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Baltar. O Clube de Andebol 
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Escolas de Baltar surgiu há 
quatro anos, conta já com 
mais de 100 atletas.

Aniversário. Aos 87 anos de 
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o anúncio de aquisição de 
novos equipamentos.
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Editorial

Da vertigem  
dos dias

Q
uando, laboriosa-
mente, escrevi o 
último editorial, 
tenho presente 

que fiquei satisfeito com a tran-
quilidade proveniente do expec-
tável lento decorrer do tempo até 
ter necessidade de, com a calma 
que se supõe ter em tudo que é 
costume e hábito fazer-se rotinei-
ramente, escrever o próximo.

Mas, afinal, o tempo passou, 
passa, tão depressa e naquele lon-
gínquo momento de há poucos 
dias, só por inocência minha se 
pode explicar que tivesse pensa-
do que, hoje em dia, algo se possa 
fazer com calma, com tranquili-
dade, com ponderação. O Mundo 
girará mais depressa? Serão as 
pessoas que andam com mais ve-
locidade? Será o tempo que acele-
ra e nunca chega?

Desde então, veio o Carnaval, e 
já foi. Sem feriado, mas tudo fe-
chado na mesma, exceto os des-
graçados de alguns funcionários 
públicos que foram cumprir o 
dever, sem gosto e, muito prova-
velmente, sem perceber o sentido 
de utilidade de dar um exemplo 
que não é (nem vai ser) seguido.

Lá fora, a Grécia bateu o pé à 
Europa. E a Europa bateu o pé à 
Grécia. Ficou tudo na mesma. E a 
Grécia veio cantar vitória, alegan-
do ter vencido uma batalha. Dos 
anais consta que as vitórias não se 
obtêm por autoproclamarão. E 
Eu, que me sinto Grego na aflição, 
achei isto perigoso: De que me 
serve que o novo governo Grego 
cante vitória para consumo inter-
no quando, na verdade, quase 
nada muda? 

Por
vASCO
rIBEIrO
Director

A Mudança é necessária, pois, 
como diz Gabriel, O Pensador, 
quando a gente muda, o Mundo 
muda com a gente. Nada mais 
perigoso que a simples mudança 
de verniz.

Porque uma verdadeira mu-
dança, no sentido de melhoria 
das condições dos mais pobres e 
necessitados, é que seria um real 
benefício para todos, não só para 
os Gregos. Assim, nada mudan-
do, estes monopolizam a ILU-
S Ã O  d a  l i b e r d a d e  e  d a 
resistência.

É que o problema é que se a 
mudança, carnavalescamente, é 
apenas um disfarce, no fundo, no 
fundo, fica tudo na mesma; a 
única transformação é da frívola 
animação desses dias, no real so-
rumbatismo da quaresma.

… e é nesta vertigem dos dias 
que passam que se me torna agra-
dável ir à missa. Isso, leram bem 
este dito politicamente incorreto, 
ir à Igreja prestar culto a Deus.

É um tempo em que, pelo me-
nos para mim, não há pressa 
(bem, confesso: mais de uma ho-
ra, já seria demais) no percorrer 
deste nosso caminho que é a Vi-
da e em que temos a suprema 
arte de, rotineiramente, o com-
plicar cada vez mais.

Porque é mentira que na mis-
sa nada se aprenda de novo, sen-
do, por isso, um exercício inútil. 
Vejam, entramos na quaresma, e 
a proposta que o nosso Pároco 
Pe. Vitorino nos fez, neste Do-
mingo, foi de mudança; simbóli-
ca, é certo, mas de mudança.

Das várias portas da Igreja só 
uma está aberta. Não aquela a 
que estamos habituados, mas 
uma outra.

Qual a nossa disponibilidade 
para a alternativa? Ainda conse-
guimos sair do nosso espaço de 
conforto? Ou tudo, quando nos 
damos conta, já passou por nós, 
demasiado depressa?

O Núcleo de Investi-
gação criminal do 
Destacamento 

Territorial de Penafiel re-
cuperou ouro furtado em 
igrejas dos concelhos de 
P a r e d e s ,  P e n a f i e l  e 
Lousada. 

A investigação sobre os 
crimes de furto em igrejas 
levou à detenção de três 
indivíduos em flagrante 
delito na igreja de Real, em 

GNR recupera 
ouro roubado 
em igrejas
Segurança. O NIC de Penafiel deteve três homens e um 
foi constituído arguido, pelos crimes de furto em igrejas.

Amarante. Desta detenção 
resultou na constituição 
de arguido um indivíduo 
de 21 anos. 

E m  c o m u n i c a d o  a 
GNR, informa que as po-
pulações dos vários con-
celhos têm assim a sua se-
gurança reforçada, uma 
vez que estes crimes vi-
nham a causar algum so-
bressalto às populações, 
devido ao elevado número 

de episódios que se vi-
nham a repetir em várias 
igrejas. 

Foram recuperados, 
em Penafiel e Lousada, 
ouro e documentos refe-
rentes ao caso,  que se 
mantém em investigação. 

Recorde-se que em Pa-
redes foram assaltadas aa 
paróquias de Beire e de 
Vilela e ainda o Mosteiro 
de Cete.

Rotary Club de Paredes 
planta três árvores  
no Parque da Cidade
AnivErSário. Rotary Internacional festeja 110.º aniversário e em Paredes a 
data foi assinalada com um gesto amigo do ambiente. 

Para assinalar os 110 anos 
do Rotary Internacional, o 
Club de Paredes plantou três 
árvores no Parque da Cidade 
de Paredes. 

Foi em parceria com o 
pelouro do ambiente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
que no passado dia 23 de fe-

vereiro, o Rotary Club de Pa-
redes escolheu o meio am-
biente para assinalar a cria-
ç ã o  d o  Ro t a r y  a  n í v e l 
mundial, uma data de extre-
ma importância para a insti-
tuição que se dedica essen-
c i a l m e n t e  a  c a u s a s 
humanitárias.

PUB

Aproveite As promoções
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Bombeiros de Baltar investem  
no combate a incêndios florestais
Aniversário. Aos 87 anos de existência a corporação de Baltar assinalou a data com a bênção de oito viaturas e com o 
anúncio de aquisição de novos equipamentos para o combate a incêndios florestais. 

A Associação Humani-
tária dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar 

assinalou no passado domin-
go, dia 22 de fevereiro, o seu 
87.º aniversário com a bên-
ção de oito novas viaturas. 

Cinco viaturas de trans-
porte  de doentes,  das 
quais, uma de socorro, 
duas de transporte de 
doentes com maca e duas 
de transporte de doentes 
em cadeira de rodas. Das 
outras viaturas, uma é via-
tura de comando, que foi 
oferecida pela REN. Uma 
viatura de combate a in-
cêndios florestais, adquiri-
da e equipada com o di-
nheiro angariado nos en-
contros tunning e com 30 
mil euros da associação. E 
ainda uma viatura para 
transporte de pessoal em 
missões de emergência e 
para ser ainda um apoio 
aos órgãos sociais ou aos 
bombeiros para se desloca-
ram nas formações, que foi 
oferecida pela JAP. 

Ao todo representam 
um investimento de 80 mil 
euros da corporação, na 
melhoria dos meios de so-
corro dos bombeiros de 
Baltar. 

José Alberto Sousa, pre-
sidente da direção, reco-
nhece o serviço que a cor-
poração presta à comuni-
d a d e ,  s a l i e n t a n d o  o 
empenho e rigor que ho-
mens e mulheres prestam 
de forma voluntária nas 
missões que encaram no 
seu dia-a-dia. Deixando as-
sim não só o seu reconheci-
mento, mas também toda a 
confiança e gratidão no tra-
balho dos bombeiros. 

Explica que este grupo 
honra não só os bombeiros 
de Baltar, mas de todo o 
país, com a determinação, 

competência, espírito de 
coesão e conhecimento 
técnico que demonstram. 

O presidente da direção 
considera que em Portugal 
o socorro está em mudan-
ça, que as populações vi-
vem agora mais preocupa-
das e com a necessidade de 
se manterem informadas 
sobre a ação dos primeiros 
agentes da proteção civil 
junto da comunidade. 

Para esta nova afirma-
ção dos bombeiros, defen-
de que haja exigência e res-
ponsabilidade, assim como 
elevada consciência do fu-
turo, não esquecendo o re-
conhecimento do passado 
que fez a história destes 87 
anos. 

Para o futuro, José Alber-
to Sousa, acredita ser fun-
damental otimizar e renta-
bilizar os recursos existen-
tes,  numa estratégia a 
longo prazo, que inclui 
mais formação e utilizar 
melhor o que têm ao seu 
dispor. 

“Esta corporação está 
preparada para responder 
a todas as missões que lhe 

são apresentadas”, remata. 
Por sua vez, o coman-

dante da corporação, Del-
fim Cruz, carateriza a ativi-
dade do seu grupo, como 
“socorro de excelência”, 
acrescentando que nestas 
condições  “é  fáci l  ser 
bombeiro”. 

A preparar a época de in-
cêndios que se aproxima, 
esta corporação investiu 60 
mil euros numa nova viatu-
ra de combate a incêndios 
florestais, vão ainda rece-
ber no próximo mês de 
março fatos de proteção 
individual, em parceria 
com a Câmara Municipal 
de Paredes. Cada bombeiro 
ficará assim com dois fatos 
de proteção individual. 

Pretendem também 
conseguir máscaras de fu-
ga (equipamento respira-
tório que usam em incên-
dios urbanos, mas também 
para zonas de muito fumo, 
ou seja fornece ar e protege 
do fumo) para equipar as 
viaturas de combate a in-
cêndios florestais, porque 
nestes incêndios não há 
equipamento respiratório 

individual (ao contrário 
dos incêndios urbanos), 
sendo que necessitam de 
20 máscaras destas, que 
custam cerca de 500 euros 
cada. 

Necessitam ainda de 
máscaras de partículas in-
dividuais, também estas 
destinadas ao combate a 
incêndios florestais, e que 
têm como fim impedir a 
inalação de partículas. São 
necessárias 90 máscaras, 
que custam em média 60 
euros, cada uma. 

Delfim Cruz pretende 
ainda este ano ter uma par-

te destes equipamentos 
adquiridos. 

Outro objetivo para este 
comando será a substitui-
ção da autoescada, apesar 
da existente ainda reunir as 
condições de segurança, 
considera que está ultra-
passada, uma vez que já 
tem mais de 20 anos. 

O comandante deixa 
ainda um apelo ao vereador 
com o pelouro da Proteção 
Civil, Manuel Fernando Ro-
cha, “Esperemos que siga o 
exemplo de outros municí-
pios e que reforcem o apoio 
financeiro às corporações”. 

O vereador da Câmara 
Municipal de Paredes ex-
plica que a autarquia tem 
um papel predominante 
na angariação de meios 
para as corporações e, 
nesse sentido, está então 
prevista a entrega dos 
equipamentos de prote-
ção individual no dia 4 de 
março.  

Esta  corporação de 
bombeiros serve cinco fre-
guesias do concelho: Bal-
tar, Gandra, Recarei, Van-
doma e Vila Cova de Car-
ros (agora freguesia de 
Paredes).
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Os nossos empresários

A Serralharia Pinto 
existe há 40 anos, 
gerida por Joaquim 

Ribeiro Pinto. São ao todo 
68 anos da sua vida dedica-
dos a este ofício, começou 
a trabalhar com poucos 
mais de 10 anos, hoje com 
mais de 80 ainda não se 
conseguiu desligar do 
negócio. 

Dos 11 filhos que tem, 
os cinco rapazes traba-
lham consigo, desde cedo, 
ajudaram sempre na serra-
lharia até que passaram a 

Serralharia Pinto nunca 
sentiu os efeitos da crise
negócio. Empresa familiar surgiu há cerca de 40 anos em Mouriz, tem vindo a adap-
tar-se às mudanças e conta hoje com a gestão do fundador e dos cinco filhos.

Inês Pinto Correia | texto e fotos

fazer parte da empresa em 
sociedade com o pai.

Joaquim Pinto trabalhou 
durante 28 anos por conta 
de outrem, até ao dia em 
que teve a oportunidade de 
passar a ser o seu próprio 
patrão. Recorda como tudo 
era diferente e que foram 
precisos esses 28 anos para 
gozar pela primeira vez oito 
dias de férias. 

O 25 de abril tinha acon-
tecido há pouco tempo, 
quando Portugal estava sob 
mudança e quando o patrão 
lhe propôs tomar conta do 
seu negócio. Sempre teve a 
vontade de se estabelecer 

por conta própria, viu nessa 
proposta a hipótese de vir a 
mudar a sua vida. 

Era filho único e a mãe, 

natural de Rebordosa, que-
ria que seguisse a profissão 
de marceneiro, mas foi no 
ferro que aperfeiçoou a sua 

arte. Casou e teve 11 filhos. 
Quando ficou a tomar conta 
do negócio, os filhos (os cin-
co rapazes) ainda estavam 
na escola, no final do dia 
passavam pela oficina para 
ajudar o pai, foram apren-
dendo e todos quiseram fi-
car a trabalhar com o pai. 

Ao longo destes anos, a 
Serralharia Pinto teve sem-
pre um bom volume de tra-
balho. Desde grades para 
casas, portões, tudo o que 
esteja ligado ao ferro e apoio 
à construção civil, tem sido 
a atividade deste negócio, 
que sente as mudanças dos 
tempos nas ferramentas e 
no tipo de trabalho. 

