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A equipa de Polo Aquático 
do Paredes Rota dos Mó-
veis conquistou o primeiro 
título de campeão nacio-
nal da sua história, após 
vencer o Fluvial Portuen-
se no segundo jogo do 
play-off do campeonato. 
Os atletas foram recebi-
dos em clima de grande 
festa no centro da cidade 
e esperam agora conse-
guir a dobradinha e trazer 
a Taça de Portugal para 
Paredes. 

A equipa do Paredes de Polo Aquático conquistou primeiro título da sua história

Campeões nacionais

O coveiro de Lordelo 
morreu soterrado quando 
carregava terra de uma 
sepultura para outro local 
do cemitério. Daniel Silva 
aproximou demasiado a 
máquina de transporte de 
materiais que conduzia de 
uma ravina e caiu de uma 
altura de cerca de três 
metros. Os colegas ainda 

Tragédia em Lordelo

tentaram ajudá-lo, mas não chegaram a tempo de 
evitar a tragédia.

Bombeiros de Lordelo festejaram 44.º aniversário

Cadastro predial do concelho arranca em junho

Maternidade do Padre Américo pode não fechar

Cooperativa A Lord celebrou 81 anos

Elisa Ferreira visitou escola de Vilela
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É apropositada a expressão de Paulo Portas 
sobre o que denominou de “cisma grisalho” 
que desfila de forma despudorada por tudo 

quanto é lado, o que leva até mesmo os mais con-
fiantes e decididos a correr riscos para inverter as 
injustiças, a cair na tentação de ter medo de não ter 
futuro e, assim, a não poder influir sobre o mesmo 
por estarem impedidos de dispor dos meios bas-
tantes para o percurso necessário ao atingimento 
das metas.

É natural que toda a sociedade anseie por 
justiça social, cabendo à economia, no âmbito do 
desenvolvimento do país, dar resposta concreta às 
famílias que mais precisam de apoio, sendo que 
esta terá de virar-se cada vez mais para a satisfação 
da sociedade para a garantia plena da subsistência, 
ou seja, uma economia humanizada que permita a 
todos a obtenção de rendimentos que lhes garantam 
uma vida digna, em que não sejam só os ricos a 
contar e a encher o bucho. 

Para que tal aconteça, é necessário cortar cerces 
as algemas que impedem o crescimento do país, já 
que sentimos o Estado fechado para os mais frágeis 
e as portas escancaradas para os mais poderosos. É 
urgente acordar as reformas estruturais, tão faladas 
mas nunca implementadas. Não restam dúvidas 
sobre a circunstância de que os países das exceções 
cada vez mais caminha em paralelo com os dramas 
humanos do país real, embora por ele caminhem, 
não para ouvirem o povo mas para lhe dizerem o 
que pretendem obter: continuar a “comer cherne”, 
ainda que para isso tenham de fazer contorcionismo 
em todos os congressos, “universidades veranean-
tes” ou feiras de ocasiões. 

Claro é que cada vez mais nos vemos “cismá-
ticos” na esperança que “a coisa” mude, e que a 
mudança se opere com a maior urgência possível. 
Devia, para bem de todos, ser para já!

Mas na “ordem do dia” está a questão do “cis-
ma grisalho”, tão apregoado de forma irreversível 
dita, e que tão em prática se encontra. 

Na antiguidade, já os gregos andavam, e ainda 
andam, como nós, à volta com o seu, deles, skisma, 
“separação, divisão”, com a sinonímia de “capricho, 
conjetura e preconceito”, que é, entre mais: “cortes 
das pensões, da assistência na saúde, aumento de 
idade para reforma, etc”. 

Dos gregos passou o étimo e o conceito para 
os latinos, especialmente através da Igreja, com o 
schisma – atis, donde nos coube o cisma e o grisalho 
por se reportar a “velhos”, o preconceito!, sendo 
que o doente mais barato é o que morre grisalho 
ou ainda não tanto. 

Mas caricato, mesmo, pode ser o que estará para 
vir: as estatísticas da sinistralidade alertam que a maio-
ria dos acidentes viários acontece com idosos, o mesmo 
sucedendo com os peões. As estatísticas são coisa fria. 
Não se vê que com o envelhecimento da população, 
por falta de natalidade, teria de ser assim!

