
BIOGRAFIA 

 

Filho de agricultores, Leonardo Paredes Batista, nasceu em Sanfins a 6 de Maio de 1954. Foi na 

sua terra onde concluiu a 4ª classe, tendo prosseguido os seus estudos no Externato de 

Valpaços. 

Já em Lisboa, concluiu o curso de Contabilidade e Gestão, sendo membro da ordem dos 

Contabilistas Certificados desde o ano de 1995. 

O seu primeiro emprego foi nos serviços administrativos da Carris – Transportes Públicos de 

Lisboa, e foi aqui que o gosto pelo desporto, nomeadamente pelo atletismo, fez com que a sua 

breve carreira de atleta ficasse marcada com o título de campeão distrital de 4x400m no ano 

de 1977. 

Mas o gosto pela sua terra e pelas suas “gentes” fê-lo regressar a Trás-os-Montes, e em 1981 

abriu um pequeno escritório de contabilidade em Valpaços. A actividade foi evoluindo ao 

longo dos anos e é atualmente sócio gerente da empresa ACM Lda, agindo na área da 

Contabilidade, Elaboração e Análise de Projectos. 

A política e o associativismo por fim chegavam à sua vida, começou pela Presidência de uma 

Junta de Freguesia, cargo que deteve entre 1987 e 2013, assumindo nesses anos a função de 

deputado na Assembleia Municipal de Valpaços e também 1º secretário entre 1998 e 2001, 

Presidente da Mesa da Assembleia dos TSD entre 2000 e 2010 e membro da Comissão Política 

distrital do PSD entre 2002 e 2005. 

Em 1993 – 1994 foi Presidente do Conselho Fiscal da Cooperativa Agrícola de Valpaços, 

assumindo a Presidência da Direcção de 1995 até ao ano de 1999. 

E foi neste momento, no término do seu mandato que, em conjunto com os restantes 

elementos fundadores, em 1998, criou e fundou a Associação de Solidariedade Social São 

Pedro, que ainda hoje dirige. 

O seu gosto pelo desporto levou-o a ser Presidente da Assembleia Geral do Grupo Desportivo 

de Valpaços entre os anos de 2003 e 2005 e posteriormente ter assumido o cargo de 

Presidente de Direção entre 2009 e 2012. 

Pelas suas capacidades de gestão, foi chamado a assumir o cargo de presidente da Comissão 

Administrativa do Corpo de Salvação Pública de Valpaços entre 2011 e 2012 e como Presidente 

da Mesa da Assembleia Geral entre 2012 e 2014. 

Fez ainda Pós Graduação em Normas Internacionais de Relato Financeira na UCL e também a 

Pós Graduação em Administração de Organizações Religiosas. 

É atualmente Presidente do Conselho Fiscal da FITI (Federação das Instituições de Terceira 

Idade) e sócio da Associação Cristã de Empresários e Gestores – ACEGE. 

O amor pela sua terra ficará gravado, sobretudo, pelo trabalho desempenhado na Junta de 

Freguesia, na obra edificada através da Associação de Solidariedade Social São Pedro e 

também como autor do livro “Factos, Usos e Costumes” – Sanfins (2002). 

 

 