Acredita que a forma de 
trabalhar séria e com conhe-
cimento do que fazem foi a 
fórmula para que ao longo 
dos anos angariassem um 
bom número de clientes, 
não só em Paredes mas em 
todo o país, acabaram por 
nunca sentir os efeitos da 
crise, devido à dedicação do 
seu trabalho e ao reconheci-

mento que sempre tiveram 
por parte dos seus clientes. 

Apesar da área da cons-
trução ter sofrido um forte 
abrandamento, Joaquim 
Pinto garante que acabaram 
por não sentir muito essa 
quebra. Muito porque sem-
pre houve o esforço de se 
adaptar às necessidades. 
Antigamente não trabalha-
va em inox e agora tem duas 
pessoas praticamente só a 
tratar esse metal. Mesmo 
passados 68 anos dedicado 
à serralharia garante que se 
está sempre a aprender.

Hoje em dia Joaquim Pin-
to ocupa-se apenas das con-
tas, admite no entanto que 
será muito difícil desligar-se 
da gestão da empresa, mes-
mo sabendo que está em 
boas mãos com os filhos. 

Neste percurso, nada se-
ria possível sem o papel da 
sua esposa, que sempre o 
apoiou em tudo, desde o ne-
gócio, à construção da sua 
casa, onde é hoje também a 
Serralharia Pinto. 

Inês Pinto Correia | texto e fotos

Joaquim Ribeiro Pinto, fundador
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AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489

Climatização, Lda.

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró - 4585-172 Gandra PRD
Tel. + 351 224 113 795
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■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

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

Loja do vidro: av. d. manuel i, 2428 - 4585-013 BALTAR
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Foram apresentados 
os resultados preli-
minares do Projeto 

Morpheus, diagnóstico so-
cial e da saúde dos jovens do 
concelho de Paredes, que se 
realizou entre maio de 2013 
e setembro de 2014. Este es-
tudo partiu da socióloga 
Paula Rocha e do médico 
Carlos Franclim, que em 
parceria com o Pelouro da 
Juventude e Ação Social da 
Câmara de Paredes, com o 
Instituto de Sociologia da 
Universidade do Porto (re-
presentado pelo Professor 
Doutor Virgílio Pereira) e 
com a Faculdade de Medici-
na do Porto (representada 
pelo Professor Doutor Pau-
lo Santos), que consistiu em 
entrevistas a cerca de 700 
jovens dos 14 aos 24 anos, 
de todas as freguesias do 
concelho de Paredes. Os 
dois investigadores conta-
ram ainda com o apoio de 
mais de 100 voluntários pa-
ra a concretização deste es-
tudo, que percorreram o 
concelho para aplicarem os 
inquéritos aos jovens.

Dos dados avançados 
por este estudo, desde com-
portamentos sociais a pers-

“Projeto Morpheus” apresenta 
diagnóstico aos jovens de Paredes
Estudo. Jovens de Paredes foram objeto de pesquisa, para fazer um retrato da realidade do concelho, quanto a hábitos 
sociais e de saúde. Carlos Franclim e Paula Rocha foram os autores deste estudo.

Inês Pinto Correia | texto e fotos

petivas de futuro, existe 
agora um retrato dos jovens 
do concelho, que poderá ser 
utilizado por várias entida-
des e plataformas. 

Maioria dos jovens do 
concelho pretende seguir a 
escolaridade convencional 
e 54% pretende frequentar 
o ensino superior, ou já está 
a frequentar. O maior moti-
vo para não prosseguir com 
os estudos é mesmo o facto 
de não gostarem de estudar, 
seguido da falta de crença 
que isso trará um futuro 
melhor. No entanto, grande 
número de jovens ainda co-

loca de lado este caminho 
por dificuldades económi-
cas, onde a situação do 
agregado familiar é deter-
minante, uma vez que são 
jovens em idade escolar que 
ainda não têm rendimento 
próprio. 

A nível de associativismo 
os jovens de paredes estão 
mais ligados a associações 
desportivas ou religiosas, 
acabando por atribuir pou-
ca importância à participa-
ção política. 

Quando se fala de ocu-
par os tempos livres os jo-
vens deste concelho optam 

muito por atividades ditas 
solitárias, como ouvir músi-
ca ou navegar na internet. 

Estes jovens começam a 
experimentar bebidas al-
coólicas cedo, dos inquiri-
dos apenas 17,6% admitiu 
nunca ter provado. Dos que 
experimentaram, 46,6% fi-
zeram-no entre os 13 e os 16 
anos. Ou seja, maior parte 
dos jovens consome, ou já 
provou, bebidas alcoólicas 
e na sua maioria começam 
ainda menores de idade. 

Quanto ao tabaco 51,6% 
dos inquiridos admitiu já 
ter experimentando, en-
quanto 43,3% nunca fu-
mou. Em relação a substân-
cias psicoativas, a grande 
maioria nunca consumiu, 
no entanto, 13,5% admite já 
ter fumado cannabis, a 
substância mais popular 
entre estes jovens. 

A vereadora Hermínia 
Moreira considera que este 
estudo é a consciencializa-
ção que os jovens devem ser 
participativos na sociedade. 
“Este estudo servirá de base 
para muito trabalho que 
possa ser desenvolvido”, ga-
rante. Pois existe agora uma 
atualização dos estudos 
existentes, no entanto não 
vê com surpresa os resulta-
dos, garantindo que ao co-

nhecer o território alguns 
destes dados são visíveis. 
Não exclui, as ilações que se 
possam tirar, valorizando 
alguns aspetos que não es-
tavam a ser tidos em conta. 

Estes dados são para a 
autarca também uma for-
ma de se poder criar medi-
das para minimizar os efei-
tos do que está menos bem 
e poder ir ao encontro das 
necessidades e anseios dos 
jovens. “Temos é que passar 
a mensagem que os jovens 
têm de se disponibilizar pa-
ra participar neste projeto. 
O município não deverá fa-
zer algo para os jovens, deve 
sim fazer algo com os jo-
vens”, afirma. 

O objetivo deste estudo 
era sobretudo perceber a 
realidade em Paredes, in-
cluindo todos os jovens, 
mesmo os que não frequen-
tam o ensino, para adequar 
as respostas a este capital 
humano. 

Deste estudo já nasceu 
uma associação a Embaixa-
da da Juventude, presidida 
pela socióloga Paula Rocha, 
que pretende rentabilizar 
os recursos, dar uma res-
posta aos jovens e às suas 
necessidades, assim como 
potenciar as oportunidades 
de cada um.

A nível de 
associativismo os 
jovens de paredes 
estão mais ligados 
a associações 
desportivas ou 
religiosas, acabando 
por atribuir pouca 
importância à 
participação 
política. 
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

Telefs. 255 613 431/2 - 707 201 131 | Fax 255 613 433  
precur-clinica@sapo.pt | clinica@precur.com

►MEDICINA E REABILITAÇÃO DESPORTIVA
►ANÁLISES CLÍNICAS
►ELECTROCARDIOLOGIA
►CLÍNICA GERAL ►SINISTROS
►TERAPIA DA FALA
►PSICOLOGIA CLÍNICA
►NUTRIÇÃO ►OTORRINO
►PEDIATRIA ►ORTOPEDIA
►ENFERMAGEM PERMANENTE AO DOMICÍLIO
►TRATAMENTOS CORPORAIS E DE ROSTO
►CABELEIREIRO ►PODOLOGIA
►MASSAGENS ►ACUPULTURA

►SHIATSU (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
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www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

Av. José Júlio, 47 | Edifício Tem-Tem
Lojas A-B | 4560-547 PENAFIEL
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Na última Assembleia 
Municipal foi levan-
tada a questão sobre 

a obra na EN15 em Gandra, 
onde está a ser construída 
uma rotunda em parceria da 
câmara com a Estradas de 
Portugal. Celso Ferreira expli-
ca a importância de requalifi-
car a EN 15, mas que nunca 
ninguém questionou a exis-
tência desta estrada. 
A obra é da responsabilidade 
das Estradas de Portugal, com 
a cedência de terrenos e ma-
térias na câmara. O autarca 
não vê problema nenhum 
nisso, pois houve outras obras 
semelhantes, como a rotunda 
da família em Baltar. Adianta 
ainda que a Estradas de Por-

Plano de Saneamento 
aprovado em Assembleia
Contas. Na sessão de Assembleia Municipal de Paredes que se realizou no pas-
sado dia 18 de fevereiro foi aprovado emprestimo de 20 milhões de euros.

Inês Pinto Correia | texto
tugal vai assegurar a requalifi-
cação da EN 209 em Lordelo e 
vai assegurar a construção de 
passeios entre Parada e Cete. 
O ponto que teve maior des-
taque foi a aprovação do pla-
no de saneamento financeiro, 
que contou com o voto a favor 
da bancada da CDU, em que 
Álvaro Pinto explica que “Este 
é um problema que temos 
que votar em consciência, é 
nossa convicção que este em-
préstimo é o que vai servir pa-
ra pagar aos credores da CMP. 
Este empréstimo só peca por 
ser tardio”, justificando assim 
o voto a favor. 
Paulo Silva refere que “Quatro 
meses depois continuamos a 
discutir mais uns milhões, 
para o município ficar à tona 
da água”. Refere ainda que 

“Ninguém nos explica como 
daqui a algum tempo vamos 
pagar quase 500 mil euros pa-
ra pagar de três em três me-
ses, quando há faturas por 
pagar de 36 cêntimos”. Ques-
tiona o porquê de não te te-
rem pago estas faturas, a 
questão não está nos juros de 
mora, está no não pagamento 
a horas das despesas. 
Da bancada do CDS, Rui Sil-
va, refere que quando este 
executivo sair de funções a 
câmara ainda terá 18 milhões 
de euros por pagar, “isto não é 
um aval, é um abalo, é caucio-
nar o futuro”. Justificando que 
vai votar contra, porque “não 
é justo que as gerações futu-
ras paguem o que não ajuda-
ram a gastar”. 
Pedro Mendes, vice-presi-

dente da Câmara Municipal 
de Paredes, explica que “po-
dem brincar com as palavras, 
mas não brincar os 500 mi-
lhões de euros em investi-
mento de obras”. Refere que 
Paredes está no topo nacional 
de municípios que mais in-
vestiu em obras, mas não está 
no topo dos que mais devem. 
“Este não é um empréstimo 
feito pelo FMI, é por uma ins-
tituição bancária, estamos cá 
para dar corpo à obra”. Acre-
dita ainda que até 2017 o go-
verno vai alterar a sua posição 
face às autarquias, que apesar 
das dificuldades não deixam 
de fazer mais pelas suas 
comunidades. 
Este plano foi aprovado com 
os votos a favor do PSD e da 
CDU.
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No passado dia 10 fevereiro assi-
nalou-se 64 anos desde que um dos 
mais ilustres baltarenses faleceu. O 
homem que dá o nome ao “Largo Pe-
reira Inácio”, deixou este mundo em 
1951 em S. Paulo, no Brasil, a poucas 
semanas de completar 75 anos.

A sua vida e a sua evolução foi 
fantástica. Quando o Comendador 
morreu, deixou uma obra social, cul-

tural e empresarial que era quase 
impossível de adivinhar num rapazi-
nho pobre que saiu de Baltar com 
apenas 10 anos. Nasceu a 29 de Mar-
ço de 1874, filho do sapateiro João 
Pereira Ignácio e de Maria Coelho 
Pereira.

Como eram muito pobres e o pai 
tinha um irmão no Brasil, partiram 
os dois para S. Paulo, onde trabalha-
ram juntos vários anos. A mãe ficou 
em Baltar e adoeceu. O pai voltou 
para Baltar e o puto de 14 anos ficou 
sozinho em S. Paulo. Quando o pai 
voltou o jovem já se tinha estabeleci-
do por conta própria, encetando 

É com muita satisfação que da-
mos nota da colocação de pinos de 
sinalização nesta estrada obrigando 
os condutores a terem mais cuidado 
a circular. Era bom que fossem colo-
cados mais, principalmente em lo-
cais onde as curvas são mais aperta-
das. Temos que louvar este procedi-
mento. É sinal que há alguém que 
está atento ao grande movimento de 
veículos nesta avenida.

Baltar

António pereira ignácio (1874- 1951)

Bitarães

pinos na Avenida de s. tomé

Sabia que...
cortejos de oferendas aos B.V.

carnaval em Bitarães

água e saneamento  
para quando?

FAUSTINO 
 SOUSA

ANTóNIO 
OLIVEIRA

As atuais instalações dos Bom-
beiros Voluntários de Baltar foram 
construídas com a preciosa ajuda 
da população. Na época existia um 
verdadeiro e puro sentido de per-
tença a uma comunidade, pelo que 
as escolas, as associações e os bal-
tarenses de forma individual, cola-
boravam com a organização de 
Leilões com produtos da terra e das 
empresas da localidade, que eram 
leiloados aos Domingos.

As pessoas vestiam as suas me-
lhores roupas e desfilavam na his-
tórica estrada nacional 15, que na 
época era ainda em paralelos bem 
desgastados pelo tempo e pelo in-

tenso movimento, o que originava 
a existência de frequentes aciden-
tes mortais.

A fotografia, obtida nas redes 
sociais, refere-se a um desses 
cortejos que aconteceram no fi-
nal da década de setenta e que 
permitiram a construção de um 
dos melhores quartéis de bom-
beiros do país.

A inauguração deu-se no início 
dos anos 80 e foi fundamental para 
que hoje funcione uma corporação 
que recentemente festejou 87 anos 
e que serve de forma extremamen-
te competente a área populacional 
em que está inserida.