Alternativa será a melhoria das vias de circula-
ção, da sinalização, da pintura atenta das passadei-
ras, dos sistemas de semáforos, arranjos de passeios, 
etc. E, talvez, mais importante é ser o médico de 
família a passar os atestados para renovação das 
cartas de condução, para que estes deixam de ser 
comprados em médico que nunca viu os candidatos 
em lado algum. 

Aliás, as seguradoras deveriam ser as mais 
interessadas em resolver este assunto, até porque, 
em muitos casos, os acidentes teem muito a ver com 
os desleixos das autarquias. 

Cismativos acerca 
da “cisma grisalho”

No passado dia 11 de maio a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lordelo reuniu diversos represen-
tantes de autarquias, associações e organizações para assina-
lar os 44 anos de existência.  
O programa de comemoração do 44.º aniversário da institui-
ção contou com a entrega de distinções honoríficas ao quadro 
de honra, a tomada de posse do novo adjunto de comando e 
a entrega e bênção de cinco novas viaturas da corporação.  

Associação Humanitária recebeu cinco novas viaturas

Bombeiros de Lordelo
comemoraram 44 anos

Helena Nunes

As cinco novas viaturas da corporação dos bombeiros de Lordelo

O vereador Manuel Fernando Rocha passando revista aos bombeiros

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lorde-
lo, fundada a 11 de maio de 1970, 

tem desenvolvido, ao longo dos 44 anos 
de vida, um notável trabalho junto da 
população. 

Com mais de quatro décadas de 
história a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Lordelo reu-

niu, no dia em que assinalou o seu 44.º 
aniversário, todos os elementos da cor-
poração, representantes de associações 
e organizações do concelho para as ceri-
mónias de comemoração do aniversário 
da AHBVL. 

O programa teve início pelas 9 horas 
com a receção às entidades, seguindo-se a 
tomada de posse ao cargo de Adjunto de 

Comando de Bruno Leal. A par da toma-
da de posse do novo adjunto de comando 
dos Bombeiros de Lordelo, 24 elementos 
da corporação foram promovidos, 8 à 
categoria de bombeiro de primeira, um 
à categoria de bombeiro de segunda e 
16 estagiários promovidos a bombeiro 
de terceira. 

Ainda antes dos discursos de praxe 
dos responsáveis pela AHBVL foram 
atribuídas distinções honoríficas a di-

versos elementos do Quadro de Honra, 
nomeadamente ao chefe António Silva, a 
quem foi atribuído o crachá de ouro, três 
medalhas de ouro de serviços distintos 
aos Chefes António Coelho, António 
Manso e ao subchefe Augusto Silva. 

Também presente nas comemo-
rações dos 44 anos da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários 

de Lordelo esteve a Liga de Bombeiros 
Portugueses que atribui a medalha de 
serviços distintos à Fundação A Lord, pela 
sua contribuição e apoio à corporação de 
bombeiros de Lordelo ao longo do ano, 
nomeadamente na aquisição de uma nova 
ambulância de socorro, uma das cinco via-
turas que foram entregues à corporação. 

Bombeiros de Lordelo 
recebem cinco
novas viaturas

Como prenda de aniversário os Bom-
beiros Voluntários de Lordelo receberam 
cinco novas viaturas, três delas oferecidas 
à corporação. A par da Fundação A Lord 
que ofereceu uma nova ambulância de so-
corro, avaliada em 62 mil euros, também a 
câmara municipal de Paredes e a empresa 
AM Classic presentearam a instituição 
lordelense com novas viaturas. 

A câmara ofereceu um camião Volvo 
FM 12 que era utilizado no transporte 
de contentores do lixo e que será trans-
formado num Veículo Tanque de Gran-
de Capacidade (VTGC) logo que haja 
disponibilidade financeira da parte da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo para desbloquear 
cerca de 60 mil euros para a transformação 
do veículo. A empresa de mobiliário AM 
Classic entregou à AHBVL uma Nissan 
Navarra que será utilizada para serviços 
administrativos. 

Em dia de aniversário foram apre-
sentadas as duas viaturas de transporte 
de doentes, que custaram cerca de 40 mil 
euros, (ABTM) e um reboque de apoio 
adquiridos pela própria associação. 

