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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

D
esde muito jovem que utilizo o 
comboio para deslocações. Gos-
tos não se discutem. Nas minhas 

viagens, há muitos anos atrás, conheci um 
vendedor de cautelas e de jornais, de apeli-
do Fernandes, que se deslocava todos os 
dias no comboio do Porto à Régua e ao con-
trário, sustentando enorme clientela ao lon-
go do trajeto e nas estações onde deixava os 
pacotões. Homem ativo, com voz altiva de 
ardina e influente cauteleiro, enrolava os 
jornais, presos com um fio, e no trajeto atira-
va-os pela janela em direção ao terraço da 
casa dos clientes, com tal mestria que che-
gava a enfiá-los pelas janelas abertas. Era a 
prática, desde jovem, e a vontade de ganhar 
a vida, diariamente, no longo trajeto usando 
o comboio. Mas para além deste viajante 
profissional, conheci outro fantástico cau-
teleiro e ardina, que caminhava todas as 
manhãs pelas ruas e lugares, em Paredes, 
carregando um enorme saco de jornais e 
uma catrefa de listas de cautelas, servindo 
os seus clientes desde o nascer do sol. Este 
mestre de bem-servir e convencer para a 
sorte da cautela era Adolfo Fernando Fer-
reira Moutinho, nascido em Castelões de 
Cepeda, no ano de 1929. Filho de família tí-

pica de Paredes, que o nome e o trabalho a 
dignificou, ainda passou pela arte da cons-
trução civil, mas o seu gosto foi cumprido ao 
tornar-se profissional como cauteleiro e 
vendedor de jornais e revistas. Desde a ado-
lescência vendia cautelas e jornais a elevado 
número de clientes, de que sentia muito or-
gulho. Teve um quiosque na Praça José Gui-
lherme, durante cerca de 50 anos, e tornou-
-se carismático, respeitado e conhecido por 

uns como o Sr. Adolfo Cauteleiro, e por ou-
tros como o Sr. Adolfo dos jornais. Rodeado 
de vários cães, que normalmente o acompa-
nhavam nos seus trajetos, estimava-os com 
tal carinho que não admitia que ninguém 
mais atrevido lhes fizesse mal. Respeitador, 
com o gesto de levantar a pala do seu boné, 
cumprimentava não só os seus clientes, mas 
também todos os Paredenses que consigo 
se cruzavam, sem olhar a quem. A sua humil-
dade, o tom baixo no diálogo, o olhar cativa-
dor na procura do cliente da cautela, o rela-
cionamento com os jovens a quem gostava 
de perguntar “como vão as aulas?” deram-
-lhe o estatuto de “Paredense de gema”, fa-
zendo recordar a forma como foi educado 
para o trato com os outros. Tive o prazer de 
com ele dialogar, e o que ele guardava era o 
medo do sofrimento. Infelizmente teve ra-
zão. A doença levou-o a esse estado e a au-
sências da terra e da família. Faz-nos pensar. 
Partiu, com dignidade, em Janeiro deste 
ano, e quero elogiar quem contribuiu para 
que no final da sua vida fosse acarinhado, 
como bem mereceu, na terra onde nasceu, 
se tornou figura sociável e tanto amou. Me-
rece ser recordado, com seu o nome na Tra-
vessa onde morou.

Adolfo Fernando F. Moutinho (Cauteleiro e Ardina)

POR: GASTÃO MOREIRA

Q
uem é ABLBA?

Uma pessoa e um segredo, ou seja, um 
mistério para vós, uma vez que é um se-

gredo meu … nosso, em relação a alguém.
É que isto de segredos e mistérios, todos os temos 

na vida.
Se alguém diz que não tem nada a esconder, isso é 

mentira, é, necessariamente, uma grande mentira.
Porque todos nós temos coisas a esconder; faz par-

te da nossa essência.
E não são necessariamente coisas más, pérfidas, 

perversas e negativas.
Podem ser coisas boas, e, até, o melhor que nós te-

mos, ainda que secretas.

Mas a verdade é que não somos só nós no Mundo, 
nem apenas nós e a outra pessoa a quem o segredo diz 
respeito.

No Mundo existem também todos os outros, aque-
les para quem o nós do parágrafo anterior é um misté-
rio e, sobretudo, um motivo de inveja e, como tal, de 
maledicência.

A discrição, o recato … o segredo, apimenta o mis-
tério mas também preserva o essencial do que nos é 
precioso e que nos importa para nós reservar.

Quem é ablba?
É o meu mistério, com o misterioso perfume que 

nos dá esta palavra quase oriental simultaneamente 
civilizado e bárbaro, porque obscuro.

 Ablba é o meu segredo, o meu precioso segredo, 
provavelmente não o único, mas aquele que me faz 
sentir vivo.

Também vós tendes os vossos segredos, que de-
veis guardar precisamente na medida em que vos se-
jam preciosos.

Não os quero saber.
Fico feliz por vós, só por saber que os tendes.

Por
VASCO RIBEIRO
E AFONSO RIBEIRO

EDITORIAL

ABLBA

Segundo a organização Retina International, os 

optometristas têm uma oportunidade única na 

educação para a saúde e aconselhamento de 

pacientes com diabetes e pré-diabetes. Esta 

oportunidade provém da sua preparação para a 

prestação de uma gama abrangente de cuida-

dos visuais incluindo a avaliação ocular e da vi-

são, monitorizando problemas da visão, diag-

nosticando e prescrevendo lentes oftálmicas e 

de contacto, entre outras funções. Adicional-

mente referenciam os seus pacientes para cui-

dados especializados adequados que possam 

ser necessários, assim como intervêm na reabi-

litação e preservação da função visual. Desta 

forma, contribuem significativamente para re-

duzir o risco de perda de visão, providenciando 

um acompanhamento abrangente, que inclui 

um exame de fundo do olho, diagnóstico atem-

pado, e encaminhamento para a especialidade 

de oftalmologia nos casos em que se confirma a 

presença de retinopatia.

Por este motivo, os optometristas assumem 

hoje um papel-chave na prevenção, diagnóstico 

e acompanhamento da retinopatia diabética. 

Esta é uma conclusão retirada da posição oficial 

da associação Retina International, que visa 

reforçar a importância dos optometristas na 

gestão da saúde visual do paciente diabético. 

“Na Europa, os optometristas são o primeiro 

ponto de contacto para muitos pacientes com 

dificuldades de saúde visual, e nos EUA, os dou-

tores de optometria estão na linha de frente 

dos cuidados oculares e da saúde da visão, for-

necendo dois terços de todos estes cuidados 

preliminares à comunidade.”

A retinopatia diabética é uma manifestação 

ocular da diabetes que afeta a retina, parte do 

olho responsável pela captação das imagens e 

envio das mesmas para o cérebro. O seu apare-

cimento está relacionado com o tempo de dura-

ção da diabetes e com a falta de controlo dos 

níveis de glicemia no sangue.

Na maioria dos casos, esta doença afeta ambos 

os olhos e, se não for diagnosticada e tratada 

precocemente, pode levar a cegueira. Estima-

-se que 40 por cento dos diabéticos desenvol-

vem retinopatia, sendo esta a principal causa de 

cegueira em pessoas com menos de 60 anos.

O optometrista desempenha um papel impor-

tante na educação e incentivo à mudança no 

estilo de vida, evitando a retinopatia e, dessa 

forma, evitando o recurso subsequente ao es-

pecialista em retina. O optometrista é um pro-

fissional central nos cuidados para a saúde da 

visão, segundo a Organização Mundial da Saú-

de. O seu âmbito de prática não se limita ao 

diagnóstico, prescrição, terapêutica e reabilita-

ção da condição visual. Também desempenha 

um papel de relevo na investigação e inovação 

científica para a implementação de prática clí-

nica baseada em evidência científica e na edu-

cação e promoção da saúde.

Falta de controlo da  
diabetes pode provocar 
retinopatia

RAÚL SOUSA

Optometrista e 

Presidente da APLO
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D
ois homens, um 
d e  2 9  a n o s  e 
outro de 60, fo-

ram detidos no dia 18 de 
junho pela PSP no âmbito 
do combate à criminalida-
de de furto e viciação de 
viaturas.

A PSP informou que a 
Divisão de Investigação 
Criminal concluiu "uma 
operação policial de gran-
de envergadura, que teve o 
seu início há cerca de três 
meses" e cujo "propósito 
assentou na identificação e 
detenção de indivíduos 
que de forma organizada se 
dedicavam à prática da ati-
vidade criminosa associa-
da ao furto e viciação de 
viaturas".

Ainda segundo o Co-
mando Metropolitano do 
Porto a atividade criminal 

decorria nos concelhos de 
Paredes, Guimarães, Paços 
de Ferreira, Santa Maria da 
Feira, Vila Nova de Gaia, 
Arouca, Vila do Conde, Pó-
voa de Varzim e Santo 
Tirso. 

A operação policial "foi 
desenvolvida com a cola-
boração do setor de mar-
cas do Departamento de 
Investigação Criminal da 
Direção Nacional e Co-
mandos Distritais de Braga 

e Aveiro da PSP e contem-
plou a realização de 16 
mandados de buscas domi-
ciliárias e sete mandados 
de busca não domiciliária, 
um estabelecimento de 
venda de peças automóvel, 

duas sucatas, duas oficinas 
auto e dois armazéns", 
acrescenta. 

As detenções verifica-
das foram de "um homem 
de 29 anos, residente em 
Paredes" e que a PSP consi-
derou ser "o principal alvo 
da investigação" e outro 
"homem, de 60 anos, por 
p o s s e  d e  p r o d u t o s 
explosivos". 

Segundo a PSP foram 
ainda apreendidas "quatro 
viaturas automóvel (inclui 
uma de matrícula estran-
geira por ter pendente um 
pedido de cooperação in-
ternacional), peças e com-
ponentes automóveis, um 
kit de gazuas, uma arma 
'taser', várias munições, 
haxixe e ecstasy suficiente 
para cerca de 45 e 22 doses 
individuais, respetivamen-
t e  e  a  q u a n t i a  d e  5 0 0 
euros". 

PSP deteve em Paredes suspeito  
de furto e viciação de carros
CRIMINALIDADE. PSP considera principal alvo da investigação um homem de 29 anos, residente em 
Paredes. Atividade criminal decorria em vários concelhos da Área Metropolitana do Porto.

António Orlando  | texto

Forjaram procurações para transferir propriedade de imóveis de idosas

O Ministério Público 
(MP) de Paredes deduziu 
acusação contra nove argui-
dos num processo de alega-
da burla em negócio imobi-
liário. Em causa está o facto 
de os visados terem "engen-
drado e posto em marcha 
um esquema" com vista a 
registarem em seu nome 
imóveis que pertenciam a 

duas idosas. Alega o Minis-
tério Público que no dia 3 de 
fevereiro de 2017, uma das 
arguidas foi até dois cartó-
rios notariais de Paços de 
Ferreira e se fez passar por 
uma das idosas em causa. 
Nesses cartórios, a arguida 
autenticou duas procura-
ções falsas, que apareciam 
como se tivessem sido con-
cebidas pelas idosas.

Através desse documen-
to as idosas conferiam su-

postamente à arguida os 
poderes de compra e venda 
de quaisquer imóveis pelos 
preços, cláusulas e condi-
ções que entendesse.

O Ministério Público dá 
ainda conta que os argui-
dos, na posse dessas procu-
rações, tentaram vender a 
uma das arguidas um dos 
prédios que pertencia às 
idosas. A escritura de com-
pra e venda foi realizada no 
dia 9 de fevereiro do mesmo 

ano, num cartório notarial 
de Lousada, depois de uma 
tentativa falhada no dia 6 
do mesmo mês, num cartó-
rio notarial de Paredes.

Já com a propriedade em 
nome de uma das arguidas, 
os visados colocaram o imó-
vel para venda numa plata-
forma eletrónica, mas não 
conseguiram concluir a ven-
da porque, entretanto, o 
plano "foi desmascarado".

Com efeito, cinco dos 

arguidos estão acusados da 
prática de um crime de as-
sociação criminosa, de um 
crime de burla qualificada 
na forma tentada, de um 
crime de burla qualificada 
na forma consumada e de 
três crimes de falsificação 
de documento. Outros dois 
estão indiciados pela práti-
ca de dois crimes de falsas 
declarações e ainda outros 
dois pela prática de um cri-
me de auxílio material.

António Orlando  | texto

O avanço tecnológico 
na área da saúde e o fácil 
acesso a informação, são 
alguns dos fatores que 
contribuíram para o au-
mento da expectativa de 
vida da população nos 
últimos anos. Assim, as 
pessoas, vivem mais e 
não só, querem também 
viver melhor, podendo 
aproveitar a vida com 
qualidade.