No  p r ó x i m o  d i a  1 5  d e 
março, a Associação Clube 
Jazz de Baltar vai organizar 
mais uma “ festa” em que os 
aspetos culturais l igados 
aos costumes seculares liga-
dos à terra e ao porco como 
elemento fundamental da 
alimentação e da sobrevi-
vência das famílias que tra-
balhavam na lavoura e no 
cultivo das suas terras.  O 
bom vinho caseiro, tinto ou 

branco, estará a acompa-
nhar o porco caseiro, bem 
como os jogos tradicionais e 
a boa música popular. Este 
evento começou no fim dos 
anos 90 e repete-se anual-
mente nas instalações da 
antiga escola EB23 de Bal-
tar. O preço de 12,5 euros 
por pessoa é convidativo e 
os interessados devem ins-
c r e v e r - s e  p e l o  n ú m e r o 
960148662.

associação clube Jazz  
de Baltar organiza 
“Festa da matança do Porco”

uma vida que poderia ser adaptada 
para um filme.

Quando morreu, era comenda-
dor, homenageado em Portugal pelo 
Presidente da República em 1920 e 
era um dos maiores empresários de 
sempre do Brasil, fundador do Gru-
po Votorantim” que é hoje um dos 
maiores grupos económicos mun-
diais na área dos cimentos.

O seu nome aparece em ruas, es-
colas, bibliotecas do Brasil e é consi-
derado por muitos historiadores 
brasileiros como um dos maiores 
pioneiros que contribuíram para o 
crescimento do Brasil. O seu espírito 
humanista e a sua visão empresarial 
tornaram-no figura ímpar que ainda 
hoje é frequentemente exaltada nos 

mais variados meios de comunica-
ção. Como nunca esqueceu Baltar, a 
Vila soube reconhecer o seu huma-
nismo para com a freguesia, pois foi 
graças a ele que muitos mataram a 
fome nos anos 30, 40 e 50 do século 
passado. Foi graças à sua sensibilida-
de, que existiu nas freguesias uma 
casa que funcionava como escola e 
como albergue para os mais pobres. 
O anterior Largo da Feira passou a 
denominar-se Largo Pereira Inácio e 
no seu interior está situada uma es-
tátua que é o reconhecimento do seu 
exemplo de como é possível ser um 
empresário de sucesso, tendo uma 
visão social que era ímpar na época e 
que continua difícil de igualar na 
atualidade.

resultados formação
Sábado, 21 fevereiro 2015
Sub-10
ISC Sobreirense .......................... 9 
USC Baltar .................................. 0

Sub-11
USC Baltar .................................. 0 
FC Calçada .................................. 5

Infantis
A.D. Marco de Canaveses 09 ..... 6
USC Baltar .................................. 0

Domingo, 22 fevereiro 2015
Iniciados
Alfenense .................................... 4
USC Baltar ...................................1

Juvenis
USC Baltar .................................. 2
Ermesinde SC 1936 .................... 8

Juniores
USC Baltar .................................. 5
FC Calçada .................................. 0

Este ano, não houve o tradi-
cional cortejo carnavalesco, em 
Bitarães, como era tradição. Os 
motivos, certamente, estão rela-
cionados com as dificuldades 

económicas que se atravessam. 
Esperemos que, no próximo 
ano, seja possível reiniciar este 
evento, pois é sinal de que a eco-
nomia está de melhor saúde.

É realmente necessário que 
este trabalho seja executado, 
pois não há casa onde haja 
água potável! Saneamento e 
água são indispensáveis. Em 

aldeias do interior do país, há 
água e saneamento há mais de 
20 anos! Aqui, na cidade de Pa-
redes, ainda estamos à espera. 
Até quando?
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Realizou-se no passado dia 15 de 
fevereiro o desfile de carnaval em 
Mouriz, promovido e organizado pela 
ADM - Associação para o Desenvolvi-
mento de Mouriz. 

O evento contou com a presença 
de inúmeras crianças e suas famílias, 
tendo sido bastante participado.

No final do desfile foram entregues, 
por Francisco Ferreira, presidente 

da Junta de Freguesia de Paredes, e por 
Joaquim Coelho, secretário da mesma 
junta de freguesia, os prémios aos pri-
meiros classificados nas categorias de 
crianças, adultos e grupos. 

No encerramento, o público teve 
ainda a oportunidade de assistir a um 
concerto de concertinas.

Mouriz

Desfile de Carnaval 
em mouriz

FAUSTINO 
 SOUSA

Sobrosa

exposição 
missionária

Decorre de hoje até do-
mingo, no Centro Paroquial 
de Sobrosa, uma exposição 
alusiva ao 21.º aniversário do 
Grupo Missionário de Santa 
Eulália de Sobrosa.

Este grupo é formado por 
animadores, acompanha-
dos por um religioso Deho-
niano (Sacerdotes do Cora-
ção de Jesus), que reúnem 
mensalmente, com o objec-
tivo de criar sensibilidade 
missionária no seio da co-
munidade paroquial, rezar 
pelas missões, recolher 
apoios (medicamentos, rou-
pas, dinheiro) que depois 
são enviados para as zonas 
de missão, entre outros.

Pelas 21h00 desta sexta-
feira, o Grupo Missionário 
dinamizará uma Via Sacra 
na Igreja Paroquial, à qual se 
seguirá a abertura da exposi-

ção, com partilha do bolo de 
aniversário com todos os co-
laboradores e amigos das 
Missões.

Amanhã, dia 28, pelas 
21h00, será celebrada a Eu-
caristia de acção de graças. 
Às 22h00 terá início uma ses-
são de cinema intitulada “A 
M i s s ã o ”,  n o  C e n t r o 
Paroquial.

As iniciativas encerram 
na Eucaristia de Domingo, 
pelas 11h00, na qual será 
apresentado um testemu-
nho missionário.

AJude A OBrA 
SOciAl cOM O Seu irS

Sabia que pode atribuir 
0,5% do seu IRS à Obra de As-
sistência Social da Freguesia 
de Sobrosa sem qualquer 
custo para si? O donativo é 
feito aquando do preenchi-
mento da declaração de IRS 
(Anexo H – Quadro 9 – Cam-
po 901), bastando, para o 
efeito, introduzir o NIPC da 
Obra: 501450068.

Ajude sem gastar nada!

CRISTIANO
MARQUES

No passado dia 13, na sede da ProRe-
bordosa, foi apresentada a equipa de Ci-
clismo (BTT e Estrada) do ProRebordosa/
Garrafeira Gomes/Hélder Oliveira Segu-
ros.  Na hora da apresentação o presiden-
te da Associação de Ciclismo do Porto 
Manuel Pinto, manifestou o seu enorme 
entusiasmo em relação ao futuro e agra-
deceu não apenas aos ciclistas e restantes 
membros da equipa, mas, sobretudo aos 
patrocinadores e ao impulsionador da 
equipa Paulo Azevedo, que aposta tudo 
nesta equipa. 

Fernando Magalhães, em representa-
ção da Associação para o Desenvolvi-
mento de Rebordosa, elogiou a história e 
o passado na modalidade. Salientou que, 
para Rebordosa, é um privilégio estar li-
gado a este projeto.  Também Silvestre 

Carneiro que estava em representação da 
Junta de Freguesia de Rebordosa, mani-
festou a sua enorme satisfação por Re-
bordosa ter projetos como este e conti-
nuar na estrada. 

Por fim, Paulo Azevedo, depois de te-
cer vários considerandos sobre a história 
e o passado do ciclismo, reforçou o dese-
jo de uma excelente prestação na época 
em curso, ao lembrar que o ciclismo é 
uma das grandes identidades da cidade 
de Rebordosa e que o mais importante, é 
que as camisolas que levam a palavra 
ProRebordosa, consigam prestigiar o 
concelho e a modalidade. Aproveitou pa-
ra anunciar um grande evento que terá 
lugar em Rebordosa em Agosto de 2015: A 
prova de XCO, a contar para a competi-
ção, no parque da Cidade de Rebordosa.

Foram apresentados os atletas: Antó-
nio Silva, David Inácio, Fábio Inácio, Lígia 
Maia, Paulo Azevedo, Miguel Gonçalves, 
Moisés Monteiro, Gonçalo Ferreira e Hu-
go Pinto.

rebordosa

Apresentação oficial  
da equipa prorebordosa

PAULO 
PINHEIRO

mau tempo limitou 
desfile  
de carnaval  
das escolas
Devido ao mau tempo que se fez 
sentir na tarde do passado dia 13 de 
fevereiro, com o S. Pedro a ameaçar 
com chuva, o Desfile de Carnaval 
realizou-se nos espaços confinados 
às escolas. Mesmo assim, apesar 
deste contratempo, a festa de carna-
val, organizada todos os anos pelas 
escolas, esteve garantida para os alu-
nos das instituições públicas, priva-
das e IPSS da cidade de Rebordosa, 
que, com muita animação e alegria à 
mistura, desfilaram de forma organi-
zada pelas escolas, tendo o mesmo 
enchido as suas bancadas com a pre-
sença dos pais das crianças.

moto clube 
organizou desfile 
de carnaval e 
matança do porco
Cerca de uma dezena de motards 
participaram no dia de carnaval, 
num desfile de carnaval que encheu 
as ruas da cidade de muita alegria, 
cor e animação. O desfile saiu da Se-
de do Moto Clube, seguindo pelas 
ruas da cidade de Rebordosa. A ma-
tança do porco, embora sem a im-
portância que teve outrora, continua 
a realizar-se no Moto Clube de Re-
bordosa, a qual obedece a um certo 
ritual. Realiza-se sobretudo quando 
o frio cria condições propícias para 
tal, que neste caso, foi no dia 21 de fe-
vereiro.  As tradicionais matanças es-
tão a desaparecer. Já são poucos os 
que seguem à risca os rituais que es-
tavam por trás desta prática comuni-
tária, em que participavam amigos e 
familiares. Mais do que uma festa 
que dura o dia inteiro, agora, a ma-
tança é um ato quase mecânico, que 
dura apenas umas horas.

onda de assaltos  
na zona de Fijô
A população da zona de Fijô, em Re-
bordosa, anda perturbada com uma 
onda de assaltos. No espaço de duas 
semanas foram assaltadas várias ha-
bitações. A população aponta a cul-
pa a alguém que conhece bem a zo-
na e as rotinas das pessoas. Em Fijô, 
um lugar calmo pacato e com har-
monia de moradores, em pleno dia 
foi roubada uma botija de gás, bem 
como entraram numa casa e rouba-
ram alimentos de uma arca frigorífi-
ca. Os habitantes da zona estão 
apreensivos e temem ter de fazer jus-
tiça pelas próprias mãos, “Isto para 
nós é muito mau. Sempre foi um lo-
cal muito calmo e agora temos re-
ceio, pois a qualquer momento po-
demos ser atacados outra vez”, con-
fessou um morador.

resultados 
do rebordosa atlético clube
Seniores: Rac 2 - 1 Aliados Lordelo; F. C. Valadares 0 – 1 RAC
Juniores: Constância 2 – 3 RAC; RAC 3 – 0 S. Lourenço Douro 
Juvenis: RAC 2 –  0 Cete ; A. Gandra 1 –  8 RAC
Iniciados: Sousense 3 – 0 RAC; RAC 0 – 2 Colégio Ermesinde
Sub 11: A. Gandra 3 – 7 RAC; RAC 2 – 4 Fânzeres
Sub 10: RAC 2 – 2 Aliados  Lordelo; Marco 08  0 -  11RAC 
Feminino: RAC 3 – 6 Pasteleira; Gondim Maia 2 –  2RAC; 
Freamunde 4 – 0 RAC; RAC 3 – 3 Boavista

a queima do velho
A tradição da Queima do Velho cumpriu-se mais uma vez em Rebordosa. Um gru-

po de pessoas juntou-se e o evento animou a noite de carnaval. Faltava poucos minu-
tos para as 21h onde foi lançado o fogo ao velho. Tudo principia quando o povo come-
ça a juntar-se, é a essa hora que o séquito inicia o percurso. Longe vai o tempo que os 
homens carregavam à mão gigantes luminárias de palha a arder e a largar línguas de 
lume. O esquife com o velho, acabado, moribundo e em agonia, segue no meio e em 
poucos minutos se reduz a cinzas, para gáudio dos populares. 

curral de 
moinas em 
rebordosa
No próximo dia 7 de mar-
ço a Comissão de Festas 
2015 apresenta o espetá-
culo “Curral de Moinas 
Uorquechópe”, no pavi-
lhão dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa. 
Os bilhetes estão à venda 
na junta de freguesia de 
Rebordosa, na escola de 
condução Via Pública, ou 
através dos elementos da 
comissão de festas.

Queres  
ser Bombeiro 
Voluntário? 
então faz já a 
tua inscrição
Estão abertas as inscri-
ções para bombeiro e 
para cadetes masculi-
no e feminino, na Asso-
ciação Humanitária 
dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa. As 
inscrições podem ser 
feitas na sede da 
instituição. 
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A Alemanha e os outros

Não sendo eco-
nomista ou es-
pecialista em 
finanças, inte-

ressa-me contudo compreen-
der as razões fundamentais da 
evolução económica e social 
dos países, nomeadamente 
dos da União Europeia. E julgo 
que, embora exigindo um pro-
longado esforço interpretativo 
e persistindo dúvidas sobre 
essa compreensão, a realidade 
pode e deve ser caracterizada 
com alguma precisão. 

Alguns dizem com media-
no simplicismo: a riqueza de 
um país expressa-se pela capa-
cidade de produzir, pela orga-
nização do trabalho, pela boa 
gestão pública e privada das 
unidades de produção e servi-
ços. Veja-se lá o caso da Alema-
nha. O que distinguiria os gre-
gos dos alemães seria, a crer 
nesse raciocínio simplista, 
uma diferente atitude perante 
a produção de riqueza. E 
abundam logo os exemplos 
gregos de uma permissividade 
social, de corrupção política, 
de ineficácia económica (os 
casos das piscinas, dos atesta-
dos médicos de incapacidade, 
de pensões enormes e subsí-
dios sociais indevidos, de cor-
rupção no acesso a cuidados 
d e  s a ú d e  e  o u t r o s  m i l 
exemplos).

