia 
25 de abril fui contactado 
telefonicamente pela se-
nhora vereadora da CM 
Paredes Dr.ª Beatriz Mei-
reles. Anunciava a reali-
zação de uma sessão co-
memorativa do 25 de 
abril na Câmara Munici-
pal, aliás em termos idên-
ticos a ano anterior, for-
mulava convite e pergun-
tava quem em nome da 
CDU interviria. Acolhi 
com agrado esta iniciati-
va. Informei telefonica-
mente alguns minutos 
após que seria Álvaro 
Pinto, antigo presidente 
de Junta e antigo mem-
bro da Assembleia Muni-
cipal quem faria oficial-
mente essa intervenção. 
Um dia após, a mesma 
senhora vereadora infor-
mava telefonicamente 
que, por decisão do se-
nhor presidente da Câ-
mara Dr. Alexandre Al-
meida, essa intervenção 
só poderia ser feita ou 
por mim (membro eleito 
da AM) ou pelo outro 
eleito, o Presidente da 
Junta de Freguesia de Pa-
rada de Todeia, eleito na 
AM por inerência. Res-
pondi que pessoalmente 
não compreendia nem 
aceitava tal exigência já 
que não sendo a cerimó-
nia sessão ordinária ou 
extraordinária de órgão 
autárquico municipal 
(camara ou assembleia 
municipal) competia aos 
partidos convidados es-
colher quem os repre-
sentasse. E seguiu no 
mesmo dia por mail a res-
posta da CDU a essa 
inopinada exigência. 
Infelizmente, o quero, 

posso e mando do Exe-
cutivo prevaleceu. Não 
se dignaram responder 
a o  e - m a i l  m a n t e n d o 
uma atitude de sobran-
ceria politica. E o Execu-
tivo camarário e o Se-
nhor Presidente tive-
ram a devida resposta 
indignada no dia 25 de 
abril com a ausência vo-
luntária dos eleitos da 
CDU na referida ce-
rimónia e na ausência da 
sua intervenção. 
É contraditório e mes-
mo ridículo a maioria PS 
argumentar que Álvaro 
Pinto não era eleito mu-
nicipal (o que conforme 
já explicamos era um re-
quisito estúpido!) á data 
da cerimónia, quando 
dois dias antes partici-
para na reunião de líde-
res da AM que ocorreria 
no dia 27 abril, onde es-
teve em minha substi-
tuição por falta por ra-
zões pessoais. 
Outros, interessados na 
confusão ideológica, 
atrevem-se a denegrir 
todas as ausências (e re-
pito, todas as ausên-
cias!) pelo facto da ce-
rimónia não ter senhas 
de presença a pagar aos 
eleitos… demasiado ras-
t e i r o  p a r a  s e r 
utilizado…
J á  t í n h a m o s  t i d o  n o 
passado uma lamentá-
vel sessão ordinária da 
Assembleia Municipal 
no dia 25 de abril, isto 
no tempo de Celso Fer-
reira / Granja da Fon-
s e c a ,  e m  q u e  a  C D U 
não esteve presente, 
por achar a sua convo-

c a ç ã o  i n a p r o p r i a d a . 
Agora tivemos o mes-
mo exercício antide-
m o c rá t i c o  d o  p o d e r 
absoluto, com outras 
caras. Preocupante! 
Há quem julgue que o 
v a l o r  r e a l  d a s  s u a s 
ideias se mede pelo nú-
mero de eleitos da sua 
bancada, pelo ruído de-
sencadeado nas reu-
niões ou pelo circuns-
tancialismo de um po-
der, ainda mais baseado 
numa maioria relativa. 
Há quem queira silen-
ciar dúvidas, argumen-
tos, intervenções, pro-
curando homogeneizar 
a actividade política em 
Paredes. Para isso con-
tam com o silêncio cúm-
plice de uma certa co-
municação social, que 
teve o descaramento de 
não assinalar a ausência 
da CDU da cerimónia 
evocativa do 25 de abril, 
nem se interrogar das 
razões. São evidentes os 
constrangimentos de 
HIS MASTER VOICE e a 
falta de pudor ético. Pa-
ra isso contam com co-
nhecidos reverenciado-
res /insultadores nas 
redes sociais, uns fictí-
cios  outros nem por 
isso. 
Já temos tido resquícios 
censórios na Assem-
bleia Municipal, atitu-
des verbais de discrimi-
nação de eleitos, de sub-
jugação de minorias. 
Que o exemplo citado 
não frutif ique.  Pena 
nossa parte, pela parte 
da CDU, a linha verme-
lha está traçada.

Estatuto Editorial

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

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-
lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 
economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-
cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 
independentemente da cor, raça, género, convicções, re-
ligião, nacionalidade ou sexo.

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

O
s funcionários da Conservatória 
do Registo Civil de Paredes dei-
taram mão do seu direito à greve 

para salientar as más condições em que 

são obrigados a prestar o seu serviço 

público.

E é bem certo que estes funcionários pro-

curam prestar este serviço público com 

qualidade em condições manifestamente 

degradantes. É certo que o país precisa dar 

um salto de qualidade na prestação dos 

serviços públicos.

Mas como?

A eficiência e a eficácia das políticas públi-

cas não serão atingidas com uma conce-

ção equivocada do corporativismo do 

servidor público viciado e amparado pela 

estabilidade que o protege da penalização 

pela incompetência.

Na verdade, para que haja alinhamento da 

administração pública ao programa de 

qualquer governo, é preciso que sejam 

criados incentivos e condições. 

