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DANÇA. Tomás Ruão, do 

Conservatório de Dança 

do Vale do Sousa, foi pre-

miado com várias bolsas de 

estudo para algumas das 

melhores escolas de ballet 

clássico mundiais. // PÁG. 15

Vilela em dias de chuva é a  
Veneza de Paredes com água pelos  
tornozelos // PÁG. 08

 PÁG. 04

CHTS prepara  
acompanhamento para 
crianças até aos 4 anos // PÁG. 07

Delfim Cruz  
demitiu-se dos  
BV Baltar // PÁGS. 12 E 13

Poder de compra em 
Paredes é inferior  
a 80 euros  // PÁG. 6

Acidente na A42 ceifa a vida a dois paredenses e fere outros dois
 // PÁGS. 10 E 11

Alunos  
paredenses  
em competição 
internacional 
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EDITORIAL/OPINIÃO

A castanha é um alimento ícone 

dos meses de outono (outubro, no-

vembro e dezembro) e das conhe-

cidas festas populares do Magusto 

e S. Martinho.

Trata-se de um fruto sazonal, po-

rém está presente nos mercados 

durante todo o ano descascada e 

congelada.

Por ser bastante versátil, pode-

mos consumi-la crua, cozida ou 

assada. Dessa forma pode ser o 

a c o m p a n h a m e n t o  e m  p ra t o s 

(substituindo as batatas, massa ou 

arroz, por exemplo) - inteiras, em 

puré, base de sopa ou molhos - co-

mo também em sobremesas.

É uma ótima fonte de energia (sem 

glúten) derivado ao seu teor em 

hidratos de carbono complexos. 

Apesar de ser um fruto (vem do 

castanheiro), pela sua riqueza em 

amido, assemelha-se aos alimen-

tos que pertencem ao grupo dos 

cereais, derivados e tubérculos, da 

Roda dos Alimentos.

A castanha tem na sua constitui-

ção teores baixos de gordura, uma 

grande quantidade de água, fibra, 

vitamina C, vitamina B6, ácido fóli-

co, potássio, magnésio, fósforo e 

polifenóis (antioxidantes), entre 

outras vantagens nutricionais.

Uma porção de 10-11 castanhas 

assadas (~100g) tem aproximada-

mente 211 calorias.

Neste outono (e não só) não se es-

queça de incluir castanhas na sua 

alimentação.

Dica extra: A sua digestão fica me-

lhorada quando é cozida ou assada 

(crua pode causar flatulência e 

desconforto abdominal).

Castanha

DIANA AMARA CARNEIRO

Nutricionista (2957N) na Clínica Ana Silva

dac.nutricionista@gmail.com

www.clinica-anasilva.pt

       TRIBUTO …

D
esde 1836 havia em cada Freguesia 

três entidades com muito poder, que 

constituíam o triunvirato dos ho-

mens mais importantes da localidade: o Padre, o 

Professor e o Regedor. O primeiro, como repre-

sente da Igreja e que acumulava, oficialmente, 

até à implantação da República, a responsabili-

dade do registo de nascimentos da sua Paróquia. 

O segundo, como pessoa letrada velava pelo de-

senvolvimento dos conhecimentos, desde a es-

crita e leitura, à geografia e à história do país, e 

que muitas vezes fazia de Juiz de Paz. O terceiro, 

era nomeado pelo Administrador do Concelho, 

como autoridade para fazer cumprir a lei. Havia 

também a Junta da Freguesia, para assuntos Ad-

ministrativos, que perdura até ao presente. Os 

Presidentes de Câmara tinham autoridade de 

Polícia, que delegavam nos Regedores, muito po-

der que acabou com a extinção desta instituição 

em 1975. Nas localidades onde existia a GNR, a 

função de Regedor era abolida, passando todos 

os seus poderes para aquela auto-

ridade. O Regedor devia ser uma 

pessoa de bem e tinha sob a sua tu-

tela os Cabos de Ordem, homens 

que tinham que ter cumprido o ser-

viço militar. Em Castelões de Cepe-

da, Paredes, existiu uma figura 

muito carismática, que foi o Sr. José 

Teixeira Silva, mais conhecido pelo 

“Fitas” do Café, ou pelo Regedor 

“Fitas”. Homem de excelentes rela-

ções humanas foi, mesmo enquanto Regedor, 

considerado e muito respeitado. Dificuldades 

não faltaram, pela insensatez de uns e outros que 

causavam perturbação pública, nas festas e ro-

marias, no futebol, nas feiras da Vila. Nasceu em 

1913, no Porto, onde foi criado com a sua avó. 

Barbeiro de profissão, fez o serviço militar e veio 

para Paredes, tendo criado a Barbearia Central. 

Tornou-se conhecido e influente, através das 

suas relações pessoais com figuras locais de des-

taque, e foi nomeado Regedor em 

plena IIª Guerra, 1939-45. Casou-se 

e tomou conta do “Nosso Café” e 

mais tarde do “Imperial” que geriu 

com a família. Com a criação do Pos-

to da GNR, em 1958, o Sr. José Silva 

deixou a função de Regedor, com a 

transmissão da sua missão para a 

nova autoridade local, mas nunca 

perdeu o título de “Regedor” peran-

te quem o conheceu nessas funções 

e, por tradição de uso de trato, junto das gerações 

seguintes. Era harmonioso e, em primeira instân-

cia, tentava manter o respeito e a ordem. Como 

homem de negócios, conseguiu manter uma boa 

relação com várias gerações de clientes. Como 

chefe de família, assegurou continuidade do seu 

trabalho aos seus descendentes, com sucesso. 

Partiu em 1984, deixando como marca a de ser o 

último Regedor da Vila de Paredes. Foi amigo e 

autoridade serena na história.

José Teixeira Silva (Regedor)

POR: GASTÃO MOREIRA

A
fonso II, o gordo, ou o gafo, é um dos mais desprezados 
Reis de Portugal muito graças à imagem negativa que 
Alexandre Herculano nos deixou dele por o seu reinado 

se ter caraterizado por uma ideia de Centralização do Poder Real.
Reinou ele de 1211 a 1223 e os próprios cognomes que a 

História lhe deu, menosprezam a sua figura retirando-lhe a 
dignidade que, à partida, mereceria a figura do monarca, o Primeiro 
dos Portugueses.

Ao epíteto de gordo, que nos asséticos dias de hoje é, até, quase 
um defeito, acrescentam o de gafo, que significa leproso, ou pelo 
menos no seu caso, uma qualquer doença desfigurativa que o 
impedia de ser um cavaleio, um soldado, um Herói, com naquele 
tempo o Rei devia ser.

Acresce que a Afonso II tolhia as sombras do seu Pai, Sancho I e 
sobretudo do Avô, Afonso Henriques, o primeiro, o Maior dos 
Portugueses, contribuindo para esse olhar negativo.

Ora quando alguém chega ao Poder, de forma forçada e pouco 
reconhecida, se for pessoa pequena, usará esse Poder que tem 
para, ressabiadamente, se vingar dos outros e oprimi-los.

Mas, se a História fosse Justa reconheceria que Afonso II, se não 
foi um grande militar foi, na verdade, um Grande Rei.

Foi o que primeiro reuniu Cortes, logo em 1211, e apesar de se 
não impor de acordo com os cânones da época como guerreiro, 
impôs-se como legislador, como governante e como político, 
usando de sagacidade e sabedoria, criando um quadro normativo 
percursor e inovador em relação a muitas outras Monarquias 
Europeias e teve um saber prático com as chamadas Inquirições e 
Confirmações de 1220, também as primeiras, através das quais se 
averiguou em boa parte do País dos Usos e Abusos dos poderosos 
fossem eles da Nobreza, fossem eles do Clero.

Mas entre as suas Leis, a que se homenageia aqui é a chamada 
LEI DA IRA RÉGIA, datada tradicionalmente de 1211, mas em que, 
porque intemporal, o elemento da data concreta é despiciendo, e 
cujo nome não nos elucida imediatamente quanto ao seu conteúdo.

Diz tal Lei em Linguagem da época:
“Desta lei se faz estabelecimento por razão da sentença que El-

Rei dá com sanha.
Porque a sanha soe embargar o coração, que não pode ver 

direitamente as coisas. Porende estabelecemos que se porventura 
no movimento do nosso coração a alguém julgarmos morte ou que 
lhe cortem algum membro, tal sentença seja prolongada até 20 
dias. E desi adiante será a sentença e a execução, se a nós em este 
comenos não revogarmos”.

Precisam de tradução em linguagem moderna estas palavras 
para não as percebermos por simples intuição; e o que significam?

Que o Rei, tendo o poder supremo e quase inquestionável, 
s e n ã o  p e l a  p r ó p r i a  c o n s c i ê n c i a ,  c o m p r e e n d e  a  i n s í t a 
perniciosidade existente no poder absoluto e decide pela própria 
vontade, auto-limitar-se e auto-proteger-se da eventual iniquidade 
se, porventura, por razões emocionais, tivesse decidido sem Justiça 
e, até, sem generosidade por puro espírito de castigo irado.

Na prática, esta lei previa a suspensão por 20 dias da execução 
das sentenças de pena de morte e de amputação de membros, 
prazo que permitia ao Rei, clarividentemente, por melhor Juízo ou 
até por clemência revogar a própria decisão.

É um exemplo de tanta humildade, de tão bom desejo de bem  
fazer, de alguém para  quem a História foi tão injusta com o juízo que 
formamos dele, que nos ilumina para o incrível número de decisões, 
opiniões, presunções e posições que cada um de nós toma e que, 
tirando delas efeitos imediatos, muitas vezes por simples teimosia, 
não alteramos nem corrigimos.

A Ponderação em relação ao que fazemos, o sentimento de que 
se não é omnipotente é coisa própria de grandes Homens (aqueles 
com H grande Para também abranger as mulheres), mesmo que 
gordos e gafos, quando sabem que o seu maior valor consiste e 
assenta em não serem prepotentes.

A faculdade de exercer o Direito ao arrependimento é a prova 
plena de que o Poder assenta na consciência  de que ninguém está 
acima de si próprio e de que de si próprio se tem de proteger nos 
momentos em que esteja dominado pela Ira.

Se quiseres conhecer uma Pessoa (Homem ou Mulher) dá-lhe 
um pouco de Poder para ver como ela o usa.

O Poder e o seu uso define os grandes Homens e mostra os que 
o não são.

Porque estes não sabem usar de Ponderação e deixam-se 
dominar pela Ira, régia ou plebeia, e nada veem para lá dela.

Por
VASCO RIBEIRO

EDITORIAL

A ponderação ou a lei da ira Régia
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U
m a  t é c n i c a  d a 
Câmara Munici-
pal de Paredes 

foi interrogada na Polícia 
Judiciária (PJ) no âmbito da 
Operação Éter sobre alega-
da corrupção na entidade 
Turismo Porto e Norte de 
Portugal (TPNP).  Fonte da 
Câmara de Paredes, garan-
tiu, no entanto, que a fun-
cionária “não foi constituí-
da arguida”. A inquirição 
terá tido por base o proces-
so de construção e aquisi-
ção de equipamento da Loja 
Interativa de Turismo (LIT), 
localizada, no Largo da Es-
tação de Paredes.  

Para que aquele espaço 
fosse uma realidade terão 
sido investidos 220 mil eu-
ros cofinanciados pelo FE-
DER, programa regional do 
Norte (ON.2). Aquando da 
sua inauguração, em abril de 
2014, a Loja de Paredes com 
projeto de Belém Lima, foi a 
17ª unidade do género que 
abriu as portas no norte do 
País. Celso Ferreira presidia 
à autarquia e Pedro Mendes 
era vereador com o Pelouro 
do Turismo,  ambos com 
Melchior Moreira, à data 
presidente da TPNP, inau-
guraram a infraestrutura.

Segundo a listagem dos 
p r o j e t o s  a p r o v a d o s  n o 
ON.2, disponível online, a 
Loja de Paredes está no 
grupo dos municípios que 
receberam entre os 179 mil 
euros e os 115 mil euros 
destinados às LIT. 

No âmbito do processo 
Éter, a investigação acredi-
ta que terá existido fraude e 
viciação de procedimentos 
de contratação pública nos 
processos de construção 

das LIT. O Ministério Públi-
co (MP) já deduziu acusa-
ção, a 25 de outubro, contra 
29 arguidos (21 pessoas in-
dividuais e oito entidades 
coletivas), incluindo Mel-

chior Moreira, que se en-
contra em prisão preventi-
va desde 18 de outubro de 
2018.