Por
CrIStIANO
rIBEIrO
Médico

Mas há algo a contrapor. 
Os gregos trabalham mais 
horas por ano do que qual-
quer europeu (e nomeada-
mente os alemães). E o cres-
cimento da produtividade do 
trabalho aumentou mais de 
25% desde que a Grécia ade-
riu à Zona Euro em 1999 (no 
caso da Alemanha, cerca de 
10%). 

Alguns continuarão a di-
zer, com verdade: os salários 
gregos cresceram muito mais 
do que os salários alemães no 
mesmo período (29% versus 
65%). Obviamente a compe-
titividade actual da econo-
mia grega ressente-se dessa 
desigualdade, que a meu ver 
é contrária às intenções de 
coesão social apregoada no 
espaço económico europeu. 

Mas aqui devemos dizer 
que na Alemanha houve, 
desde há uma década, um 
sistemático abandono de di-
reitos sociais, nomeadamen-
te dos desempregados, agra-
vando-se muito significati-
v a m e n t e  o  t r a b a l h o 
temporário, que abrange 
cerca de 10% do universo dos 
contratos de trabalho. Tudo 
isto resulta de uma estranha 
coligação de interesses, quer 
política (CDU de Merkel e 
SPD) quer sindical (sindica-
tos e entidades patronais). 

cristianoribeiro@gmail.com

A economia, o emprego e 
a riqueza alemãs crescem as-
sim com uma estratégia pró-
pria de desvalorização do 
trabalho, redução de direitos 
sociais e expansão externa. 
Em simetria, acentuam-se as 
despesas dos países restan-
tes. A Alemanha recusa o au-
mento do consumo interno, 
do investimento interno e 
das importações, como lhes 
foi proposto pelos seus par-
ceiros comerciais, nomeada-
mente os Estados Unidos. 

O Euro aparece como ins-
trumento egoísta de afirma-
ção da maior economia da 
Europa. A Alemanha benefi-
ciou generosamente com a 
criação da União Europeia e 
nomeadamente da Zona Eu-
ro. Mas, insaciável, quer o 
póquer final. 

Eis os números: a Alema-
nha contribui só com 27,14% 
para o Mecanismo Europeu 
de Estabilidade Financeira 
(apoio a países da União Eu-
ropeia com dificuldades), só 
com 17,99% do capital do 
BCE, e só com 13% do capital 
do FMI. A Alemanha obtém 
nos mercados financeiros di-
nheiro a uma taxa de juro que 
ronda os 1% e empresta a 
Portugal, por exemplo, atra-
vés do MEEF a 2,5%. Perce-
bem-se os lucros envolvidos. 
Empresta o dinheiro, e à cus-
ta dos enormes sacrifícios 
dos povos dos países credo-
res, embolsa milhões de eu-
ros de lucro. Desde a entrada 
da zona Euro, a Alemanha 
tem um gigantesco saldo po-
sitivo excedente da Balança 
de Transacções correntes, de 
cerca de 2.030.800 milhões 
de euros. 

O bem-estar alemão é fei-
to sobretudo de uma política 
de conquista de mercados, 
beneficiando da subserviên-
cia dos burocratas de Bruxe-
las e dos opinion makers de 
serviço. O Euro foi espoliado 
pelos alemães como instru-
mento de política económi-
ca e financeira. Mas a arro-
gância e a unilateralidade 
vão conduzir a péssimos 
resultados.

Quando opinamos sobre 
alguma coisa, e princi-
palmente se o fazemos 
em público, devemos 

ter o cuidado de não nos deixarmos ar-
rastar por incoerências, e depois de as-
sistir à última Assembleia Municipal de 
Paredes fico, sinceramente, com a sen-
sação que o melhor provérbio para ex-
plicar o que ouvi é sem dúvida “em casa 
onde não há pão, todos ralham e nin-
guém tem razão”.

Ou seja, não consigo perceber como 
é que ao discutir um assunto como o 
saneamento financeiro da Câmara Mu-
nicipal, o PS pode incorrer em tão gran-

Por
jOAQuIm
NEvES
Engenheiro

Em casa onde não há    pão, 
todos ralham e ningu   ém tem razão

joaquimneves.progresso@gmail.com

des incoerências. Se por um lado, criti-
cam o poder central por ter cortado nas 
verbas a atribuir aos municípios (no-
meadamente ao só permitir uma des-
pesa máxima com o pessoal na ordem 
dos 35% da receita cobrada nos últimos 
exercícios, a consignação do IMI ou a 
retenção de parte do imposto munici-
pal, entre outras medidas), por outro 
lado não devem criticar o executivo por 
este estar a pedir 20 milhões à banca, 
quando o total estimado das perdas, 
desde que a lei entrou em vigor em 
2006, é de cerca de 70 milhões de euros.

E ainda pior é quando afirmam que 
o que corre bem é por causa do Gover-
no e o que corre mal é culpa da Autar-
quia. Enfim, são muitas incoerências, e 
acima de tudo uma falta de honestida-
de intelectual e de estratégia, mas já to-
dos percebemos que quem critica por 
criticar, arrisca-se a perder toda a credi-
bilidade (se é que ainda resta alguma).

　 　 　Para além disso, com os seus pró-

Na Assembleia Municipal 
do passado dia 18 de fe-
vereiro a Câmara Munici-
pal de Paredes apresen-

tou a proposta de um saneamento fi-
nanceiro, saneamento esse obrigatório 
para os municípios que se viram obriga-
dos a recorrer ao PAEL, um programa 
destinado a ajudar as autarquias mais 
endividadas

O deputado municipal do PS Pare-
des, João Reis fez um estudo aprofunda-
do da proposta apresentada pelo Câma-
ra Municipal e concluiu, que:

Câmara obrigada a faz   er  
plano de saneamento  financeiro

No passado dia 18 se discutiu pela se-
gunda vez aquilo que já da primeira não 
aprovamos.

“Basta ler integralmente a proposta 
do plano de saneamento financeiro pa-
ra perceber que tipo de gestão tem a câ-
mara municipal de paredes

Dizer que este novo plano (o anterior 
não foi aprovado pelo tribunal de con-
tas) tem condições mais favoráveis é  er-
rado uma vez que as condições são as 
mesmas do anterior (Euribor a seis me-
ses acrescida dum spread de 2,125%), 
mas é na leitura do documento que nos 
surpreendemos.

No âmbito do PAEL a câmara assumiu 
10 medidas que visavam a redução de 
despesa da câmara, pois muito bem sete 
dessas medidas não estão a ser cumpri-
das. A câmara vem agora no âmbito deste 
plano de saneamento assumir novas me-
didas que também não são para cumprir. 

Por
pAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com
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Em casa onde não há    pão, 
todos ralham e ningu   ém tem razão

prios argumentos, o PS dá armas ao 
executivo para se defender, pois 
quando ataca o Governo por retirar 
verbas às autarquias está a reafirmar 
aquilo de que os presidentes de câma-
ra há muito se andam a queixar, no-
meadamente relativamente ao par-
que escolar, cujas responsabilidades 
foram transferidas para as autarquias 
em governos socialistas, com a con-
tratualização de verbas por parte do 
Estado muito superiores às que são na 
realidade.

Mas não pensemos que tudo isto é 
exclusivo da oposição. Não é, pois o 
executivo não tem sabido aproveitar o 
facto de ter um Governo do seu próprio 
partido, pois queixam-se do que lhes é 
retirado, enquanto que durante os Go-
vernos socialistas aceitaram descentra-
lizações que em nada beneficiaram 
Paredes.

Agora que o Governo é da nossa cor, 
devemos saber aproveitar esse facto, 

porque se não forem os nossos a inter-
ceder por nós, com certeza não serão os 
outros. Quem está no poder autárquico 
deve saber chegar as suas reivindica-
ções ao poder central de uma forma 
criteriosa mas firme, e se quem está no 
Governo até é das nossas relações polí-
ticas, isso ainda se torna mais fácil de 
fazer, ou devia. É tudo uma questão de 
prioridades e de oportunidades, ou se-
ja, saber indicar aquilo que realmente 
faz falta na nossa terra, nas oportunida-
des que se vão tendo de encontrar este 
ou aquele governante.

É claro que aquilo que realmente 
importava discutir nesta última As-
sembleia – o pedido de saneamento 
financeiro da nossa autarquia, aca-
bou por se perder no meio de outras 
tantas discussões fúteis, devido à tre-
menda falta de visão estratégica e po-
lítica, e mesmo da maneira de pensar 
Paredes a longo prazo, mas disso fala-
remos na próxima edição.

Boia de Salvação

No passado dia 18 
de Fevereiro a 
Assembleia Mu-
nicipal de Pare-

des foi confrontada com o pe-
dido de aprovação de mais um 
empréstimo bancário para 
salvar a autarquia.  Só ( !) 
20.000.0000,00　 (vinte milhões 
de euros), valor a que ascende 
o tamanho da “boia de salva-
ção” a que se quer agarrar o 
executivo, para não se afogar 
no “mar” de dívidas em que 
navega a autarquia que, como 
se vê pelos resultados e se diz 
no jargão do politicamente 
correto,  “superiormente 
dirige”.

A situação repete-se. Depois 
do PAEL em 2012, que suposta-
mente iria resolver o problema 
do desequilíbrio financeiro da 
Câmara de Paredes, assegurar o 
seu equilíbrio e o descanso dos 
munícipes, chegamos agora à 
conclusão que o dinheiro não 
chegou nem a meia missa e que 
é necessário pelo menos outro 
tanto para alegadamente tapar 
o buraco por onde se esvaem os 
impostos dos Paredenses e do 
dinheiro dos credores que a tro-
co dos juritos, sempre vão fi-
nanciando esta gestão.

Agora é preciso desespera-
damente pagar dívidas venci-
das há mais de 90 dias, sendo 
certo que “mais de 90 dias” é 
eufemismo para esconder algu-
mas que já remontam a 2013. 
Brilhante!

Teve de se avançar para um 
empréstimo, para efetuar o “sa-
neamento financeiro da autar-
quia”, objetivo de mais esta pipa 
de massa que vai entrar nos co-
fres, vazios, do município. 
Compreende-se. Saneamento 
parece ser a verdadeira vocação 
deste executivo laranja averme-
lhado. Depois de inaugurar a 
ETAR de Paço de Sousa, julgam-
se especialistas no tratamento 
do assunto e tentam resolver 
outro problema básico da Câ-
mara, a falta de dinheiro, com a 
mesma receita. Não sei se o re-
sultado final será o mesmo, mas 
o que agora se propõe resolver 
com a contratação de um em-
préstimo da Caixa Geral de De-
pósitos assenta no mesmo 
princípio, já que neste caso a 

tarefa é tratar das despesas fei-
tas por esta maioria.

Maioria laranja avermelha-
da, como escrevi, porque na 
Assembleia Municipal de Pare-
des se dá a estranha coincidên-
cia que sempre que o PSD preci-
sa de companhia para endivi-
dar os paredenses, como diz o 
povo, “até às orelhas” lá está a 
mão amiga da CDU, não de pu-
nho fechado a defender o Povo 
contra o capital, mas bem aber-
ta a votar a favor do endivida-
mento dos contribuintes pare-
denses, com prestações a pagar 
até 2019.

Este pedido de empréstimo 
tem ainda uma novidade. O 
executivo decidiu contratar um 
“consultor externo” para asse-
gurar que a papelada está com-
pleta e o arrazoado encaixa nas 
vírgulas e entrelinhas da malha 
apertada do Tribunal de Con-
tas, e que apesar dos quadros do 
Excel e da conversa de “encher 
chouriço”, os doutos Juízes não 
se enganam na Lei e confun-
dem os números, recusando 
em seguida o visto. Não o dou-
rado, que Paredes ainda não 
declarou a independência, mas 
a carimbadela que vai permitir 
que a massa atravesse o Parque 
José Guilherme e seja arruma-
da, ainda que por pouco tempo, 
no cofre da câmara. Este “con-
sultor externo” apresenta como 
credencial o facto de ser tam-
bém consultor externo do pró-
p r i o  Tr i b u n a l  d e  C o n -
tas. Os 　27.500,00, preço do tra-
balhinho, muito para pouco 
papel agora entregue, mas que 
considerando o “papel” a rece-
ber, o executivo até terá achado 
barato.

O dito Plano de Saneamento 
Financeiro começa, como não 
podia deixar de ser, por traçar 
um retrato triste da situação fi-
nanceira do município, cons-
tando o óbvio: os 20 milhões 
do PAEL não chegaram, apesar 

do estudo que dizia o contrário. 
A dívida da Câmara Munici-

pal de Paredes a 31 de Dezem-
bro de 2014 é 1,5 vezes superior 
à média da receita cobrada nos 
três últimos exercícios. Não é 
fácil obter tal desequilíbrio, 
mas foi conseguido. Que nin-
guém tire o mérito a este 
executivo!

As medidas a implementar 
são mais ou menos as mesmas 
que se afiançaram executar 
quando se pediram os anterio-
res 20 milhões, mas isso não in-
teressa nada. O importante é 
que os credores acreditem que 
agora, agora, desta vez… é a 
sério!