O avanço tecnológico 
na área da saúde e o fácil 
acesso a informação, são 
alguns dos fatores que 
contribuíram para o au-
mento da expectativa de 
vida da população nos 
últimos anos. Assim, as 
pessoas, vivem mais e 
não só, querem também 
viver melhor, podendo 
aproveitar a vida com 
qualidade.

Com o objetivo de re-
cuperar a qualidade des-
se processo, a medicina 
dentária também avan-
çou, e hoje é possível não 
só repor dentes perdi-
dos, mas reabilitar com-
pletamente a boca, de-
volvendo não só a função 
da mastigação, mas a es-
tética e o suporte dos lá-
bios e bochechas. Por 
tanto, hoje é possível 
sim, ter uma vida longa e 
de qualidade, estar com 
quem mais amamos, em 
volta de uma mesa farta 
e saborosa, por que não? 
Comer como todos, sim. 
Ter uma vida saudável, 
feliz e plena. Cuidar de si 
é investir em felicidade!

Reabilitação 
oral e qualidade 
de vida

RENATA BELA

Médica Dentista Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral 

Implantologia
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A 
Câmara de Pare-
des vai reformu-
lar o Polidespor-

tivo de Astromil dotando o 
espaço de condições para 
que a freguesia passe a dis-
por de um espaço “tipo” 
Multiusos à dimensão da 
localidade. 

A promessa foi assumida 
perante a população pelo 
presidente da Câmara de 
Paredes, Alexandre Almei-
da, no âmbito da Presidên-
cia Participativa que havia 
começado a 31 de maio em 
Aguiar de Sousa e que no 
dia 27 de junho prosseguiu 
em Astromil.

A freguesia é pequena 
em termos de território 
(193 m2) e tem pouco mais 
que um milhar de habitan-
tes (1086 hab),  “mas vai  
ser contemplada com gran-
d e s  o b ra s ”,  n o  d i z e r  d o  
P r e s i d e n t e  d a  C â m a ra . 

“Além da colocação da co-
bertura e reformulação dos 
balneário e piso do polides-
portivo a Câmara também 
pretende requalif icar o 
Parque de Merendas do 
Passal”, revelou Alexandre 
Almeida.

Durante o dia o executi-
vo socialista, acompanhado 
por técnicos da autarquia, 
visitou empresas, comércio 
e projetos agrícolas da fre-
guesia. A jornada de traba-
lho terminou com uma reu-
nião pública que lotou o Sa-

l ã o  N o b r e  d a  J u n t a  d e 
Freguesia. 

As preocupações dos 
fregueses de Astromil cen-
traram-se sobretudo na fal-
ta das redes públicas de sa-
neamento e água. Sobre o 
saneamento Alexandre Al-

meida disse que “só vai ser 
possível aumentar a rede 
dentro de dois anos” após a 
conclusão das obras de am-
pliação da Estação de Tra-
tamento de Águas Resi-
duais de Campo, Valongo. 
“Há dois anos o anterior 
executivo prometeu o sa-
neamento”, ouviu-se na pla-
teia. Na resposta o atual 
presidente da Câmara diz 
ser impossível prometer tal 
coisa no imediato “porque 
não há ETAR para onde pos-
s a  s e r  e n c a m i n h a d o  o 
e f l u e n t e  [ e s g o t o ] ” , 
explicou.

Sobre a água, no enten-
der do autarca “são situa-
ções que não podem acon-
tecer”, prometendo traba-
lhar no assunto. 

Na plateia da reunião 
p ú b l i c a  t a m b é m  h o u v e 
quem perguntasse sobre o 
que podia ser feito em As-
tromil no âmbito da Cultu-
ra. Na resposta a vereadora 
do Pelouro, Beatriz Meire-

les, falou na ambição de tra-
balhar a Cultura num tôdo. 
J á  A l e x a n d r e  A l m e i d a 
exemplif icou que com a 
existência de um pavilhão 
tipo multiusos na freguesia 
as Associações e a Junta 
passam a dispor de um local 
onde podem potenciar o 
desenvolvimento de ativi-
dades culturais, recreativas 
e desportivas. “Atualmente 
Astromil não tem esse es-
p a ç o .  E s t a  r e u n i ã o ,  p o r 
exemplo, poderia realizar-
-se no pavilhão onde todos 
estaríamos mais confortá-
veis”, acrescentou. 

Com a Presidência Parti-
cipativa que está a percor-
rer no concelho o autarca 
diz pretender estreitar a 
proximidade com as pes-
soas em cada uma das fre-
guesias em diálogo com as 
Juntas, com as Instituições 
e com os munícipes. Acom-
panharam o Presidente os 
Vereadores, assessores e 
técnicos municipais.

Polidesportivo de Astromil  
vai dar lugar a "Multiusos"
PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA. Câmara pretende também requalificar o Parque de Merendas do Passal. A população deses-
pera pelas das redes públicas de saneamento e água.

António Orlando  | texto

Agora só faltam as obras… 
e o visto do Tribunal de Contas

Estudantes estrangeiros  
discutiram bullying na EB  
da Sobreira Cooperação

A Câmara de Paredes e o 
Ministério da Educação assi-
naram no dia 28 de junho, o 
protocolo de colaboração 
para a realização das obras 
de reabilitação e moderniza-
ção das instalações escolares 
das Escolas Básicas e Secun-
d á r i a s  d e  L o r d e l o  e 
Rebordosa.

A Secretária de Estado Ad-
junta e da Educação, Alexan-
dra Leitão, presidiu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho 
de Paredes à formalização do 
acordo firmado com o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida.

“Quero sublinhar esta par-
ceria com a autarquia e espe-

rar que as obras decorrem 
com o menor transtorno pos-
sível”, disse Alexandra Leitão. 

O contrato foi enviado para o 
Tribunal de Contas. Na melhor 
das hipóteses, e é essa a expec-

tativa de Alexandre Almeida, é 
que as obras possam arrancar 
“dentro de mês e meio”. 

A Escola Básica de Sobreira, 
em Paredes, recebeu, durante 
uma semana, uma comitiva de 
professores e alunos da Lituâ-
nia, de Itália e da Letónia que, no 
âmbito do projeto Erasmus +, 
vieram a Portugal discutir ques-
t õ e s  r e l a c i o n a d o s  c o m  o 
bullying e ciberbullying.

A discussão contou ainda 
com o contributo da GNR e de 
Mónica Moreira, psicóloga da 
Faculdade de Psicologia da 
Universidade do Porto, que 
explicou como as redes sociais 
podem afetar o relaciona-
mento com amigos e família. O 
encontro serviu ainda para 
alertar para o crescente isola-
mento social dos jovens que 
passam tempo excessivo ao 
telemóvel. O projeto Erasmus 

+ tem a continuidade assegu-
rada com outros eventos mar-
cados para o próximo ano leti-
vo, em Itália e na Letónia. A 
Escola Básica de Sobreira par-
ticipa no projeto 2018-1-LT-
01-KA229-047083_1 “Toge-
ther Against Cyberbullying“, 
coordenado pela Escola Bási-
ca Garliava Adomas Mitkus da 
Lituânia e conta com a partici-
pação da Escola Nauksenu 
novada vidusskola da Letónia 
e do Liceo Scientifico Statale 
“G.Rummo” de Itália.

O projeto já permitiu a mobi-
lidade ao estrangeiro de quinze 
alunos da Sobreira, atualmente 
a frequentar o 8.º ano. Estes alu-
nos foram escolhidos por se te-
rem destacado pelo seu desem-
penho académico.

António Orlando  | texto Alexandra Leitão a Secretária de 
Estado da Educação deu luz verde 

ao financiamento para as obras nas 
escolas de Lordelo e Rebordosa

Autarca de Astromil  
recebeu visita do  

Executivo Municipal
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O
s ajustes diretos 
em 2017 na Câ-
mara Municipal 

de Paredes levados a cabo 
pela presidência de Celso 
Ferreira (PSD) ultrapassa-
ram a centena de contratos 
“para obras à pressa” na vés-
pera das eleições e totaliza-
ram 12,2 milhões de euros. 

“Essas empreitadas, cuja 
faturação não apareceu nas 
contas da Câmara para não 
ultrapassar os limites de en-
dividamento, ascendeu a 5,5 
milhões euros”, revelou Ale-
xandre Almeida, Presidente 
da Câmara, na reunião de 
Assembleia Municipal (AM) 
de Paredes realizada no dia 
28 de junho. Segundo o atual 
Edil paredense, a Auditoria 
diz que só 2,2 milhões de eu-
ros foram faturados.

Alexandre Almeida res-
pondia às críticas da Oposi-
ção, particularmente do PSD 
e CDS que, no período antes 
da Ordem do Dia, se insurgi-
ram por não estar prevista a 
discussão da Auditoria na 
AM (o documento foi dado 
aos deputados apenas para 
conhecimento). 

“Obrigado” a falar da Au-
ditoria Alexandre Almeida 
citou dados do relatório para 
dar  nota da existência de 
contratos permuta que não 
estão contabilizados nas 
contas, mas que terão de ser 
pagos. “Serão no mínimo, por 
baixo, 4,6 milhões. Só relati-
vos aos terrenos do parque 
do rio Ferreira em Lordelo e 
Rebordosa serão 1,8 milhões 
de euros”. Outros exemplos 
revelados pelo autarca são 
os investimentos feitos na 
zona do campo de futebol de 
Vandoma, “tendo-se assumi-
do fazer um loteamento em 
troca de 656 mil euros que 
falta pagar” ou o loteamento 
prometido como troca para 
o campo de futebol do So-

breirense, que deverá custar 
300 mil euros. “Em Cristelo 
chegou-se ao ponto de fazer 
um contrato com uma pes-
soa no dia 29 de setembro de 
2017, o último dia útil da Câ-
mara antes das Eleições, em 
que se comprometia, para 
fazer um Parque de Lazer, a 
fazer um loteamento, que no 
mínimo custa 500 mil euros. 
São compromissos que não 
eram quantificados”, referiu 
o autarca para justificar as 
dificuldades que os audito-
res tiveram para contabilizar 
o imobilizado (conjunto de 
b e n s  e  d i r e i t o s  d o 
município).

A divida da Câmara na or-
dem dos 50 milhões e o pas-
sivo acima dos 100 milhões, 
em 31 de dezembro de 2017, 
s ã o  c o n f i r m a d o s  p e l a 
Auditoria. 

Cristiano Ribeiro
PCP-PEV 
“Confirma-se a ausência 

de expectativas da Auditoria 
que quase todos os partidos a 

pediram sofregamente como 
se fosse uma questão de vida 
e de morte.  Agora, que era 
necessário analisar o docu-
mento e tirar dele conse-
quências ao PS, escudado no 
caracter técnico da auditoria, 
parece não interessar a sua 
divulgação nem dela tirar 
grandes conclusões, talvez 
por não serem conclusivas ou 
para não induzir mudanças 
radicais na gestão adminis-
trativa do município.”

Manuel Gomes
PSD (líder da JSD)
 “Isto é uma mão cheia de 

nada e outra de coisa nenhu-
ma. Afinal o gigante Adamas-
tor transformou-se num rela-
tório demonstrativo da ges-
tão preocupada que o PSD 
teve na Câmara de Paredes. 
Porque não foi feita uma au-
ditoria mais transversal? 
Uma auditoria de erros e 
fraudes, por exemplo? Parece 
que afinal a dívida em 31 de 
dezembro de 2017 era de 
apenas 50 milhões de euros.”

Executivo de Celso Ferreira fez ajustes 
diretos de 12,2 milhões de euros em 2017
ASSEMBLEIA MUNICIPAL. As contas estão plasmadas na “famosa” Auditoria que o atual Executivo de Alexandre Almeida en-
comendou a uma empresa externa. PSD e CDS sugerem que a montanha pariu um rato. O PCP-PEV diz ter confirmado a sua au-
sência de expectativas. 

António Orlando  | texto

Ajustes Diretos

É uma fórmula administrativa que permite à câmara convidar 

diretamente uma ou várias empresas à sua escolha a apresentar 

proposta para a realização de uma obra, podendo a autarquia 

negociar com essas empresas os aspetos da execução do contra-

to a celebrar. Cada contrato de obras pública não pode ter um 

custo superior a 30 mil euros. Por exemplo, uma empreitada que 

custe 60 mil euros obriga a câmara a abrir concurso público e a 

submeter o resultado da adjudicação ao Tribunal de Contas (TC). 