Também nessa data fo-
ram detidos pela PJ a dire-

tora operacional do Turis-
mo do Porto e Norte de 
Portugal, uma jurista da-
quela entidade, a adminis-
tradora da W Global Com-
munication e o represen-
tante da firma Tomi World.

D a d a  a  d i m e n s ã o  d a 
operação, o MP decidiu se-
parar os processos, conti-
nuando a investigar num 
inquérito autónomo os fac-
t o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a 
criação das LIT dos municí-
pios, das LIT da TPNP, de-
signadamente a LIT móvel e 
d e m a i s  f a c t o s  c o m  e l e s 
conexos.

António Orlando  | texto

SOCIEDADE

PUB

Funcionária da Câmara de Paredes  
interrogada pela PJ
INVESTIGAÇÃO. Operação Éter sobre alegada corrupção na entidade Turismo Porto e Norte de Portugal passou por Paredes. 
Gondomar é o município que mais contratou – 63.800 euros – por ajuste direto o "fornecimento de equipamentos interativos" que 
estão no alvo da investigação que se estendeu a vários municípios.

Municípios apoiados

Ao todo cinquenta municípios beneficiaram de 7,8 milhões de 
euros de fundos europeus do anterior quadro comunitário 
para instalarem lojas interativas da presidente da TPNP, inves-
tigadas no âmbito da Operação Éter sobre alegada corrupção 
naquela entidade regional.
Segundo a listagem dos projetos aprovados no programa re-
gional do Norte (ON.2), disponível online, municípios como 
Penafiel, Guimarães, Peso da Régua, Lamego, Vila Nova de 
Gaia e Bragança viram aprovados fundos entre os 303 mil e os 
238 mil euros para a implementação dos espaços.
Com valores aprovados entre os 179 mil euros e os 115 mil 
euros destinados a Lojas Interativas de Turismo (LIT) estão 
municípios como Felgueiras, Vila do Conde, Maia, Boticas, Ta-
rouca, São João da Pesqueira, Amares, Tabuaço, Vila Pouca de 
Aguiar, Paredes de Coura, Vila Verde, Gondomar, Espinho, 
Oliveira de Azeméis, Valpaços, Resende, Santa Marta de Pe-
naguião, Sernancelhe, Castelo de Paiva, Trofa, Vale de Cam-
bra, Caminha, Baião, Valongo, Paredes, Marco de Canaveses, 
Lousada, Vila Nova de Cerveira, Fafe, Ponte de Lima, Mondim 
de Basto, Arcos de Valdevez, Montalegre, Braga, Mogadouro, 
Vieira do Minho e Cinfães.
Com 110 mil euros, ou menos, aprovados pela entidade de 
gestão do ON.2 (relativo ao quadro comunitário 2007/2013), 
estão os municípios de Vila Nova de Famalicão, Armamar, 
Monção, Ponte da Barca, Melgaço e Sabrosa.
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O 
Parque das Ser-
ras do Porto, re-
sulta da Associa-

ção dos Municípios de Gon-
domar, Paredes e Valongo, 
assume uma posição estra-
tégica na Área Metropolita-
na do Porto (AMP) e consti-
tui “um interessante caso de 
estudo de gestão integrada 
de uma área protegida, dado 
que procura concertar ex-
pectativas e rentabilizar re-
cursos em prol da dinamiza-
ção de um território parti-

l h a d o ,  c o m  o  e s t r e i t o 
envolvimento da comunida-
de. O processo participativo 
de elaboração do Plano de 
Gestão, decorrido em 2018, 
é um excelente exemplo des-
sa dinâmica”, classificou o jú-
ri do concurso organizado 
pela Universidade do Minho. 
A cerimónia de atribuição de 
prémios decorreu no dia 15 
de novembro, no Mosteiro 
de Arouca. A gala serviu para 
assinalar projetos de municí-
pios que se distinguem em 
categorias regionais, consi-
d e r a n d o  o  n ú m e r o  d e 
habitantes.

Recorde-se que a paisa-
gem Protegida Regional 
Parque das Serras do Porto 
foi classificada em 2017 e 
em 2018 foi elaborado o 
respetivo Plano de Gestão e 
implementado o primeiro 

projeto de conservação 
financiado.

O Parque das Serras do 
P o r t o  a b a r c a  c e r c a  d e 
6000ha em território de 
Gondomar, Paredes e Valon-
go, correspondendo a uma 

paisagem composta por 6 
serras – Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Santa Iria, Flores e 
Banjas – intercaladas pelos 
vales dos rios Ferreira e 
Sousa.

O Município do Funchal, 

António Orlando  | texto

PUB

Projeto ambiental Serras do Porto  
distinguido no concurso Municípios do Ano 
PRÉMIO. Paredes, Gondomar e Valongo 
são “Municípios do Ano 2019”  
na categoria Intermunicipalidade  
com o projeto Serras do Porto.

na Madeira, é o vencedor do 
prémio "Município do Ano 
Portugal 2019" com o proje-
t o  " F u n c h a l ,  D e s t i n o 
Acessível".

No âmbito do "Concurso 
Municípios do Ano 2019” fo-
ram submetidas 51 candida-
turas, nas diversas catego-
rias regionais, incluindo este 
ano, pela primeira vez, a ca-
tegoria Intermunicipal que 
distinguiu Gondomar, Pare-
des e Valongo pelo projeto 
“ P a r q u e  d a s  S e r r a s  d o 
Porto”.

Lançado pela Universi-
dade do Minho, via da pla-
t a f o r m a  U M - C i d a d e s ,  
o Concurso "Municípios  
d o  A n o  Po r t u g a l  2 0 1 9 "  
visa reconhecer as boas 
práticas dos municípios 
portugueses.
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Poder de compra  
em Paredes é inferior  
a 80 euros 

O poder de compra no 
concelho de Paredes é 
36,34% inferior ao de Lis-
boa. Na capital o poder de 
compra por habitante é de 
219,63 euros enquanto 
que em Paredes o valor 
desce para os 79,82 eu-
ros, revela o Instituto Na-
cional de Estatística (INE). 
Ainda assim, Paredes é 
segundo concelho na re-
gião do Vale do Sousa que 
apresenta maior riqueza. 
Em primeiro está Felguei-
ra s ,  t e r ra  d o  c a l ç a d o , 
apresenta um índice de 
81,62 euros.  Paços de 
Ferreira 79,35; Penafiel 
78,91; Marco de Canave-
ses 74,12; Amaran-
te 71,82; Lousada 71,09; 
Castelo de Paiva 65,71; 
Baião; 58,19 euros.  Pare-
des faz ainda parte da 2ª 
Área Metropolitana (AM) 
do país – Porto - que apre-
senta maior riqueza no 
total. Em primeiro lugar 
aparece a AM de Lisboa. 
N o  c o n j u n t o ,  a s  d u a s 
á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s 
concentram, mais de me-
tade (52%) do poder de 
compra de Portugal.

Lisboa lidera, seguida 
do Porto com 157,82 eu-
ros. Oeiras fecha o pódio, 
no ranking por municí-
pios, sendo que o top 5 
conta ainda com São João 
da Madeira, na Área Me-
tropolitana do Porto, e 
Faro, no sul do país.

No extremo oposto es-
tá Ponta do Sol, na Madei-
ra, com um poder de com-

pra de quase metade da 
média nacional – 55,19 
euros. Tabuaço, Celorico 
de Basto, Cinfães e Porto 
Moniz estão todos no fun-
do da tabela.

"A análise da concen-
tração do poder de com-
pra nos 308 municípios 
p o r t u g u e s e s  p e r m i t e 
constatar que, em 2017, 
cerca de 7% (22) e 21% 
(64) dos municípios con-
centravam, respetiva-
mente, 50% e 75% do po-
der de compra nacional. 
Estes resultados sugerem 
que o poder de compra se 
encontra associado à di-
mensão urbana dos muni-
cípios e, portanto, territo-
rialmente muito concen-
trado", afirma o INE. O 
estudo do INE caracteriza 
os municípios portugue-
ses sob o ponto de vista 
do poder de compra,  a 
partir de um conjunto de 
indicadores resultantes 
de um modelo de análise 
fatorial: o Indicador per 
Capita de poder de com-
pra (IpC), a Percentagem 
d e  P o d e r  d e  C o m p r a 
(PPC), indicador derivado 
do IpC, e o Fator Dinamis-
m o  R e l a t i v o  ( F D R ) .  A 
grande vantagem dos in-
dicadores construídos no 
âmbito deste estudo de-
corre de constituírem in-
formação à escala munici-
pal, para a qual não exis-
t e m ,  n o  s i s t e m a 
estatístico português, 
medidas quantificadas 
deste tipo de variáveis.

https://www.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICA-
COESpub_boui=358634546&PUBLICACOESmodo=2

N
o  d o c u m e n t o 
apresentado na 
Assembleia da 

República os dez deputados 
do PCP insistem na defesa 
da abolição das portagens 
introduzidas em 2010 nas 
ex-SCUT (Sem Custos Para o 
Utilizador) da A28 - Norte 
Litoral, da A41 - CREP (Cir-
cular Regional Exterior do 
Porto), da A42 e da A29 -- 
Costa da Prata, alertando 
que a cobrança "constituiu 
um rude golpe no tecido eco-
nómico e agravou as já difí-
ceis condições de vida de to-
dos aqueles que, sem alter-
nativas, circulam nestas vias 
estruturantes".

Em fevereiro, o projeto de 
resolução do PCP que reco-
mendava a eliminação das 
portagens na A28, A41/A42 
e A29 foi chumbado com vo-
tos contra do PS e de Paulo 
Trigo Pereira [que em 2018 
deixou a bancada socialista, 
passando a deputado não 
inscrito], a abstenção do PSD 

e CDS-PP, sendo que as de-
putadas socialistas Carla 
Sousa e Conceição Loureiro 
votaram a favor.

Nesta nova legislatura, o 
PCP apresenta novamente a 
recomendação ao Governo 
para abolir a cobrança em to-
da a extensão daquelas vias, 
notando que a "introdução 
de portagens foi feita ao ar-
repio dos interesses das po-
pulações, do tecido econó-
mico e de qualquer perspeti-
v a  d e  c r e s c i m e n t o 
sustentado".

De acordo com o PCP, "os 
índices de disparidade de 
PIB per capita e do poder de 

compra concelhio não se ve-
rificavam, nem existiam as 
necessárias vias alternativas 
-  q u e  a i n d a  h o j e  n ã o 
existem".

"Decorridos todos estes 
anos, é possível concluir que 
neste processo houve quem 
ganhasse-as concessioná-
rias; e quem perdesse - o Es-
tado, a economia regional, os 
trabalhadores e a população 
e m  g e ra l ",  o b s e r v a m  o s 
comunistas.

Para o PCP, "com os con-
tratos celebrados, os con-
cessionários ganham sem-
pre, mesmo que o tráfego 
seja reduzido".

Quanto ao "aparelho pro-
dutivo, viu agravadas as suas 
condições de funcionamen-
to, dado o acréscimo de cus-
t o s  q u e  t i v e r a m  d e 
suportar".

"Sendo certo que as por-
tagens não foram a única 
causa a ameaçar a sobrevi-
vência de muitas empresas, 
elas foram, em muitos casos, 
o elemento que levou a que 
muitas destas entrassem em 
insolvência - realidade com-
provada por dados estatísti-
cos ao longo de vários anos", 
assinalam.

Para o PCP, "a introdução 
de portagens acentuou as 
dificuldades económicas, 
particularmente no setor 
produtivo, elemento vital 
para a soberania e desenvol-
vimento do país e para a cria-
ção de emprego".

Este "retrocesso econó-
mico não deixou de ter con-
sequências muito graves no 
emprego e no agravamento 
da situação social em muitos 
dos concelhos abrangidos 
por estas  vias  rápidas", 
sustentam.

PCP quer que Governo acabe 
com portagens nas A41 e A42
ACESSIBILIDADES. O grupo parlamentar do PCP quer o fim das portagens nas au-
toestradas A41, A42 apresentando no Parlamento um projeto de resolução a reco-
mendar ao Governo a abolição da cobrança.