Nem que para isso, seja pre-
ciso efetuar uma lista dos ativos 
imobiliários municipais passi-
veis de serem alienados, cons-
tando dessa lista: o Edifício da 
Academia de Musica de Pare-
des, o Edifício do “EMAUS”, 
o Edifício do Horto Municipal, o 
Terreno -  Instalações do 
“EMAUS”, os Terrenos destina-
dos ao Parque de Campismo de 
Aguiar de Sousa, outros Terre-
nos e vários Edifícios de Escolas 
e Jardins Escola. Está tudo lá, no 
estudo do consultor que tam-
bém é consultor de quem tem o 
carimbo.

Não está previsto, o que nos 
sossega, vender o Parque José 
Guilherme e o naming do edifí-
cio camarário. Valha-nos ao 
menos isso.

O CDS votou contra. Não 
podia ser de outra maneira. A 
maioria laranja avermelhada 
viabilizou o empréstimo. É evi-
dente que as dívidas têm que 
ser pagas. Mas atirar dinheiro 
para a fogueira não apaga o fo-
go. Pedir ao atual executivo que 
perceba isto talvez seja pedir 
muito

Câmara obrigada a faz   er  
plano de saneamento  financeiro

A gestão financeira da câmara é uma ilu-
são - parece que há mas não existe.

 A contratação deste crédito de 
20.000.000,00 de euros, com a assunção 
de um plano de liquidação trimestral de 
446.101,00 euros, isto na esperança que 
a Euribor se mantenha baixa durante os 
próximos 14 anos, vai ser um desastre, 
está a hipotecar em definitivo o futuro 
do concelho de Paredes.

Percebemos da necessidade de liqui-
dar as dívidas aos fornecedores, que 
aliás não devia existir. Parece que forne-
cer a câmara é atividade de risco... as fa-
turas não são pagas. 90% das faturas são 
de despesa corrente e de fornecedores 
habituais. Faturas vencidas de valor 
abaixo de 100 euros é interminável - há 
uma de 0,39 euros, abaixo de 1.000,00 
euros são centenas e isto não percebe-
mos. Atrasos no pagamento à caixa geral 
de aposentações, ao instituto de segu-

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

rança social ou a associações do conce-
lho são sinais de que nada funciona na 
câmara municipal.

Se sem o encargo de meio milhão de 
euros (valor que a câmara terá de pagar 
de 3 em meses pelo novo empréstimos 
de 20 milhões) a câmara não pagou a 
despesa corrente como vai ser possível 
pagar depois?

Esta gestão PSD da Câmara Munici-
pal de Paredes não sabe fazer nem o bá-
sico - gerir.”

O PS teve oportunidade de dizer em 
assembleia que gostava que todos os 
fornecedores recebessem como rece-
beu o consultor contratado para fazer 
um parecer a fundamentar o pedido dos 
20 milhões, este consultor recebeu 60% 
na entrega do parecer, recebeu 25% 
após a aprovação da Assembleia Muni-
cipal e os restantes 15% receberá após o 
visto do tribunal de contas…
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Ricardo Bessa, ar-
quiteto paisagista 
de Duas Igrejas, Pa-

redes, acaba de ver um 
projeto seu vencer o Pré-
mio Jovem Paisagista Ibe-
ro-Americano 2014.  O 
projeto vencedor é de três 
alunos na Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD), Nelson 
Soares, Ricardo Bessa e 
Sérgio Oliveira compõem 
este trio vencedor, com 
um projeto inovador de 
requalificação urbana. 

Tudo começou com um 
concurso de ideias para a 
Coreia do Sul, com o mote 
“Se o u l  Ur b a n  D e s i g n 
2013”, que contemplou a 
requalificação de uma zo-
na de autoestrada no cen-
tro da cidade de Seul, o 
objetivo era devolver o es-
paço verde à cidade e aos 
seus habitantes. 

No entanto, foi o Pré-
mio Jovem Paisagista Ibe-
ro-Americano 2014 que 
venceram com o projeto. 
Este prémio, promovido 
pelo Jornal Arquiteturas e 
pela Vibeiras, é a maior 
distinção em Portugal pa-
ra estudantes e profissio-
n a i s  d a  a r q u i t e t u r a 
paisagista. 

Paredense vence Prémio Jovem 
Paisagista Ibero-Americano 2014
Sucesso. O arquiteto paisagista Ricardo Bessa e a sua equipa foram distinguidos pelo projeto em que transformam 
uma zona de autoestrada em Seul, na Coreia do Sul, num corredor verde destinado às pessoas em espaço aberto.

Inês Pinto Correia | texto e fotos

Nelson Soares, Ricardo Bessa e Sérgio Oliveira

Vista Anfiteatro Vista Praça e Templo da Terra

DEvOlvEr 
A CIDADE àS pESSOAS

O jovem paredense este-
ve à conversa com “O Pro-
gresso de Paredes” e expli-
cou que a equipa viu neste 
projeto um estímulo pela 
sua inovação e por ser uma 
zona com elevada densida-
de populacional, uma vez 
que não existem ainda mui-
tos projetos dentro deste 
princípio. 

“Slow Down Seoul – ru-
mo à cidade permeável” é o 
tal princípio, o de transfor-
mar uma zona de passagem 
de carros, num parque que 
chame as pessoas a uma vi-
da mais desacelerada, numa 
cidade mais permeável ao 
Homem, aos espaços verdes 
e aos espaços sociais. 

Estes três arquitetos pai-
sagistas desenharam e pro-
jetaram então uma forma 
da autoestrada continuar a 
passar, mas de forma sub-
terrânea, chamando à su-
perfície espaços verdes e 
pessoas. Que inclui áreas 
residenciais, um complexo 
de distribuição, o parque li-
near, corredores verdes, 
hortas urbanas, jardins de 
proximidade, pomares e 
praças. É essencial pensar 
não só no bonito, mas so-
bretudo na sustentabilida-
de e no equilíbrio ecológico. 
Pensam na salubridade e 
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Situacao atual

Vista geral

nos espaços agradáveis para 
as pessoas. 

Tiveram um enorme de-
safio: o não conhecer fisica-
mente a cidade de Seul, por 
isso utilizaram a ferramenta 
street view, que lhes permi-
tiu explorar cada pormenor 
da zona que iam projetar. 
Mas não passou só pelo estu-
do da área, foi ainda funda-
mental estudar a cultura, 
pois é disso que se fala quan-
do falamos em paisagem, ela 
deve respeitar os locais, as 
suas gentes e os seus hábitos. 
Por isso encontramos os cin-
co elementos da cultura 
oriental no Parque Linear 
Wu Xing: ar, água, terra, fogo 
e madeira. 

O projeto cria novas fren-
tes urbanas, o Parque é la-
deado por edifícios que per-
mitem a passagem de luz 
(em vez de prédios altos) e 
com zonas jardinadas nos 
telhados. Pensaram em cor-
redores verdes em várias es-
calas e com várias tipologias, 
ligando com corredores eco-
lógicos as zonas verdes que 
já existiam na cidade. 

Na área de cinco quiló-
metros, que é apenas uma 
pequena parte da cidade de 
Seul (equivalente à área de 
uma pequena cidade como 
Paredes), foram ainda colo-
cadas hortas, pensando as-
sim num espaço que tam-
bém seja produtivo. Uma 
forma de transformar este 
espaço numa cidade para o 
Homem e não para os carros 
ou cidade dormitório. Sendo 
o objetivo trazer pessoas ao 
espaço de forma confortável 
e acessível. 

O Parque Linear Wu Xing 
pretende ser um espaço para 
onde tudo possa fluir e de 
onde tudo vem. Daí a exis-
tência de locais com o tema 
dos cinco elementos orien-
tais, estas cinco áreas exis-
tem de forma fluída e inte-
gradas umas nas outras. 

Os cinco espaços são: o 
Jardim de Verão, o Jardim de 
Inverno, a Praça Terra, o Jar-
dim de Outono e o Jardim 
Primavera. Cada um dos es-
paços tem diferentes formas, 
esculturas e cores, sempre 
tendo em conta o tipo de ve-
getação que existe a oriente.

O que é um 
arquiteto 
paisagista?

arquitetura paisagista é a 
arte, a ciência e a técnica 
em ordenar a paisagem em 
função do Homem. Por pai-
sagem entende-se tudo o 
que o Homem consegue 
percecionar e o envolve. 
o arquiteto paisagista de-
senvolve o desenho e o 
conceito.
ricardo bessa acredita que 
começa a haver cada vez 
mais sensibilidade para a 
paisagem. destacando 
mesmo os profissionais de 
outras áreas, como os ar-
quitetos (civis), que come-
çam a ter a sensibilidade 
de integrar o trabalho do 
arquiteto paisagista nos 
seus projetos. 
defende desta forma que 
equipas multidisciplinares 
conseguem projetos mais 
credíveis e integrados.
a arquitetura paisagista é 
cada vez mais uma neces-
sidade das cidades moder-
nas, uma vez que vão des-
de o ordenamento até ao 
pormenor, num planea-
mento que contempla um 
trabalho muito sensível, 
“trabalhamos com seres 
vivos”, explica ao referir-se 
aos espaços verdes. É ne-
cessário conhecimento e 
pensar um espaço, não pa-
ra o amanhã, mas para da-
qui a 20 anos. 
deixa ainda o alerta para o 
mau estado de árvores nas 
nossas cidades, o que de-
monstram a falta que faz 
um paisagista acompa-
nhar os espaços verdes 
nos municípios.

prémIO fuNCIONA COmO 
EStímulO prOfISSIONAl

A equipa também é em 
parte o segredo deste sucesso, 
já trabalham juntos há vários 
anos, conhecem bem as po-
tencialidades de cada um, 
sabem-nas trabalhar e com-
plementar entre si. O Ricardo 
destaca-se no planeamento e 
corredores verdes, já Sérgio 

tem a sua maior potencialida-
de no espaço público/ urba-
no, enquanto que Nelson é 
uma mais-valia em estradas, 
patrimónios e ruas. 

Conhecem-se há 10 anos, 
por isso foi fácil reunir as me-
lhores valências de cada um e 
acreditar num projeto que 
seria vencedor. 

Deste prémio retiram a 
lição de que é possível fazer 
sempre mais. Ricardo Bessa 
explica que tiverem de ser 
arrojados para pensar neste 
projeto e para conseguir 
vencer o prémio. Defende 
que é necessário criar cida-
des semelhantes a esta, 
uma vez que as cidades es-
tão cada vez mais densas e 
menos verdes.

Com este prémio existe 
um claro reconhecimento do 
trabalho dos arquitetos pai-
sagistas e a equipa que inclui 
o paredense, mostra assim 
que o conceito é vendável, e 
replicável, dada a capacidade 
de trabalho e qualidade deste 
grupo. 

Profissionalmente esta vi-
tória tem extrema importân-
cia para Ricardo, Sérgio e Nel-
son, que mostram assim a sua 
capacidade de trabalho, uma 
vez que têm tido feedback 
muito positivo e o seu projeto 
é agora reconhecido pela 
qualidade. Acreditam que irá 
despertar algumas consciên-
cias e que isso lhes pode tra-
zer algo de futuro. 

Quando falamos de futu-
ro, Ricardo Bessa, é muito in-
cisivo, o seu passará sempre 
por Portugal, admite no en-
tanto trabalhar em projetos 
no estrangeiro, mas não colo-
ca a hipótese de emigrar o seu 
talento. 
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Em Baltar a escola está 
para além da sua fron-
teira e tem um Clube 

de Andebol federado. Ao to-
do com 112 atletas divididos 
entre quatro escalões, de fe-
mininos e masculinos, o que 
dá um total de oito equipas a 
competir. 

Existem já dois polos de 
formação em Cete e em Gan-
dra, onde os alunos do 1.º ci-
clo têm vindo a treinar a mo-
dalidade, para agora integrar 
a competição. 

António Aguiar, diretor do 
Agrupamento de Escolas de 
Baltar, explica que este mega 
agrupamento inclui desde o 
jardim-de-infância ao se-
cundário, surgindo a ideia de 
ocupar esses alunos fora da 
escola com atividades des-
portivas. Pensaram em vá-
rias modalidades, mas como 
o futebol já predomina e por-
que o professor Pedro Vas-
concelos é um entendido em 

Andebol em Baltar acaba  
por ser também uma questão social
Desporto. O Clube de Andebol do Agrupamento de Escolas de Baltar surgiu há quatro anos, conta já com mais de 100 
atletas e tem vindo a ser uma ferramenta fundamental para a formação destes jovens. 

Inês Pinto Correia | texto e fotos

andebol, avançaram com 
este projeto há quatro anos 
atrás. 

É uma forma de estímulo, 
de alimentar o ego dos mais 
novos e de os tirar da rua, ex-
plica António Aguiar. Explica 
ainda que as escolas têm as 
infraestruturas (recursos hu-

manos e instalações) neces-
sárias para poder oferecer 
algo mais do que apenas o 
desporto escolar. 

O início deste percurso foi 
sinuoso, porque faltavam os 
equipamentos e o transpor-
te. E desde logo e até hoje o 
papel dos pais tem sido fun-

damental, alguns assumem a 
coordenação, outros garan-
tem o transporte. 

O diretor do agrupamen-
to acredita que é uma missão 
da escola estar para além da 
sua atividade natural, explica 
que esta missão é ainda mais 
especial numa altura em que 
há dificuldades sociais, dar a 
oportunidade de ocupar os 
alunos com algo que lhes seja 
benéfico. Considera por isso 
que o Andebol em Baltar pas-
sa por ser uma questão social 
para os mais novos.  

Como em tudo nos dias 
de hoje, a preocupação de fi-
nanciamento é fundamental 
para manter a continuidade 
de projetos a esta escala, des-
sa forma contam com patro-
cínios, alguns conseguidos 
pelos próprios pais, assim 
como são as famílias que 
contribuem com uma pe-
quena quota. Têm ainda ao 
seu dispor as verbas destina-
das ao desporto escolar e ao 
agrupamento, que se desti-
n a m  a  b o l a s  e 
equipamentos. 