Neste sentido, é fundamental que empe-

nhos e resultados significativos sejam 

identificados, reconhecidos e recompen-

sados. É preciso que a administração pú-

blica, à semelhança da iniciativa privada, 

aprenda a distinguir os resultados e os es-

forços excecionais, incorporando definiti-

vamente a prática de tratar desigualmen-

te as diferenças de contribuição.

Assim, os órgãos e os servidores públicos 

devem ser estimulados, por meio de meca-

Da greve na Conservatória do Registo Civil de Paredes

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

V
amos entrar de novo na épo-

ca de alto risco de incêndio e 

quem passa pelas Florestas 

do País e de Paredes volta a lembrar, 

certamente, as trágicas mortes de 64 

pessoas no incêndio de Pedrógão de 

2017. Assim, julgo que volta a ser al-

tura de discutir soluções viáveis para 

a Proteção Florestal e faço-o aqui 

como quem “pensa alto”, resultado de 

uma reflexão conjunta com o colega 

Eng.º Heli Costa.

A Floresta é um bem do País rural e 

maioritariamente de um interior que 

combate seriamente a desertifica-

ção. São cerca de 200 os municípios 

portugueses que têm um território 

profundamente florestal. A impor-

tância ambiental da floresta é tão 

grande que cada metro quadrado 

deve ser defendido! 

Apresentam-se alguns fatores que 

são a causa fundamental dos incên-

dios e que propiciam o cenário de ris-

co de incêndios incontroláveis com 

que hoje nos confrontamos e que 

acabam, também, por atingir os aglo-

merados urbanos: i) a excessiva carga 

de biomassa no terreno, em resulta-

do do reduzidíssimo nível de gestão 

da floresta e do excesso de matos e de 

incultos no território; ii) a redução 

significativa das atividades agrícolas 

que conviviam com a floresta; iii) o 

deficiente ordenamento do territó-

rio; iv) a estrutura fragmentada da 

propriedade rural; v) o desinvesti-

mento do Estado na gestão dos espa-

ços florestais públicos; e, vi) as carac-

terísticas do clima (condições meteo-

rológicas e fenómenos atmosféricos 

extremos).

Entre 2003 e 2017, segundo os da-

dos do ICNF – Instituto da Conserva-

ção da Natureza e Florestas, a área 

ardida em Portugal distribuiu-se da 

seguinte forma: 44% Matos e incul-

tos, 18% Pinheiro-bravo; 17% Euca-

lipto; 21% Outras ocupações. Ou se-

ja, mais de 80% da área ardida em 

Portugal não é eucalipto. A título de 

exemplo, o eucalipto não tem rele-

vância na Serra de Sintra e no Pinhal 

de Leiria.

Os recentes incêndios têm um com-

portamento explosivo e extremo e 

propagam-se a grandes velocidades. 

O mundo está a enfrentar uma nova 

geração de incêndios, em parte liga-

dos às alterações climáticas e que 

causam verdadeiras tempestades de 

fogo. A inflamabilidade de uma massa 

florestal não depende só da espécie, 

mas da sua estrutura, isto é, da quan-

tidade e forma como a biomassa está 

disponível. Para isso, contribui o 

abandono de partes do território ru-

ral (agrícola ou da floresta), os com-

portamentos de risco (queimadas 

sem prudência nem conhecimentos), 

as alterações da variação climática e a 

inexistente ou deficiente gestão 

florestal.

De realçar que a redução da espécie 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Vêm aí os Incêndios?!

mariocamilomota@gmail.com
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nismos de recompensa e reconhecimento, 

a buscar princípios, modelos e posturas 

que efetivamente agreguem valor, em ter-

mos da prestação dos serviços à popula-

ção. Atender melhor ao cidadão, ampliar 

os serviços e a população servida, reduzir 

custos e aumentar a produtividade são, 

portanto, objetivos que não podem deixar 

de ser premiados.

E como motivar estes funcionários para as 

melhorias? 

É difícil, mas não impossível. O processo 

de motivação nos indivíduos dá-se de 

forma intrínseca, em que cada um de-

senvolve impulsos motivadores distin-

tos em momentos diferentes, sendo es-

tes importantes na maneira de encarar o 

trabalho e mesmo nas formas de viver. O 

que distingue os Estados inovadores dos 

demais são aqueles que valorizam o po-

tencial e o conhecimento sublimado de 

seus servidores, transformando-os em 

competitividade empresarial e não em 

custos.

O trabalhador é uma fonte de inovações 

para a organização, porém para que inove 

é necessário que ele esteja plenamente 

motivado. Portanto, faz-se necessário que 

o Estado reavalie seu comportamento em 

relação aos seus servidores e crie um me-

lhor ambiente de trabalho, proporcionan-

do a liberdade de expressar ideias, com-

partilhar e propor soluções aos problemas 

comuns nos órgãos públicos como um 

todo. 

Enfim, acredito que o ideal seria a socieda-

de ter meios para fiscalizar se o serviço 

prestado é decente, se não for deve cobrar 

para que a população tenha um serviço 

público de qualidade e em quantidade 

adequada.

Mas sempre com respeito pelo funcioná-

rio público e as suas condições de 

trabalho.

Vêm aí os Incêndios?! florestal com retorno para o produ-

tor, num prazo de 10-15 anos (como é 

o eucalipto), que proporcionava ren-

dimento aos pequenos proprietários, 

produtores florestais e empresas 

prestadoras de serviços, conduziu ao 

abandono da floresta cuidada e veio 

contribuir para o aumento descon-

trolado das áreas de matos e 

incultos. 