António Orlando  | texto
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O 
presidente do 
C o n s e l h o  d e 
Administração 

do CHTS deu “adjudicação 
imediata” para o avanço de 
um projeto de acompanha-
mento das crianças até aos 
4 anos, com consultas mul-
tidisciplinares, envolvendo 
pediatras, psicólogos e ou-
tros profissionais. Carlos 
Alberto respondia assim 
ao desafio deixado minu-
tos antes pelo psicólogo 
Eduardo Sá na palestra so-
bre “Famílias Prematuras”, 
que no dia 18 de novembro 
decorreu no Hospital Pa-
dre Américo, em Penafiel.

 “Devia ser obrigatório 
que todos os bebés fossem 
apoiados até aos 4 anos”, 
afirmou Eduardo Sá, para 
quem “é urgente dar mais 
importância à vida emocio-
nal dos bebés”. Carlos Al-

berto endereçou o tema 
para as equipas profissio-
nais, para que definam o 
modelo de funcionamento 
e promovam a articulação 
com os Cuidados de Saúde 
Primários, para implemen-
tação no futuro próximo.

Convidado para falar 
sobre o impacto que um 
bebé prematuro tem na fa-
mília, o autor de “Livro de 
Reclamações das Crian-
ças” ou “Más Maneiras de 
Sermos Bons Pais” defen-
deu que “não estamos pre-
parados para ser mãe ou 
para ser pai, muito menos 
para sermos pais de um 
prematuro”. E essa expe-
riência, diz, “é devastado-
ra”, afetando a mãe, o pai e 
toda a família.

A culpa sentida pela 
mãe que “no primeiro mo-
mento em que soube que 
estava grávida, não ficou 
muito feliz com essa pers-
petiva”  ou do pai ,  “que 

achou que, em termos fi-
nanceiros, não era a me-
lhor altura”; o bebé que não 
corresponde ao que os pais 
idealizaram; o medo de 
que, a qualquer momento 
aquela criança possa mor-
rer; o filho mais velho que 
fica “abandonado” ou a fal-
ta de apoio das entidades 
patronais aos pais nesta si-
tuação, todas estas situa-
ç õ e s  c o n t r i b u e m  p a ra 
aquilo a que chamou de 
“catástrofe” na vida destes 
pais.

“Há casais que têm um no-
me escolhido para o bebé e 
que, quando se confrontam 
com a probabilidade de ele 
morrer, trocam e arranjam 
um nome de circunstância, 
para que, caso o bebé morra, 
não morra também o filho 
que eles idealizaram”, contou, 
para falar da importância da 
dimensão psicológica na 
abordagem que é feita pelos 
profissionais de saúde.

CHTS prepara acompanhamento 
para crianças até aos 4 anos

António Orlando  | texto

Hoje estou aqui para falar sobre a quantidade de casos que aparecem no nosso 
consultório para solução de problemas emergenciais/urgentes. Claro que esses 
são casos que devem ter nossa atenção imediata. Como médicos dentistas, rapida-
mente identificamos e oferecemos a melhor solução dentro de cada situação. 

As pessoas relatam que o tratamento dentário é caro, porém, a prevenção e as 
consultas periódicas são de valor muito baixo. O que ocorre, é que só procuram o 
médico dentista quando já tem um problema instalado, e o pior, depois de resolvi-
do, o paciente não retorna para dar continuidade ao que ficou por tratar, já, que 
para ele, “não é urgente”, AINDA. E esse quadro vira um ciclo vicioso que só acaba 
quando o paciente já não tem mais dentes. 

Mas, o que realmente nos preocupa, é que a grande totalidade desses casos se-
riam evitados somente com prevenção e consultas periódicas de diagnóstico, pelo 
menos duas vezes ao ano. 

Com as consultas periódicas podemos antever os possíveis acontecimentos co-
mo processos de infeção ou reinfeção dos canais dentários, processos inflamató-
rios por má posição de dentes inclusos, formação de quistos nos maxilares, e claro, 
os mais comuns, tratar rapidamente as cáries enquanto se encontram pequenas e 
as gengivas através da destartarização (limpeza). Evitaríamos muitas extrações 
dentárias e tratamentos mais invasivos. 

Nos mais pequenos, a consulta periódica também é de suma importância. É nela 
que contamos todos os dentinhos de leite e verificamos se a erupção dos dentes 
permanentes irá acontecer dentro da normalidade. Nesse momento, se percebe-
mos qualquer alteração, é sempre muito mais fácil a sua correção. Essas alterações 
que podem acontecer nas crianças, são de grande importância, pois se não houver 
uma intervenção, pode determinar um futuro complicado em relação à formação 
dos maxilares, alteração do perfil (rosto), alteração na respiração que pode levar, 
além do aumento de volume das amígdalas e adenoides, à apneia do sono. Esse 
quadro geral pode gerar a um falso diagnóstico de déficit de atenção, uma vez que 
a criança não dorme bem, não chega ao sono REM que é onde se faz o relaxamento 
total e reparador para o bom desenvolvimento. Temos que ter em mente que a 
criança não sabe identificar se dorme bem ou não, isso é papel de um adulto. Então 
fique atento aos sintomas: criança que ressona enquanto dorme, urina na cama, é 
agitada ou inquieta enquanto dorme, têm olheiras, respira predominantemente 
pela boca, déficit de atenção ou dificuldade de aprendizagem. Se você perceber 
alguns desses sintomas, procure por um profissional habilitado para que se tenha 
o diagnóstico mais breve possível e evitando assim futuras complicações. 

Prevenção, consultas periódicas e diagnóstico precoce é sempre o melhor cami-
nho. Cuide da sua saúde e da saúde de quem ama!!! 

Cuide de você, cuide de quem você ama! 
Prevenção = Melhor Solução 

RENATA BELA
Médica Dentista Cirurgia Oral 

Reabilitação Oral 

Implantologia
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O 
Executivo Muni-
cipal de Paredes 
finalizou, em Bei-

re, o ciclo de Presidências Par-
ticipativas. As reuniões com as 
populações foram sempre 
antecedidas por visitas ao te-
cido socioeconómico de cada 
uma das localidades. Antes de 
Beire, o elenco de Alexandre 
Almeida esteve em Vilela on-
de experimentou o lado B da 
governação –as críticas da 
Oposição. 

O Executivo socialista foi 
acusado em Vilela de não coo-
perar com a Freguesia. Ale-
xandre Almeida refutou a acu-
sação ao desfiar uma lista de 
apoios que o Município conce-
deu ao associativismo da loca-
lidade. “É verdade que apoiou 
as instituições exceto a Junta 
de Freguesia, mas o que nós 
queremos ver é novas obras 

planeadas por este Executivo”, 
ripostou a autarca da fregue-
sia Mariana Machado, eleita 
pelo PSD. 

O debate acalorado, até 

teve disputa do microfone, 
embora não tivesse tido a pro-
porção do “episódio Cabrita” 
no Parlamento, mas andou lá 
perto. Alexandre Almeida de-

pois de puxar o microfone pa-
ra ripostar à autarca de fre-
guesia devolveu-o a Mariana 
Machado para prosseguir a 
intervenção. “É no mínimo de-

Vilela em dias de chuva é a Veneza 
de Paredes com água pelos tornozelos
POLÍTICA. O excesso de águas pluviais por encaminhar foi, no entanto, incapaz de refrescar os ânimos que aqueceram na reunião 
da Presidência Participativa com a população. As divergências partidárias PS/PSD tomaram conta do debate.

António Orlando  | texto

selegante. Se não era para ou-
vir os problemas escusava de 
ter feito a Presidência Partici-
pativa”, atirou a autarca de 
freguesia. 

A discussão subiu de tom 
após o antigo presidente de 
Junta de Vilela, José Cruz, ter 
elogiado o trabalho do Execu-
tivo de Celso Ferreira na Fre-
guesia e de ter questionado o 
atual Presidente de Câmara 
“sobre o que tenciona fazer 
em Vilela atendendo a que até 
agora nada fez”. 

“O bom trabalho do ante-
rior Executivo foi não resolver 
os problemas das estradas, 
das águas pluviais e deixar ou-
tros para resolver. Houve 
fraudes com os Centros Esco-
lares. Pagámos alguns mate-
riais que não foram colocados 
e por isso temos escolas novas 

de milhões com problemas”, 
disse Alexandre Almeida ele-
vando o tom de voz. 

Na reunião a população 
queixou-se, e muito, sobre o 
mau estado das estradas, em 
particular na existência de 
águas pluviais que correm 
sem freio impedindo a popula-
ção de entrar em casa com os 
pés secos. Houve também re-
latos de inundações de habita-
ções e de campos agrícolas em 
dias de chuva mais intensos. A 
insistência dos moradores na 
falta de condições da Travessa 
do Serrado foi premiada com a 
promessa de Alexandre Al-
meida em fazer a obra desa-
fiando os locais a fazer uma 
sardinhada quando for inau-
gurada a obra. “Assim sendo”, 
exclamou Mariana Machado, 
“teremos obra pronta lá para o 
S. João”. Da Rua e da Travessa 
da Alegria, Alexandre Almei-
da diz ter levado “preocupa-
ção” e que vai averiguar das 
condições daquelas vias. 

Alexandre Almeida pro-
meteu, em nome da Câmara a 
que preside, assinar um acor-
do interadministrativo com a 
Junta de Freguesia para ter-
minar o alargamento do Ce-
mitério, equipar o parque de 
Lazer, nomeadamente, com 
um Parque Infantil e delegar 
competências para que a lim-
peza de ruas seja feita pela 
Junta. 

Sobre a reivindicação da 
Junta para que sejam feitas 
obras no Mosteiro, o autarca 
deixou bem claro que “há pro-
blemas mais graves para re-
solver em Vilela”, concluiu. 

Um microfone 
e dois Autarcas
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PAREDES
A Ampliação do Tribunal 

de Paredes só vai ser feita no 
próximo mandato autárquico. 
A empreitada foi incluída por 
Alexandre Almeida ao lote de 
investimentos que pretende 
promover no novo mandato, 
no decurso da reunião com a 
população da freguesia de Pa-
redes no âmbito da Presidên-
cia Participativa em Paredes. 
Refira-se que as obras no Palá-
cio da Justiça deviam ter co-
meçado em janeiro deste ano. 
Ao Progresso de Paredes o 
autarca justificou o atraso 
com os fundos comunitários. 
Além da ampliação do Tribu-
nal, Alexandre Almeida apon-
ta como compromissos futu-
ros de um novo mandato: o 
alargamento do Parque da 
Cidade de Paredes e a amplia-
ção da Piscina Municipal. 

O resto da sessão foi ocu-
pada com o repisar da apre-
sentação dos projetos de re-
qualificação do Complexo das 
Laranjeiras, conclusão dos 
Balneários na Cidade Despor-
tiva, da construção de piscina 
ao ar livre no Parque da Cida-
de, transformação da velha 
ETAR, nas Coutinhas, num 
parque de estacionamento de 
apoio à Estação da CP, aquisi-
ção das instalações da Adega 
Cooperativa, etc. “Paredes vai 
ser a cidade onde a câmara 
mais vai investir neste manda-
to”, garantiu Almeida. A popu-
lação queixou-se da falta de 
passadeiras nas ruas da cida-
de, do mau piso na rua do Par-
que José Guilherme, que se-
gundo o autarca será substi-
tuído por paralelos, sem, no 
entanto, abordar a prometida 
abertura à circulação automó-
vel. Aliás, a população presen-

te na reunião também ignorou 
o assunto das prometidas me-
xidas no trânsito da cidade e 
que até agora se limitaram à 
circulação rodoviária nos dois 
sentidos em metade da Aveni-
da da República. A falta de sa-
neamento em algumas zonas 
da cidade foi outra das queixas 
apontadas pela população. 

SOBROSA
O problemático cruza-

mento do Serralheiro, na 
EN319, em Sobrosa, deverá 
ser dotado de semáforos. 
Quem o admitiu foi o Presi-
dente da Câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, na reu-
nião com a população daquela 
vila no âmbito da Presidência 

Participativa. Os residentes 
pretendem antes uma rotun-
da e perante a insistência o 
autarca prometeu estudar o 
assunto: “temos algumas ro-
tundas sinalizadas para fazer, 
mas vamos ver a questão dos 
semáforos”.