A mesma empreitada se for dividida em duas de 30 mil euros ca-

da fica automaticamente isenta de concurso publico nem tem de 

passar pelo crivo do TC.

Macedo Lemos
CDS 
“A Auditoria ficou muito 

aquém do que se esperava e 
do que havia sido prometi-
do. Ficaram os auditores li-
mitados na sua ação dei-
xando sem resposta prati-
c a m e n t e  t o d o s  o s  i t e n s 
estudados neste trabalho 
alegando falta de docu-
mentação suficiente. É caso 
para dizer que esta audito-
ria precisava de ser audita-

da. O CDS lamenta que o 
relatório da Auditoria só 
venha para conhecimento e 
não seja dada a oportunida-
de de debate que o assunto 
merece.”

Rui Silva
PS
“ O s  p a r e d e n s e s  e m 

2017 trocaram as Tormen-
tas e o Adamastor pela Boa 
Esperança. Dizem que esta 
auditoria não assusta nin-

guém, pois não, vocês não a 
vão pagar..! Quem [PSD] 
teve responsabilidade de 
fazer uma gestão deste ca-
libre devia ser responsabili-
zado. Queixam-se que Au-
ditoria que não é debatida 
aqui, mas está para conhe-
cimento. Agora o relatório 
da OLAF os paredenses ti-
veram de saber pelos jor-
nais. Esta auditoria não pa-
riu um rato, pariu 113 mi-
lhões de passivo.”

Competências 
rejeitadas

A Assembleia Municipal 

de Paredes aprovou por 

unanimidade a proposta 

da autarquia de não-a-

ceitação da transferên-

cia de competências pa-

ra o ano de 2029.

Os partidos com assento 

no plenário reconhece-

ram que é fundamental 

definir competências a 

transferir e quais os res-

petivos montantes.

Alexandre Almeida deu finalmente 
a conhecer os resultados da 

Auditoria à Câmara de Paredes
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PUB

Sobre Futebol

O Processo de Certificação 
de Entidades Formadoras da 
FPF, visto como de enorme im-
portância, teve início em Janei-
ro de 2015, com o intuito de dar 
resposta à legislação prevista 
sobre esta matéria, Lei 28/98, 
de 26 de Junho (entretanto 
substituída pela Lei 54/2017, de 
14 de Julho) - “Para efetuar o 
registo de Contratos de Forma-
ção Desportiva (CFD), na respe-
tiva Federação, o Clube tem que 
obter a Certificação como Enti-
dade Formadora.”.

Para além do imperativo le-
gal, o processo assumiu desde o 
início o objetivo de avaliar, reco-
nhecer e certificar a atividade 
de todas as Entidades que dis-
ponibilizam formação nas mo-
dalidades de futebol e futsal a 
jovens praticantes até aos 19 
anos e, dessa forma, contribuir 
de forma decisiva para elevar os 
padrões de qualidade do pro-
cesso de formação dos prati-
cantes em Portugal. A FPF 
acompanha os clubes, através 
de reuniões, ações de formação 
e iniciativas individualizadas, no 
sentido de ajudar a que estas 
entidades formadoras ultrapas-
sem as dificuldades que não 
lhes permitiram a certificação 

integral. Desta forma, o proces-
so de certificação, mais do que 
um processo de verificação e 
fiscalização, é um instrumento 
da FPF visto como promotor do 
desenvolvimento do Futebol de 
Formação.

No início, este processo era 
apenas para clubes das compe-
tições profissionais, mas a partir 
da época 2018/2019, está 
aberto a todas as Entidades que 
disponibilizam atividade de fu-
tebol e/ou futsal para jovens até 
aos 19 anos, independente-
mente do seu enquadramento 
competitivo.

Num primeiro momento os 
clubes apenas eram (ou não) 
certificados. Agora o processo 
evoluiu e os clubes que são, têm 
avaliação específica, de 0 a 100 
valores, ficando com avaliação 
final de 1 a 5 estrelas. A avalia-
ção é feita durante a época des-
portiva e tem validade na época 
seguinte. Apenas as Entidades 
Formadoras com, pelo menos, 3 
estrelas podem registar contra-
tos de formação desportiva.

A certificação das entidades 
formadoras pela FPF assenta 
no cumprimento de 9 critérios e 
centenas de sub-critérios, os 
quais estão, detalhadamente, 

definidos num específico Ma-
nual de Certificação

Em todos estes critérios 
existem condições mínimas a 
cumprir pelas Entidades For-
madoras. Por exemplo, são ava-
liadas questões como: que per-
centagem do orçamento do fu-
tebol sénior é investida no 
futebol de formação; existência 
de regulamento e normas inter-
nas; articulação entre futebol 
sénior e de formação; modelo 
de jogo adoptado; recursos hu-
manos existentes e a sua forma-
ção; qualidade e quantidade das 
instalações; nº de atletas por 
escalão; acompanhamento es-
colar e psicológico; jogadores 
provenientes da Formação do 
Clube que integraram a equipa 
principal; proveitos com direi-
tos económicos de jogadores 
provenientes do futebol de for-
mação; jogadores nas Selecções 
Nacionais/Distritais; jogadores 
com jogos em Competições 
Profissionais, Nacionais ou Es-
trangeiras; carreira dual/en-
quadramento académico; entre 
tantas outras coisas.

Por estes dias foi divulgada 
a avaliação que entra em vigor 
para 2019/2020 e ficam aqui 
alguns exemplos

Certificação de Clubes Formadores pela FPF

OPINIÃO

O 
SC Nun´Álvares 
(SCNA) e a Dele-
gação da Sobrei-

ra da Cruz Vermelha Portu-
guesa assinaram um Proto-
colo de colaboração que visa 
dotar a academia de forma-
ção do clube de Recarei com 
um gabinete de Psicologia e 
f o r m a ç ã o  d e  “ F i r s t 
Intervention”.

O trabalho do gabinete 
coordenado por Martinha 
Vidinha, psicóloga, “assenta-
rá não só nos jovens atletas 
identificando casos que ne-
cessitem de ajuda, mas tam-
bém tem a função de formar 
treinadores e diretores para 
que estes façam uma primei-
ra triagem”. O gabinete tem 
igualmente por função “for-
mar os Pais para que estes 
possam gerir não só as ansie-
dades e expectativas dos jo-
gadores como as suas. As 
ajudas não terão qualquer 
custo para os atletas”, garan-
te fonte do SCNA. 

Ainda no âmbito do pro-
tocolo, a Delegação da So-
breira da Cruz Vermelha vai 
apoiar a formação em pri-
meiros socorros de treina-
dores, diretores e alguns jo-
gadores. “Será uma mais-va-
l i a  p a r a  q u e  e n t r e  o 
´acidente´ e a chegada dos 
socorristas possa existir uma 
ajuda técnica intermédia 

que, em caso limite, pode sal-
var vidas”,  acrescenta a 
fonte.

SC Nun´Álvares
com nova 
equipa técnica
Eduardo Moreira, é o no-

vo treinador do SC Nun´Ál-
vares. O técnico transita de 
Freamunde para Recarei 
onde terá como adjunto Jor-
ge Balbeira. "Prometo rigor, 
disciplina, entrega total ao 
clube e muita seriedade no 
trabalho que desenvolvo", 
disse Eduardo Moreira no 
momento em que assinava o 
vínculo com a coletividade 
que na época 2019/2020 vai 
tentar o regresso à Elite da 
AFP após ter descido à Divi-
são de Honra. 

“Estamos muito confian-
tes que com grande entrega 
e respeito pela história do 
SCNA vamos conseguir dar 
muitas alegrias aos sócios e 
adeptos. O nosso compro-
misso é para com o Clube”, 
disse por seu lado, o presi-
dente do clube, Ricardo 
Costa.

O dirigente, em nome da 
direção a que preside, diz 
“acreditar muito nas capaci-
dades do Eduardo”, fazendo 
fé que “com tudo aquilo que 
estamos a idealizar para o 
Clube as alegrias das vitórias 
vão voltar a fazer parte do 
nosso quotidiano”, acrescen-
ta o dirigente.

Cruz Vermelha  
da Sobreira é reforço 
de luxo da Academia 
do Nun´Álvares 
COLABORAÇÃO. Protocolo pioneiro 
promete ajuda psicológica e de primeiros 
socorros aos escalões de formação do 
Clube de Recarei.

António Orlando  | texto

5 estrelas
FC Porto (1ª Liga), Spor-

ting CP (1ª Liga), SL Benfica 
(1ª Liga), SC Braga (1ª Liga), 
Vitória SC (1ª Liga), Paços de 
Ferreira (1ª Liga), Marítimo 
(1ª Liga), Rio Ave (1ª Liga), CD 
Aves (1ª Liga), Nacional (2ª 
Liga), Feirense (2ª Liga), Pa-
droense (Distrital).

4 estrelas
Belenenses (1ª Liga), Vi-

tória FC (1ª Liga), Santa Clara 
(1ª Liga), Tondela (1ª Liga), 
GD Chaves (2ª Liga), Leixões 
(2ª Liga), Amarante (CdP), 
Trofense (CdP), Lusitânia 
Lourosa (CdP).

Sendo este o caminho, 
que os clubes possam perce-
ber que o futebol de forma-
ção tem de ser visto como um 
investimento e não como um 
custo e que estas exigências 

só os vão fazer crescer.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto
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O 
Clube Aquático 
Pa c e n s e  c o n -
quistou o título 

de campeão nacional de in-
fantis misto em polo aquáti-
co, ao vencer na final da com-
p e t i ç ã o  o  Pa r e d e s  Pó l o 
Aquático por 15-5. A partida 
realizou-se no dia 23 de ju-
nho na piscina Rota dos Mó-
veis, em Recarei.

Otávio Mata, do Naval 
Povoense, conquistou o títu-
lo de Melhor Guarda-Redes. 
O seu colega de equipa, An-
tónio Dias, arrecadou o tro-
féu de Jogador Mais Valioso.

O Fluvial Portuense con-
quistou o terceiro lugar, após 
a vitória por 10-3 frente ao 
Sporting.

Na luta pelo 5º e 6º lugar o 
Naval Povoense venceu por 
12-6, o Cascais WP.

A AMINATA ficou em 7º 
lugar após derrotar o Lagoa 
por 16-5.  Lagoa, Viver San-
tarém e Académica de Coim-
bra foram outras das equipas 
presentes na competição 
apesar de não terem alcan-
çado qualquer titulo coletivo 
nem individual. 

Clube Aquático Pacense 
sagrou-se campeão  
nacional em Recarei
MODALIDADES. Paredes Pólo Aquático foi incapaz de fazer frente aos vizinhos de 
Paços de Ferreira. Equipas femininas entram em prova neste fim-de-semana.

António Orlando  | texto

Paredes 
Pólo Aquático

Leonardo Rodrigues, Ivo 

Costa, Tiago Morais, La-

ra Costa, António Sousa 

(4), João Guerra, Diogo 

Carvalho, Francisco Fer-

raz, Diogo Pinto, Renato 

Ferreira, Joana Noguei-

ra, Tiago Caetano (1), 

Diogo Moreira, Beatriz 

Sousa, Hugo Costa.

Treinadores: Tiago Pin-

to / Jorge Carneiro.

Clube Aquático 
Pacence

Leandro Almeida, Maria 

Barbosa (1), Carolina 

Quinhentas, Luana Ma-

tos (1), João Vicente (2), 

Dinis Pinto (2), Manuel 

Vicente, João Moura, 

Francisco Brito (2), Pe-

dro Silva (4), João Aleixo, 

Carlos Oliveira (3), Ân-

gela Sousa, Francisco 

Vicente, Miguel Martins. 

Treinadores: Ricardo 

Pereira / Francisco Sá

Paredes Pólo Aquático 5 x Clube Aquático Pacense 15

Para este fim de semana 
–  desta sexta-feira, 5 de ju-
lho até domingo dia 7 –  em 
Santarém está prevista a 
realização da Fase Final do 
PO13, Campeonato de Por-
tugal Juvenil Feminino. As 
meninas do Paredes Pólo 
Aquático vão discutir o tro-
féu com as adversárias do 
Amarantus, Fluvial, Viver 
Santarém, Cascais WP e Ju-
ventude Pacense.

Já a final do PO11, Cam-
peonato de Portugal em fe-
mininos realiza-se entre 12 e 
14 de julho na Abóboda, em 
São Domingos de Rana, no 
concelho de Cascais. O Pare-
des Pólo Aquático é uma das 
equipas apuradas para a fi-
nal. Paredes estará também 
representada na final 18 Fe-
mininos. Aqui as adversárias 
das jovens de Paredes são as 
equipas do Viver Santarém, 
Gondomar,  Cascais WP, 
Benfica e Fluvial.