O grande desafio acaba 

por ser os recursos humanos 
para orientar tão elevado nú-
mero de crianças. 

O clube de Andebol conta 
então com alunos dos 6 aos 
15 anos que competem nas 
categorias de bâmbis e minis 
a nível distrital, já em infan-
tis, iniciados e juvenis femi-
ninos a competição é nacio-
nal. Isto é, a competição é 
nacional, mas só jogam com 
equipas na região norte. 

Os treinos realizam-se 
nos dois pavilhões do agru-
pamento todos os dias entre 
as 18h30 e as 20h00. Já os jo-
gos, acontecem ao fim-de-
semana, numa média de oito 
jogos por fim semana. 

Pedro Vasconcelos, um 
dos professores responsáveis 
pelo clube, considera que 
têm condições excecionais 
para a prática do Andebol, 
desde o material até às 
instalações. 

Acreditam que o desporto 
é uma forma de promover o 
sucesso escolar, a disciplina e 
os objetivos presentes nas 
competições acabam por se 
refletir muito nos estudos. 

Dão mesmo um exemplo, 
que implementaram nos in-
fantis masculinos e que será 
replicado às restantes equi-
pas. Ou seja, cada aluno esta-
belece as suas próprias me-
tas e ao longo do ano letivo 
terá de as cumprir, caso não 
cumpra, não é excluído, mas 
terá penalizações, explicam 
ao “Progresso de Paredes”. 

Como clube federado es-
tão em competição apenas 
há quatro épocas, mas os re-
sultados positivos demons-
tram o sucesso desta iniciati-
va. Em 2014 sagraram-se 
campeões regionais de ini-
ciados femininos. Nos outros 
escalões todos (exceto inicia-
dos masculinos) terminaram 
na série A (no andebol as 
equipas competem em sé-
ries, conforme os resultados 
do torneio de abertura, ao 
longo da competição os ven-
cedores de série vão subindo 
ou descendo). “Nós não sen-
do os campeões regionais 
em todos os escalões, mas 
terminámos a jogar com os 
melhores clubes da Associa-
ção Regional do Porto”, disse 
Pedro Vasconcelos. 

Na parte social, existe ain-
da outra atividade que têm 
vindo a desenvolver por par-
te deste agrupamento de es-
colas, são as férias desporti-
vas, que funcionam como 
um auxílio aos pais nos me-
ses de verão. Este auxílio não 
vem só pela ocupação dos 
tempos, ou o acompanha-
mento, mas muitas vezes tor-
na-se essencial para a ali-
mentação de alguns alunos. 
Uma prova de que o agrupa-
mento de Baltar se preocupa 
com os seus alunos, para 
além das aulas e que não só 
fomenta o desporto, mas 
tenta estar presente para col-
matar algumas falhas que 
possam ter a nível social. 

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3367 - 27 DE FEVEREIRO 2015
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No passado dia 19 
de fevereiro o Tá-
v o l a  re c e b e u  e 

venceu o Valongo e venceu 
por 4-0 num encontro a 
contar para a 13ª Jornada 
do Campeonato de Ténis 
de Mesa da 2ª Divisão Na-
cional – zona norte. Os Ta-
voleiros apresentaram-se 
em grande nível e nos 4 jo-
gos efectuados, por mais 
não serem necessários, ga-
nharam 12 sets, apenas 

Quinzena de muitos 
jogos para o Távola
Ténis de Mesa. Equipa de Paredes mantém o segundo lugar no campeonato, da 
2.ª divisão Nacional – Zona Norte. Uma competição de levado grau de dificuldade.

Inês Pinto Correia | texto e fotos

notasdesportivas
DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite – 24.ª jornada
paredes 1 - 0 padroense 
o Paredes assumiu com garra a conquista dos pontos essen-
ciais para a sua manutenção. com apenas um golo, marcado 
por sousa aos sete minutos de jogo. Mantém-se em penúlti-
mo lugar com 21 pontos, os mesmos pontos da Ud Valon-
guense, que está fora da linha de despromoção. 

vila meã 1 - 1 Aliança de Gandra
a ocupar o 11.º posto da tabela com 33 pontos, o Gandra 
empatou fora com o Vila Meã. ismael inaugurou o marcador 
aos 3 minutos e o Gandra empatou aos 37, com golo de nan-
do. recebe o Paredes dia 1 de março.

Aliados de lordelo 2 - 0 Gens 
Joel e Poeira foram as estrelas do jogo, garantindo a vitória do 
aliados. a equipa de Lordelo está na 7.ª posição com 39 pon-
tos. na próxima jornada desloca-se ao Padrão da Légua. 

valadares Gaia 0 - 1 rebordosa
o rebordosa que tem o melhor marcador da divisão de elite, 
filipe carvalho com 14 golos marcados, é também a equipa 
do concelho que ocupa a posição mais cimeira: o quarto lu-
gar com 43 pontos. a diferença para o 3.º é de apenas um 
ponto, e dois para segundo classificado. 

1.ª Divisão - AF Porto – série 2 – 18.ª jornada
Caíde de rei 2 - 1 Sobrosa 
a equipa de sobrosa entrou no jogou a vencer aos 5 minutos, por 
nogueira, mas acabou por sair vencida. está assim no 5.º lugar a 
um ponto do nun’Álvares. 

Nun´Álvares 2 - 1 Atl. rio tinto
neves e Miranda foram os autores dos golos da equipa de recarei, 
que ditaram a vitória frente ao rio Tinto. o nun’Álvares está na 4.ª 
posição com 36 pontos. recebe o V. boa de Quires dia 1 de março. 

Baltar 0 - 2 vila Caíz
o Vila caíz marcou aos dois minutos, num lance que deixou dú-
vidas se a bola chegou a passar a linha de golo. Já perto do final 
do jogo a equipa da casa voltou a sofrer um golo. o baltar ocupa 
agora o 12.º lugar com 20 pontos. Joga com o sobrosa dia 1. 

2.ª Divisão - AF Porto – série 1 – 20.ª jornada
parada 1 - 0 Sobreirense 
as duas freguesias vizinhas debateram-se num jogo que esteve 0-0 
até aos 70 minutos, quando Loris desfez o empate a favor do Parada. 
o sobreirense está em penúltimo lugar com apenas 9 pontos, en-
quanto que o Parada está dois lugares acima, em 15.º com 22 pontos. 

futSAl
2.ª Divisão Nacional – Série B – 16.ª jornada
paredes 1 - 4 Desp. Ordem 
o Paredes mantém a 8.ª posição com os 16 pontos conquis-
tados. dia 28 de fevereiro joga com o aJab Tabuaço pelas 16 
horas, em Paredes. 

A.F. Porto – Divisão de Honra – 16.ª jornada 
fonte moura 6 - 1 Os romanos
os romanos mantêm-se na 8.ª posição, com 18 pontos, 
mesmo com esta derrota. 

PUB

consentindo 2 sets, frente a 
um adversário direto na lu-
ta pelos lugares cimeiros 
do campeonato.

Se à partida se previa 
um encontro equilibrado, 
uma vez que as equipas es-
tão muito próximas na ta-
bela classificativa e, na 1.ª 
volta, o jogo tinha termina-
do com uma vitória por 4-3 
do Valongo, no entanto, o 
Távola foi claramente su-
perior e arrecadou uma vi-
tória muito importante 
para as suas aspirações.

No sábado dia 21 de fe-

vereiro a equipa paredense 
viajou até Vila do Conde 
para  defrontar  o  Gui-
lhabreu, líder invicta do 
campeonato, e não conse-
guiu inverter a tendência 
tendo perdido por 4-1. O 
único ponto foi consegui-
do pelo par Nuno Pache-
co/Carlos Fagundes por 
3-1. Estes dois jogos leva-
ram a equipa paredense a 
manter o 2.º lugar num 
campeonato difícil.

De relevante ainda, a 
participação em Vila Real 
dos juniores tavoleiros, no 

domingo, dia 22 fevereiro, 
na 1.ª Edição do torneio 
transmontano, com a au-
sência do Pedro Daniel que 
ficou em reflexão. Também 
Gonçalo Ribeiro e José Pe-
reira ficaram aquém das 
expectativas, mas Nuno 
Pacheco atingiu uma exce-
lente posição, ficando no 
11.º lugar do torneio. No 
seu percurso, venceu todos 
os jogos até aos oitavos de 
final, onde foi derrotado 
pelo atleta do Setúbal José 
Francisco (que viria a ficar 
na 3.ª posição).
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No EnCanto nº 2 lan-
çamos várias per-
guntas: Quem foi o 

tesoureiro em causa? Quem 
era o secretário envolvido no 
desfalque? Quem mais fazia 
parte da conjura?

É curioso que por preven-
ção, cautela ou decoro, nas 
primeiras notícias sobre o 
caso escandaloso que vimos 
re-noticiando não se divul-
g a v a m  o s  n o m e s  d o s 
envolvidos.

Não por segredo, uma vez 
que em terra tão pequena co-
mo seria Paredes em 1933 
seguramente todos se co-
nheciam e todos conheciam 
os envolvidos.

Nota-se a preocupação: 
“Casa roubada, trancas à 
porta”. Os primeiros passos, 
prudentes, são de reorgani-
zação da casa, nomeando-se 
tesoureiro e secretário: Na 
sessão da Câmara de 19 de 
janeiro, em vez de contratar 
provisoriamente um tesou-
reiro, encarrega-se da tesou-
raria o amanuense, em co-
missão de serviço, Herculano 
Cunha leal, e para auxiliar 
nos serviços da secretaria foi 
contratado o cidadão Hernâ-
ni Pacheco Magalhães. Mais 
foi decidido adquirir um co-
fre para a tesouraria, do mu-
nicípio, visto a Câmara não 
possuir nenhum!

Dos nomes dos anteriores 
titulares, os implicados no 
desfalcado dinheiro da Câ-
mara, que nem cofre tinha 
para ser guardado, e por isso 
caíra nos seus bolsos, nada.

Nós queremos saber, mas 
também o queriam os con-
temporâneos, a ponto de ser 
publicada em 11/02/1933 a 
seguinte advertência. “Há 
muitas pessoas que, ancio-
sas, inquirem do que se passa 
na sindicância. Segreda-se, 
fala-se, insinua-se, inventa-
se … Haja serenidade! O ser-
viço que se está a proceder 
tem, naturalmente, de ser 
reservado até ao momento 

oportuno. E é demorado 
também. Basta dizer-se e, até 
é bom que se saiba, que a fal-
ta de escrituração vem já de 
1920!”

Quem não esperou foram 
as Juntas de Freguesia que, 
em palavras que hoje já não 
saberíamos escrever, quanto 
mais usar, fizeram no jornal 
em 26 janeiro, a seguinte MA-
NIFESTAÇÃO DE SOLIDA-
RIEDADE E APLAUSO ao Dr. 
Tomás Cardozo, Presidente 
da Comissão Administrativa 
da Câmara sindicante, por 
iniciativa de Alberto Moreira, 
Presidente da Junta de 
Recarei:

Atravessando-se como 
hoje, um momento de crise 
em todos os sectores da vida 
social, ainda as vontades 
mais poderosas e as energias 
mais fortes sentem-se por 
vezes ameaçadas pelo desa-
lento e desfalecidas pela 
deslealdade.

V. Exª veio dar uma nova 
orientação a toda a vida orgâ-
nica da Câmara procurando 
sobretudo fazer da política 
do município uma política 
de justiça e equidade, assu-
mindo e fazendo assumir a 
cada um as responsabilida-
des que lhe competirem.

A atitude tomada veio de-
monstrar de sobejo, o quanto 
o espírito de V. Exª é dotado 
dessa política de retidão. Há-
de, porém, ter-se já sentido 
ameaçado pelo desalento e, 
quem sabe, talvez pela 
deslealdade.

Conhecendo algum tanto 
quanto nestas ocasiões é ne-
cessário o conforto e incita-
mento, a Junta de Recarei re-
solveu pedir a todas as Juntas 
do concelho, para, em coro 
uníssono, proclamarmos 
aqui hoje, alto e em bom som 
de que protestamos a V. Exª o 
nosso incondicional apoio 
moral.

Ao lado de V. Exª, estare-
mos sempre dispostos a 
acompanhá-lo na luta a tra-

o En-Canto da história nº 3

A Sindicância à Câmara  
de Paredes em 1933

Comércio investe 2015

Numa altura em que as empre-
sas que projetam fazer al-
guns investimentos esperam 
e desesperam pela abertura 

de candidaturas a apoios comunitários no 
âmbito do novo quadro comunitário de 
apoio, abriram as novas candidaturas à 
medida Comércio Investe para 2015.

As candidaturas ao Comércio Investe 
foram abertas pelo Despacho do Governo 
nº. 1413/2015 de 11 de Fevereiro de 2015, 
e decorrem de 13 de fevereiro de 2015 a 27 
de março de 2015, para os projetos  
individuais.

Esta medida de apoio destina-se a to-
das as micro e pequenas empresas que 
tenham um espaço de venda ao público, 
com área inferior a 500m2.

Os apoios são de 40% a fundo perdido 
até um máximo de 35.000,00 Euros por 
candidatura. Ou seja, o investimento má-
ximo elegível por cada candidatura é de 
87.500,00 Euros.