O presidente do CCD So-
brosa aproveitou a reunião 

para reclamar a construção 
de um relvado sintético, mas 
o Edil respondeu que só o fa-
rá depois de 2021, porque 
primeiro quer concluir e pa-
gar os restantes sintéticos já 
prometidos. “O anterior exe-
cutivo optou por fazer pri-
meiro a bancada antes do 
sintético deixando o clube 
sem uma estrutura funda-
mental para fixar os jovens 
na formação. Em 2020 não 
poderá ser feito este investi-
mento, mas já foram sinaliza-
dos três sintéticos: em Beire, 
Bitarães e Sobrosa que po-
derão avançar em 2021”, ad-
mitiu Almeida. 

BEIRE
A presidência participati-

va nesta freguesia começou 
no dia 5 de setembro, foi in-
terrompida na sequência do 
acidente que vitimou Noel 
Ferreira, comandante dos 

Bombeiros de Cête, e termi-
nou na passada terça-feira, 
dia 19, com a reunião pública 
no Salão da Junta de Fregue-
sia. Aí o autarca de Beire, Jo-
sé Santos, ouviu a promessa 
do presidente de Câmara em 
apetrechar o Parque do rio 
Mezio, com mesas e parque 
infantil, alargamento e colo-
cação de relvado sintético no 
recinto desportivo do GDR 
S. Luís, construção de pas-
seios pedonais, reparação de 
muros e pavimentações de 
ruas. À semelhança das res-
tantes freguesias, segundo 
Almeida, a Junta de Beire a 
partir de janeiro de 2020 fica 
responsável pela limpeza de 
ruas, recebendo para tal um 
cheque de 2 mil euros ao 
abrigo de um contrato de de-
legação de competências. 
No apoio social, duas das es-
colas da freguesia atualmen-
te devolutas, serão requalifi-
cadas para instalação de 
Creches em parceria com a 
IPSS da freguesia. 

A alegada apropriação 
ilegal das margens do rio Me-
zio por um particular e a falta 
de saneamento e água da re-
de pública foram objeto de 
queixas dos moradores. “Em 
Beire há apenas 100 metros 
de saneamento e 200 me-
tros da rede pública de água”, 
fez notar, José Carlos Barbo-
sa, o socialista derrotado nas 
eleições à Junta. “Mal o acor-
do com a Be Water esteja fe-
chado tem que se avançar 
com o saneamento pelo me-
nos na área adjacente ao 
Centro Social, até porque se 
corre o risco de se perder a 
contratualização com a Se-
gurança Social”, fez notar 
Alexandre Almeida.

Visita à Eurofins laboratórios de ensaios,  
de Sobrosa, líder mundial no controlo 

analítico realizado aos setores  
da alimentação humana e animal
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O 
acidente obri-
gou ao corte da 
A 4 2  e n t r e  o s 

nós de Sobrosa/Paços de 
Ferreira e Lordelo/Frazão 
durante horas, com vários 
carros a terem de fazer in-
versão de marcha para saí-
rem no nó mais próximo.

No local encontrava-se 
um reboque a retirar uma 
viatura envolvida num aci-
d e n t e  l i g e i r o  q u e  t i n h a 
acontecido momentos an-
tes. Estava acompanhado 
de uma patrulha da GNR e 
dos Bombeiros de Frea-
munde que limpavam a via. 
Terá sido nessa altura que 
um carro, com dois rapazes 
e duas raparigas, entrou em 
despiste, bateu violenta-
mente na viatura da GNR e 
no reboque e projetou con-
t r a  a  v e d a ç ã o  d a 
autoestrada. 

Jorge Gomes, 29 anos, 
cabo da GNR, fazia parte 
dea patrulha da Unidade de 
Trânsito do Porto, que se 
encontrava a tomar conta 
da ocorrência do primeiro 
acidente. O militar natural 
de Duas Igrejas, Paredes, 
foi surpreendido por um 
condutor de outro veículo 
que, entrando em despiste, 
abalroou a viatura da pa-
trulha da GNR. O militar foi 
projetado contra a vedação 
d a  a u t o a e s t ra d a  e  t eve 
morte imediata. 

Vânia Ribeiro, 16 anos, 
do lugar de Ladário, Duas 
I g r e j a s  e  e s t u d a n t e  n a 
EB2,3 Cristelo, ocupante 
do veículo que entrou em 
despiste, também não re-
sistiu aos ferimentos e o 
ó b i t o  f o i  d e c l a r a d o  n o 
local. 

A terceira vítima mortal 
do acidente, Miguel Arcan-
jo Lage de Sousa, 63 anos, 
natural de Seroa, operava o 
reboque de Ribas, Lousada, 
m o r r e u  a  c a m i n h o  d o 
hospital.

Sandro Ferreira, de So-
brosa, ferido grave, foi en-

caminhado para a Unidade 
dos Cuidados Intensivos do 
Hospital de S. João. Os ou-
tros feridos, Luísa Daniela 
Marques, 20 anos, de Pare-
des e Raul Moreira de 21 
anos, de Vila do Conde, fo-

ram ambos encaminhados 
para as urgências do Hospi-
t a l  Pa d r e  A m é r i c o ,  e m 
Penafiel. 

A deformação dos car-
ros, após a colisão, no en-
tender dos bombeiros de 

Freamunde, indicia um ex-
cesso de velocidade da via-
tura onde seguiam os dois 
casais de jovens.

No local a prestar socor-
ro às vítimas estiveram as 
equipas das viaturas médi-
cas de emergência e reani-
mação (VMER) dos hospi-
tais do Vale do Sousa, Pedro 
Hispano e São João e ainda 
a viatura de suporte ime-
diato de vida de Santo Tir-
s o ,  p a r a  a l é m  d e 
bombeiros.

O acidente foi lamenta-
do oficialmente pelas mais 
altas autoridades locais na-
cionais, desde o Presidente 
da Câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, Comando 
Geral da GNR, passando 

Acidente na A42 ceifa a vida a dois paredenses e fere outros dois
TRAGÉDIA. Um militar e uma estudante, ambos de Duas Igrejas, morreram na sequência de um duplo acidente de viação ocorrido 
no dia 17 de novembro, na A-42, em Paços de Ferreira. Uma terceira vítima mortal é de Seroa, Paços de Ferreira. Registo ainda para 
três feridos, um dos quais muito grave. 

António Orlando  | texto

Jorge Gomes,  
29 anos

Vânia Ribeiro,
16 anos

Miguel Sousa,  
63 anos
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A 
C a s a  d o  P o v o  
de Sobreira foi as-
saltada  

na madrugada de terça-feira, 
dia 12 de novembro. Os larápios 
levaram o cofre com cerca de 6 
mil euros. Além do dinheiro, o 
cofre guardava também toda a 
documentação da associação. 

O cofre que pesa 500 quilo-
g r a m a s  e  m e d e  
c e r c a  d e  1 , 5  m e t r o s 
desapareceu. 

António Leão, dirigente da 
Casa do Povo explicou que os 
assaltantes, para entrar nas ins-
talações, conseguiram arrom-
bar uma porta blindada. “Tive-
ram um trabalho enorme e de-
moraram  algum tempo, mas 
ninguém se apercebeu”, disse. 

O responsável acrescentou 

que disse que o dinheiro que se 
encontrava no cofre, na sala da 
direção, era de pagamentos de 
patrocinadores e atletas, subli-
nhando que a verba vai fazer 
muita falta para honrar os com-
promissos da Casa do Povo, co-
mo "pagar a água e a luz e aos 
treinadores". Presumivelmente 
na mesma noite, em Lousada, 
um cofre com mais de 500 qui-
los, com peças de ouro e prata e 
ofertas em dinheiro dos fiéis, 
cujo valor rondará os 100 mil 
euros, foi furtado da Capela da 
Senhora da Ajuda, em Nevogil-
de. Apesar de a paróquia guar-
dar vários objetos preciosos 
num cofre bancário, lá dentro 
estavam outros itens de grande 
valor: uma coroa em ouro e pe-
dras preciosas da Senhora da 
Ajuda, que valerá cerca de 50 
mil euros e a cruz paroquial com 
cerca de 150 anos.

Casa do Povo  
de Sobreira 
ficou sem cofre  
e sem dinheiro
ASSALTO. Em Lousada foi a Capela de 
Nevogilde que ficou sem cofre num pre-
juízo que ascenderá aos 100 mil euros. 

António Orlando  | texto

Acidente da A42  
deu razão ao Dia  
Mundial em Memória 
das Vítimas da Estrada

O Dia Mundial em Memória das Vítimas da 
Estrada celebrou-se este ano no dia 17 de no-
vembro, o dia em que três pessoas morreram no 
acidente da A42 e outras tantas ficaram feridas.  
Este ano, o mote do Dia da Memória - Estradas 
Seguras Para Todos! – evocou o terceiro pilar do 
P l a n o  G l o b a l  d e  S e g u r a n ç a  R o d o v i á r i a 
2011-2020.

O Dia da Memória celebra-se anualmente no 
terceiro domingo do mês de Novembro. É dedi-
cado à memória dos muitos milhões de pessoas 
falecidas ou feridas em desastres de viação em 
todo o mundo.

Presta também homenagem às equipas de 
emergência, à polícia e aos profissionais médi-
cos que diariamente lidam com as consequên-
cias traumáticas da sinistralidade.

O Estado português ratificou a Resolução 
60/5, adoptada pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas em 26 de Outubro 2005, que decla-
ra o Dia da Memória como "o reconhecimento 
apropriado para as vítimas de desastres de via-
ção e suas famílias".

A organização da celebração em Portugal 
tem sido assegurada desde 2004 pela Estrada 
Viva - Liga contra o Trauma, em colaboração 
com as entidades oficiais portuguesas.

Acidente na A42 ceifa a vida a dois paredenses e fere outros dois

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

PUB

PUB

pelo Ministro da Adminis-
tração Interna, Eduardo 
Cabrita, até ao Presidente 
da República, Marcelo Re-
belo de Sousa. Todos apre-
sentaram condolências às 
famílias enlutadas e formu-
laram votos de rápidas me-

lhoras aos feridos. Os fune-
rais das vítimas realizaram-
-se na terça feira, dia 19 de 
novembro no Cemitério 
Paroquial de Duas Igrejas, 
com a presença das mais al-
tas  individualidades da 
GNR . Tlf.: 2555 782 178
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O comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Baltar, 
Delfim Cruz , pediu a exone-
ração do cargo que ocupava 

há longos anos. Engenheiro 
de formação, o baltarense 
dedicou uma vida à corpora-
ção de Baltar, e é um dos res-
ponsáveis pela moderniza-
ção e grande profissionalis-
mo com que os Bombeiros 
Voluntários de Baltar se 
apresentam nas suas diver-
sas acções. O seu papel foi 
essencial para a criação da 
Escola de Bombeiros e deixa 

um legado de grande respon-
sabilidade para o seu suces-
sor. As razões da sua demis-
são são pessoais e o coman-
d a n t e  n ã o  e x p l i c o u 
publicamente as razões da 
sua demissão, deixando essa 
responsabilidade para a di-
recção da corporação. Para o 
Presidente José Alberto 
Sousa, esta é uma situação 
perfeitamente normal, pois 

este tipo de cargos, quando 
exercidos muitos anos de 
forma continua, originam um 
desgaste natural, que muitas 
vezes tem este desfecho. O 
Presidente agradece os ser-
viços prestados e salienta 
que o comandante vai passar 
para o Quadro de Honra, co-
m o  r e c o n h e c i m e n t o  d o 
grande trabalho desenvolvi-
do em prol da corporação.

    BALTAR

Comandante Delfim Cruz demitiu-se dos 
Bombeiros Voluntários de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia 
procedeu à limpeza de uma 
parte significativa da Ribei-
ra de Baltar. Paralelamente 
foram limpas as bermas de 
várias ruas, o que totalizou 
perto de 7 km. Não sendo 

visível a olho nu, esta é uma 
tarefa ingrata pois é um tra-
balho moroso e que nem 
sempre é valorizado . Deve 
- se lembrar que a limpeza 
da Ribeira de Baltar não é da 
responsabilidade dos servi-

ços da Junta. No entanto a 
Junta de Freguesia, à seme-
lhança do ano anterior, lim-
pou a mesma, de modo a 
evitar males maiores decor-
rentes das intempéries des-
ta altura do ano.