Após a homenagem no cemitério local 
aos bombeiros falecidos decorreu uma missa 
solene na igreja matriz de Lordelo, celebrada 
pelo padre Rui, que no final benzeu as novas 
viaturas que integram agora a frota automó-
vel da corporação de Lordelo. 

Com o regresso ao quartel e após um 
desfile apeado e motorizado pelo centro 
da cidade o aniversário terminou com 
um almoço convívio que reuniu toda a 
corporação e as entidades convidadas para 
a cerimónia.  
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Um funcionário da junta 
de freguesia de Lordelo 
morreu soterrado, no 
passado dia 14 de maio, 
quando trabalhava com 
dois colegas no cemité-
rio local. Daniel Silva, 
de 48 anos, estava a 
transportar terra de uma 
sepultura recentemente 
aberta para outro local 
do cemitério quando a 
máquina de transporte 
de materiais que condu-
zia caiu de uma peque-
na ravina esmagando o 
trabalhador. 

Daniel Silva estava a trabalhar no cemitério quando caiu de uma ravina

Coveiro de Lordelo morre soterrado

Helena Nunes|texto/fotos

O incidente aconteceu perto 
das 15 horas. Daniel Silva, 
coveiro da junta de fregue-

sia de Lordelo, estava a trabalhar 
no cemitério local, juntamente com 
dois colegas. Tinham acabado de 
abrir uma sepultura e Daniel esta-
va a transportar a terra para uma 
zona do cemitério em obras num 
Dumper, um veículo de transporte 
de materiais. 

Ao volante da máquina o 
funcionário da junta de freguesia 
dirigiu-se para o exterior do ce-
mitério para a zona onde habitu-
almente é depositada a terra. Ao 
que tudo indica a máquina onde 
seguia o coveiro aproximou-se 
demasiado de uma pequena ra-
vina com cerca de três metros de 
altura e resvalou para o interior 
do cemitério, esmagando o tra-
balhador.

Óbito foi
declarado no
local do acidente

Quando os bombeiros che-
garam ao local Daniel Silva já se 
encontrava sem vida. “Quando 
aqui chegamos já não havia nada 
a fazer. O óbito foi declarado 
ainda no local. Tivemos de usar 
material de desencarceramento 
para retirar o corpo da vítima 
debaixo da máquina”, garantiu 
o comandante dos bombeiros 

voluntários de Lordelo, Pedro 
Alves. 

De imediato foi dado o aler-
ta às autoridades. As operações 
de retirada do corpo da vítima 
debaixo da terra e da máquina 
demoraram cerca de 20 minutos. 
Foi usado material de desencar-
ceramento para retirar o Daniel 
debaixo dos escombros, numa 
operação complexa e demorada. 
Quando finalmente conseguiram 
já Daniel Silva se encontrava sem 
vida. 

O coveiro da freguesia foi 

atingido na zona do peito pela 
máquina que resvalou pela ravi-
na. Um dos colegas que trabalha-
va com Daniel Silva na altura do 
acidente ainda tentou auxiliar o 
colega, mas não conseguiu chegar 
a tempo de evitar a queda. 

“Quando me virei só o vi a 
cair. Ainda tentei ir atrás dele, 
mas já não tive hipótese”, lamen-
tou Joaquim Freitas. 

Daniel Silva tinha regressa-
do ao trabalho há pouco mais de 
um mês depois de estar cerca de 
três anos a combater um cancro. 

Alguns populares que, após o 
acidente, se dirigiram ao local, 
mostravam-se revoltados com a 
tragédia, lembrando que Daniel 
Silva tinha sido, nos últimos anos, 
um lutador. 

“Tinha sido operado ao es-
tômago há pouco tempo e depois 
de ter vencido a doença regres-
sou ao trabalho. E acontece isto. 
Não merecia porque era uma 
pessoa com muita força e que já 
tinha ultrapassado uma fase di-
fícil na vida”, lamentou Manuel 
Matos, morador local. 

Daniel Silva era pai de três 
filhos, um de 15 outro de 20 e 
um bebé de apenas três meses de 
idade. A população local ficou em 
choque com o acidente. “É uma 
tragédia. Deixa a mulher e três 
filhos pequenos. Quando me 
contaram nem queria acreditar. 
Já não bastava o problema de 
saúde que lhe apareceu tinha de 
acontecer uma coisa como esta. 
Não há palavras”, notou Maria 
Rosa, chocada com a tragédia.