 Os investimentos comparticipáveis 
são todos os investimentos na moderni-
zação do espaço comercial da empresa, 
tais como: aquisição de equipamento in-
formático e programas de gestão, câmaras 
de vídeo vigilância, alarmes, mobiliário 
para exposição dos produtos, uma página 
na internet, criação e registo de marca 
própria, obras de adaptação das instala-
ções (substituição de montras, divisórias, 
climatização, publicidade interior e exte-
rior), etc.

O regulamento da Candidatura está 
previsto no anexo à Portaria nº. 236/2013 

de 24 de julho. Vejamos um exemplo, para 
melhor perceber como funciona: uma 
empresa tem uma exposição de mobiliá-
rio e pretende fazer os seguintes investi-
m e n t o s  n a  m o d e r n i z a ç ã o  d a  s u a 
exposição:

Investir num Computador, numa im-
pressora e num programa para projeção 
de espaços e mobiliário a 3 dimensões- 
5.000,00 Euros mais IVA; Investir em Câ-
maras de Videovigilância e alarme- 
3.000,00 Euros mais IVA; Investir num 
balcão de atendimento ao público e es-
tantes para colocação de decorações- 
5.000,00 Euros mais IVA; Investir numa 
nova página na Internet, com vendas on-
line- 3.000,00 Euros mais IVA; Investir 
num estudo de decoração do interior da 
loja- 3.000,00 Euros mais IVA; Registo de 
uma marca própria- 1.000,00 Euros mais 
IVA; Requalificação da fachada da loja, 
com substituição de montas, colocação 
de toldos e reclamos publicitários no exte-
rior, e colocação de divisórias em pladur 
no interior da loja- 20.000,00 Euros mais 
IVA; Estudo de arquitetura para as obras a 
realizar ou Estudo do processo de candi-
datura- 3.000,00 Euros mais IVA; Certifica-
ção das despesas do projeto por TOC ou 
ROC- 1.000,00 Euros mais IVA; Esta candi-
datura previa um investimento total de 
44.000,00 Euros mais IVA. Como o apoio é 
um fundo perdido de 40% do valor do in-
vestimento, logo o apoio que esta empre-
sa iria receber será de 17.600,00 Euros.

Numa fase em que o mercado nacional 
atravessa ainda um período de grande re-
tração, a inovação dos espaços comerciais 
poderá ser muito importante para a dina-
mização comercial das empresas, pelo 
q u e  e s t e s  a p o i o s  n ã o  s ã o  d e 
desaproveitar.

Por
AlExANDrE  
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com
var contra todos aqueles que 
se quiserem opor à obra do 
engrandecimento do nosso 
concelho.

Nestas palavras vai conti-
do o melhor da nossa vonta-
de e tudo o mais que a nossa 
ignorância não sabe dizer.

A todos os presidentes de 
Junta que acederam ao nosso 
convite, manifestamos o 
nosso reconhecimento. À 
vossa aquiescência, Senho-
res, conquanto, nesta oca-
sião, nos venha penhorar 
muito, queremos contudo 
fazê-la reverter em toda a sua 
grandeza e homenagem de 
respeito, admiração, coope-
ração e lealdade, ao Dr To-
más Cardozo, Presidente da 
comissão administrativa da 
C â m a r a  Mu n i c i p a l  d e 
Paredes. 

Acrescentou António Ro-
cha, Presidente da Junta da 
Sobreira: Vimos manifestar a 
nossa maior admiração e re-
conhecimento pelo desvela-
do empenho e abnegado es-
forço que V. Exª tem demons-
trado publicamente na boa 
administração dos interesses 
gerais do nosso concelho, es-
tabelecendo-lhe a defesa le-
gítima de que ele tanto care-
ce, mormente nas salutares 
medidas de saneamento tão 
criteriosamente adotadas 
em benefício coletivo.

Que V. Exªs continuem 
inabalavelmente firmes, sem 
o mais leve desfalecimento, a 
admirável obra de ressurgi-
mento que, em tão boa hora 
encetaram, são os ardentes 
votos e o sentir geral desta la-
boriosa população, garantin-
do-se a mais franca e leal co-
laboração em tudo o que a 
Sobreira possa ser útil ao pro-
gresso e engrandecimento 
do Concelho e da Pátria.

E finalizam, desejando, 
Saúde e Fraternidade a Sua 
Excelência.

Brevemente, neste En-
Canto: Quem foi Maria do 
Sol?
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHA
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A cidade de Lordelo re-
cebeu mais uma vez 
o tradicional desfile 

de Carnaval. Treze carros 
alegóricos percorreram as 
ruas de Lordelo na tarde de 
dia 15 de fevereiro e nem o 
frio impediu a animação dos 
foliões. 

Desde a sátira política, a 
temas da atualidade até ao 
samba brasileiro, num casa-
mento entre o que é tradição 
em terras lusas e o carnaval 

Lordelo recebeu 
desfile de carnaval
Corso. Foliões animaram as ruas de Lordelo, cumprindo a 
tradição de Carnaval.

Inês Pinto Correia | texto e fotos de Veracruz. Na sátira os te-
mas preferidos foram a pri-
são de José Sócrates, assim 
como temas mais locais 
com críticas à Câmara Mu-
nicipal de Paredes, incluin-
do um carro dedicado ao 
aquecimento no Centro Es-
colar de Lordelo. Mas tam-
bém houve lugar para a es-
trela Violetta, que é o ídolo 
de milhares de crianças em 
todo o mundo, para uma 
alusão a Las Vegas, a Super 
Heróis e não esquecendo os 
vários grupos de bombos e 

como não podia faltar os reis 
do Carnaval. O ator Pedro 
Barroso foi o escolhido co-
mo rei, já a rainha, Andreia 
Silva, foi a vencedora de um 
passatempo da Associação 
Lordelo Lazer. 

É aliás, a cargo da Asso-
ciação Lordelo Lazer que es-
tá a organização do Carnaval 
mais conhecido do concelho 
de Paredes, que este ano in-
vestiu mais de 15 mil euros 
para que a tradição se man-
tenha e para conseguir atrair 
público à iniciativa. 
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15 de março | 16h00 
Programa Famílias: 
teatro 
“o prinCipezinho” 
pela companhia  
de teatro etc

4 a 28 de fevereiro
aUditÓrio exposição: 
ribeiro da silva
o português 
voADor

28 de fevereiro | 21h30 
aUditÓrio 
lançamento do livro:
ribeiro da silva
o português 
voADor
de José magalhães castela

Março, às terças | 10h30 
academia 
cinema
Aviões 
equipA De resgAte

3 de março | 15h00
academia 
cinema
os mAiAs

1 de março | 15h00 
anim’arte 
“miminhos, 
miminhos” 
de Kathie Fagundez

5 a 19 de março | 10h30 e 16h00 
Hora do conto 
“não tenho 
CAlor” 
de m. christina Butler e Gavin 
scott

7 a 31 de março
eXPosiÇÃo de PintUra 
“ser pessoA” 
de Pedro costa e adriano 
sousa. 

29 de março | 15H00 
anim’arte 
“o Coelhinho que 
não erA DA pásCoA”

AlorD biblioteCA 
muniCipAl De 
pAreDes

CAsA DA  
CulturA  
De pAreDes

AgenDA cULTURAL Do coNcELho  
DE PAREDES  /  mARço

5 e 19 de março  | 10h30 
BiBlioteca 
Histórias de encantar
A históriA DA  
árvore elvirA De  
sofiA pAtríCio DiAs

11 de março | 14h30 
academia 
ateliês: artes manuais
golA feitA  
De lã Com A  
téCniCA Dos tubos

12 e 26 de março | 10h30
BiBlioteca 
teatro de Fantoches
DepressA  
e bem não há quem

3 a 31 de março 
aUditÓrio 
exposição de fotografia:
olhAr e sentir
registos de almerindo loureiro

28 de março | 15h00
BiBlioteca 
Hora do conto
A históriA
DA árvore elvirA 

28 de março
aUditÓrio 

concerto
blinD zero  
20 Anos em ACústiCo

O auditório da fun-
dação A Lord rece-
beu no dia 14 de 

fevereiro o espetáculo 
óculos de Sol, pelo grupo 
de teatro Retorta,  de 
Valongo. 

Já com vários prémios 
ganhos na sua longa car-
reira, o grupo Retorta apre-
sentou em Lordelo, no dia 
dos namorados, a peça de 
teatro que junta os ingre-
dientes para um cocktail 
estereofónico.

São esses ingredientes a 
combinação de uma go-
vernanta difícil e intransi-
gente (mas deveras sen-
sual) e de uma viúva negra 
e autoritária, que bebe às 
escondidas; um irmão to-
lerante e apaziguador (que 
gosta de saldos e promo-
ções) e tempere, sem re-
ceios, com uma irmã es-
quecida, temperamental, 
que troca palavras e não 
gosta nada de tomar ba-
nho; uma rapariga ingé-
nua, doce, que caminha 
aos saltinhos, adora passa-
rinhos e música românti-
ca; um sacana do mais alto 
gabarito, porém irresistível 
e, ainda por cima, com so-
taque; uma adolescente 
perspicaz, leal e rápida co-
mo um tiro; uma solteiro-
na burlesca, com um sota-

que surpreendente e tem-
peramento gourmet; uma 
espanhola que se esquece 
de falar espanhol, que lê as 
cartas e adivinha umas ce-
nas; um enfermeiro tími-
do, poeta, sonhador e meio 
gago; e, por fim, um Padre 
faminto, atolambado e so-

bretudo muito cómico. 
“Envolva tudo muito 

bem; polvilhe com óculos 
de sol e um nadinha de 
óculos de ver”. Foi esta a re-
ceita para um momento 
bem passado, que animou 
o auditório da A Lord nu-
ma fria noite de fevereiro. 

óculos de Sol  
em cena na A Lord
Teatro. Retorta apresentou a peça óculos de Sol, uma 
comédia que animou Lordelo.

FicHA TÉcNicA:
Autoria, encenação e seleção musical: Laura Ferreira
Assistente de encenação: Elizabeth Trindade
Interpretação: Ana Cruz, Ana Sousa, Diana Pereira, 
Emílio Cruz, Hélio Rebelo, Joaquim Costa, Juliana 
Leite, Maria Fontes, Maria João Pereira, Núria Melo, 
Vítor Oliveira.
Cenografia: João Paulo Pereira
Figurinos: Paula Nogueira
Caracterização: Paula Galante, Mínia Fontes
Desenho e operação de som: Flávio Oliveira
Desenho e operação de luz: João Pereira
Design Gráfico: João Moreira, Nuno Sousa Pereira
Apoio à produção: Octávio Pereira
Género: Humor / Comédia
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os nossos Letrados - 31

No ano lectivo de 1887 para 1888 
frequentaram a Academia Poli-
técnica do Porto doze alunos da 
nossa região, com matrícula em 

31 cadeiras, entre 242 alunos abrindo a totalida-
de de 757 matrículas por cadeiras. [Amarante 3, 
Felgueiras 2, Marco de Canavezes 1, Paços de 
Ferreira 1, Paredes 3 e Penafiel 2].

Com matrículas nos anos anteriores: Albano 
Augusto de Oliveira, Alexandre Carneiro Geral-
des da Silva Moreira, Belarmino Baptista Vas-
concelos, Carlos Augusto Teixeira Babo, Eduar-
do Augusto Soares de Freitas, Joaquim José Pin-
to, Joaquim de Sousa Brandão e José da Cunha 
Rola.

E ainda: Acácio Umbelino Pereira da Silva, 
filho de Eduardo Augusto Pereira Barbosa, natu-
ral de Santa Eulália, concelho de Paços de Fer-
reira; António Gomes Duarte, filho de José Antó-
nio Gomes Duarte, natural de Pinheiro, conce-

Por
mAtEuS GAStãO 
DA pENhA 

lho de Aguiar de Sousa [Paredes]; Frederico 
Leite Pereira de Melo, filho de José Leite Pereira 
de Melo, natural de Penafiel e Torquato Ernesto 
Leite Brochado, filho de Afonso Augusto Cardo-
so Brochado, natural de São Pedro de Ataíde, 
concelho de Amarante. 

Foram condiscípulos dos nossos conterrâ-
neos: Augusto Pereira Nobre, D. Aurélia de Mo-
rais Sarmento e D. Laurinda de Morais Sarmen-
to e Ricardo Severo da Fonseca Costa, já referi-
dos. E iniciou os seus estudos na Academia 
António Augusto da Rocha Peixoto, filho de An-
tónio Luís da Rocha Peixoto, natural da Póvoa 
de Varzim.

No ano lectivo de 1888 para 1889 matricula-
ram-se na Academia Politécnica dez alunos da 
nossa região, em 24 cadeiras, num total de 220 
alunos. [Amarante 1, Felgueiras 3, Marco de Ca-
naveses 1, Paços de Ferreira 1, Paredes 1 e Pena-
fiel 3].

Com matrículas nos anos anteriores: Acácio 
Umbelino Pereira da Silva, uma vez; Albano Au-
gusto de Oliveira, quatro vezes; Alexandre Car-
neiro Geraldes da Silva Moreira, duas vezes; 
Eduardo Augusto Soares de Freitas, duas vezes; 
Joaquim José Pinto, duas vezes; Torquato Ernes-
to Leite Brochado, uma vez e João Luís de Maga-
lhães, também uma vez… em 1885.

Albano Augusto de Oliveira, de Recarei, fre-
quentou a Academia durante cinco anos, de 
1884 a 1888. Depois foi para a Escola Médico-
Cirúrgica do Porto onde se formou em 1898! [ver 
‘O Dr. Albano’, O Progresso de Paredes, 8 de No-
vembro de 2013].