A Junta de Freguesia, e 
a Associação Clube Jazz 
de Baltar associaram-se 
para realizar uma cami-
nhada alusiva ao S. Marti-

nho. O evento decorreu no 
p a s s a d o   d o m i n g o 
(17/11/2019). A caminha-
da começou na Junta de 
Freguesia e terminou na 

sede da Associação Clube 
Jazz, onde decorreu um 
magusto acompanhado do 
bom vinho e da boa música 
tradicional.

Em Baltar, todos os sá-
bados reúnem-se dezenas 
de baltarenses para sim-
plesmente dançar e convi-
ver.  A atividade realiza-se 
à noite, a partir das 21 ho-
ras, no salão Baltararte. A  
Dança Sénior foi criada 
pela alemã Ilse Tutt, em 
1971, coreógrafa e psico-
pedagoga social. Foi elabo-

rada com o objetivo de en-
riquecer as atividades de 
ocupação de tempos livres 
e estimular a população 
sénior. É um conjunto de 
coreografias baseadas em 
danças folclóricas e de sa-
lão, de diversas origens, 
moldadas particularmente 
às capacidades da pessoa 
sénior. Proporciona diver-

sos benefícios: estimula as 
capacidades motoras, cog-
nitivas e socioemocionais; 
promove um maior auto-
conhecimento e sensação 
de bem-estar; ativa o siste-
ma cardiovascular; e induz 
uma melhoria na qualidade 
do sono. Acontece todos 
os sábados em Baltar. 
Compareça. 

Limpeza da Ribeira de Baltar

Caminhada/Magusto S. Martinho

VOCÊ SABIA QUE…

Baltararte Academia de Dança Sénior

Os balneários e a sala 
de fisioterapia do Com-
plexo Desportivo foram, 
no dia 9 de novembro, 
inaugurados com a pre-
s e n ç a  d a  d i r e ç ã o  d o 
Aliança de Gandra e do 
Executivo Municipal.  A 
construção do equipa-
mento foi financiada com 
35 mil euros ao abrigo do 
Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Des-
portivo celebrado entre a 
autarquia e o clube.

O Bispo do Porto, D. Ma-
nuel Linda, presidiu no dia 
17 de novembro, à celebra-
ção dos 300 anos da Igreja 
Matriz São Cristóvão de 

Louredo. Na ocasião o pres-
bítero benzeu o Núcleo Mu-
seológico Padre Amadeu 
Soares da Silva, criado em 
homenagem a um antigo 

pároco de Louredo. As cele-
brações terminaram com o 
concerto de encerramento 
do “Paredes Nyckelharpa 
Meeting”. 

    GANDRA

Aliança com melhores  
condições de trabalho

    LOUREDO

Bispo do Porto presidiu  
à celebração dos 300 anos da Igreja 
Matriz São Cristóvão
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No passado dia 11 de no-
vembro a Associação de 
Pais e o corpo docente da 
Escola EBS de Rebordosa 

proporcionaram o convívio 
num “magusto”, de forma a 
c o m e m o ra r  o  D i a  d e  S . 
Martinho.

No passado dia 15 
de novembro, decor-
reu a 2ª Caminhada 
da Lanterna em Re-
b o r d o s a ,  Pa r e d e s , 
com um percurso de 
8 Km.

Foram muitas as 
pessoas que se junta-
ram a uma causa que 

é contribuir para a 
Comissão de Festas 
de Rebordosa 2020.

O evento começou 
p e l a s  2 1 h 3 0 ,  c o m 
partida frente à Igreja 
Nova de Rebordosa e  
foram percorridos  
8 Km por trilhos de 
Rebordosa.

São Martinho na EBS 
Caminhada da  
Lanterna

A Piscina Municipal de 
Paredes acolheu no dia 19 
de novembro, o I Encontro 
de Atividades Aquáticas, 
iniciativa preenchida com 
natação adaptada, que en-
volveu 150 atletas jovens e 
adultos portadores de de-
ficiência intelectual, sín-
d r o m e  d e  D o w n  e 
autismo.

O encontro “Cidade de 
Paredes” esteve a cargo da 
ANDDI - Associação Na-

cional de Desporto Defi-
ciência Intelectual, em par-
c e r i a  c o m  a  C â m a r a 
Municipal.

O Vereador do Despor-
to, Paulo Silva, acompa-
nhou a competição, onde 
estiverem representadas 
instituições vocacionadas 
para o apoio à deficiência, 
como a CERCIFEL, a APA-
DIMP, a CERCIMARCO, a 
SCM- Baião, a APPACDM 
– Matosinhos e a ANDDI.

    PAREDES

I Encontro de 
Atividades Aquáticas 
"Cidade de Paredes"

O Quartel dos Bombei-
ros Voluntários de Pare-
des acolheu no dia 9 de 
novembro, o "VI Encontro 
N a c i o n a l  d a  M u l h e r 
Bombeiro".

O evento teve como 
objetivo transmitir ao pú-

blico alvo, ou seja, as “mu-
lheres bombeiro”, as expe-
riências de carreira, obs-
t á c u l o s ,  d e s a f i o s  e 
realizações, como forma 
de motivar, promover e 
realçar a importância da 
mulher nesta atividade.

Mulheres no Quartel

Uma delegação de 21 pro-
fessores do Programa Eras-
mus+ “I have the Power” reali-
zou um intercâmbio no Agru-
pamento de Escolas de Vilela.

Durante a última semana, 
o Agrupamento acolheu 21 
alunos e 21 professores 
oriundos de Itália, da Bulgá-

ria, da Roménia, da Turquia e 
da Lituânia, no âmbito do 
programa Erasmus +projeto 
“I have the Power".

Os estudantes, com ida-
des entre os 12 e os 15 anos, 
têm necessidades educati-
vas especiais. Neste inter-
câmbio os alunos ficam alo-

j a d o s  e m  f a m í l i a s 
portuguesas.

O objetivo principal deste 
projeto é a integração dos alu-
nos com deficiência com os 
seus pares, através do enri-
quecimento dos currículos 
com jogos extracurriculares, 
atividades culturais, sociais e 

artísticas. A delegação de pro-
fessores, chefiada por Selma 
Durkut, coordenadora do 
projeto Erasmus + “I Have The 
Power” e acompanhada pelo 
Diretor do Agrupamento de 
Escolas de Vilela, foi recebida 
pelo Executivo Municipal no 
salão Nobre do Município

Campeonato Portugal 
Trial 4×4 2019 chegou ao 
fim com um mar de emoções 
no traçado de Vandoma, 
uma pista 100% natural que 
fez as delícias do público e 
das equipas.

Desde que há Campeo-
nato Nacional de Trial 4×4, 
que a grande final é no con-
celho de Paredes e, este ano, 
não podia ser diferente. De-
pois do Parque da Cidade, 
de Rebordosa e de Gandra, 

em 2018, a caravana do CP-
T4x4 assentou arraiais em 
Vandoma e, em 2019, repe-
tiu o local. Uma pista 100% 
natural que fez as delícias 
do público e das equipas.

No final das 3 horas de 
resistência desta sexta e 
derradeira etapa, levou a 
melhor Cláudio Ferreira 
(Auto Higino) que fez histó-
ria ao sagrar-se o primeiro 
bicampeão nacional absolu-
to da modalidade.

    VILELA

Erasmus  "especial"

    VANDOMA 

Apadrinhou feito histórico de Cláudio Ferreira

A Associação Petanca 
U n i d o s  d e  R e b o r d o s a 
(APUR), festejou no passa-
do dia 9 de novembro o S. 
Martinho, esta atividade 
tem um significado especial, 
além de possibilitar a come-

moração e preservação de 
uma tradição bem portu-
guesa, é também um mo-
mento de encontro de só-
cios e de amigos.

Apesar da ausência do 
“verão de S. Martinho”, a tar-

de estava fria e chuvosa, o 
evento decorreu com a pre-
sença de vários associados e 
amigos da instituição contan-
do também com a presença 
elementos da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa.

    REBORDOSA

Magusto na APUR

PAULO 
PINHEIRO
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JORNADA 10ªJOR. 
  10/11

L. Vildemoinhos 0-2 L. Lourosa

Leça FC 2-1 Gondomar SC

Vila Real 1-2 USC Paredes

Valadares Gaia 1-4 Trofense

G. F. (C.Rodrigo) 1-3 FC Felg. 1932

SC Espinho 0-0 Amarante FC

AD Castro Daire 2-0 Arouca

AD Sanjoanense 2-1 FC P. Rubras

SC Coimbrões 1-0 Canelas 2010

JORNADA 11ªJOR. 
  17/11

Amarante FC 0-1 SC Coimbrões

Canelas 2010 2-2 SC Espinho

L. Lourosa 5-0 Valadares Gaia

USC Paredes 2-2 Leça FC

Gondomar SC 3-0 AD Sanjoanense

FC P. Rubras 2-0 G. F. (C.Rodrigo)

FC Felg. 1932 4-0 L. Vildemoinhos

Trofense 0-0 AD C. Daire

Arouca 1-0 Vila Real

JORNADA 11ªJOR. 
  26/10

Lousada 1-2 S. P. Cova

Aliados Lordelo 1-0 Vila Caiz

Vila Meã 3-0 FC Vilarinho

A. Gandra 4-3 Lixa

CD Sobrado 0-0 Alpendorada

Barrosas 0-3 Sousense

Tirsense 0-0 Rebordosa AC

AD Marco 09 0-3 Freamunde

JORNADA 12ªJOR. 
  16/11

Rebordosa AC 3-1 Barrosas

  17/11

Vila Caiz 1-1 Lousada

FC Vilarinho 0-2 A. Lordelo

S. P. Cova 6-3 A. Gandra

Lixa 0-1 CD Sobrado

Sousense 1-0 AD Marco 09

Alpendorada 0-0 Tirsense

Freamunde 1-0 Vila Meã

JORNADA 8 ªJOR. 
  10/11

ISC Sobreirense 1-1 Ramaldense

Crestuma 1-1 GD Aldeia Nova

GD Á. Santas 2-1 UD Valonguense

FC Parada 0-0 CD Torrão

S. Hora 3-4 S. Félix Marinha

Leverense 3-0 Ataense

SC Campo 2-2 Vandoma

Perafita	 3-4 Os Lusitanos

JORNADA 8 ªJOR. 
  09/11

AJM Lamoso 1-2 CRCD Varziela

Penamaior 1-0 AD Lustosa

GDC Ferreira 1-0 UDS Roriz

  10/11

ADR Aveleda 0-2 C. Sanfins

Raimonda 1-2 AD Várzea FC

UD Torrados 0-1 Livração

ARD Macieira 0-2 CCD Sobrosa

FC V. B. Bispo 2-2 Lixa B

JORNADA 8 ªJOR. 
  09/11

Ventura SC 2-1 ADC Frazão

M. Córdova 2-1 FC P. Rubras B

M. Sangemil 4-3 Tirsense B

Codessos 0-2 USC Baltar

AC Gervide 1-5 Leões Seroa

 10/11

Sp. Cruz 5-1 Campo do Lírio

Melres DC 3-1 1º Maio Figueiró

Gatões 0-3 ADR S. P. Fins

Esc. Fut. 115 4-2 M. G. Costa

JORNADA 9 ªJOR. 
  09/11

Lousada B 3-1 Alfenense

Bougadense 2-3 Est. Fânzeres

 10/11

S. L. Douro 2-2 Gens SC

CA Rio Tinto 4-2 Folgosa da Maia

SC Nun´Álvares 3-0 Águias de Eiriz

FC Lagares 1-0 SC Salv.

Caíde Rei 1-3 FC Felg. 1932 B

Aparecida 2-0 SC R. Moinhos

JORNADA 7 ªJOR. 
  17/11

GD A. Nova 2-1 ISC Sobreirense

UD Valonguense 0-0 Crestuma

Os Lusitanos 3-2 GD Águas Santas

Ramaldense 1-1 FC Parada

CD Torrão 2-1 Senhora da Hora

Vandoma 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 SC Campo

Ataense 3-1 Perafita

JORNADA 9ªJOR. 
  16/11

AD Lustosa 1-0 Raimonda

 17/11

UDS Roriz 2-2 ADR Aveleda

Lixa B 3-1 C. Sanfins

AD Várzea FC 1-2 GDC Ferreira

CCD Sobrosa 4-3 Penamaior

CRCD Varziela 0-0 UD Torrados

Livração 1-0 ARD Macieira

FC V. B. Bispo 4-1 AJM Lamoso

JORNADA 7 ªJOR. 
  16/11

Leões Seroa 2-1 Monte Córdova

FC P. Rubras B ADI M. Sangemil

M. G. Costa 1-2 ADR S. P. Fins

1º Maio Figueiró 1-0 Ventura SC

 17/11

Tirsense B 2-0 Gatões

Campo do Lírio 0-1 Codessos

USC Baltar 1-2 Melres DC

ADC Frazão 15:00 AC Gervide

Esc. Futebol 115 1-2 Sp. Cruz

JORNADA 10  ªJOR.