A produção florestal como fonte de 

matéria-prima representa cerca de 

2% do PIB e 9% das exportações do 

País e é um dos sectores ou atividade 

económica em Portugal com maior 

impacto na componente social e de 

inclusão regional. Economicamente, 

não está a ser contabilizado o contri-

buto da floresta para a absorção de 

CO2 como sumidouro carbónico, em 

Portugal. Acresce que o produto flo-

restal é a matéria-prima base para o 

fabrico de papel, produto natural, re-

novável, reciclável e biodegradável e 

que contribui para a erradicação da 

utilização do plástico de origem fóssil 

e dos contaminantes da fauna mari-

nha dos oceanos. 

Com isto, vale a pena olhar com olhos 

de ver para as propostas e medidas 

que são mantidas na gaveta e deve-

riam ser implementadas “ontem”!

Estou a falar, em particular, do que 

consta do DL 124/2006, que estabe-

lece as medidas e ações a desenvol-

ver no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios. 

A criação de uma Rede regional de 

defesa da floresta, que visa a implan-

tação de uma Rede de faixas de ges-

tão de combustível através da imple-

mentação das redes primária, secun-

dária e terciária. A criação de um 

mosaico de parcelas de gestão de 

combustível, que permita a imple-

mentação de ações de silvicultura, de 

vários estratos, diversificados e com-

posição vegetal. A criação de uma re-

de viária florestal, mapeada e dotada 

de condições de circulação segura em 

caso de incêndio, com locais seguros 

no auxílio ao combate ao fogo ou bol-

sas de inversão de marcha e de cruza-

mento de viaturas. A implantação de 

uma rede de pontos de água com in-

fraestruturas locais de abastecimen-

to de meios terrestres, bolsas de água 

com localização estratégica e sinali-

zação para meios aéreos (densidade 

inferior a 1 ponto de água por cada 

100 ha, identificados, sinalizados e 

mapeados). A consolidação de uma 

rede de Postos de Vigia, videovigilân-

cia eletrónica, equipamento local de 

captação de imagem em tempo real 

com cobertura em toda a área do par-

que com identificação instantânea da 

ignição do incêndio, do autor e acio-

namento automático da primeira in-

tervenção de combate.

Por último, a finalização dos proces-

sos inacabados de Cadastro dos pré-

dios rústicos e caracterização da 

ocupação efetiva do solo, com identi-

ficação de proprietários, usufrutuá-

rios ou superficiários dos prédios, 

áreas, registo de coordenadas de 

delimitação do contorno em Sistema 

de Informação Geográfica, de con-

frontantes, acessos, uso e ocupação 

do solo efetivo e estado de cultura 

(cultivado, inculto ou abandonado) 

com identificação da carga combus-

tível e nível de exposição a risco de 

incêndio. Propostas existentes para 

as quais se deixa aqui um alerta para 

a sua implementação urgente, com a 

esperança de que os Bombeiros do 

concelho de Paredes tenham pouco 

trabalho em 2019!

Circular nos dois sentidos 
Por
PAULO
SILVA
Professor

A
s obras na Aveni-

da da República, 

em Paredes, co-

meçaram e visam permitir 

que esta avenida volte a 

ter o trânsito a circular 

nos dois sentidos, como 

aconteceu praticamente 

d e s d e  q u e  a  m e s m a 

existe. 

Numa primeira fase, vai 

ser construída uma ro-

tunda no inicio da via jun-

to à estação da C.P, e as-

sim que a construção da 

mesma termine, a circula-

ção passará a ser feita nos 

dois sentidos, prevendo-

-se que tal venha a acon-

t e c e r  d e n t r o  d e  t r ê s 

meses.

Para além da alteração na 

avenida, estão a ser anali-

sadas possibilidades de 

intervenção na zona do 

Tribunal e do Parque José 

Guilherme. Todas estas 

medidas,  agora imple-

mentadas e analisadas 

são as prometidas duran-

te a campanha eleitoral. 

Nos inúmeros contactos 

que fomos tendo quer 

com a população em geral 

quer com os comercian-

tes, sentimos que esta al-

teração é desejada pela 

maioria da população. 

Num debate realizado 

com a presença do espe-

cialista em mobilidade 

urbana, o Prof. Doutor 

Rio Fernandes e na pre-

sença de um grande nú-

mero de comerciantes de 

Paredes, a mudança de 

circulação nesta avenida 

para apenas um sentido 

era apontada como uma 

das causas da perda de 

atratividade do comércio 

e serviços em Paredes.

Mesmo assim, o compro-

misso é que as alterações 

agora propostas só pas-

sem a definitivas com ba-

se na reação das pessoas 

durante o período experi-

mental, que irá decorrer 

d e p o i s  d e  c o n c l u í d a  a 

obra da rotunda. Enten-

demos que, como durante 

muito tempo o trânsito só 

circulou num sentido, a 

normalidade de voltar a 

ter dois sentidos demore 

o seu tempo a ajustar-se, 

por isso e como tal quere-

mos analisar a reação à 

eventual mudança, caso a 

recetividade seja maiori-

tariamente positiva as al-

terações propostas pas-

sarão a ser definitivas.

Por isso, é estranho todo 

o ruido de fundo feito em 

torno desta obra, pois a 

mesma foi validada nas 

urnas, foi um dos temas 

fortes da campanha elei-

toral principalmente na 

freguesia de Paredes, por 

parte da oposição duran-

te a campanha nunca se 

ouviram críticas a esta 

pretensão, o que torna 

ainda mais estranho algu-

m a s  t o m a d a s  d e 

posições.

A verdade dos factos é 

que por coincidência ou 

não o comércio local em 

Paredes começou a per-

der influência na mesma 

altura em que a circulação 

nesta avenida se passou a 

fazer num só sentido.

Chegar ao centro de Pa-

redes é hoje em dia algo 

complexo, torna-se mais 

fácil passar ao lado a ca-

minho dos concelhos vizi-

nhos do que entrar e cir-

cular no centro urbano de 

Paredes, urge reparar es-

ta situação.