Tinha passado
os últimos três anos 
a lutar
contra um cancro

Os relatos dos colegas mais 
próximos garantem que Daniel 
Silva se sentia com forças para 
regressar ao trabalho. Ao que 
conseguimos apurar junto de pes-
soas próximas da família, Daniel 
Silva tinha sido submetido a uma 
cirurgia para retirar o estômago, 
na sequência do cancro que lhe 
havia sido diagnosticado há cerca 
de três anos. 

 No dia seguinte à tragédia 
os destroços no local começaram a 
ser retirados pelos funcionários da 
junta de freguesia de Lordelo. No 
dia em que foi a enterrar dezenas 
de populares, amigos e conhecidos 
marcaram presença nas cerimónias 
fúnebres e na missa que decorreu 
na capela mortuária de Lordelo, 
a escassos metros do local onde 
Daniel Silva, de 48 anos, perdeu 
a vida. O coveiro foi esmagado pela máquina que conduzia e soterrado pela terra

Como se assinala na foto o trabalhador caiu numa zona sem proteção, com cerca de três metros de altura
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“Revogada” foi a pala-
vra de ordem no debate 
promovido pela conce-
lhia do PS e a Comissão 
de Saúde do PS do dis-
trito do Porto, sobre a 
Portaria publicada pelo 
Ministério da Saúde que 
prevê o encerramento 
de valências em vários 
hospitais públicos. 
Várias figuras do partido 
discutiram, entre outras 
questões, as consequên-
cias do fecho da mater-
nidade do hospital de 
Penafiel e a diminuição 
dos cuidados de saúde 
prestados à população 
do concelho de Paredes. 

Secretário nacional do PS para a área da saúde esteve na Sobreira

Socialistas debateram encerramento
de valências do Hospital de Penafiel

Helena Nunes

Maior interligação entre as 
Unidades de Saúde Fami-
liar (USF) e os hospitais 

públicos a par do aproveitamento 
dos meios técnicos e humanos dos 
hospitais para realizar exames 
complementares de diagnóstico, 
atualmente feitos em empresas pri-
vadas, foram as ideias defendidas 
por Álvaro Beleza para uma redu-
ção nos custos com a saúde. 

As duas ideias apresentadas 
pelo Secretário Nacional do PS para 

a área da saúde, no decorrer do 
debate promovido pela concelhia 
do partido na freguesia da Sobrei-
ra, surgem na sequência da mais 
recente Portaria 82/2014 publica-
da pelo Ministério da Saúde que 
reclassifica os hospitais públicos 
em cinco grupos e prevê o encer-
ramento de diversos serviços em 
vários hospitais, nomeadamente 
no hospital de Penafiel.  

Álvaro Beleza transmitiu a 
vontade do PS de fazer com que 
muitos dos diagnósticos hoje re-
alizados em privados passem a 
ser feitos em hospitais públicos, 
“aproveitando os meios quer téc-
nicos como humanos de que estes 
dispõem”. Ideias que no entender 
do socialista seriam uma “impor-
tante poupança no orçamento 
da saúde”, a par do trabalho em 
rede entre as USF e os hospitais 
do país, no acompanhamento dos 

doentes e na marcação de exames 
e tratamentos. 

“Com os meios técnicos de que 
atualmente se dispõe, por exemplo, 
uma consulta de dermatologia numa 
USF, facilmente se poderiam enviar 
imagens para um especialista para 
complementar um diagnóstico”, 
defendeu Álvaro Beleza. 

Da Comissão de Saúde do dis-
trito do Porto saíram duras críticas 
à recente Portaria do Ministério da 
Saúde e ao encerramento de vários 
serviços nos hospitais públicos. Em 
relação ao possível encerramento 
da maternidade do hospital Padre 
Américo, em Penafiel, o socialista 
José Ribeiro focou-se nos números 
para criticar a Portaria 82/2014. 
“Não se pode aceitar que se queira 
fechar uma maternidade que foi 
em 2013 a segunda do norte do 
país a registar mais nascimentos e 
a quarta de todo o país”, reiterou o 

coordenador da Comissão de Saú-
de do PS do distrito do Porto. 