Atletas e treinador do 
Paredes levam Portugal 
à conquistada Liga das 
Nações de Polo Aquático

Os atletas do Paredes 
Pólo Aquático, João Pedro 
Silva, Nuno Alexandre e Ri-
cardo Teixeira, e o treina-
dor Diogo Ferraz, foram al-
g u n s  d o s  i m p o r t a n t e s 
obreiros da grande con-
quista do Torneio das Na-
ções de pólo aquático por 
parte de Portugal, na se-
quência de um extraordiná-
rio triunfo frente aos Esta-
dos Unidos da América por 
13-12, numa final disputa-
da em Brno, na República 
Checa.

A equipa liderada pelo 
selecionador nacional Fer-
nando Leite chegou à final 
após bater na meia-final a 
Lituânia, por 11-6. Antes 
disso, na fase de grupos, do-
minou por completo todos 

os seus adversários, com 
triunfos frente aos anfi-
triões checos (17-4), Bélgi-
ca (11-10), África do Sul 
(19-7), Singapura (16-8) e 
País de Gales (30-2).

No final da prova a festa 
foi lusa com a marca de Pare-
des bem presente. Diogo 
Ferraz, treinador nacional 
sem perder o discernimento 
pelo momento de euforia, 
fazia notar que “temos de ser 
cada vez mais disciplinados, 
e cada vez mais completos 
enquanto atletas”, porque no 
seu entender “só assim é 
possível atingir os objetivos 
a que nos propomos” numa 
“época desgastante para to-
dos os jogadores”. 

O Torneio das Nações de-
correu de 19 a 23 de junho.

Futebolista de Paredes é reforço do SL Benfica

O Benfica anunciou esta 
quinta-feira, dia 13, a primei-
ra contratação da equipa de 
futebol feminino para a tem-
porada 2019/20. Trata-se da 
paredense Lúcia Alves que 
representava o Valadares 
Gaia.

Recorde-se que o Benfica 
iniciou o projeto do futebol 
feminino este ano tendo al-
cançado a subida ao princi-

pal escalão e conquistado a 
Taça de Portugal, numa final 
ganha, precisamente, ao Va-

ladares Gaia (4-0) e onde a 
avançada Lúcia Alves esteve 
em destaque como a melhor 
e l e m e n t o  d a  f o r m a ç ã o 
nortenha.

Em declarações à Benfica 
TV, a atleta de 21 anos, que 
reside junto à Casa do Benfi-
ca de Paredes, revelou tra-
tar-se da concretização de 
um sonho: “Estou muito sa-
tisfeita, é um sonho poder 
representar o Benfica e es-
pero atingir todos os objeti-
vos. Poder representar o 

clube do meu coração é uma 
coisa do outro mundo”.

Antes das duas épocas no 
Valadares, onde apontou 23 
golos em 46 jogos, Lúcia Al-
ves representou o Freamun-
de e o Paredes, tendo inicia-
do a competição no futsal, 
m a i s  p r e c i s a m e n t e  n o 
Á g u i a s  d e  S a n t a  M a r t a 
(Penafiel).

Na Luz, Lúcia Alves vai ter 
como companheira outra 
atleta da região, a lousaden-
se Adriana Gomes.

Lúcia Alves   | texto

João Ribeiro capotou, 
mas venceu Ralicross  
de Mação

João Ribeiro (Citroen Sa-
xo S1600) regressou às vitó-
rias no Ralicross de Mação. 
O piloto de Baltar apanhou 
um grande susto ao capotar 
na quarta corrida de classifi-
cação na sequência de um 
toque. O carro que ficou 
com marcas bem visíveis do 
acidente capotou na primei-
ra curva e ficou fora de pro-
va, mas isso não o impediu 
de manter a “pole-position” 
para a final.

“Foi um acidente que po-
deria ter comprometido a 
nossa participação, mas 
conseguimos recuperar o 
carro a tempo da final. Na fi-

nal, depois de um grande ar-
ranque conseguimos liderar 
e vencer. Obrigado a esta 
grande equipa que fez tudo 
para merecer este grande 
resultado” disse, no final da 
prova, João Ribeiro.

Após esta vitória no rali-
cross de Mação, João Ribei-
ro segue mais líder no cam-
peonato nacional. “Agora é 
hora de parar um mês até 
Montalegre”, concluiu o pi-
loto de Paredes.

Ricardo Soares (Citroen 
Saxo S1600), foi segundo. 
Hélder Ribeiro (Citroen C2 
S1600) conquistou o tercei-
ro posto.
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DESTAQUE

A 
rotunda de Lordelo, 
a bem da verdade, é 
mais propriamente 

um cotovelo atendendo a que 
circulação não fecha em círculo 
e está englobada na empreita-
da de requalificação do cruza-
mento do Mercado onde re-
centemente duas pessoas per-
deram a vida num acidente. 

“Foi uma solução muito in-
teressante, quero dar os para-
béns aos técnicos da Câmara 
por, mais uma vez, consegui-
rem dar resposta a um proble-
ma que existia e o que está fei-
to parece-me a todos os títu-
los perfeito. Quero agradecer 
à Câmara ter percebido que 
havia aqui um problema e ti-
nha de resolver. Lordelo agra-
dece e reconhece o trabalho 
que tem sido feito”, disse Nuno 
Serra presidente da Junta de 
Freguesia de Lordelo. 

“Isto são obras simples, 
mas de grande importância 
para nós” começou por retri-
buir na troca de galhardetes o 
presidente da Câmara, Ale-
xandre Almeida, após ter des-
cerrado a placa evocativa da 
inauguração da obra. O autar-
ca explicou que a empreitada 
foi classificada pela Câmara 
como “prioritária” por aquele 
arruamento ser um ponto ne-
gro, “onde recentemente hou-
ve aqui duas mortes. Não po-
díamos adiar mais o problema 
e tentamos fazê-lo com mate-
riais nobres de forma a que 
não desfigurasse este cruza-
mento numa zona nobre da 
cidade. Parabéns a Lordelo 
pelo aniversário, as obras vão 
continuar nesta bonita cidade 
de Lordelo”, disse o Edil de 
Paredes. 

Os festejos do 16º aniver-
sário da Cidade de Lordelo 
prosseguiram à noite com a 
cerimónia “Lordelo Agradece” 
promovida pela Junta de Fre-
guesia. Na ocasião foram en-
tregues oito medalhas a per-
sonalidades e instituições de 
prestígio que “engrandecem o 
nome da terra, levando mais 
longe o nome de Lordelo”, jus-
tificou Nuno Serra.

A medalha de ouro, mais 
alta distinção da localidade, 
foi entregue ao árbitro de fu-
tebol Jorge Sousa.

Este ano, foram também 

entregues medalhas de méri-
to desportivo a Joana Nunes, 
atleta de futsal feminino, e a 
Daniel Neto, atleta de kung fu. 
O chefe António Silva, dos 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo, e os voluntários do 
Hospital Padre Américo rece-
beram a Medalha de Mérito 
Cívico. Já Celso Leal, procura-
dor-adjunto, e a AIJA – Asso-
ciação para a Inclusão de Jo-
vens e Adultos foram distin-
guidos com a Medalha de 
Mérito Social. À empresa Bifa-
se foi entregue a Medalha de 
Mérito Empresarial.

Cidades de Lordelo e Rebordosa, cada uma à sua  
maneira, celebraram o aniversário de elevação

FESTA. Dezasseis anos depois de terem sido promovidas à categoria de cidades, Lordelo e Rebordosa vestiram, ambas, o fato 
de gala para festejar os respetivos aniversários de elevação de categoria administrativa. As cidades “gémeas”, que se repelam 
pela rivalidade, inauguraram rotundas que organizam o trânsito e dão outra segurança a automobilistas e a transeuntes. A 
vertente estética saiu também a ganhar.

António Orlando  | texto
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Cidades de Lordelo e Rebordosa, cada uma à sua  
maneira, celebraram o aniversário de elevação

Sobreira e Vilela

As Vilas de Sobreira e Vilela celebram, ambas, a elevação de estatuto da freguesia. 

Na Sobreira, a efeméride que encerrou as Festas de S. Pedro contemplou um cartaz musical com 

duplo concerto. 

Primeiro atuaram os Strings In Veins, uma banda de rock alternativo que aposta em riffs, instru-

mentais e melodias com influências dos Metallica, Megadeth, etc.

Depois subiu ao palco o cantor Renato para apresentar o seu cd “O baile é Bom”.

Em Vilela a efeméride foi mais solene com a homenagem da atual Junta de Freguesia a José Ferreira 

da Cruz, Lucinda Adriana Teixeira e Alfredo Ribeiro da Silva. “Três pessoas que marcaram o passado 

e o presente da nossa Freguesia e que, certamente, serão exemplo a seguir pelas gerações futuras”, 

disse fonte da Junta de Vilela.

Depois realizou-se uma sessão da Assembleia de Freguesia.

Sobreira

O 16º Aniversário da cida-
de de Rebordosa foi assinalado 
com a inauguração da Rotunda 
“Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa”.

A obra passou a unir, em cír-
culo, o cruzamento da Avenida 
dos Bombeiros Voluntários 
com a Avenida S. Miguel (em 
frente à Junta de Freguesia).  
Em setembro, aquando do ani-
versário da Associação Huma-
nitária, será colocado no cen-
tro da rotunda uma escultura 
“tipo memorial ao bombeiro”.

A rotunda permite eliminar 
um dos pontos negros rodoviá-
rios da cidade de Rebordosa. 
“Havia uma grande sinistrali-

dade neste local, além dos 
enormes constrangimentos 
que provocava à circulação. 
Estou satisfeitíssima com esta 
solução”, disse Salomé Santos, 
a Presidente de Junta de Fre-
guesia de Rebordosa. 

Alexandre Almeida, o filho 
da terra que agora preside à 
Câmara, prometeu mais obra 
para Rebordosa, nomeada-
mente na Escola Básica e Se-
cundária. As obras já foram 
adjudicadas e “hoje foi assina-
do o contrato” para ser enviado 
para o Tribunal de Contas. Pen-
so que dentro de mês e meio, 
logo que venha o visto do Tri-
bunal de Contas, iniciaremos 

as obras”. Dentro de oito dias, 
segundo o autarca, começa a 
ser construída a empreitada de 
ligação da zona industrial à 
A41. As dezenas de rebordo-
senses presentes na cerimónia 
sublinharam o compromisso 
do “seu” Presidente de Câmara 
com um forte aplauso. 

O aniversário da cidade de 
Rebordosa para a autarca lo-
cal, Salomé Santos “tem muito 
significado”. “A elevação de es-
tatuto de Rebordosa foi um si-
nal que a Freguesia cumpria 
com os critérios estabelecidos 
na legislação”. Ora, no dizer da 
responsável, se o desenvolvi-
mento de Rebordosa lhe per-

mitiu tal estatuto, “a partir daí 
assistimos a uma evolução 
maior: o parque industrial de-
senvolveu-se de uma forma 
muito significativa; as acessibi-
lidades aumentaram; as esco-
las cresceram de nível o que 
nos permite dizer que 16 anos 

depois valeu a pena esta pro-
moção”, congratulou-se Salo-
mé Santos.

Após a inauguração da ro-
tunda, em cerimónia proto-
colar evocativa do 16º ani-
versário da Cidade que de-
correu no Salão Nobre da 

Junta foram homenageadas 
duas instituições - Associa-
ção Cultural e Recreativa de 
Rebordosa e o Rancho Mar-
ceneiros de Rebordosa – e 
uma personalidade, no caso, 
Manuel Moreira Neto, ex-
-Presidente da Junta. 

Rancho Folclórico  
dos Marceneiros  

de Rebordosa é uma  
instituição que preserva 
as tradições e costumes 

da freguesia em  
particular sobre a  

arte da marcenaria

Manuel Moreira Neto, 
autarca da Freguesia  
ao longo de 19 anos.  