As obras agora iniciadas 

são apenas o primeiro 

passo para voltar a apro-

ximar os Paredenses do 

seu centro urbano e aju-

dar o comércio local de 

Paredes a recuperar a 

atratividade de outros 

tempos.

A construção de um novo 

parque de estacionamen-

to junto da estação da C.P, 

vai também contribuir 

para ajudar a esta revita-

lização. Todos sabemos 

que o estacionamento na 

área circundante da ave-

nida fica desde muito ce-

do ocupado com carros 

de pessoas que usam os 

transportes da C.P, o co-

mércio tradicional preci-

sa de ver esses lugares li-

v r e s  p a ra  q u e  o s  s e u s 

clientes possam chegar 

mais facilmente aos seus 

espaços comerciais.

Estou certo que após a 

conclusão de todas estas 

obras e do espaço de tem-

po necessário para as as-

similar, todos ficaremos a 

ganhar .

psilvaparedes@gmail.com
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Gasóleo Aquecimento

Praça Santos Grácio Visita às obras da ETAR de Arreigada
25 de Abril. Descerrada 

lápide com nome de Santos 
Grácio, no Largo da Feira, 
numa homegem promovida 
no âmbito das celebrações 
da revolução dos cravos. 
Recordado como lutador 
pela liberdade e pela demo-

cracia, que, em 1958, à pas-
sagem do General Humber-
to Delgado por Paredes, 
Santos Grácio, fez ouvir a 
sua voz exclamando: “Meu 
General, estamos fartos de 
ditadura. O povo precisa de 
pão e liberdade”.

As câmaras de Paredes e 
Paços de Ferreira realiza-
ram, no dia 7 de maio, uma 
visita técnica à ETAR de Ar-
reigada. A segunda fase das 
obras na Estação de Trata-
mento de Águas Residuais 
de Arreigada “decorre a bom 
ritmo, segundo fonte autar-
quia de Paredes. 

Na ocasião foi explicado 
que, nesta fase dos traba-
lhos, “os constrangimentos 
no Rio Ferreira irão manter-
-se até ao mês de novembro 
deste ano, data prevista para 
a entrada em funcionamen-
to da nova ETAR”.

Integrou a comitiva o  
presidente da Câmara de Pa-
ços de Ferreira, Humberto 

Brito, acompanhado pelo vi-
ce-presidente da autarquia 
de Paredes, Francisco Leal, o 
vereador do Ambiente de 
Paços de Ferreira, Paulo Fer-
reira, e o executivo da Junta 
de Freguesia de Lordelo, li-
derado por Nuno Serra.

Acompanhou a visita 
Inês Andrade, da Adminis-
tração da Região Hidrográ-
fica do Norte, da Agência 
Portuguesa do Ambiente, 
I.P., a entidade fiscalizado-
ra,  e  técnicos dos dois 
Municípios.

O 
presidente da 
Câmara de Pa-
redes, Alexan-

dre Almeida realçou a redu-
ção da dívida total do muni-
c í p i o ,  e m  c e r c a  d e  s e t e 
milhões de euros, como um 
dos factos mais relevantes 
dos documentos de presta-
ção de contas, assim como a 
capacidade do executivo 
continuar a investir apesar 
das dificuldades financeiras 
encontradas.

“Conseguimos manter a 
câmara sempre a fazer in-
vestimentos, construímos o 

Complexo Desportivo de 
Parada, do Sobreirense, es-
tamos com investimentos 
em Baltar e noutras fregue-
sias. Tivemos  que poupar 
bastantes verbas para che-
gar a Março e desembolsar 
1 milhão e seiscentos mil 
euros para adquirir  o Com-
plexo das Laranjeiras e con-
seguimos reduzir o passivo 
em cerca de sete milhões de 
euros  de 2017 para 2018,  
passivo esse que tem vindo 
sempre a aumentar, chegou 
a 2017 num máximo de 103 
milhões de euros e em 2018 
desceu para 96 milhões de 
euros. Sete milhões parece 
pouca coisa, mas estamos a 

falar de uma  poupança em 
termos correntes na ordem 
dos 600 mil euros por mês”, 
disse.

O autarca destacou, tam-
bém, que as dívidas de curto 
prazo  também seguiram a 
trajetória descendente, bai-
xando para 19 milhões de 
euros, uma redução de cerca 
de três milhões e meio de eu-
r o s  e m  r e l a ç ã o  a o  a n o 
passado.

No que toca aos emprés-
timos bancários, o chefe do 
executivo  recordou que  em 
2017 eram de 31 milhões de 
euros, tendo esta baixado 
p a r a  2 9  m i l h õ e s   e 
oitocentos.

Quanto à dívida a forne-
cedores, Alexandre Almeida 
confirmou que desceu na or-
dem dos dois milhões de 
euros.

Rui Silva, do PS Paredes, 
congratulou-se com o esfor-
ço realizado pela autarquia 
na diminuição do passivo, re-
ferindo-se à prestação de 
contas de 2018 como um 
exercício de “gestão transpa-
rente, responsável e equili-
brada, onde rigor e eficiência 
estiveram sempre presentes. 
Houve uma regressão do au-
mento do passivo, tal deside-
rato é tão significativo que 
até mereceu a aprovação da 
oposição [vereadores PSD]”.