“Antes de tomar
medidas, os
concelhos têm
de fazer uma Carta 
da Saúde”

No entender dos socialistas 
“antes de [o Ministério da Saú-
de] tomar medidas como estas, 
os concelhos têm de fazer uma 
Carta da Saúde”, uma espécie de 
caracterização dos meios técnicos e 
humanos existentes em cada conce-
lho, sublinhou ainda Paulo Sérgio, 
membro da comissão de saúde do 
PS do distrito do Porto. 

 Alexandre Almeida mostrou- 

-se preocupado com “as consequên-
cias” desta Portaria para o hospital 
de Penafiel e para a “diminuição” 
dos serviços prestados à população 
do concelho de Paredes. Aproveitou 
ainda o debate para criticar a posição 
do PSD de Paredes que, na última 
Assembleia Municipal, votou contra 
uma moção dos socialistas que tinha 
por objetivo censurar a Portaria 
82/2014 publicada pelo Ministério 
da Saúde. “Não se pode colocar os 
interesses do partido à frente dos 
interesses das populações”, criticou 
o presidente da Comissão Política 
do PS Paredes.  

Dezenas de pessoas estiveram 
a assistir ao debate sobre a saúde e 
as consequências da categorização 
dos hospitais prevista na Portaria 
82/2014, publicada pelo Ministério 
da Saúde no dia 10 de abril. 

Segundo o documento a cate-
gorização dos hospitais será feita de 
acordo com a natureza das respon-
sabilidades e valências exercidas 
em cada unidade, procedendo à sua 
classificação com base em critérios 
populacionais e de complementari-
dade da rede hospitalar para a presta-
ção de cuidados de saúde de elevada 
qualidade e proximidade. 

A Portaria, que terá de ser 
implementada até ao final de 2015, 
divide os hospitais em cinco gru-
pos, ficando o hospital de Penafiel 
integrado no primeiro, destinado às 
unidades mais pequenas. Em con-
sequência disso, o hospital Padre 
Américo pode perder as valências 
de urologia e cirurgia cardiovascu-
lar para além da maternidade.  

A concelhia do CDS-PP 
de Paredes promoveu, 
no passado dia 9 de 
maio, uma sessão de 
esclarecimento sobre 
o funcionamento da 
União Europeia. A ini-
ciativa reuniu dezenas 
de pessoas na sede da 
concelhia e contou com 
a presença de um espe-
cialista académico em 
Estudos Europeus, José 
Miguel Rocha. 

Funcionamento da União Europeia 

Sessão de esclarecimento do CDS/Paredes
qualquer filiação partidária que di-
namizaram a sessão com dúvidas e 
questões sobre o funcionamento da 
União Europeia. 

Em jeito de enquadramento po-
lítico das eleições para o Parlamento 
Europeu, que se realizam a 25 de 
maio, o CDS-PP de Paredes contou 
com a presença de um especialista 
académico em Estudos Europeus, 
José Miguel Rocha, para apresentar 
e debater o funcionamento das di-
ferentes organizações da EU, como 
o Parlamento Europeu, o Conselho, 
a Comissão Europeia, o Tribunal de 
Justiça e o Banco Central Europeu. 

No mesmo dia e dando conti-
nuidade às conferências sobre os 40 
anos do CDS-PP a distrital do Porto 
organizou, em Penafiel, mais um 
colóquio onde foram abordados os 
40 anos da Democracia em Portugal e 
o contributo do CDS-PP no percurso 
democrático do país desde 1974. 
O debate no pavilhão das feiras e 
exposições de Penafiel contou com 
algumas figuras ilustres do partido, 
entre eles o ex-dirigente do CDS-PP, 
António Lobo Xavier.

“O funcionamento da União 
Europeia” foi o tema da sessão pro-
movida pela lista candidata às elei-
ções da Comissão Política Concelhia 
de Paredes do CDS-PP, encabeça por 
Rui Silva, representante do CDS na 
Assembleia Municipal de Paredes. 
Para além de esclarecer os presentes 
sobre a ação das organização que 
compõem a União Europeia, a for-

ma como funcionam e como estão 
interligadas o CDS-PP de Paredes 
aproveitou para assinalar assim o 
aniversário da União Europeia, que 
se assinalou no dia 9 de maio, data em 
que foi dado o primeiro passo para a 
criação da atual União. 