“Fez muita obra e muito 
pela nossa terra sendo  

de elementar justiça  
esta homenagem  
nesta efeméride”,  

justifica  
Salomé Santos

A Associação Cultural  
e Recreativa  

de Rebordosa, é uma  
das instituições mais  
antigas da freguesia  
que faz um trabalho 
muito interessante  

pelo desporto e  
cultura na localidade
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A Auditoria

Q
uase todos os 
Partidos, com 
diferentes ní-

veis, pediram uma audi-
toria. A AUDITORIA. 
Sofregamente. Como se 
fosse questão de vida e 
de morte. Uma auditoria 
às contas da gestão do 
PSD da Câmara de Pare-
des no período anterior 
a 31 de dezembro de 
2017. 
O candidato PS, atual 
Presidente da Câmara, 
revisor oficial de contas 
de profissão, fizera dessa 
auditoria o alfa e o ómega 
do programa da candida-
tura. O CDS alinhava no 
mesmo diapasão procu-
rando encontrar na ges-
tão do PSD irregularida-
des ou ilegalidades de 
atos administrativos rele-
vantes. O BE, idem, idem. 
O PSD, na defensiva, em 
pleno ato de renovação 
de protagonistas, tolera-
va a proposta. A CDU 
acompanhou com a dis-
tância conveniente este 
frenesim, adivinhando li-
mitações dessa auditoria 
e uma provável inconse-
quência dessa avaliação, 
como veio a acontecer.  
Com os resultados das 
autárquicas de 2017, a 
auditoria ganhou asas, 
tornou-se imperiosa. Afi-
nal houve ou não irregu-
laridades ou ilegalidades, 
práticas administrativas 
não conforme à lei, des-
pesas fraudulentas, dese-
quilíbrios financeiros 
graves no período em 
c a u s a ?  Q u e m  f a l av a 
verdade?
Falava-se de trabalhos a 
menos em relação aos ca-
dernos de encargos das 
empreitadas dos Centros 
Escolares, em atrasos no 
cumprimento de contra-
partidas em contratos de 
cedência de terrenos, em 
excesso ao limite da divi-
da autorizada por Lei. A 
população, inquieta, in-

terrogava-se, assumindo 
mesmo como certo o que 
não tinha ainda sido sujei-
to a avaliação de entida-
des isentas externas á vi-
da política de Paredes. 
Chegamos agora ao tem-
po exato de sermos co-
nhecedores da auditoria 
promovida pela CM Pa-
redes e promovida pela 
empresa BDO. Importa-
va analisá-la e dela retirar 
as devidas consequên-
cias politicas, administra-
tivas e mesmo judiciais. 
Uma indubitável conclu-
são desta auditoria: há 
falta de informação dis-
ponível, falta de registo 
contabilístico, erros e 
desconformidades, dúvi-
das e suspeitas, mas…
Nem todos os interve-
nientes pretendem jogar 
claro com a auditoria. Ao 
PS, escudado no carácter 
técnico da auditoria, e na 
sua origem externa, apa-
rentemente não interes-
sa a sua divulgação exten-
siva, nem dela tirar verda-
deiramente conclusões 
--- por não serem verda-
deiramente “conclusivas” 
ou por induzir mudanças 
radicais em gestão admi-
nistrativa atual que não 
lhe convém assumir. 
Ao PSD, sobra o alívio do 

“mal menor”, um respirar 
fundo com a neutraliza-
ção dos aspectos mais 
gravosos da sua adminis-
tração, desresponsabili-
z a n d o - s e  p e l o  s e u 
passado. 
A CDU promoverá tanto 
quanto possível a publici-
tação da auditoria, procu-
rando esclarecê-la e dar-
-lhe utilidade. Nem pode-
ria ser de outra forma. O 
que é inequívoco, de-
monstrado, assim o deve 
ser considerado. O que 
não é claro, envolto em 
dúvidas ou carente de de-
monstração, permanece-
rá assim. 
Outros, como a Comuni-
cação Social, poderiam 
dar contributos impor-
tantes para o debate do 
contraditório. Uma imen-
sa pedagogia poderia a 
todos servir. 
O terreno da verdadeira 
política é o da proposta e 
da realização. Conta o 
que se propõe fazer, as 
expectativas e o resulta-
do da execução. O terre-
no da especulação envol-
ve suspeitas não confir-
madas,  insinuações, 
generalizações, sobran-
ceria profissional. Em que 
f icamos? Polit ica ou 
especulação?

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.

PUB

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 N
o dia 2 de Julho passado 
fazia anos a Professora 
Virgília Guimarães.

É de somenos importância que 
idade teria, porque a sua presença 
é já perene.
A saudade imensa da sua presen-
ça só é comparável á força da sua 

presença constante no dia a dia. A 
minha mãe, enquanto viveu, culti-
vou à sua volta tanto amor, tanta 
bondade e beleza que nem mil vi-
das poderão apagar a marca que 
deixou. 
Sinto muito a sua falta, do seu co-
lo, das suas palavras sábias, do seu 
carinho e amparo. 
Mas hoje a dor da sua partida vi-
rou serena saudade, uma saudade 
que eu sei será eterna, até a reen-
contrar qwuando Deus quiser.
Sei que tive muita sorte de a ter 
tido como mãe, de ter crescido e 
aprendido a viver pela mão de 
uma mulher tão fantástica quanto 

A uma grande MULHER e MÃE

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O 
país caminha ale-
gremente para um 
v e r ã o  q u e n t e  d e 

campanha eleitoral, por isso 
seria muito útil que todos fi-
zessem o balanço do que mu-
dou em quatro anos e o que 
está em cada partido para 
pensar naquilo que se anda a 
fazer. Por exemplo no PSD a 
transformação vai  muito 
além de diferenças de visão 
política e de saber se o parti-
do é de um Rui Rio mais à es-
querda, à direita ou ao cen-
tro. É preciso perceber se 
realmente há esperança para 
evoluir no programa e nas 
medidas que o país precisa.
A última legislatura come-
çou com a vitoria do PSD/
CDS nas legislativas, mas fi-
ca marcada por três elemen-
tos essenciais: estabilidade 
da geringonça, a credibilida-
de de Centeno e a confiança 

de Costa. Por muito que cus-
te aos mais incrédulos que 
insistem em ver fantasmas e 
que não conseguem ver re-
sultados positivos – de facto 
Portugal está melhor do que 
há quatro anos. Saídos do 
aperto que a gestão do Go-
verno anterior sob alçada da 
troika, só podia mesmo estar 
melhor – não voltou a resga-
te. E agora só Deus sabe se 
melhoramos “pouquechi-
nho” ou mesmo o possível.
Primeiro, pela estabilidade 
encontra-se um Governo 
que conseguiu amestrar BE e 
PCP e de facto foi ontra os 
prognósticos dos simpati-
zantes do "diabo", o Governo 
chegou mesmo ao fim da le-
gislatura, com vários dramas, 
com quatro orçamentos do 
Estado aprovados. O proble-
ma foi só que os portugueses 
por um lado respiraram pois 
não tiveram o temor de no-
vos cortes, cortes á vista ou 
sobretaxas, mas sofreram o 
maior aumento de impostos 
de sempre com impostos ca-
muflados na alimentação, 
nos combustíveis, na água, 
na luz e nas comunicações. 
Portugal tem uma carga fis-
cal previsível, estabilidade e 
marcadamente alta. Só isto 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Haverá por aí quem faça mais    e melhor!?

mariocamilomota@gmail.com
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A uma grande MULHER e MÃE
ela, e por isso sinto gratidão. A 
grande obra da sua vida foi viver 
intensamente.
O sentido da sua vida foi deixar 
este mundo um bocadinho melhor 
do que o encontrou.
Esta mulher e mãe sofreu cada so-
frimento dos seus, num desassos-
sego intenso. 
Esta mulher e mãe sofreu cada lá-
grima, cada angústia, sofreu por 
tê-los a seu lado e por vê-los par-
tir, sofreu pela incerteza do que 
lhes podia acontecer.
Esta mulher e mãe aconchegou-
-nos os lençois da cama, encos-
tou-nos a mão a ver se estávamos 

frios.  Tinha um medo repentino 
da morte, da própria morte. 
Esta mulher e mãe amava incon-
dicionalmente e dava tudo em 
troca de nada. 
Quando perdemos alguêm como 
esta mãe, nunca mais sorrimos 
da mesma maneira.
O amor de uma mulher e mãe co-
mo esta é uma obra de arte, é um 
quadro único.
“E derrepente bateu aquela sau-
dade, vasta, intensa de sentir 
aquele cheiro, aquele abraço;
De esconder-me em sua alma.”
Shana Pavarin
“Deus dedit, Deus abstulit”

O grande evento do Andebol 
regressou a Paredes
Por
PAULO
SILVA
Professor

D
epois do suces-
so em 2018, é 
com. enorme 

satisfação que volta-
mos a receber a prova 
do Paredes Handball 
Cup’19. O sucesso da 
primeira edição permi-
tiu ver a modalidade 
crescer em Paredes, 
temos hoje mais equi-
pas e atletas a praticar 
a modalidade. É uma 
alegria ver atualmente, 
em Paredes, cada vez 
mais jovens a praticar 
desporto, nomeada-
mente andebol.
Esta iniciativa de trazer 
para Paredes um gran-
de evento desportivo 
com a dimensão do Pa-
redes Handball Cup’19 
foi, igualmente, o mo-
tor de outros eventos 
que embora com me-
nor dimensão contri-
buíram igualmente pa-
ra “Dar vida a Paredes” 
e para aproximar os 
Paredenses e os jovens 
em particular do mun-
do do desporto. Um vo-
to de parabéns e felici-
dades, especialmente 
às equipas de Paredes, 
e também aos que nos 

psilvaparedes@gmail.com

visitam pela primeira 
vez.  A todos endereço 
votos sinceros para 
que levam desta expe-
riência e deste Conce-
lho a melhor recorda-
ção possível, aos que 
repetem a participa-
ção do ano passado um 
muito obrigado, pois a 
vossa alegria e empe-
nho na edição de 2018 
foram o melhor cartão 
de visita para a edição 
deste ano.
Aos Paredenses fica o 
apelo para se juntarem 
a esta festa e contri-
buírem para o sucesso 
da mesma. Por último, 
não queria deixar de 
dar um agradecimento 
especial às centenas 
de voluntários que se 

juntam à organização 
de forma a acolher e 
proporcionar a todos 
os atletas as condições 
necessárias para o su-
cesso do evento.
Depois do sucesso em 
2018, é com. enorme 
satisfação que volta-
mos a receber a prova 
do Paredes Handball 
Cup’19. O sucesso da 
primeira edição per-
mitiu ver a modalidade 
crescer em Paredes, 
temos hoje mais equi-
pas e atletas a praticar 
a modalidade. É uma 
alegria ver atualmen-
te, em Paredes, cada 
vez mais jovens a pra-
ticar desporto, no-
meadamente 
andebol.

PUB

Haverá por aí quem faça mais    e melhor!?
garrota todo o investimento 
ou crescimento económico.
Em segundo, tivemos uma 
legislatura que foi um exem-
plo na europa e fora de por-
tas. Portugal mostrou que 
continua a ser consensual 
(como foi com Durão Barro-
so) quando existem lutas de 
diferentes blocos na disputa 
europeia de poder e veja-se 
como a eleição de Mário 
Centeno como presidente 
do Eurogrupo foi a terceira 
escolha de uma europa divi-
dida, mas que reconheceu o 
esforço de um povo de saía 
organizado da teia da troika. 
Portugal cumpriu e Centeno 
lá seguiu! O país cumpriu os 
seus compromissos, inter-
nos e externos no pagamen-
to da divida e o tempo aju-
dou a recuperar o sistema 
financeiro que já estava á 
quatro anos com os esque-
letos a sair do armário. De-
pois do tempo, só falta mes-
mo que a justiça funcione – 
já chega de Berardos!
Por ultimo, a artimanha de 
Costa é uma tremenda con-
fiança que o faz pintar de 
rosa tudo á sua volta. O  De-
semprego atingiu mínimos 
neste século, a economia 
cresce e o défice em míni-

mos históricos. Pois, assim 
fala-se de esperança! Mas a 
falar assim, todos sabemos 
que o desemprego estava 
no máximo quando Sócrates 
levou o pais á bancarrota – 
oito anos depois só poderia 
descer; a economia cresce 
p o r  a r r a s t o  d a  e u r o p a , 
quando Portugal poderia ir 
acima da média se tivesse 
mantido a aposta nas expor-
tações e o défice… bem esse 
sempre foi palavra da boca 
de Ferreira Leite e Passos 
Coelho – mas ninguém pode 
quer saber de défice se po-
deríamos estar melhor e a 
crescer.
Penso que é aqui que tudo 
irá fazer a diferença porque, 
hoje os portugueses não 
confiam nas instituições de-
mocráticas, como Governo 
e Parlamento pois esses en-
contram-se em propaganda 
c o n s t a n t e  p a ra  e n g a n a r 
aqueles que religiosamente 
pagam impostos.
Questiono-me muito sobre 
se seria assim tão difícil en-
contrar dinâmica e capaci-
dade de rejuvenescer este 
Estado viciado com uma 
eleição democrática…penso 
que não a diferença conti-
nua a estar nas pessoas!
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Gasóleo Aquecimento

No passado dia 29 de ju-
nho a Câmara Municipal de 
Paredes e a Junta de Fregue-
sia de Baltar organizaram 
uma caminhada cultural que 
passou pelos principais pon-
tos históricos da freguesia. A 
caminhada que começou e 

terminou no Largo Pereira 
Inácio inseriu-se no progra-
ma que abrange as “Serras 
do Porto “e permitiu conhe-
cer a obra e as histórias dos 
Brasileiros de Torna-viagem, 
de Baltar, Pereira Inácio e ir-
mãos Pereira. O  Muro, o 
Castro do Muro e essencial-
mente a Serra do Muro (a 
parte de Baltar) foi a grande “ 
estrela”  da caminhada.  A 
Serra do muro é a maior em 
altitude do concelho de Pa-
redes, a 8ª do distrito do Por-
to e a 1ª a partir do mar. Os 

caminheiros subiram e des-
ceram  pela parte mais difícil, 
mas de uma forma facilitada. 
Observaram  a serrania (353 

cumes visíveis do seu ponto 
mais alto) de norte a oeste. 
Viram  a olho nu a “Torre da 
RTP” (Monte da Virgem), a 

Refinaria de Leça, o mar, o 
“Isqueiro da Maia”. Viram 
Baltar numa panorâmica de 
180º e observaram rochedos 
com formas estranhas.