Soares Carneiro, lider 
parlamentar do PSD, acusou 
o Executivo Municipal de 
descer o passivo e a dívida 
desinvestindo em áreas-cha-
ve como o desporto, a habita-
ção, transportes e comunica-
ções e na educação. “A dívida 
era em 2017, 50 milhões de 
euros, baixou agora para 46, 
9 milhões de euros porque a 
câmara deixou de investir 3, 
5 milhões de euros em rela-
ção a 2017. A câmara cobrou 
mais 1, 1 milhões de euros de 
impostos em 2018 compara-
tivamente com 2017. Redu-
ziu os juros. Teve uma gestão 
eficiente, é verdade, contraiu 
um novo empréstimo para 

pagar  o PAEL em condições 
mais vantajosas, o PSD votou 
a favor, já contraiu mais em-
préstimos e nós temos vota-
do sempre a favor e isso 
acontece porque tem capaci-
dade de endividamento”, 
acrescentou.

O CDS-PP, por intermé-
dio de Jorge Ribeiro, questio-
mou o presidente de Cãmara 
sobre a prometida auditoria 
às contas do município. Ale-
xandre Almeida respondeu 
que a Auditoria “está concluí-
da e será apresentada a bre-
ve prazo tanto em reunião do 
executivo como na Assem-
bleia Municipal”.  A CDU 
aprovou as contas do PS. 

PSD muda sentido de voto às contas do município

António Orlando  | texto

FINANÇAS MUNICIPAIS. A Assembleia Municipal de Paredes aprovou, por maioria, com 24 votos a favor e 14 abstenções, a pres-
tação de contas referente ao ano de 2018. O PSD absteve-se não seguindo o voto favovável dos vereadores

Encontro Anual 
da Escola 
Industrial e 
Comercial de 
Penafiel

Os Antigos Alunos 
da Escola Industrial e 
Comercial de Penafiel 
voltam a encontrar-se 
no próximo dia 1 de Ju-
nho de 2019. O encon-
tro anual, que já vai na 
31ª edição começa jun-
to à antiga escola, atual 
Museu Municipal de 
Penafiel, prossegue 
com a foto de família 
nas escadarias do Sa-
meiro seguindo o almo-
ço convívio.



19Sexta-feira 10 de Maio de 2019  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
PORTO NOS  
LUGARES DA 
HISTÓRIA 

AUTOR:
GERMANO SILVA

A origem da igreja ro-
mânica de Cedofeita re-
monta, provavelmente, 
ao ano de 559, ou seja, há 
mais de 1400 anos, bem 
antes de Portugal ser 
nação?

O Jardim de S. Lázaro 
foi mandado construir 
por D. Pedro IV como ho-
menagem às mulheres do 
Porto?

O arquiteto da igreja e 
torre dos Clérigos, Nico-
lau Nasoni, foi sepultado 
a seu pedido no interior 
do espaço que o próprio 
projetou, em local ainda 
hoje incerto?

À zona da atual Praça 
do Marquês de Pombal 
chamou-se já Largo da 
Aguardente?

Acompanhe as novas 
crónicas de Germano Sil-
va e conheça esta e outras 
curiosidades dos lugares 
e das gentes da cidade do 
Porto. Reviva a história 
de locais que vê todos os 
dias ou de outros que se 
perderam com os tem-
pos, mas que escondem 
momentos marcantes da 
história da Invicta e do 
país, e colabore com o au-
tor para manter vivas as 
memórias da cidade.

O 
Auditório da Fun-
dação ALORD, no 
dia 27 de abril, foi 

palco para a festa do livro que 
contou com a encenação de 
uma peça de teatro, tendo por 
base o livro “Graças e Desgra-
ças da Corte de El-Rei Tadinho” 
da escritora Alice Vieira. Em 
sessão solene foram entregues 
os prémios de mérito escolar 
aos alunos do Agrupamento de 
Escolas de Lordelo e atribuído a 
Vítor Moreira, o Prémio Distin-
ção A LORD. A peça de teatro 
foi levada a cena pelo Grupo 
LORDator. Os jovens atores de 
Lordelo encenaram a “clássica” 
historia do “Rei que deu a sua fi-
lha em casamento a um dragão 
com cinco cabeças, mas só 
quando este se foi embora é que 
se lembrou que era solteiro e 
não tinha filhos...”

Como que a preparar o ter-
reno para a efeméride do livro 
na Fundação ALORD, a Biblio-
teca da instituição publicou ao 
longo de dez dias, no seu blog, 
outros tantos poemas sobre o 
livro ou a leitura.

As árvores e os livros, in Her-
bário, de Jorge Sousa Braga foi o 
10º poema:

Dia Mundial do Livro  
comemorado n`ALORD
EFEMÉRIDE. O auditório da Fundação A LORD, em Lordelo, recebeu uma iniciativa multifacetada 
para comemorar o Dia Mundial do Livro. 

António Orlando  | texto

Concerto de Páscoa
O Orfeão da Funda-

ção ALORD acompa-
nhado pelo Quarteto de 
Cordas deu, no passado 
dia 27 de abril um con-
certo no Salão paroquial 

de Lordelo. O espetácu-
lo batizado de Concerto 
de Páscoa pretendeu 
fechar com chave de ou-
ro a época pascal na pa-
róquia local. 

As árvores como os livros têm folha

se margens lisas ou recortadas,

e capas (isto é copas) e capítulos

de flores e letras de oiro nas lombadas.

E são histórias de reis, histórias de fadas,

as mais fantásticas aventuras,

que se podem ler nas suas páginas,

no pecíolo, no limbo, nas nervuras.

As florestas são imensas bibliotecas,

e até há florestas especializadas,

com faias, bétulas e um letreiro

a dizer: «Floresta de zonas temperadas».

É evidente que não podes plantar

no teu quarto, plátanos ou azinheiras.