  16/11 

FC Felgu. 1932 B 2-0 FC Lagares

 17/11

F. Maia 1-2 SC Nun´Álvares

Gens SC 4-3 CA Rio Tinto

Águias de Eiriz 2-1 Bougadense

Est. Fânzeres 1-2 Lousada B

SC Salvadorense 1-1 Aparecida

Alfenense 1-1 Caíde Rei

SC R. Moinhos 3-2 S. L. Douro

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL  
SÉRIE 2 2019/20

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Lusitânia de Lourosa 26 11

2 Arouca 25 11

3 AD Sanjoanense 22 11

4 Leça FC 21 11

5 SC Espinho 20 11

6 FC Felgueiras 1932 19 11

7 SC Coimbrões 19 11

8 Lusitano Vildemoinhos 16 11

9 USC Paredes 16 11

10 Canelas 2010 14 11

11 Valadares Gaia 13 11

12 FC Pedras Rubras 12 11

13 AD Castro Daire 12 11

14 Gondomar SC 11 11

15 Amarante FC 9 11

16 Trofense 9 11

17 G. F. (C.Rodrigo) 7 11

18 Vila Real 4 11

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Rebordosa AC 24 12

2 Aliança de Gandra 21 12

3 Aliados Lordelo 21 12

4 CD Sobrado 21 12

5 Sousense 21 12

6 AD Marco 09 20 12

7 Freamunde 19 12

8 Tirsense 18 12

9 Alpendorada 17 12

10 S. Pedro da Cova 15 12

11 Vila Meã 14 12

12 Vila Caiz 11 12

13 FC Vilarinho 10 12

14 Barrosas 8 12

15 Lousada 8 12

16 Lixa 5 12

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 22 9

2 Leverense 20 9

3 GD Aldeia Nova 20 9

4 S. Félix Marinha 20 9

5 Crestuma 16 9

6 SC Campo 14 9

7 Ataense 14 9

8 Vandoma 14 9

9 CD Torrão 11 9

10 FC Parada 10 9

11 Os Lusitanos 10 9

12 Ramaldense 9 9

13 GD Águas Santas 8 9

14 Senhora da Hora 6 9

15 ISC Sobreirense 5 9

16	 Perafita	 1 

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1	 Citânia	de	Sanfins	 22 9

2 GDC Ferreira 19 9

3 UDS Roriz 19 9

4 Lixa B 17 9

5 CRCD Varziela 17 9

6 Livração 17 9

7 Penamaior 16 9

8 AD Lustosa 13 9

9 CCD Sobrosa 13 9

10 AD Várzea FC 12 9

11 ADR Aveleda 10 9

12 FC Vila Boa do Bispo 8 9

13 UD Torrados 8 9

14 AJM Lamoso 7 9

15 Raimonda 6 9

16 ARD Macieira 1 9

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Leões Seroa 25 9

2 FC Pedras Rubras B 21 8

3 Tirsense B 21 9

4 ADR S. Pedro de Fins 21 9

5 Mocidade Sangemil 19 8

6 Monte Córdova 17 9

7 1º Maio Figueiró 16 9

8 USC Baltar 14 9

9 Sp. Cruz 12 9

10 Melres DC 11 9

11 Ventura SC 9 9

12 Codessos 9 9

13 M. G. Costa 8 9

14 AC Gervide 7 8

15 Escola Futebol 115 6 9

16 ADC Frazão 6 8

17 Gatões 5 9

18 Campo do Lírio 3 

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 21 10

2 S. Lourenço Douro 20 10

3 FC Felgueiras 1932 B 17 10

4 SC Salvadorense 17 10

5 SC Rio de Moinhos 17 10

6 Alfenense 17 10

7 Folgosa da Maia 15 10

8 Lousada B 14 10

9 Aparecida 13 10

10 FC Lagares 13 10

11 Águias de Eiriz 12 10

12 Gens SC 11 10

13 CA Rio Tinto 11 10

14 Estrelas de Fânzeres 10 10

15 Bougadense 10 10

16 Caíde Rei 5 10

E
m 1883, as Federações 
de futebol de Inglaterra, 
Escócia, País de Gales e 

da Irlanda quiserem definir re-
gras para o futebol comuns aos 
quatro países e criaram a Inter-
national Football Association 
Board (IFAB).
Em 1904 foi criada a FIFA (Fé-
dération Internationale de Foo-
tball Association), que adotou 
as regras estabelecidas pela 
IFAB. Hoje em dia a FIFA só im-
plementa mudanças nas regras 
se estas forem aprovadas pela 

IFAB. Diz-nos a história que é 
com muita resistência que as 
regras do futebol são alteradas, 
sendo que nos últimos anos 
tem havido clarificações às leis, 
no sentido de tornar o futebol 
mais justo. Existe um documen-
to único, partilhado todos os 
anos pela FIFA, pela UEFA, pela 
FPF e pelas Associações Distri-
tais, onde estão plasmadas as 
Leis de Jogo em vigor. São 17 as 
Leis de Jogo:  1 O Terreno de Jo-
go, 2 A Bola, 3 Os Jogadores, 4 
O Equipamento dos Jogadores, 

5 O Árbitro, 6 Os outros Ele-
mentos da Equipa de Arbitra-
gem, 7 A Duração do Jogo, 8 O 
Começo e recomeço do jogo, 9 
A Bola em jogo e fora do jogo, 10 
Determinação do resultado do 
jogo, 11 Fora de Jogo, 12 Faltas 
e Incorreções, 13 Pontapés Li-
vres, 14 O Pontapé de Penálti, 
15 O Lançamento Lateral, 16 O 
Pontapé de Baliza e 17 O Pon-
tapé de Canto.
Na Lei 1 – O terreno de jogo – 
são detalhados aspectos co-
mo: 1 Superfície de jogo,

As dimensões do terreno de jogo

OPINIÃO

Sobre Futebol

2 Marcação do Terreno, 3 Di-
mensões, 4 Dimensões para 
jogos internacionais, 5 Área 
de baliza, 6 Área de penálti, 7 
Área de canto, 8 Bandeiras, 9 
Área técnica, 10 Balizas, 11 
Tecnologia de linha de baliza 
(TLB), 12 Publicidade Comer-
cial, 13 Logótipos e emblemas 
e 14 Vídeo árbitros (VARs).
Relativamente às dimensões 
dos recintos de jogo, não exis-
te uma medida única, sendo os 
organizadores das competi-
ções que determinam a di-
mensão da linha de baliza e da 
linha lateral dentro dos limites 
indicados:
Nas competições nacionais:
Mínimo: 90 metros (compri-
mento) x 45 metros (largura)
Máximo: 120 metros (compri-
mento) x 90 metros (largura

N a s  c o m p e t i ç õ e s 
internacionais:
Mínimo: 100 metros (compri-
mento) x 64 metros (largura)
Máximo: 110 metros (compri-
mento) x 75 metros (largura)
Por exemplo, Benfica, FC Por-
to, Sporting, Manchester City, 
Manchester United, Barcelo-
na, Real Madrid, Juventus, 
Tondela, Paços de Ferreira, 
Braga, Vitória de Guimarães 
têm os seus terrenos de jogo 
com 105x68. O Chelsea tem 
com 103x67 e o Liverpool 
com 101x68. O Famalicão 
tem com 105x70. O terreno 
de jogo do Estádio Cidade de 
Lordelo, casa do Aliados FC 
Lordelo, mede 100x64.
O que eu defendo é que se ca-
minhe para uma medida úni-
ca. Compreendendo que será 

muito difícil isso acontecer, 
mas o que me parecia sensato, 
no mínimo, é que em cada 
campeonato não houvesse 
diferentes dimensões dos re-

cintos de jogo. 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto
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FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
Até 29 nov 
Exposição 
Filigrana – Uma arte Ancestral 
Aberta ao Mundo
Organização ALORD  
com o apoio da Câmara  
Municipal de Gondomar

23 nov 
Teatro 
Saco Cheio 
Grupo Caminhada Teatro de Fi-
gueiró – Paços Ferreira

Biblioteca 
Escritor do Mês
Alberto S. Santos

O Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis 
Está Uma Cobra Na Minha Escola! 
David Walliams

Dia 28 | 10h30 
Histórias de Encantar 
O Soldado João| Luísa Ducla 
Soares

Dia 29 out | 10h30 
Teatro de Fantoches 
História Do Dentinho

PAREDES
Até 25 nov
 Casa da Cultura 
Exposição de Ilustração 
Girls Just Wanna Have Fun

Sílvio Silva volta 
a ganhar prémio 
de poesia Comédia teatral  

na Fundação ALORD
A obra "Quando olho para 

os ramos da árvore" do poeta 
Sílvio Silva, foi a vencedora da 
5.ª edição do Prémio Literário 
de Poesia Manuel Neto dos 
Santos, criado pela Arandis 
Editora para homenagear o 
poeta algarvio. Natural de Lor-
delo, Paredes, o poeta Sílvio 
Silva é arquiteto de profissão e 
já tinha ganho em 2017 a ter-
ceira edição deste prémio com 
o livro “Uma parte da Noite”. 

O auditório da Fundação 
ALORD, acolhe neste sába-
do, dia 23 de novembro, a pe-
ça intitulada “Saco Cheio”, le-
vada a cabo pelo Grupo Ca-
minhada de Figueiró, Paços 
de Ferreira. 

A encenação tem por ba-
se o ditado popular segundo 
o qual, “cada terra tem seu 
uso, cada roca tem seu fuso.” 
Numa aldeia de mulheres te-

nazes, orgulhosas da boa tra-
dição de bem guiar os mari-
dos com rédea curta e sem 
pejo de usar a sua força para o 
efeito, o Padre, receoso do 
seu futuro na paróquia, pro-
mete compensar o homem 
que prove contrariar este 
“desvario”. O resultado é... Só 
Deus sabe! A entrada é livre 
para o espetáculo que come-
ça às 21h30.

A LORD 
RECOMENDA

LIVRO:
OS MUITOS NOMES 
DO AMOR

AUTOR:
DOROTHY KOOMSON

Será possível ter-
mos um futuro sem co-
nhecermos o nosso 
passado?

Clemency Smittson 
foi adotada em bebé, e a 
única ligação à mãe bio-
lógica é um berço de 
cartão com borboletas 
pintadas à mão. Agora 
adulta, e em constante 
conflito com sentimen-
tos de perda e rejeição, 
decide mudar drastica-
mente de vida e voltar a 
Brighton, a cidade onde 
nasceu.

Mas Clem não so-
nha que é lá que vai en-
contrar alguém que sa-
be tudo sobre a sua cai-
xa das borboletas e a 
verdadeira história dos 
seus pais biológicos.

E quando percebe 
que nem tudo é o que 
parece, e que talvez te-
nha sido injusta com 
aqueles que mais a 
amam, haverá tempo 
para recuperar o que foi 
perdido?

T
r ê s  a l u n o s  d o 
Conservatório de 
Dança do Vale do 

Sousa (CDVS) participaram 
entre o dia 7 e o dia 11 de 
novembro nas semifinais 
do conceituado concurso 
internacional de dança: 
Youth America Grand Prix 
(YAGP), realizadas em Paris 
(França). 

O concurso junta os 
mais promissores talentos 
da dança de todo o mundo 
sendo a sua principal mis-
são a de promover a forma-
ção dos jovens bailarinos, 
oferecendo anualmente 
bolsas de estudo para as 
melhores escolas e compa-
nhias internacionais.  

Os alunos do CDVS Ana 
Novais (13 anos) e Marta 
Loureiro (13) participaram 

na categoria de Pas de Deux 
clássico e Ensemble e o alu-
no Tomás Ruão (14 anos) 
além da participação nas 
mesmas categorias, com-
petiu também como solista 
júnior clássico e solista jú-
nior contemporâneo. 