Entraram na Capela da 
Quintã e reviveram o Rally de 
Portugal atravessando o Kar-
tódromo de Baltar. Pisaram 
também o único heliporto do 
concelho de Paredes (Bom-
beiros Voluntários de Baltar). 

Deslumbraram-se com o 
Penedo da Mansa e delicia-
ram-se -se com os bolos da 
Mansa. A caminhada foi circu-

lar de grau de dificuldade mo-
derado, com mais de 10 km. A  
Junta agradece a colaboração 
na caminhada das  pessoas ou 
instituições seguintes: Fun-
cionários da Junta de Fregue-
sia; Kartódromo; Bombeiros 
V. de Baltar ; Sr. José Leão (Ca-
sa Pereira); Misericórdia de 
Paredes (antiga EB 2/3); José 
António Leal; Manuel Fernan-
do Moreira; Walter Lima; 
Francisco (papelaria "A Capa") 
e Família detentora do terre-
no onde está situado o “Pene-
do da Mansa”  

    BALTAR

CAMINHADA PELO PATRIMÓNIO DE BALTAR 

160 pessoas percorreram o "Trilho de Baltar "

FAUSTINO 
 SOUSA

Em 1885, o Padre Adreas 
Amrhein fundou a Congrega-
ção que se tornou conhecida 
como “Beneditinas Missioná-
rias de Tutzing”.

A Congregação das Irmãs 
Beneditinas Missionárias de 
Tutzing chegou a Portugal, a 
convite de Dom Gabriel, Aba-
de de Singeverga, no ano de 
1961 e instalou-se  em Bande, 
Carvalhosa, Paços de Ferrei-
ra, com o título de “Instituto 
dos Santos Anjos, Missioná-
rias de S. Bento, de Tutzing” 
onde abriram  uma escola do-
méstica particular, que inicia 
com 11 alunas. Mais tarde, em 
1964, abrem uma escola em 
Paços de Ferreira, e iniciam o 
ano com 160 alunos. Em 1966 
vão a Baião, para cooperar 
num curso de dois anos para 
auxiliares sociais rurais, numa 

Telescola, e no serviço aos 
doentes em ambulatório. Em 
1967, fechada a escola em Pa-
ços de Ferreira, as Irmãs mu-
dam de Bande para Paredes e 
iniciam o ano escolar com 150 
alunos, naquelas que são hoje 
as instalações da Casa da Cul-
tura de Paredes. Em Outubro 
de 1968 a comunidade esco-
lar de Paredes transfere a resi-
dência para Baltar (casa ao la-
do da antiga “Escola Prepara-
tória”, espaço onde agora se 
encontra construída uma vi-
venda), mantendo ainda a es-
cola de Paredes, que nesse 
ano começa com 209 alunos, e 
em Baltar inicia a atividade 
com o 1º ano da “Telescola” 
(atualmente 5º ano) “com 18 
alunos da vizinhança e 6 meni-
nas angolanas”. Em 1969 abre 
também uma sala de “Jardim 

Infantil” com 12 crianças, e 2 
salas de Telescola com 31 alu-
nos. Em 1973, o ano letivo, em 
Baltar, inicia com 380 alunos, 
e em 1974 com 480. Aqui che-
gados, o Colégio das Irmãs 
abrangia, então, Jardim de In-
fância, Curso Primário e 7 
c l a s s e s  d o  s e c u n d á r i o .                                                                                
Em 1975, com tudo o que en-
volveu a revolução do “25 de 
Abril”, abre o Liceu do Estado 
em Baltar, mesmo ao lado das 
Irmãs. O Estado deixou de fi-
nanciar e em 1977 fecha a Es-
cola das Irmãs em Baltar (en-
tão denominado Colégio An-
tero de Quental).  Em 29 de 
Junho de 1977, as irmãs fa-
zem a doação das suas instala-
ções ao Instituto MADI (Mo-
vimento de Apoio ao Defi-
ciente Intelectual),  hoje 
EMAÚS.

Um conjunto de cida-
dãos romenos instalaram-
-se nas ruas de Baltar, onde 
dormem e fazem a sua vida. 
A situação tem sido particu-
larmente grave, pois já exis-
tiram alguns furtos e outras 
situações menos recomen-
dáveis na forma de estar em 
sociedade. A situação tem-
-se agravado nos últimos 
meses, e a Junta de Fregue-

sia tem denunciado a situa-
ção a todas as autoridades 
competentes, que até ao 
momento ainda não resol-
veram a situação, o que tem 
exasperado muitas famílias 
em Baltar.  

Segundo a  Junta de Fre-
guesia, esta  não possui mais 
competências e apenas lhe 
resta continuar a apelar para 
a atuação das autoridades 

competentes, assim como 
também apelar ao bom senso 
de todos os baltarenses. Para 
os responsáveis da Junta de 
Freguesia,  os problemas re-
solvem-se com bom senso e 
com muita compreensão de 
uma sociedade que deve ter 
essencialmente bom senso, 
pois somos todos humanos e 
deveremos resolver os pro-
blemas de forma civilizada.

VOCÊ SABIA QUE….

A Origem da “ Escola das Freiras de Baltar “  (1968- 1977 )
Cidadãos de Origem Romena têm causado alarme social

Esteve reunida a Direção 
Nacional com a Direção da De-
legação dos Veteranos de 
Guerra do Vale do Sousa, para 
tratar de assuntos de interesse 
para esta instituição. Esta De-
legação tem 4300 associados e 
a grande maioria deixou de pa-
gar as quotas, que são 20€ 
anuais. No entanto, recebem o 
complemento de pensão todos 
os anos, em Outubro. Porque 
não pagam as quotas, para que 
esta Delegação possa ajudar os 
mais necessitados? Sempre es-
tivemos e estamos abertos a 
ajudar todos os que necessi-
tam. Não há instituição alguma 
que possa sobreviver se os 
seus associados não pagarem. 
A associação tem Médico, Psi-
quiatra, Psicólogos, Advoga-
dos, Enfermeiros, no Vale do 
Sousa na sede Nacional. Faze-
mos acompanhamento a doen-

tes com stress-pós-traumático 
assim como em todas as espe-
cialidades disponíveis. Faze-
mos os possíveis para não fal-
tar aos convívios das nossas 
companhias e não nos lembra-
mos que devemos ajudar os 
que connosco lutaram na defe-
sa da nossa Pátria, já que os 
nossos governantes se esque-
ceram de nós?!  Temos de nos 
preocupar com os nossos anti-
gos colegas e amigos. Segundo 
o atual censo somos vivos cer-
ca de 485 mil, mas pegamos em 
armas e passamos pelas nossas 
colónias cerca de Um Milhão e 
Duzentos Mil homens. Hoje, 
somos uma gota dos que de-
fenderam a nossa Pátria. Seja-
mos nós, como fazíamos no Ul-
tramar, a dar-lhes  uma mão 
solidária. Um grande abraço da 
Direção da Delegação do Vale 
do Sousa. Esperamos por vós.

    BITARÃES

Reunião do dia 19/06/2019 na  
sede dos Veteranos de Guerra do Vale do Sousa

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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Decorreu no Complexo 
Desportivo de Lousada, en-
tre os dias 22 e 23 de Junho 
de 2019, a 2.ª Edição do La-
goas Super Cup, um Torneio 
organizado pela União Des-
portiva de Lagoas, que está 
sediada na freguesia de Ne-
vogilde, e que através da sua 
dinâmica desportiva conse-
guiu movimentar vários 
atletas de diversos escalões, 
desde os mais pequenos aos 
Veteranos, da região do Va-
le do Sousa.

De entre os vários clubes 
participantes, a equipa dos 
Veteranos de Cristelo cons-
tituída por José Carlos Silva, 
Arnaldo, Quim, Daniel, Jor-
ge N., Jorge C., Mário, Bran-
dão, Nuno, Pedro, José Luís 

Barbosa, Zé, Adão (capitão), 
Filipe e Luís C., destacou-se, 
pois graças à sua prestação 
conseguiu trazer o troféu 
para a freguesia, após ter 
vencido a Casa do Benfica 
de Lousada, e os Veteranos 
de Lagoas na grande final, 
tendo sido o golo da vitória 
da responsabilidade de José 
L u í s  B a r b o s a ,  a o s  8 1 
minutos.

De louvar a iniciativa da 
União Desportiva de La-
goas, pela organização do 
evento, e pelo sucesso al-
cançado pelo segundo ano 
consecutivo, já que conse-
guiram movimentar cente-
nas de atletas e a população 
adepta do desporto para os 
apoiar.

Perante um salão total-
mente lotado o Grupo de Tea-
tr Tru’peça de Rebordosa fez a 
estreia de uma nova peça, 
Criação Coletiva, no Salão da 

Junta de Freguesia de Rebor-
dosa. Sinopse:  Há cerca de 8 
biliões de pessoas que vivem 
neste pequeno planeta. Des-
ses biliões, uma pequeníssima 

percentagem vai encontrar-
-se entre si. O que faz com que 
os seus olhares se troquem, o 
mesmo ar se respire, as suas 
peles se toquem, as suas vozes 

se ouçam, as suas palavras se 
saboreiem? Porquê contar a 
história destas pessoas e não 
de outras? Terá sido tudo pla-
neado? Ou um mero acaso?

Vitória da Taça Lagoas Super Cup pelos 
Veteranos de Cristelo e Jantar Convívio

Grupo de Teatro de Rebordosa  TRU’PEÇA

No dia 20 de Junho de 2019, 
realizou-se pelas 21h na sede 
do F.C. de Cristelo, uma Assem-
bleia Geral para serem determi-
nados os destinos do clube.

Os vários sócios presentes 
interpelaram a Comissão Admi-
nistrativa cessante, sobre a si-
tuação financeira da colectivi-
dade, e depois de discutido o 
assunto, e de esclarecidas as 
dúvidas dos presentes, tomou a 
palavra, José Rui Sousa, jovem 
Cristelense, que se destacou na 
Assembleia, pois demonstrou 
perante os sócios o seu interes-
se em reunir esforços para con-
tribuir para o renascimento do 
clube, através da formação de 
uma direcção.

É sabido que, com a extinção 
da equipa principal de futebol 
de 11, acompanhada da extin-
ção dos escalões de formação 
dos mais jovens, o futuro do clu-
be ficou comprometido.

E, a tentativa de reerguer o 
mesmo, através da criação de 
uma equipa de Futsal, não foi 
suficiente, até porque a mesma 

só se manteve no activo, por 
aproximadamente, um ano.

Todavia, se os circunstancia-
lismos menos favoráveis, tem 
vindo a assolar o destino do clu-
be, estes não podem ter peso 
suficiente para apagar o traba-
lho histórico daqueles que ao 
longo dos anos arregaçaram as 
mangas por esta colectividade, 
c o m  m a i s  d e  4 0  a n o s  d e 
existência.

E, é em honra a este contex-
to do clube, que o jovem José 
Rui, apela à juventude da terra 
para que abrace consigo esta 
missão de criar dinâmicas com 
vista à promoção do clube, ga-
rantindo que vai solicitar a vá-
rias pessoas da freguesia com 
conhecimento em diversas 
áreas, para analisarem as con-
dições do campo de futebol 
existente, pois acredita que só 
com a reactivação das activida-
des desportivas no campo, co-
mo por exemplo o futebol de 7, 
existirão condições para abrir 
de novo a sede do clube, com 
toda a logística que isso 
implica.