Para começar a construir uma biblioteca,

basta um vaso de sardinheiras.
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Antigos Alunos da Secundária  
de Paredes promoveram debate sobre 
Cultura e a Sociedade paredense

A HEXÁGONO - Associa-
ção dos Antigos Alunos e 
Amigos da Escola Secundá-
ria de Paredes realizou, no 
dia 4 de maio, o III Seminário 
“Paredes: Cultura & Socieda-
de”. A iniciativa, de natureza 
cultural e científica, integral-
mente dedicada a Paredes, 
“procura compreender o 
presente e perscrutar o futu-
ro, sem esquecer o passado”, 
argumenta a organização. 

Para além de uma Feira 
do Livro Usado e da apresen-
tação do livro “O Futuro de 
Portugal”, de José Barbosa 
Leão, o evento contemplou 
uma série de palestras e de-
bates, designadamente so-
bre “A importância do movi-
mento associativo na dina-
m i z a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s 
culturais locais”, “A imprensa 
de Paredes em finais do séc. 
XIX e princípios do séc. XX” e 
uma mesa redonda sobre 
“Os Desafios colocados à Im-
prensa em Paredes”. 

O Progresso de Paredes 
foi um dos órgãos de comuni-
cação social do concelho que 
esteve presente no debate e 
no qual fez eco sobre a en-

cruzilhada em que se encon-
tra a imprensa. Os jornais são 
procurados pelos leitores 
embora a realidade não se 
reflita quer nas vendas quer 
nas assinaturas. O contras-
senso é explicado pela trans-
versal queda na venda de 
jornais associado à crescen-
te influência das redes so-
ciais empreganhada de fal-
sas notícias e à margem da lei 
dos direitos de autor. 

O financiamento da co-
municação social também 
foi puxado a debate com o 
representante do jornal ele-
trónico de cariz regional 
“Verdadeiro Olhar” a insur-

gir-se contra o critério ado-
tado pela atual Câmara que 
contratualizou a publicação 
de publicidade institucional 
nos periódicos em papel.  
Queixa que o representante 
do Progresso de Paredes fez 
notar que também teve no 
passado pelo facto do ante-
rior executivo municipal de 
Celso Ferreira que, obrigado 
por lei a publicitar editais na 
impresa local, os publicava 
num jornal de Paços de Fer-
reira, ignorando as publica-
ções em papel do concelho 
de Paredes. A falta de regula-
ção do mercado mereceu a 
concordância de todos. 

PUB

S
eis computadores 
portatéis foram en-
tregues esta semana 

à Escola Básica 2,3 de Paredes 
para que os alunos possam 
usar as novas tecnologias na 
sua formação escolar. O equi-
pamento informático, no va-
lor de 2.300 euros, foi pago 
pela Associação de Pais e En-
carregados de Educação 
(APEB 2,3 de Paredes) com 
dinheiro angariado na venda 
de rifas e o apoio de uma su-
perficie comercial especiali-

dada de Penafiel.  Numa se-
gunda fase será adquirida ou-
tra meia dúzia de portáteis. 

Os computadores vão 
substituir os célebres “Maga-
lhães”, os computadores por-
táteis de baixo custo, monta-
dos em Portugal e lançados 
em 2008 pelo Governo de Jo-
sé Socrates. Onze anos depois 
do programa e-escolinha ser 
lançado o “Magalhães” está 
obsoleto. “Irónicamente cos-
tumamos dizer que é preciso 
meia hora para ligar os Maga-
lhães e outra meia hora para 
desligá-los. São computado-
res cujo tempo útil de vida ex-

pirou”, refere, Camilo Vicente 
Barbosa, presidente da APEB 
2,3 de Paredes.

O recurso à “boa vontade” 
dos pais e encarregados de 
educação, segundo o respon-
sável, foi a solução encontrada 
para ultrapassar a incapacida-
de do Estado em cumprir com 
as suas obrigações de equipar 
a escola pública, no caso com 
computadores. “A direção da 
EB2,3 Paredes argumenta 
que o orçamento não lhe per-
mite fazer este tipo de investi-
mento e o Ministério da Edu-
cação também não o tem fei-
to”, acrescenta.

Pais compram computadores para 
substituir os “Magalhães” da EB2,3 Paredes 
ENSINO. Encarregados da Educação substituem-se ao Estado.  
Venda de rifas subsídia a aquisição do equipamento informático.

António Orlando  | texto
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REGIÃO

Q
u e r e m o s  q u e 
s e j a  a  m e l h o r 
Agrival de sem-

pre, com um leque reforça-
do de artistas de renome, 
de diferentes estilos, con-
solidando-se como um dos 
maiores eventos do país”, 
comentou Antonino Sousa, 
presidente da Câmara de 
Penafiel, a entidade organi-
zadora daquele certame 
que se realiza no Parque de 
Fe i ra s  e  E x p o s i ç õ e s  d e 
Penafiel.

Falando na conferência 
de imprensa de apresenta-
ção da 40.ª edição, acompa-
nhado pelo vereador Adol-
fo Amílcar, o presidente re-
f e r i u  q u e  a  e f e m é r i d e 
justifica este ano um pro-
grama ainda melhor, com 
“uma aposta clara na quali-
dade e na excelência”.

N o  c a r t a z  d a  e d i ç ã o 

2019, contam-se artistas 
como Jimmy P, Anjos, Zé 
Amaro, Quim Barreiros, 
Agir, José Cid, Calema e C4 
Pedro, entre outros, que 
atuarão de 23 de agosto a 1 
de setembro, nas várias 
noites, no palco principal.