“Após quatro dias de 

muitas aprendizagens”, 
com aulas na Escola da 
Ópera de Paris e com as 
atuações na competição, os 
alunos viram o seu intenso 
trabalho reconhecido com 
o prémio de segundo lugar 
na categoria de Pas de Deux 
clássico. 

O aluno Tomás Ruão 
venceu ainda o 2º lugar na 
categoria de solista júnior 
clássico e 1º lugar na cate-
g o r i a  s o l i s t a  j ú n i o r 
contemporâneo. 

Além dos prémios o alu-
no viu o seu talento e “árduo 
trabalho” ser distinguido, 
com a oferta de várias bol-
sas de estudo (de curta ou 
longa duração) para algu-
mas das melhores escolas 
de ballet clássico mundiais , 
tais como: American Ballet 
Theatre (EUA)  San Francis-
co Ballet School (EUA) , Ro-
sella Hightower Internatio-
nal Dance Centre (França), 
Finnish National Ballet 
School (Finlândia), Euro-
pean Ballet School (Holan-
da), Princess Grace Aca-
demy (Mónaco), Zurich 
Dance Academy (Suíça), 
Paris Opera Ballet School 
(França).

Alunos paredenses em  
competição internacional 
DANÇA. Tomás Ruão, do Conservatório de Dança do Vale do Sousa, foi pre-
miado com várias bolsas de estudo para algumas das melhores escolas de 
ballet clássico mundiais.

António Orlando  | texto
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Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Quem está contra? (I)

A
companhando 
com sentido críti-
co a corrente do 

pensamento predomi-
nante atualmente que 
alerta para as questões 
ambientais e de preserva-
ção do Planeta, conside-
ramos indispensável re-
flectir sobre todos (to-
d o s ! )  o s  a s p e t o s 
envolvidos.
Assistimos objectiva-
mente a uma tendência 
para a exaustão dos re-
cursos naturais, quer seja 
a água, a qualidade dos 
s o l o s  o u  a s  f o n t e s  d e 
energia disponíveis. Os 
ciclos naturais não neu-
tralizam já as cargas po-
luentes produzidas. Há 
igualmente uma emer-
gência climática, com fe-
nómenos atmosféricos 
inesperados e devastado-
res, de causas ainda não 
bem definidas. Regiões e 
populações inteiras vi-
venciaram tragédias e en-
contram-se em risco, quer 
pela seca, quer pelo dege-
lo das calotes polares, ou 
pela subida dos oceanos.  
Avançamos com concei-
tos positivos, como a reu-
tilização e a reciclagem. 
Ou a redução da utiliza-
ção de plásticos.  Mas 
mesmo aqui há um outro 
lado da moeda: o consu-
midor paga o produto ini-
cial, descarta a sua emba-
lagem desnecessária, pa-
g a  a  r e c i c l a g e m  o u 
tratamento dos resíduos 
da embalagem e do pro-
duto no seu fim de vida e 
depois paga novamente o 
produto produzido a par-
tir da reciclagem. E mui-
tos produtos são dificil-
mente reutilizáveis ou 
recicláveis. 
Assiste-se a uma excessi-
va taxação do consumo, 
as eco-taxas, a fiscalidade 
verde, os aumentos das 

tarifas de tratamento dos 
resíduos, o aumento dos 
impostos dos produtos 
petrolíferos. Atua-se nas 
periferias, culpabiliza-se 
e onera-se o consumidor, 
sem por em causa o modo 
de produção, o centro da 
questão.
 Não questionamos a pro-
dução superior á procura. 
Ou a produção de produ-
tos que ainda não são pro-
curados. Ou a produção 
local ou nacional, em de-
trimento da produção im-
portada, tantas vezes do 
outro lado do mundo. E 
devíamos fazê-lo. 
A iniciativa legislativa do 
PCP é muito oportuna. 
Quem não se indignou 
com o electrodoméstico, 
grande ou pequeno, que 
ao fim de pouco tempo 
apresenta avarias ou fa-
lhas no seu funcionamen-
to e teve de acorrer ao 
comerciante para uma 
substituição ou para a sua 
revisão, num processo 
longo e penoso? Quem 
não tem a percepção de 
que os aparelhos utilitá-
rios mais comuns têm 
atualmente um prazo de 
utilização e durabilidade 
crescentemente meno-
res, numa lógica de des-
perdício e de substitui-
ção? Estudos garantem 
que o tempo de vida útil 
de um smartphone, por 
exemplo, para cumprir 
objectivos de equilíbrio 
ecológico deveria ser en-
tre 25 e os 232 anos, sen-
do atualmente de apenas 

3 anos. 

O PCP esteve atento. O 

País e o ambiente preci-

sam e o PCP propõe uma 

iniciativa que estabelece 

medidas para a promoção 

e garantia dos equipa-

mentos e para o combate 

à obsolescência progra-

mada. Em vários produtos 

comuns são introduzidas 

pelos fabricantes (gran-

des grupos económicos) 

características que pro-

vocam a obsolescência do 

produto em data anterior 

àquela que a tecnologia e 

os materiais atualmente 

disponíveis permitem pa-

ra aumentar as vendas e 

com isso os lucros, con-

tando com o design para 

promover efeitos estéti-

cos apelativos. 

Estima-se que os custos 

da obsolescência progra-

mada ou da pequena du-

rabilidade de alguns uten-

sílios e dispositivos são 

sensíveis não apenas no 

consumo exacerbado de 

recursos naturais e de 

serviços de reciclagem e 

tratamento de resíduos, 

como também no plano 

da emissão de gases com 

efeito estufa.

Assim, entre outras medi-

das complementares, de-

fende o PCP que sejam 

dadas garantias pelos fa-

bricantes de grandes e 

pequenos electrodomés-

ticos, viaturas e dispositi-

vos eletrónicos com dura-

ção mínima de dez anos.

Estatuto Editorial

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

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

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-
dadãos, independentemente da cor, raça, género, 
convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

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

T
ratar da população sem-abrigo, 
à primeira vista, parece não ser 
uma questão tão complicada. 

Essa ideia é sustentada por aquelas 
mesmas pessoas que preferem não 
“olhar” o indivíduo ali deitado, no 
chão, no frio, na chuva. Prefere não 
ver que se trata de um semelhante, de 
um ser humano que merece igual va-
lor e respeito, e, por óbvio, garantias e 
direitos fundamentais. Trata-se de 
uma população fragilizada, heterogê-
nea no que diz respeito aos seus 
membros, com perfis socias distintos, 
desapegados de bens materiais e com 
o grau mais elevado da exclusão so-
cial. Apresentam em comum as ques-
tões da miserabilidade e sofrem dia-
riamente com estigmas e desigualda-
des sociais. São, uma minoria, que 
fogem à regra geral das questões de 
etnia, religião, cultura e língua. Apre-

sentam as piores características para 
se tornarem semelhantes e sofrem de 
discriminação ou preconceito por 
parte dos grupos maioritários. Cons-
tituem o mais alto grau de vulnerabi-
lidade. São considerados uma minoria 
por imposição, pois, diferente da ace-
ção “clássica” de minorias, não visam 
o reconhecimento das suas caracte-
rísticas, mas sim o enquadramento na 
sociedade. Mas qual enquadramento, 
se nem sequer seus direitos à uma vi-
da digna são efetivados? Para esses 
indivíduos, viver nas ruas é sinônimo 
(e garantia) de conviver com a violên-
cia diária que se apresenta das mais 
variadas formas, tais como a violência 
física e psicológica impostas pela ex-
clusão social, intervenções truculen-
tas por parte de policiais ou de fiscais, 
recolhimento de seus poucos perten-
ces e retirada de seus “abrigos tempo-
rários”, negligência no atendimento, 
entre outras. São, ainda, vítimas do 
descaso, da discriminação e do pre-
conceito, do desprezo dos que prefe-
rem não os ver. Tudo isso resulta, em 
muitos casos, em agressões, tentati-
vas de homicídio, homicídios e chaci-
nas. Porém, esses não são os piores 
tipos de violência que a população 

Os Sem Abrigo

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

H
á bem pouco tempo as notícias 
davam conta de quem precisa-
va de um salário mínimo de 

vinte mil euros mensais para sobrevi-
ver e por isso por isso recorria à família 
e aos amigos para financiamento... Não 
sei se por isso o Primeiro Ministro An-
tónio Costa resolveu colocar no centro 
da discussão política aquilo a que cha-
mou Política de Rendimentos para dis-
cutir o aumento do salário mínimo na-
cional ou mesmo se encontrou em Só-
crates uma inspiração para 4 anos. 
Para perceber este tema não deixa de 
ser importante olhar para outros paí-
ses na Europa como a Dinamarca, a 
Itália, o Chipre, a Áustria, a Finlândia e a 
Suécia que não têm salário mínimo na-
cional e que mesmo a Alemanha até 
2015 também não tinha.
Em Portugal, a cada ano assistimos ao 
leilão político relativo ao aumento do 
salário mínimo nacional com as cen-

trais sindicais a atirar para o ar valores, 
sendo que aquele cujo valor proposto 
for inferior ao do lado, será visto como 
menos à esquerda, menos solidário e 
menos humanista. Do lado dos parti-
dos ao centro e à direita opta-se por um 
silêncio sepulcral, politicamente ruido-
so e socialmente incomodativo. Certo 
é que nenhum partido aborda este te-
ma de forma séria, fazendo as contas 
numa lógica económica e social como 
um assunto sério deve ser tratado.
Num mercado livre, as forças da oferta 
(empregador) e da procura (emprega-
do), vão-se naturalmente ajustando 
para que nenhum lado exerça grande 
supremacia sobre o outro e o valor pa-
go pelo empregador venha a ser o mais 
próximo possível das necessidades do 
empregado e tendo em consideração a 
inflação anual. Contudo, em mercados 
já de si distorcidos pela influência ne-
fasta do Estado, que cria a situação on-
de o poder do empregador é muito su-
perior ao do empregado, justifica-se a 
aplicação de tal medida, não se deven-
do nunca perder de vista que se trata 
de um remendo a um problema de base 
e não uma boa política em si mesma. 
Caso o valor estipulado seja uma impo-
sição por decreto é economicamente 
indesejável porque distorce as forças 
naturais do mercado e, embora muitas 
vezes não o pareça, o custo de tal ação é 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Política de Rendimentos ou Rendim   entos da Política?

mariocamilomota@gmail.com
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sem-abrigo pode sofrer (e sofre). As 
violações feitas pelo Estado e seus 
agentes públicos é o pior cenário pos-
sível para a população sem-abrigo. A 
não realização de políticas públicas e 
a não efetivação dos direitos funda-
mentais causam (e continuarão cau-
sando, caso isso não mude) a pobreza 
e exclusão social, em um ciclo vicioso. 
Mesmo com as inúmeras normas, se-
jam elas constitucionais, infra ou su-
praconstitucionais, não são suficien-
tes se não atingidos os objetivos, se 
não foram efetivamente cumpridos. 
As suas vozes são pouco ou quase na-
da ouvidas e, assim, como o transeun-
te que passa e não “percebe” o indiví-
duo sem-abrigo, o poder público pre-
fere não “perceber” a população 
sem-abrigo. Se buscamos honrar 
compromissos nas área de direitos 
humanos ou direitos do homem, de-
vemos não apenas ratificar leis, con-
venções, mas fazer com que tais nor-
mas sejam efetivadas. A garantia de 
direitos fundamentais à população 
sem-abrigo passa pela observação do 
princípio da igualdade, da dignidade 
da pessoa humana e do mínimo exis-
tencial. O princípio da igualdade co-
mo instrumento de garantia de direi-
tos fundamentais da população de 
rua tem seu fundamento não apenas 
no viés de não-discriminação, confor-

me consagrado pelo direito interna-
cional, mas, principalmente, no que 
diz respeito à discriminação positiva. 
Com base na discriminação positiva, 
aos moradores de rua devem ser pro-
movidas medidas afirmativas que es-
timulem a sua inserção na sociedade, 
compelindo o Poder Público em reali-
zar políticas públicas e a editar leis 
para o cumprimento das necessida-
des dessa população, bem como o de-
ver da sociedade na efetivação dos 
respetivos direitos. De igual sorte, a 
dignidade da pessoa humana e o míni-
mo existencial são instrumentos ga-
rantidores de direitos fundamentais 
à população em situação de rua. A 
dignidade da pessoa humana atua co-
mo fundamento constitucional para 
erradicação da pobreza e redução da 
desigualdade social, e, para tanto, ne-
cessário que se garanta condições 
mínimas de uma vida digna. O Estado 
deve, portanto, proteger e promover 
a dignidade humana a qualquer custo, 
assegurando o mínimo existencial, 
em especial ao direito à moradia, ali-
mentação, vestuário, assistência so-
cial (mínimo existencial físico), e ao 
direito à educação, cultura e sociali-
dade (mínimo existencial cultural), 
como mecanismo e fim em si de ga-
rantir direitos fundamentais à popu-
lação sem-abrigo.