Assim, com a ajuda de todos, 
será possível fazer renascer o 
sonho, que permitirá realizar 
coisas bonitas no clube de todos 
os Cristelenses, acordando-se 
as emoções desportivas, que se 
encontram adormecidas.

    CRISTELO

A luta pelo renascer do 
Futebol Clube de Cristelo

CARLA
NUNES

   VANDOMA

Secretário de Estado da Economia 
visitou empresa de vereador

   VILELA

Nova carrinha 

O Secretário de Estado 
da Economia, João Neves, 
visitou no dia 27 de junho, 
a fábrica Cácio - Indústria 
de Mobiliário, S. A., no âm-
bito do Prémio Maior Ex-
portadora em 2017, distin-
ção atribuída pela APIMA 
à empresa paredense com 
62 anos de atividade.  O 

anfitrião da visita foi o em-
presário e Vereador das 
Atividades Económicas do 
Município de Paredes, 
Elias Barros.  Participaram 
neste encontro o Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Alexandre 
Almeida, e o Presidente do 
IAPMEI, Nuno Mangas.

O Centro Social e Paro-
quial de Vilela (IPSS) tem 
uma nova carrinha de nove 
lugares adaptada para três 
cadeiras de rodas e que dis-
põe de degrau e elevador 
elétrico. A viatura foi adqui-
rida por aquela IPSS com o 
apoio da Câmara Municipal. 
A carrinha recebeu a bên-
ção do pároco local, Paulo 

Carvalho Pinto, no dia 19 de 
junho, numa cerimónia tes-
temunhada pelo presidente 
do Centro Social e Paro-
quial de Vilela, Presidente 
da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almei-
da e Vereadora da Ação So-
cial, Beatriz Meireles. Após 
a inauguração os 38 utentes 
da instituição participaram 
no tradicional almoço de 
São João.

A partir desta sexta-feira, 
e até ao dia 5 de julho, o Bazar 
do Móvel de 2019 Estará pa-
tente até ao dia 14 de julho, no 
quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, são 
várias centenas de peças de 
mobiliário a preços convidati-
vos. A 30.ª edição do Bazar do 
Móvel, evento promovido 
pela corporação, tem como 
objetivo angariar verbas para 
ajudar a associação humani-
tária e conta com o apoio de 
cerca de 200 empresários da 
Região. Segundo o presidente 

dos Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa, Abel Moreira, 
o certame abre portas esta 
sexta-feira dia 5, pelas 22h00, 
e o quartel estará de portas 
abertas atá ao dia 14 de julho 
para quem quiser ver e adqui-
rir os móveis. Trata-se de uma 
exposição de todo o tipo de 

mobiliário, oferecido genero-
samente pelas empresas da 
região e aberta a todas as pes-
soas que, desta forma, podem 
adquirir peças de mobiliário 
de qualidade, ao mesmo tem-
po que estão a contribuir na 
totalidade para os Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa. O 

evento decorre ao mesmo 
tempo que as Festas da Cida-
de de Rebordosa. Anualmen-
te, normalmente é visitado 
por vários milhares de pes-
soas, da região e não só, que 
vêm à procura da qualidade 
dos móveis de Paredes a pre-
ços mais baixos.

    REBORDOSA

30ª. edição do Bazar do Móvel

PAULO 
PINHEIRO



18 Sexta-feira 5 de Julho de 2019  oprogressodePAREDES

DIA DO BOMBEIRO

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

Tlf.: 2555 782 178

Bombeiro d´Ouro 19  
com recorde de participantes

A cidade de Paredes 
acolheu a 4ª edição Bom-
beiro D'Ouro 19, este 
ano coordenada pelos 
Bombeiros Voluntários 
de Paredes no âmbito 
dos 135 anos da corpora-
ção e que registou um 
número recorde de par-
ticipantes. A iniciativa, 
que se realizou no dia 30 
de junho, contou com 
482 infantes e cadetes 
de várias corporações do 
distrito do Porto num to-
tal de 22 corpos de bom-
b e i r o s .   O  B o m b e i r o 
D'Ouro realizou-se no 
Parque da Cidade de Pa-
redes com atividades lú-
dicas relacionadas com 
diversas ações e procedi-
mentos dos bombeiros: 
atividades de água; utili-
zação de mangueiras e 
pré-hospitalar, etc.  

A manhã terminou 
com um desfile apeado 

que percorreu a Avenida 
da República até ao Par-
que José Guilherme. 

O Vereador da Prote-
ção Civil do Município de 
Paredes, Elias Barros, 
representou o município 
na iniciativa que visou o 
convívio entre jovens 
bombeiros em ações de 
incentivo ao voluntaria-
do com o compromisso 
de cidadania ativa. “É o 
evento que mais poten-
cia a captação de ele-
mentos para esta causa”, 
garante José Luís Mo-
rais, comandante dos 
Bombeiros Voluntários 
de Paredes.

Refira-se que em 11 
anos de atividade da es-
cola de infantes e cade-
tes na Corporação de 
Paredes (cidade) já en-
traram no quadro ativo 
mais de meia centena de 
bombeiros.
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O
s Bombeiros Vo-
luntários de Lor-
delo, que atuam 

na zona norte do concelho 
de Paredes, compraram uma 
autoescada na Holanda. A 
plataforma atinge uma altu-
ra de 32 metros, foi desco-
berta na internet pelo presi-
dente da Associação Huma-
nitária, Miguel Ferreira, 
quando o empresário procu-
rava empilhadores para a sua 
unidade industrial.

A autoescada está insta-
lada num camião Man com 
cerca de 90 mil quilómetros. 
A aquisição custou “cento e 
muitos milhares de euros”, 
disse Miguel Ferreira, presi-
dente dos bombeiros sem 
precisar o valor exato da 
compra. 

“É a nossa menina queri-
da que adquirimos nos últi-
mos cinco segundos do lei-
lão”, disse Miguel Ferreira, 
fazendo notar ao Progresso 
de Paredes que “não é por 
v a i d a d e ,  m a s  p o r 
necessidade”. 

 “É um investimento que 
não é muito confortável para 
os bombeiros porque não te-
mos dinheiro, mas para ela 
sair de lá teve de ser paga”, 
disse enigmaticamente Mi-
guel Ferreira. 

O atual comandante da 
corporação, José Freitas, 
não esconde a alegria de ter 
ao seu dispor “tão importan-

te equipamento” dando o 
exemplo do trabalho feito 
pela Autoescada dos bom-
beiros de Paredes que num 
recente incêndio, em pouco 

minutos deu o sinistro por 
controlado. 

Recorde-se que os Bom-
beiros de Lordelo têm no seu 
raio de influência o maior pó-

lo industrial do concelho 
além de na cidade a constru-
ção em altura ser uma das 
m a i s  v i g o r o s a s  d o 
município.

Bombeiros de Lordelo 
compram Autoescada 
PORTEÇÃO CIVIL. Plataforma adquirida na Holanda. Concelho de Paredes passa a ter 
duas autoescadas, atendendo que os voluntários de Paredes já tinham comprado equi-
pamento idêntico. 

António Orlando  | texto

João Pedro Simões 
Marques o escritor de julho 
na Biblioteca ALORD

João Pedro Simões Mar-
ques historiador e roman-
cista português é o escritor 
do mês de julho na Bibliote-
ca da Fundação ALORD.

J o ã o  Pe d r o  S i m õ e s 
Marques, nasceu em Lis-
boa, em 1949, é um espe-
cialista de renome mundial 
em História da escravatura 
e da sua abolição.

Foi professor do ensino 
secundário e, depois, du-
rante mais de duas déca-
das, investigador do Insti-
tuto de Investigação Cien-
tífica Tropical e Presidente 
do Conselho Científico 
d e s s e  I n s t i t u t o ,  e m 
2007-2008.

Doutorado em História 
pela Universidade Nova de 

Lisboa, onde lecionou du-
rante a década de 1990, é 
autor de dezenas de arti-
gos sobre temas de histó-
ria colonial, e de vários li-
vros, dois dos quais publi-
cados em Nova Iorque e 
Oxford (The Sounds of Si-
lence, 2006; e, em coauto-
ria, Who Abolished Sla-
very? A debate with João 
Pedro Marques, 2010). 

Em 2010 a Porto Edito-
ra publicou o seu primeiro 
romance, Os Dias da Fe-
bre, ao qual se seguiram, 
em 2012, Uma Fazenda em 
África (que, com várias edi-
ções, constituiu um dos 
grandes sucessos do ano), 
em 2014, O Estranho Caso 
de Sebastião Moncada, em 
2015, Do Outro Lado do 
Mar, e, em 2017, Vento de 
Espanha.

António Orlando  | texto

Encontro de Orfeões 
O XX OrffLord, espetácu-

lo de canto coral, contou com 
a presença dos orfeões de Ei-
riz e da fundação A LORD. O 

concerto de canto decorreu 
no passado dia 22 de junho no 
Auditório da Fundação A 
Lord, em Lordelo.

Autoescada dos Bombeiros 
de Lordelo "exibe-se" na cidade
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A 
Câmara Munici-
pal de Macedo 
d e  C a v a l e i r o s 

atribuiu a título póstumo a 
Medalha de Mérito Munici-
pal de Valor e Altruísmo, 
Grau Ouro, a Daniela Silva, 
a enfermeira de Baltar que 
no dia 15 de dezembro de 
2018 morreu na sequência 
da queda do Helicóptero do 
Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM) na 
serra de Santa Justa, em 
Valongo.

Idêntica distinção foi en-
tregue às famílias dos cole-
gas de voo de Daniela, no ca-
so, Luís Vega, Luís Rosindo e 
João Lima (um médico e dois 
pilotos). 

O INEM foi também agra-
ciado com a Medalha Muni-

cipal de Mérito, Grau Ouro.
"É o reconhecimento do 

papel desempenhado por es-
tas quatro pessoas no apoio 
e auxílio às populações da 
nossa região", salientou o 
presidente da Câmara de 
Macedo de Cavaleiros, Ben-
jamim Rodrigues, citado em 
comunicado.

As medalhas concedidas, 
a título póstumo, foram en-

tregues durante as comemo-
rações do "Dia da Cidade", 
que se realizaram no dia 29 
de junho de 2019 no Centro 
C u l t u ra l  d e  M a c e d o  d e 
Cavaleiros.

“O que estamos a fazer 
aqui, esta homenagem, não é 
mais que dizer um obrigado a 
estas pessoas, a estes ele-
mentos que nos ajudaram 
imenso. Não vamos anular a 

tristeza e angústia destes fa-
miliares, mas vamos dizer-
-lhe que nos lembramos de-
les, vamos dizer obrigado, 
que temos muito orgulho 
pelo que fizeram por nós e 
estarão sempre na nossa me-
mória”, afirmou a Secretária 
de Estado da Saúde, Raquel 
D u a r t e ,  p r e s e n t e  n a 
cerimónia.

A queda do helicóptero 

do INEM provocou a morte 
aos quatro ocupantes.

A aeronave em causa era 
um Augusta A109S, operada 
pela empresa Babcock, e re-
gressava à sua base, em Ma-
cedo de Cavaleiros, após ter 
realizado uma missão de 
emergência médica de trans-
porte de uma doente grave 
para o Hospital de Santo An-
tónio, no Porto.

De acordo com as conclu-
sões preliminares do gabine-
te de Prevenção e Investiga-
ção de Acidentes com Aero-
n a v e s  e  A c i d e n t e s 
Ferroviários (GPIAAF), a 
violência do impacto, asso-
ciada à posição invertida da 
aeronave no momento do 
choque com o solo, ditou a 
morte dos quatro tripulan-
tes do helicóptero.

Daniela Silva, a enfermeira de Baltar, 
homenageada em Macedo de Cavaleiros 
TRIBUTO. Enfermeira de Baltar morreu na sequência da queda do Helicóptero do INEM na serra de Santa Justa, em Valongo.