Aos jornalistas, Antoni-
no Sousa lembrou que a 
margem de crescimento 
quantitativo do evento, no-
meadamente no número de 
ingressos, está praticamen-
te esgotada, atendendo às 
limitações do espaço físico 
onde se realiza (pavilhão de 
exposições e feiras), mas 
defendeu que se deve con-
tinuar a promover a melho-
ria da qualidade, nos dife-
rentes aspetos de um certa-
me que custa 600 mil euros, 
mas que é, assinalou, “au-
tossustentável há vários 
anos”.

Receitas de bilheteira, 
aluguer dos espaços de ex-
posição e patrocinadores 

têm garantido receitas sufi-
cientes para o crescimento, 
ano após ano, da Agrival, 
com um programa “cada vez 
mais rico e variado” e uma 
a p o s t a  n a  m e l h o r i a  d a s 
condições do espaço, como 
aconteceu recentemente 
com a instalação de climati-
zação no pavilhão de expo-
sições, para além das preo-
cupações ambientais, este 
ano traduzidas na utiliza-
ção de copos reutilizáveis.

A 18.ª Mostra de Gastro-

nomia Nacional mantém-se 
no evento, com 10 restau-
rantes de outras tantas re-
giões de Portugal.

O presidente assinalou, 
por outro lado, que a feira é 
uma das que proporciona 
entradas “mais baratas” 
(três euros), dando direito a 
espetáculos de qualidade, 
para além da visita aos cer-
ca de 300 expositores pre-
sentes, grande parte dos 
quais ligados aos setores 
agrícola e agropecuários, a 

matriz original do evento, 
que se mantém desde as 
primeiras edições, como 
anotou.

No ano passado, a feira 
foi visitada por cerca de 
140 mil pessoas e gerou um 
retorno mediático de cerca 
de dois milhões de euros, 
segundo o autarca.

UM DOS MAIORES 
CERTAMES DO 
GÉNEROEM PORTUGAL
Para Antonino Sousa, 

aqueles e outros indicado-
res, incluindo o volume de 
negócios, têm colocado a 
Agrival entre os “maiores 
c e r t a m e s  d o  g é n e r o  n o 
Norte e centro do país”, 
atraindo cada vez mais ex-
p o s i t o r e s  e 
patrocinadores.

Questionado sobre se 
este ano espera a presença 
de algum membro do Go-
verno na inauguração, o 
que já não acontece há vá-

rios anos, o autarca referiu 
que vão ser enviados convi-
tes, “como sempre aconte-
ce”. Ironizando numa alusão 
implícita aos atos eleito-
rais, admitiu que 2019, por 
ser “ano de cerejas”, deverá 
contar com um membro da 
governação.

Uma das novidades para 
este ano, referiu o vereador 
Adolfo Amílcar, é o reforço 
da área disponível na zona 
dos bares, junto ao palco n.º 
dois, onde habitualmente 
se juntam milhares de pes-
soas,  sobretudo jovens, 
atraídos pela animação no-
turna dos DJ`s até às 3h30.

O presidente assinalou, 
por seu turno, que nessa zo-
na do recinto a segurança 
continua a ser uma preocu-
pação e que, por isso, essa 
componente será assegura-
da novamente pelo corpo 
de intervenção da GNR, 
p a ra  “ t ra n q u i l i d a d e  d e 
todos”.

Promessa de mais e melhor nos 40 anos da Agrival

António Orlando  | texto

INE está a recrutar técnicos  
superiores para o Recenseamento Agrícola 2019

O Instituto Nacional de Es-
tatística está a recrutar técni-
cos superiores especialistas 
em Estatística para o Recen-
seamento Agrícola 2019 para 
a região de Entre Douro e 
Minho. 

Os candidatos terão que 
formalizar a sua candidatura 
através do preenchimento de 
um formulário eletrónico dis-
ponível em https://recruta-
mento.ine.pt. São 36 vagas 
disponíveis, “destinadas à rea-
lização de operações estatísti-
cas de recenseamento agríco-
la, que são efetuadas decenal-

mente, e que fornecem ao país 
informação exaustiva sobre o 
setor que são essenciais à to-
mada de decisões nas políticas 

agrícolas, de desenvolvimen-
to rural, regional e territorial”, 
segundo comunicado distri-
buído à imprensa.

Os candidatos devem ser 
detentores de uma licenciatu-
ra (ou grau superior), prefe-
rencialmente na área das 
ciências agrárias. Devem pos-
suir conhecimentos de agri-
cultura e da realidade agrícola 
local (preferencial), conheci-
mentos ao nível de microin-
formática para análise de da-
dos, experiência na organiza-
ção/realização de inquéritos 
agrícolas em articulação com 
o INE (preferencial) e disponi-
bilidade de transporte próprio 
e telemóvel.

De acordo com os núcleos 

de recolha, o trabalho locali-
zar-se-á nos municípios de 
Paredes, Penafiel, Paços de 
Ferreira, Lousada, Valongo, 
Gondomar, Arouca, Oliveira 
de Azeméis, Vale de Cambra, 
Porto, Santa Maria da Feira, 
Vila Nova de Gaia, Espinho e 
São João da Madeira (região 
agrícola do Porto), Amarante, 
Cinfães, Felgueiras, Marco de 
Canaveses, Mondim de Basto, 
Celorico de Basto, Baião ou 
Castelo de Paiva (região agrí-
cola de Amarante), Amares, 
Terras de Bouro, Braga, Fafe, 
Póvoa do Lanhoso, Guima-

rães, Santo Tirso, Vieira do 
Minho, Cabeceiras de Basto 
ou Vizela (região agrícola de 
Braga), Arcos de Valdevez, 
Melgaço, Monção, Ponte da 
Barca ou Vila Verde (região 
agrícola de Ponte da Barca), 
Barcelos, Esposende, Póvoa 
de Varzim, Vila do Conde, Tro-
fa, Vila Nova de Famalicão, 
Maia ou Matosinhos (região 
agrícola da Póvoa de Varzim), 
Caminha, Vila Nova de Cer-
veira, Ponte de Lima, Valença, 
Paredes de Coura ou Viana do 
Castelo (região agrícola de Vi-
la Nova de Cerveira).