O Dia da Europa comemora o 
aniversário da Declaração Schuman, 
documento que nasce de um apelo 

do ministro francês dos Negócios es-
trangeiros, Robert Schuman, dirigido 
à França, Alemanha e outros países 
europeus para porem em comum a 
sua produção de carvão e aço. 

A sessão de esclarecimento do 
CDS-PP de Paredes, aberta a toda a 
população, contou com a presença 
de algumas dezenas de militantes 
do partido e outros cidadãos sem 

Helena Nunes

A história da União Europeia, 
o funcionamento dos órgãos 
e a sua interligação foram 

alguns dos temas abordados na 
sessão de esclarecimento promovida 
pela comissão política concelhia do 
CDS-PP de Paredes, no passado dia 
9 de maio. 
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Cerca de 56 deputados 
de cinco escolas básicas 
e secundárias do conce-
lho de Paredes vestiram 
a pele de “políticos” 
para participarem na As-
sembleia Municipal de 
Jovens 2014, que se reali-
zou no passado dia 16 de 
maio. O salão nobre da 
câmara municipal de Pa-
redes recebeu os alunos 
das cinco escolas para 
debateram o tema “dro-
gas – evitar e enfrentar 
as dependências”. 

Assembleia Municipal de Jovens 2014

Escolas debateram tema
da dependência das drogas

Helena Nunes|texto/fotos

As escolas básicas e se-
cundárias de Vilela e de 
Rebordosa e as escolas 

básicas da Sobreira, de Paredes e 
de Cristelo foram as cinco parti-
cipantes da edição deste ano da 
Assembleia Municipal de Jovens, 
uma iniciativa promovida pelo 
pelouro da educação da câmara 
municipal de Paredes. 

O tema que dominou o perí-
odo da ordem do dia desta sessão 
foi “ as drogas – como evitar e en-
frentar as dependências”, sobre 
o qual as cinco escolas apresenta-
ram projetos de recomendação e 
medidas para combater o consu-
mo de drogas entre os jovens. Ao 
fim de pouco mais de três horas 
de debate os jovens elegeram e 
aprovaram as três medidas mais 
importantes, apresentadas pelas 
escolas básicas e secundárias de 
Vilela e Rebordosa e da escola 
básica de Paredes. 

A primeira medida aprovada 
saiu do projeto de recomendação 
da escola básica e secundária de 
Vilela que propôs na assembleia 
municipal de Jovens a “aposta 
em projetos extracurriculares 
em centros de dia para crianças 
e jovens que envolvam alunos, 
família e comunidade.  A se-
gunda medida aprovada pelos 
alunos foi proposta pela escola 
básica e secundária de Rebor-
dosa, com vista a “aumentar as 
ofertas culturais e desportivas, 
bem como as oportunidades de 
trabalho voluntário que ocupem 
os jovens e promovam hábitos 
de vida saudável e socialmente 
produtivos”.   Da escola básica 
de Paredes saiu a terceira medida 
aprovada que consiste na “mo-

notorização dos intervalos das 
aulas por técnicos (psicólogos e 
mediadores sociais), professores 
e tutores com formação prévia 
ministrada pelo Instituto de 
Drogas e Toxicodependência”. 

Medidas assentam 
na sensibilização e 
prevenção do
consumo de drogas

De fora ficaram as medidas 
apresentadas pelas escolas bási-
cas da Sobreira e Cristelo, que não 
reuniram a maioria dos votos. 
O Agrupamento de Escolas da 
Sobreira propunha, entre outras 

medidas, a organização de pales-
tras com especialistas para alertar 
para os perigos do consumo de 
droga, a criação de um grupo de 
trabalho de jovens para detetar 
problemas e apontar soluções no 
âmbito do tema das drogas e de 
outros que afetem os jovens do 
concelho de Paredes. 

Do projeto de recomendação 
do Agrupamento de Escolas de 
Cristelo faziam parte três me-
didas, sendo elas a criação de 
um programa concelhio sobre o 
fenómeno da adição de malefícios 
do consumo de substâncias tóxi-
cas, comunidades terapêuticas 
dedicadas à intervenção junto dos 
menores em articulação com os 
tribunais e a CPCJ na sensibiliza-
ção das comunidades educativas 

e a intervenção médico-terapeuta 
em contexto fechado. 