António Orlando  | texto

Cristiano Ribeiro é candidato  
a deputado na AR

O comunista Cristiano Ri-
beiro integra a lista de candida-
tos da CDU pelo Distrito do 
Porto às Eleições Legislativas 
de outubro próximo. O médico 
de 63 anos, atual membro da 
Assembleia Municipal do PCP-
-PEV, é o 6º candidato da lista da 

CDU/Porto à AR.  A lista é lide-
rada por Diana Ferreira, 38 
anos, uma psicóloga de Gaia, 
membro da Assembleia Munici-
pal daquele município. Depois 
segue-se uma outra mulher, 
Ana Mesquita, arqueóloga de 
40 anos de Rio Tinto, o jornalis-

ta Alfredo Maia, 57 anos, da 
Maia é o 3º, Ângela Moreira, 60 
anos, enfermeira de Gaia é a 4º e 
Joana Rodrigues, 38 anos, em-
pregada bancária do Porto a 5ª 
candidata. Jaime Toga, 40 anos, 
o responsável do PCP no distri-
to do Porto, é o 10º da lista.

■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
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

F
ruto do gosto por 
ajudar a população 
mais envelhecida, 

Tânia Coelho licenciada em 
Gerontologia Social e atual-
mente a finalizar o mestra-
do na mesma área pelo Insti-
tuto Superior de Serviço 
Social do Porto, escolheu 
Paredes para instalar a sua 
empresa de serviços para a 
terceira idade a Sensuum.

Nas instalações da em-
presa situa-se o Atelier que 
funciona numa lógica de 
centro de convívio. “O obje-
tivo é levar os mais velhos a 
sentirem-se mais jovens, 
pois todos nós, ao longo das 
nossas vidas, fomos deixan-
do sonhos para trás, ora por-
que o tempo era escasso, 
ora porque a vida nos levou 
por outros caminhos”, expli-
ca Tânia Coelho.

Ora a Sensuum desen-
volveu um espaço pensado 
para que os utentes “pos-
sam colocar em prática es-
ses sonhos antigos e, tam-
bém, para que possam de-
senvolver os trabalhos que 
gostam de praticar ou que 
gostavam de experimentar, 
tais como Costura, Borda-
dos, Pintura, Culinária, Jo-
gos de Mesa, aulas de Ativi-
dade Física, etc”, adianta a 
responsável.

Num ambiente de parti-
lha e troca de experiências, 
“poderá também desenvol-
ver outras capacidades es-
condidas e colocá-las ainda 
em prática junto dos mais 
novos, podendo explicar aos 
mais novos, artes e saberes 
de uma vida com muita ex-
periência de trabalho” expli-
ca Tânia Coelho.

No Atelier da Sensuum, 
decorrem também outros 
serviços, que se iniciam nu-
ma consulta gerontológica. 
“A consulta gerontológica, 
realiza uma avaliação Social, 

Física e Psicológica ao idoso, 
no sentido de definir um pla-
no de atividades individual 
adaptado às suas necessida-
des, cujo objetivo é melho-
rar a sua qualidade de vida”, 
enquadra Tânia Coelho.

As atividades definidas 
no plano da consulta geron-
tológica, podem também 
ser desenvolvidas no Atelier 
da Sensuum, onde ao nível 
de consultas de saúde são 
desenvolvidas consultas de 
Nutrição, de Psicologia, Fi-
sioterapia e Massagens.

“Mas se este plano con-
templar também Terapias, 
então aqui temos a Terapia 
de Snoezelen que estimula 
os 5 sentidos, recorrendo a 
um jogo de luzes, musica, 

sons, cores, vibrações sua-
ves, cheiros e texturas e a 
Terapia de Reiki cujo objeti-
vo é a transferências de 
energia que permite manter 
sã a saúde do corpo e da 
mente”, acrescenta.

O espaço da Sensuum es-
tá também equipado para a 
realização de ctividades Fí-
sicas, que vão desde a Dan-
ça, aulas de Yoga, Pilates e 
Treino Funcional, cujo obje-
tivo “é estimular a ativação 
d o s  m ú s c u l o s  e 
articulações”.

Com a exceção do treino 
funcional que pode ser reali-
zado em grupo ou de forma 
individual, “pois existem 
pessoas com necessidades 
específicas, todas as restan-

tes aulas são de grupo, vi-
sando a integração social e a 
partilha de experiências, 
combatendo-se desta for-
ma o isolamento” diz Tânia 
Coelho.

A  S e n s u u m  t a m b é m 
presta serviços de Apoio 
Domiciliário, designada-
mente, trabalhos de Higiene 
Pessoal e da Habitação, as-
sim como Alimentação e 
Tratamento de roupa.

Desenvolve também ser-
viços mais específicos como 
o acompanhamento a tem-
po parcial ou inteiro e acom-
panhamento para saídas ao 
exterior, tendo também dis-
ponível o serviço de Médico, 
Enfermeiro e Fisioterapeu-
ta ao Domicílio.

Um outro serviço que a 
Sensuum também pretende 
desenvolver no domicílio, é a 
adaptação da casa com pe-
quenas obras, “permitindo 
desta forma dotar a habita-
ção de condições, que façam 
com que os idosos tenham 
mais conforto e segurança e 
se evitem acidentes em casa”.

Tânia Coelho lembra que 
existe uma elevada taxa de 
acidentes, que se registam 
em casa com idosos, que con-
sequentemente os levam pa-
ra o hospital, onde a difícil re-
cuperação muitas vezes, faz 
com que a única solução seja 
o internamento em lar.

Por outro lado, defende a 
profissional da Sensuum 
que o melhor local onde os 

mais velhos devem estar é 
nas suas casas junto das 
suas famílias, “daí que este 
nosso serviço vai precisa-
m e n t e  n e s s a  d i r e ç ã o”, 
ressalva.

Com o avançar da idade 
“impõe-se a adoção de hábi-
tos que funcionem de forma 
preventiva para um envelhe-
cimento mais ativo e de me-
lhor qualidade”. “Se tem mais 
de 55 anos junte-se à comuni-
dade da Sensuum” incentiva 
Tânia Coelho, aproveitando 
também para endereçar um 
convite a todos os Pareden-
ses para uma visita ao espaço 
da Sensuum. “Temos um 
mundo de respostas para a 
terceira idade para demons-
trar”, conclui.

Nasceu em Paredes a Sensuum, o seu 
parceiro nos serviços para a terceira idade
NEGÓCIO. A Sensuum localiza-se no coração de Paredes, por cima da Cooperativa e junto ao Largo da Feira. Serviços no 
Atelier, Apoio Domiciliário e Serviços para Instituições são algumas das respostas sociais que têm como público alvo dirigi-
das a população idosa.

António Orlando  | texto
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA CECILDA  
FERREIRA DE BARROS 
(CECILDA DO MAROTO)
Faleceu no dia 25 de junho com 87 anos.  

Era natural de Lordelo - Paredes e residente na rua do Paraíso, 
nº. 307, Santo Ildefonso, Porto. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

MARIA FERREIRA CAMPOS 
(PINTÉM)
Faleceu no dia 23 de junho com 90 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 

Calçada do Pintém, nº.63, Lordelo, Paredes.  
Era viúva de Joaquim Dias.

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

MARIA ROSA FERREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 19 de junho com 78 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e  

residente na Rampa da Sobreira, nº. 25, Duas Igrejas, Paredes. 
Era casada com Adriano da Silva Leal.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM 
DE SOUSA BARBOSA
Faleceu no dia 28 de junho com 62 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua da Vila nº. 407, 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, quinta-feira, dia 04 de julho, às 19:30 horas na Capela 
de S. José, Lordelo, Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

JOAQUIM SOARES 
FERREIRA
Faleceu no dia 26 de junho com 75 anos. 
Era natural de Caide de Rei – Lousada e  
residente na Rua José Teixeira do Couto, nº. 54, 

1º Esq. Bairro “ O Sonho” (Madalena), Paredes. Era viúvo  
de Maria Ascensão Cunha Reis.

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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada sábado, dia 06 de julho, às 18 horas na Igreja Paroquial 
de Madalena, agradecendo, também desde já a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

FALECEU

ADRIANO DA  
SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 25 de junho com 84 anos.  
Era natural de Mouriz - Paredes  e residente  

na Rua Central de Mouriz, nº. 1145, Mouriz, Paredes.  
Era casado com Ana Moreira Pinto..

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

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

MOURIZ-PAREDES

FALECEU

JOSÉ ZEFERINO ÁGUIA
Faleceu no dia 25 de junho com 65 anos.  

Era natural de Candedo-Murça e residente na 

Rua do Monte Ergudo, nº. 164, Baltar, Paredes. 

Era casado com Angelina Augusta Moreira Nunes de Carvalho.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto 

ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, 

pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

A FAMÍLIA

Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 

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

BALTAR / PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE  
MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 18 de junho com 68 anos.  
Era natural de Lodares-Lousada  

e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com  
Domingos de Sousa Moreira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU

MANUEL RIBEIRO  
LOPES DE SOUSA
Faleceu no dia 23 de junho com 58 anos.  
Era natural de Louredo-Paredes e residente 

em, Bitarães, Paredes. Era casado com Maria Helena  
de Sousa Bessa.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES
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CABEÇALHO

FALECEU

DR. FILIPE JESUS 
COELHO DA COSTA
Faleceu no dia 20 de junho com 68 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. do Castro, nº. 54, Besteiros, Paredes. Era casado  
com Natália Maria Pires Barreiro Afonso.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

FIRMINIO ALVES BARBOSA
Faleceu no dia 21 de junho com 86 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  
na Rua Padre Augusto Correia, nº. 214,  
Madalena, Paredes. Era viúvo de Maria  

Nazaré Rosendo Moreira

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

MADALENA / PAREDES

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências

FALECEU

RAQUEL MARIA 
MARTINS COSTA TEIXEIRA
Faleceu no dia 30 de junho com 34 anos.  
Era natural de S. Cosme - Gondomar e  

residente na Av. Padre Moreira das Neves, nº. 62 r/c Dir. Traz, 
Paredes. Era casado com Ivo André Correia Teixeira.

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

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

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

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

PAREDES

Sairá à Rua no próximo 
dia 6 de julho, a II Feira Me-
dieval de Cete. Uma inicia-
tiva da Sala de Estudo Sa-
bedoria & Talento, tendo 
como mentora Sara Pinto, 
proprietária da Sala de Es-
tudo e que teve a ideia de 
fazer como festa de final 
de ano, uma Feira Medie-
val no ano passado. Em fa-
ce do sucesso estrondoso 
da mesma, que teve a cola-
boração de muitos popula-
res da freguesia que apro-
veitaram para participar 
na feira como partes ati-
vas, este ano voltarão à 
Rua, para fazer desta Feira 
uma tradição na freguesia. 
A feira decorrerá todo o 
dia e terá várias atrações 
ao longo do dia, desde Tea-
tro de Rua, cantares líri-
cos, Grupos de Bombos, 
Animações para crianças, 
e finalizando com um con-

certo de dois Magníficos 
cantores da Terra, a dupla 

Barros & Barros. Á seme-
lhança do ano anterior es-

peram-se mais de um mi-
lhar de visitantes.

    CÊTE

II Feira Medieval de Cete

SAÚL FERREIRA

No passado Sábado, dia 29 
de julho, saíram novamente às 
ruas de Cete, as Grandiosas 
Marchas de S. Pedro, padroei-

ro da freguesia. Após 10 anos 
de interrupção a tradição vol-
tou às ruas, e foi lindo o espe-
táculo proporcionado pelas 

marchas de Até, Estação, Bar-
reiro e Srª do Vale. No final os 
vencedores foram todos os 
Cetenses que vibraram com 

um magnifico espetáculo, fei-
to por gentes boas da Terra. 
Que esta tradição nunca mais 
se perca.

No próximo Domingo, dia 
7 de julho, irá decorrer uma 
eleição extraordinária para os 
órgãos sociais da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete.

Todo este processo come-
çou com divergências apre-

sentadas pelo Comandante 
Noel Ferreira em relação ao 
Presidente da Direção Paulo 
Barbosa Pinto. Depois da 
ameaça de demissão do co-
mandante que seria acompa-
nhado por parte dos bombei-
ros Voluntários, a direção no 

sentido de manter Paz no 
Quartel, optou por se demitir 
em bloco em solidariedade 
com o Presidente.

Nessa sequência, foram 
convocadas eleições anteci-
padas para o dia 7 de julho, 
não tendo até ao momento si-

do apresentadas quaisquer 
listas, sendo que no entanto 
espera-se a apresentação até 
ao dia 4 (data limite) a apre-
sentação de pelo menos uma 
lista candidata a tomar os des-
t i n o s  d e s t a  E n o r m e 
associação.

Os bombeiros de Cête res-
gataram um cão que foi en-
contrado dentro de um respi-
ro numa mina da Serra de 
Banjas. O animal foi encontra-
do por um grupo de pratican-
tes de BTT que treinava na 
zona. 

Marchas de S. Pedro de Cete

Eleições Bombeiros Voluntários de Cete

Resgate de cão
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