PUB

CERTAME. A Feira Agrícola do Vale do Sousa (Agrival), em Penafiel, quando no dia 23 de agosto abrir as portas, fará pelo 40º ano 
consecutivo. “A melhor de sempre”, promete a organização.
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NECROLOGIA

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

ANTÓNIO MARIA DA 
SILVA PLÁCIDO PEREIRA 
(RICOCA)
Faleceu no dia 1 de maio com 84 anos. 

Era natural de S. Sebastião – Guimarães e residente  
na Rua de Soutelo, nº. 570, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria de Lurdes Moreira da Silva. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

CLARINDA  
MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 2 de maio com 80 anos.  
Era natural de Astromil – Paredes e residente 
na Rua Central de Astromil, nº. 517, Astromil, 

Paredes.  Era viúva de Manuel Joaquim Martins Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.   Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado, dia 11 de maio às 16 horas na Igreja 
Paroquial de Astromil, 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  
ASTROMIL/PAREDES

FALECEU

MARGARIDA FERNANDA 
DA SILVA PEIXOTO  
DOS SANTOS SOARES
Faleceu no dia 6 de maio com 73 anos. 

Era natural de Louredo – Paredes e residente na Rua Monte  
da Estação, nº. 48,   Paredes.  Era casada com Carlos Altino  
de Melo Soares.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada segunda-feira, dia 13 de maio 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

ANUNCIAÇÃO DE BARROS
Faleceu no dia 7 de maio com 90 anos.  
Era natural Lordelo – Paredes e residente  
na Rua da Corujeira, nº. 337, Lordelo, Paredes.  
Era viúva de Mário Augusto Pinto Lobão.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada segunda-feira, dia 13 de maio 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

JERÓNIMO  
BARBOSA COELHO
Faleceu no dia 26 de abril com 69 anos.  
Era natural de Arreigada-Paços de Ferreira  

e residente na Rua de Cerqueda, nº. 425, Lordelo, Paredes.  
Era casado com Helena Maria Veiga da Silva Coelho.

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

AURÉLIO JOSÉ 
RODRIGUES PARANHOS
Faleceu no dia 5 de maio com 85 anos.  
Era natural de Miragaia – Porto e residente  
na Rua da Beleza, nº. 46, Lordelo, Paredes.   

Era viúvo de Rita Oliveira de Barros 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 sábado, dia 11 de maio às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DOS SANTOS
Faleceu no dia 30 de abril com 96 anos.  

Era	natural	de	Capela-Penafiel	e	residente	 

na Rua de Escola das Lages, nº. 13, Cete, Pare-

des. Era viúvo de Maria Rosa da Silva Rocha. 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 

 – Madalena / Lordelo e Paredes 

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

FALECEU

JOAQUIM 
DE SOUSA TEIXEIRA
Faleceu no dia 4 de maio com 94 anos.  

Era natural de Beire e residente  

em Matosinhos.  Era viúvo de Maria Cândida de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

 (Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO ALVES LEAL 
(TONI LEAL)
Faleceu no dia 27 de abril com 67anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  

na Rua do Cosme, nº. 139, 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
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RELIGIÃO/PUBLICIDADE

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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

PUB

Quinzenalmente  com toda  a informação  de Paredes.
Não perca!

O seu jornal

C
entenas de peregri-
nos da região de Pa-
redes, por estes dias 

estarão a chegar ao Santuário 
de Fátima para participar nas 
celebrações religiosas do “13 
de maio”.

Ao todo são três os grupos 
de peregrinos que em três dias 
consecutivos arrancaram de 
Paredes, colocando-se em mar-
cha, sem pensar nas dores e nas 
bolhas típicas provovadas pelo 
calcurrear dos mais de 200 qui-
lómetros de percurso. 

Entre os Peregrinos de Pa-
redes um se faz notar- Alexan-

dre Almeida. O autarca de Pa-
redes calçou os ténis e na com-
panhia da esposa e de um amigo 
integrou um dos grupos de pe-
regrinos que caminha em dire-
ção ao Santuário de Fátima.

Os peregrinos estão a ser 
apoiados por três instituições 
de Paredes – a Associação Nos-
sa Senhora dos Remédios – 

Obra de Bem Fazer, a Obra de 
Caridade ao Doente e ao Paralí-
tico de Paredes e pelo Rancho 
Regional de Paredes. A Asso-
ciação Portuguesa de Podolo-
gia (APP) está também a pro-
mover uma ação de solidarie-
dade que visa prestar cuidados 
de podologia aos peregrinos de 
Fátima.  

"É recomendável que, expli-
ca Manuel Portela, presidente 
da APP, que “não se realizem 
caminhadas superiores a três 
horas; se usem roupas frescas e 
que permitam a transpiração, 
bem como calçado que permita 
a respiração do pé e meias de 
fibras naturais e sem costura; 
não se furem as bolhas dos pés, 
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nem se apliquem pomadas ou 
medicamentos sem consultar 
um especialista; e não se cami-
nhe entre as 12 e as 16 horas, 
por ser o período de maior inci-
dência solar”.

A equipa da APP, que conta 
com 50 podologistas voluntá-
rios, está presente em postos 
estratégicos em Águeda, no 
Pombal, junto ao pavilhão des-
portivo (nos dias 9 e 10) e em 
Fátima, junto ao posto de turis-
mo (nos dias 11 e 12).
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