Política de Rendimentos ou Rendim   entos da Política?
quase sempre maior que o benefício 
que traz. Esse custo e esse benefício 
tanto mais desequilibrados serão 
quanto mais desajustado o salário mí-
nimo estiver em relação ao  mercado. 
Politicamente, o aumento do salário 
mínimo nacional é sempre apetecível 
porque é visto pela maioria da popula-
ção e sobretudo pelos beneficiários, 
que em Portugal infelizmente são mui-
tos, como uma medida social do Esta-
do-benfeitor, promotora da igualdade 
e supressora da pobreza. Vários são os 
argumentos sociais do país para o au-
mento: dignificação do trabalho, uma 
mais justa distribuição de rendimentos 
entre patrões e assalariados, a redução 
da pobreza. Além destes, os argumen-
tos económicos são centrais: o aumen-
to como impulso para a melhoria da 
produtividade e a priorização das ativi-
dades geradoras de maior valor 
acrescentado. 
Mais do que olhar o tema do ponto de 
vista económico, social e político, inte-
ressaria que o mesmo fosse tratado da 
forma mais concreta e objetiva possí-
vel. Portugal é dos países com maior 
percentagem (22%) de trabalhadores a 
auferirem o salário minimo quando 
comparado com países como por 
exemplo Alemanha (11% aquando da 
aplicação em 2015); Irlanda (9%), Eslo-
vénia (9%) ou com a Polónia (9%). Por 

outro lado, o nosso país, juntamente 
com os Países Baixos, o Reino Unido, a 
Grécia e a Roménia, estão entre o gru-
po de países cujo salário mínimo mais 
se aproxima do salário mediano e mais 
se distancia do limiar da pobreza. To-
dos os outros países têm o seu salário 
mínimo mais próximo do limiar da po-
breza e mais distante da mediana. Não 
esquecer que Portugal tem um índice 
de produtividade inferior à Polónia, à 
Lituânia e à Estónia, que têm salários 
mínimos inferiores ao nosso... 
O problema dos salários baixos que é, 
ainda mais, generalizado na população 
e bem mais extenso do que o do salário 
mínimo, não se resolverá por decreto 
mas antes por uma economia próspera. 
A subida da média dos salários traria 
com certeza a si associada a subida do 
salário mínimo nacional. Uma econo-
mia pujante só se consegue com inves-
timento e com a criação e retenção de 
mão-de-obra qualificada, de mão-de-
-obra jovem e direcionada às necessi-
dades criadas pelo mercado e para o 
mercado.
Um tema que precisa de racionalidade 
e não da publicidade de António Costa 
e dos seus chavões apelando à emoção, 
atirando valores sem qualquer susten-
tação e entrando num leilão do “amor” 
ou de quem é mais de “esquerda” 
social.
Como se houve dizer o povo (emprega-
do do Estado): “Eles fazem de conta 
que nos pagam, para nós fazermos de 
conta que trabalhamos!!” 

psilvaparedes@gmail.com

Mais vida ativa
Por
PAULO
SILVA
Professor

PUB

tas vezes são estes cida-

d ã o s  c o m  m a i s  d e  5 5 

anos de idade os agentes 

i n f l u e n c i a d o r e s  c o m 

mais peso nas crianças e 

jovens, podemos utilizar 

estes “lideres”, para que 

através do exemplo deles 

se criem hábitos de vida 

s a u d á v e i s  e m  t o d a  a 

população,

A prática destas aulas 

permite um aumento da 

condição física, estimula 

as capacidades físicas, 

resistência Cardiorres-

piratória,  resistência 

muscular, força, flexibili-

dade, potência, velocida-

de, coordenação, agilida-

de, equilíbrio e precisão.

Para além dos benefícios 

acima referidos, podem 

ainda beneficiar da redu-

ção de stress, aumento 

da autoconfiança, au-

toestima e aumento da 

energia bem como a par-

te social dos utentes.

A par do programa foram 

criadas em praticamente 

todas as freguesias equi-

pas de Boccia, e neste 

m o m e n t o  t e m o s  u m 

campeonato concelhio, e 

para além disso temos já 

uma série de equipas do 

Concelho a participar em 

torneios de índole regio-

nal e local.

O número de participan-

tes superou todas as ex-

pectativas, tendo neste 

momento cerca de 900 

munícipes com mais de 

55 anos a praticarem re-

gulamente exercício físi-

co, a conviver, e muitos 

deles envolvidos na prá-

tica do Boccia, seja como 

jogadores, árbitros ou 

membros das mesas.

Estamos também a tra-

balhar em conjunto com 

o ministério da Saúde pa-

ra criar o serviço de pres-

crição de exercício físico, 

no caso de termos apro-

vação do ministério o ob-

jetivo será o de criar um 

serviço com fisiologistas 

do exercício para rece-

ber pessoas com indica-

ção para fazer exercício, 

fornecendo prescrição 

d e  e x e r c í c i o 

personalizada.

Os fisiologistas de exer-

cício são pessoas licen-

ciadas com formação es-

pecializada em fisiologia 

do exercício ou exercício 

e saúde. A ideia é a de 

possibilitar uma prescri-

ção e acompanhamento 

individualizados.

N
uma perspeti-

v a  i n c l u s i v a , 

neste momen-

to a Câmara Municipal 

de Paredes dispõe de 

atividades para pratica-

mente toda a população 

sejam ela do sexo mas-

c u l i n o  o u  f e m i n i n o ; 

crianças, adolescentes, 

jovens, adultos ou ido-

sos, e até mesmo para 

alguns grupos de risco 

como doentes oncoló-

gicos e diabéticos.

Um dos grandes objeti-

vos desta autarquia é 

permitir que todos os 

m u n í c i p e s  t e n h a m 

acesso à prática des-

portiva, possibilitando 

o “Desporto para To-

dos”. Um dos projetos 

que implementamos no 

início do mandato foi o 

projeto mais vida Ativa, 

através de uma parce-

ria com as juntas de fre-

guesia temos neste mo-

mento o programa em 

causa implementado 

em 22 das antigas 24 

freguesias, através do 

presente projeto pre-

tende-se melhorar os 

serviços prestados aos 

indivíduos com mais de 

55 anos e comunidades, 

concebendo ambientes 

que favoreçam a cria-

ção e o desenvolvimen-

t o  d o  v a l o r  d o 

Desporto.

Este programa permite 

o acesso de atividade 

física e exercício físico 

ao a todos os munícipes 

com mais de 55 anos de 

idade, do Município e 

têm um papel determi-

nante na educação e 

criação de hábitos nos 

a d u l t o s  n u m  f u t u r o 

próximo.

Entendendo que o mui-
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839
Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ERNESTO MOREIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 9 de novembro com 81 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Rua Ponte do Forno, nº. 203, Mouriz, Paredes.   
Era casado com Maria Emília da Costa de Sousa.

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

A FAMÍLIA
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

MARIA MARGARIDA 
FERREIRA DE SOUSA 
PINHEIRO CABRAL
Faleceu no dia 17 de novembro com 95 anos. 

Era	natural	de	Penafiel	e	residente	na	Rua	Serpa	Pinto,	nº.	126,	
1º esq., Paredes. Era viúva de Carlos de Sousa Pinheiro.

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 
celebrada, quinta-feira, dia 21 de novembro, às 19 horas na 
Igreja Matriz de Paredes, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

JOSÉ MOREIRA 
DOS SANTOS
Faleceu no dia 14 de novembro com 63 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua do Lagar, nº. 110, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Deolinda Rosa Barbosa 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
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM 
GONÇALVES MOREIRA
Faleceu no dia 6 de novembro com 71 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Maiata, nº. 46, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Olimpia Moreira 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

FALECEU

JOSÉ FERNANDO 
DA COSTA GOMES
Faleceu no dia 17 de novembro com 29 anos. 
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-
te na Rua do Bairro, nº. 354, Duas Igrejas, Pare-

des. Em união de facto com Carina Gabriela Sousa Almeida.

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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 23 de novembro, às 19 horas na Igreja 
Paroquial de Duas Igrejas, agradecendo, também desde já a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MANUEL DA 
SILVA OLIVEIRA
Faleceu no dia 15 de novembro com 84 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua Padre David Martins Baltar, nº. 79, Lordelo, 

Paredes. Era casado com Ana Moreira Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral 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 
celebrada, quinta-feira, dia 21 de novembro, às 19:30 horas na 
Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MANUEL FERREIRA 
DE BARROS (RANGEL)
Faleceu no dia 19 de novembro com 47 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente na 
Rua dos Ribeirinhos, nº. 134, 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 involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, segunda-feira, dia 25 de novembro, às 19:30 horas 
na Igreja Paroquial de Lordelo, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

FALECEU

MARIA GLÓRIA  
DA SILVA CRUZ
Faleceu no dia 10 de novembro com 80 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente 

na Rua Ponte do Viveiro, nº. 110, Lordelo, Paredes. Era casada 
com Anacleto Teles Coelho.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

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

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ RIBEIRO 
DE SOUSA
Faleceu no dia 14 de novembro com 83 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 

residente na Rua de Febros, nº. 16, Bitarães, Paredes.  
Era casada com José Augusto de Sousa.

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

A FAMÍLIA
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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

FALECEU

JOÃO PAULO 
ALVES DE SOUSA
Faleceu no dia 12 de novembro com 53 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 
e residente na Rua Dr. José Correia, nº. 11-2º 

esq. Paredes.  
Era viúvo de Maria José Ferreira da Cunha.  

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

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

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes.	 
Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

VÂNIA ISABEL 
DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 17 de novembro com 16 
anos. Era natural de Duas Igrejas – Paredes e 
residente na Rua da Bela Vista, nº. 292, Duas 

Igrejas,  Paredes.  
Era solteira.  

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

DUAS IGREJAS /PAREDES

FALECEU

ALBINA FERREIRA 
DE BARROS
Faleceu no dia 13 de novembro com 99 anos. 
Era natural de Vilela - Paredes e residente 

na Rua Vasco da Gama, nº. 159,Vilela, Paredes. 
Era viúva de António Dias Moreira.

AGRADECIMENTO
Seus	filhos	e	demais	família,	vêm	por	este	meio,	extremamente	
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7ª 
dia da sua ente querida  Albina.

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

 Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes

Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

ARMANDO 
FREIRE BARBOSA
Faleceu no dia 7 de novembro com 85 anos.  
Era natural de Nevogilde-Lousada e residente 

em, Beire, Paredes. Era casado com Maria da Glória Barbosa 
de Magalhães.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/ PAREDES

FALECEU

JOSÉ BRAGA PACHECO
Faleceu no dia 7 de novembro com 79 anos. Era 

natural de Beire-Paredes e residente em, Lodares, 

Lousada. Era casado com Maria Melo da Cunha.

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

LODARES  / LOUSADA

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
DA ROCHA E SILVA
Faleceu no dia 20 de novembro com 82 anos. 
Era natural e residente em, Beire-Paredes.   
Era casada com Américo de Sousa Rocha.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada terça-feira, dia 26 de novembro, pelas 19 horas 
na Igreja Paroquial de Beire, Paredes agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTERO RIBEIRO  
DE SOUSA
Faleceu no dia 19 de novembro com 60 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente em, 
Raimonda, Paços de Ferreira. Era casado com 

Inês Meireles Pereira.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada quarta-feira, dia 27 de novembro, pelas 
19 horas na Igreja Paroquial de, Raimonda, Paços de Ferreira 
agradecendo também, desde já a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

RAIMONDA / PAÇOS DE FERREIRA

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

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

Metade de Meio Leitão
20.50 €

Leião Inteiro
80.00 €

Meio Leitão
45.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA
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