Matricularam-se pela primeira vez: Henri-
que de Barbosa Mendonça, filho de Luís de Bar-
bosa Mendonça Pinto de Magalhães Alpoim, 
natural de Rande, concelho de Felgueiras; Jacin-
to Teixeira de Sousa Leite, filho de Gaspar Teixei-
ra Leite, natural da Várzea, concelho de Felguei-
ras e Miguel Carlos Moreira, filho de António 
Carlos Moreira, natural de Fonte Arcada, conce-
lho de Penafiel. 

Neste ano lectivo o corpo docente da Acade-
mia foi enriquecido com dois novos professo-
res: Vitorino Teixeira Laranjeira, Bacharel em 
Matemática e Aarão Ferreira de Lacerda, Dou-
tor em Filosofia. 

O Dr. Vitorino Teixeira Laranjeira, filho de 
João Teixeira Laranjeira e Maria do Sacramento, 
nasceu na freguesia de S. Gonçalo, em Amaran-
te, a 21 de Março de 1855 e faleceu a 13 de Feve-
reiro de 1934. O doutor Aarão (Vila Nova de Pai-
va, 1863 - Porto, 1921) frequentou depois a Esco-
la Médico-Cirúrgica do Porto onde se licenciou 
em 1905.

A Academia Politécnica do Porto que no ano 
lectivo de 1877 para 1878 tinha doze cadeiras 
[Os nossos letrados n.º 27], foi introduzindo no-
vas matérias e dez anos passados já tinha 
dezoito: 

A cadeira de Química foi desdobrada em 
duas (inorgânica e orgânica). 

Geometria descritiva: 1.ª parte - Geometria 
descritiva e projectiva; grapho-estática. 2.ª par-
te - Aplicações de geometria descritiva.

Mineralogia; paleontologia e geologia.
Resistência dos materiais e estabilidade das 

construções. Materiais de construção. Resistên-
cia dos materiais. Grapho-estatística aplicada. 
Processos gerais de construção.

Hidráulica e máquinas: curso bienal. 1.º ano: 
Hidráulica. Máquinas em geral. Máquinas hi-
dráulicas. 2.º ano: Termodinâmica; máquinas 
térmicas. Motores eléctricos. Máquinas diver-
sas. Construção de máquinas.

Construções e vias de comunicação: curso 
bienal. 1.º ano: Edifícios. Abastecimento de 
águas e esgotos. Hidráulica agrícola. Rios e ca-
nais. Portos de mar e faróis. 2.º ano: Estradas. 
Caminhos-de-ferro. Pontes.

Montanística e docimasia: curso bienal. 1.º 
ano: 1ª parte - Docimasia; 2.ª parte - Metalurgia. 
2.º ano - Arte de minas.

Na saída da última edição, em que, 
como o Indiscreto gosta, estalou a 
polémica escrita entre dois con-

terrâneos nossos, o repórter do Indiscreto 
andou por aí infiltrado nos cafés, e consta-
tou que o assunto do dia em todo o conce-
lho tem sido a grande dificuldade etimoló-
gica dos paredenses em distinguir entre 
“Gandra”, “grande” e “Gandre”, como pode-
mos verificar. 
- “É Obra Grande” – diz o João, ao ler o Pro-
gresso de Paredes.
- “Obra Gandre?” - perguntou o Paulo.
- “Obra em Gandra! – percebeu Rui Pica Es-
pinho, surdo como uma porta – Então deve 
ter a ver com o Milhãomanel, que é varre-
dor e é de lá.
- “Qual das obra em Gandra?” - volveu o 
Paulo, espantado e confuso. 
- “A que propósito escreves isto? Lá porque 
em Gandra existem ‘gandres’ obras, que 

tem isso a ver com o Milhãomanel?” – diz o 
João.
O Indiscreto conseguiu, como sempre, sa-
ber que o Milhãomanel ficou chateado por 
Rui Pika Espinho ter adivinhado que ele 
queria associar o seu nome à nova rotunda 
à beira da Ponte da Pica, uma vez esta ainda 
não tem nome. E terá mesmo confidencia-
do que Rui Pika Espinho é um invejoso e 
que queria que a rotunda ficasse com o seu 
nome ou mesmo com um busto seu, ao 
que Milhãomanel terá dito alto e em bom 
som:
- “Ele nem é de Gandra! Esta obra é tão ad-
mirável, grande e grandiosa, que todos pa-
ram para ver, até mesmo os da junta que só 
ambicionam ser eles no futuro a tratar de 
tão encantadora rotunda e até já treinam 
para isso! Mas a justa homenagem será fei-
ta a mim com a colocação do meu busto no 
centro!”, e não será a câmara a pagar.

obras em Gandre(a)… ou nem vê-las?

ADvErtÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. O seu conteúdo não traduz 
qualquer afirmação que seja verdadeira.
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Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodeParedes" apresenta sentidas condolências

faLeceU

DAviD Coelho Jorge
Faleceu no dia 19 de fevereiro, com 66 anos. 
Natural de Baltar e residente na freguesia de 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Irene da 

Costa Leite.  

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do 
seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes 
manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A Família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes 
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, 9 Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

faLeceU

JoAquim ribeiro DA silvA
Faleceu no dia 19 de fevereiro, com 84 anos. 

Natural e residente em Baltar, Paredes. Era ca-

sado com Emília Francelina Nunes das Neves.  

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-

decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 

se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do 

seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes 

manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 

falta involuntariamente cometida.

A Família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes 
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, 9 Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

faLeceU

JoAquim bArbosA  
De AnDrADe roChA
Faleceu no dia 20 de fevereiro, com 76 anos. 
Natural de Cete e residente na freguesia de 

Baltar, Paredes. Era casado com Maria Eglantina Nogueira 
de Sousa. 

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do 
seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes 
manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, 9 Pedrouços  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

faLeceU

mArgAriDA De sousA
Faleceu no dia 14 de fevereiro, com 90 anos. Natu-

ral e residente na freguesia de Baltar, Paredes. Era 

viúva de Joaquim de Campos.  

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-

decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 

se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do 

seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes 

manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 

falta involuntariamente cometida.

A Família

Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes 
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, 9 Pedrouços  

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

faLeceU

mAriA JúliA  
nogueirA bArbosA
Faleceu no dia 10 de fevereiro, com 90 anos. Natu-
ral e residente na freguesia de Vandoma, Paredes. 

Era viúva de Américo Nogueira da Rocha. 

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia do 
seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes 
manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, 9 Pedrouços  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

faLeceU

fernAnDA gomes ferreirA
Faleceu com 69 anos, no dia 8 de fevereiro. 

Natural de Guilhufe, Penafiel e residente em 

Paredes. Era casada com Fernando Bessa.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa e sua restante família vêm por este meio, ex-

tremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fa-

zerem 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.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

faLeceU
gAspAr José CAbrAl  
De mAgAlhães e menezes 
Faleceu com 89 anos, no dia 20 de fevereiro. Natural e resi-
dente em Castelões de Cepeda, Paredes. Era viúvo de Maria 
Luísa Vieira Casal Menezes. 

AGRADECIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, agrade-
cer 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 involuntaria-
mente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

faLeceU

José bArbosA 
moreirA DiAs
Faleceu com 81 anos, no dia 5 de fevereiro. Na-

tural e residente em Paredes. Era viúvo de Sofia 

Joaquina Moreira Teles.

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, pedin-

do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

faLeceU

José António  
DA silvA pereirA
Faleceu com 52 anos, no dia 11 de fevereiro. 
Natural e residente em Paredes. Era casado com 

Margarida Augusta Teixeira Caetano Pereira.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa e restante família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente, 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 involun-
tariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

faLeceU

luís D’águiA pinho bArbosA
Faleceu com 85 anos, no dia 5 de fevereiro. Na-

tural de Bitarães, residia em Paredes. Era viúvo 

de Maria de Jesus Ferreira Durães.

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, pedin-

do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

faLeceU

ArmAnDo DiAs gomes
Faleceu no passado dia 12 de fevereiro com 84 anos. 

Natural da freguesia de Vilela, residia na freguesia de 

Sobrosa, Paredes. Era casado com Sana Masilo.  

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 do 

seu ente querido Armando, ou que de outra forma lhe mani-

festaram o seu apreço. 

Funerária Val de Sousa, Lda. (Gerência de José Paulo Couto – Vilela, Paredes) 
Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

faLeceU

Abel Coelho
Faleceu no dia 14 de fevereiro com 82 anos. Na-
tural e residente em Lordelo, Paredes. Era viúvo 
de Maria Alice Martins da Costa.

AGRADECIMEnTO
Seus filhos, noras, genros, netos e restante família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e ami-
zade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 
– Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

Abílio mArtins Dos sAntos
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 81 anos. 
Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria Alice Ferreira Lopes.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filho, nora, netos e restante 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 fune-
ral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto) 
– Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

AmériCo moreirA Coelho
Faleceu no dia 24 de fevereiro com 79 anos. 
Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria Rosa Martins de Bessa.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filhos, netos e restante 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 fune-
ral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do Couto)  
– Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

mAriA DA glóriA moreirA De sousA
Faleceu no passado dia 13 de fevereiro com 85 
anos. Natural de Gondalães, residia na freguesia 
de Vilela, Paredes. Era solteira e mãe de José 

Francisco Moreira de Sousa.  

AGRADECIMEnTO
Seu filho, netos e demais família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados, e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram 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 da sua ente querida Maria da Gló-
ria, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu apreço. 

Funerária Val de Sousa, Lda. (Gerência de José Paulo Couto – Vilela, Paredes) 
Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

faLeceU

JúliA De sousA
Faleceu no dia 20 de fevereiro, com 86 anos. Na-
tural e residente na freguesia de Beire, Paredes. 
Era viúva de Manuel Ferreira Neto.

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, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes 
Gerente Fernando Santos 
255782338 - 919740349

faLeceU

mAriA ADelinA monteiro ferreirA
Faleceu com 74 anos, no dia 29 de janeiro. Natu-

ral e residente em Mouriz, Paredes. Era viúva de 

Agostinho da Rocha Pinto. 

AGRADECIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 

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

que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedin-

do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

faLeceU

rui AlexAnDre  
moutinho russo CArmonA
Faleceu com 61 anos, no dia 12 de fevereiro. Na-
tural de Angola, residia em Paredes. Era casado 

com Eva Alves da Silva Carmona.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa e restante família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pes-
soalmente, 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 involun-
tariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes



23Sexta-feira 27 de Fevereiro de 2015  oprogressodePAREDES

necrologia

faLeceU

AnA moreirA nunes
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 86 anos. 

Natural de Madalena e residente em Besteiros, 

Paredes. Era solteira.

AGRADECIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibiliza-

da e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-

cer 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.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

faLeceU

JoAquim gomes serrA
Faleceu no dia 17 de fevereiro com 83 anos. 

Natural de Navais, Póvoa de Varzim e residen-

te em Lordelo, Paredes. 

AGRADECIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibiliza-

da e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-

cer 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.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho 

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

faLeceU

mAriA fernAnDA peixoto 
monteiro De AguiAr sArDoeirA
Faleceu no dia 14 de fevereiro com 62 anos. Na-
tural de Cedofeita, Porto e residente na Suíça. 

AGRADECIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada 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 na inumação das 
cinzas em Paredes, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho 
(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

CArolinA freire bArbosA
Faleceu no dia 12 de fevereiro com 77 anos. 
Natural de Beire e residente em Paredes. Era 
viúva de Luís Neves da Rocha.

AGRADECIMEnTO
Seus filhos, noras, genros, netos e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade 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.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho 
(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

José fernAnDo DA roChA ribeiro
Faleceu no dia 22 de fevereiro com 83 anos. Natu-
ral e residente na Madalena, Paredes. Era casado 
com Maria Albertina Ribeiro de Sousa Rangel.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filha, genro, neto, bisneto e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibi-
lidade 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 falecimen-
to e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que será celebrada missa de 
7.º dia pela sua alma; sábado, dia 28, pelas 18 horas na igreja 
da Madalena. Antecipadamente expressam o mais profundo 
reconhecimento a todos quantos os honrem nesta eucaristia. 
A família

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

zeferino moreirA pACheCo
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 78 anos. Na-

tural e residente em Lordelo, Paredes. Era solteiro. 

AGRADECIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

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

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 

do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer 

falta involuntariamente cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

DiAmAntino moreirA mArques
Faleceu no dia 23 de fevereiro com 96 anos. 
Natural de Vila Cova de Carros e residente em 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Amélia 
Moreira Ribeiro.

AGRADECIMEnTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 
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 funeral, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho 
(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeceU

mAriA fátimA moreirA bArbosA
Faleceu no dia 20 de fevereiro com 74 anos. 

Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 

casada com António Ferreira Carneiro.

AGRADECIMEnTO
Seu marido, filhos, netos e restante 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 fale-

cimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 

involuntariamente cometida.

A família

Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

muito importAnte

Então faça-o quanto antes...
Venha visitar-nos na

Praça capitão torres meireles, 30 - 2.º andar - sala B | 4580-873 PAREDES
Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

ou então no multibanco por transferência bancária para o niB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?
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ficha 
técnica

Serviço Buffet
Início do Jantar - 20h30m
Salgadinhos, Saladas Simples e Compostas.
Creme de Castanha com Canela.
Rolinhos Escalfados com Molho de Ameijo e Pure de Cenoura.
Lombinhos de Porco com Molho de Alecrim e Arroz à Grega.
Frutas e Doces.
Vinhos, Refrigerantes e Água Mineral.
Café.

Após a maia noite - taça de Espumante com Brigadeiro
Música ao Vivo – Batista Compê
DJ – Deejay DU
Contactos para reservas -  255 781 521/22 * 915 934 997
www.paredesdesignhotel.com

Dia Internacional da Mulher
Festejamos dia 7 de Março, Sábado