Entre os projetos de re-
comendação das escolas que 
tiveram pelo menos uma das 
medidas aprovadas saíram ainda 
ideias para a criação de um site 
com informação sobre as subs-
tâncias psicoativas, apresentada 
pela escola básica de Paredes, 
a promoção a nível nacional de 
mais campanhas de sensibiliza-
ção, medida apresentada pela 
escola básica e secundária de 
Rebordosa, e ainda a restrição e 
proibição total do consumo de 
drogas legais em locais de maior 
concentração de jovens, como 
concertos e festivais de música, 
ideia proposta pela escola secun-
dária de Vilela. 

No decorrer do debate os 
jovens foram apresentando da-
dos concretos sobre o consumo 
de drogas e substâncias tóxicas 
entre os jovens em idade escolar. 
O Agrupamento de escolas da 
Sobreira estimou que “42% dos 
jovens entre os 15 e os 16 anos 
já tenha experimentado algum 
tipo de substancia psicoativa”. 
“Cabe a nós jovens, em conjunto 
com o Estado e as estruturas de 
saúde e de segurança combater o 
acesso a estas substâncias, tomar 
a iniciativa de levantar a voz e 
lutar pela redução deste flagelo 
social”, sublinhou o porta-voz de 
Vilela, Luís Bessa. 

A sessão da Assembleia Mu-
nicipal de Jovens 2014 foi condu-
zida por Luciano Gomes, do PSD, 
Luísa Tadeu, do PS, e Rui Silva 
do CDS-PP. Em representação do 
executivo da câmara municipal 
de Paredes esteve a vereadora 
Hermínia Moreira e ainda o ve-
reador sem pelouro José Sá, do 
Partido Socialista.

A garantia foi dada por Gonçalo Rocha, presidente 
da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 
na sua página da rede social facebook, na semana 
passada. Após a reunião com o Secretário de Esta-
do da Saúde foi aberta a possibilidade de tanto a 
maternidade como as especialidades de urologia e 
cirurgia cardiovascular não encerrarem. 

Garantia foi dada a Gonçalo Rocha pelo Secretário de Estado da Saúde 

Maternidade do Hospital de Penafiel 
pode não fechar

Ainda não é certo, mas foi 
deixada a possibilidade 
das valências do hospital 

Padre Américo, de Penafiel, que a 
recente Portaria 82/2014 publicada 

pelo Ministério da Saúde determi-
nava que encerrassem até ao final 
do próximo ano não cheguem a 
encerrar. Isto porque após a pu-
blicação do documento, em abril 
passado, vários autarcas da região 
ergueram vozes de protesto contra 

o encerramento das valências e, 
em especial, da maternidade do 
hospital de Penafiel. 

Nas semanas seguintes à 
publicação da Portaria Gonçalo 
Rocha, presidente da Comuni-
dade Intermunicipal do Tâmega 
e Sousa, reuniu com a admi-
nistração do Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa, ao qual pertence 
a unidade de saúde de Penafiel, 
encontro onde o representante 
das autarquias da região notou 
que a classificação daquela uni-
dade de saúde no grupo I (onde 
são incluídas as unidades mais 
pequenas) não seria a mais indi-

cada, usando como argumento 
o facto de existirem hospitais na 
região do Grande Porto com po-
pulação insuficiente para manter 
as suas especialidades. 

No entender dos autarcas 
essa seria a justificação para a 
classificação do CHTS como um 
hospital de nível 1 e não de nível 
2. Na reunião com o Secretário de 
Estado da Saúde foi deixada uma 
garantia verbal de que as valências 
da maternidade, urologia e cirur-
gia cardiovascular se mantêm no 
CHTS. 

Ainda assim, nada ficou 
garantido e por isso os autarcas 

aguardam agora uma resposta 
formal de Manuel Teixeira para 
tranquilizarem as populações. O 
Governo ainda não se pronunciou 
sobre o assunto. 

Recorde-se que a Portaria 
82/2014 publicada no mês passa-
do classifica as unidades de saúde 
públicas de acordo com determi-
nados critérios, nomeadamente 
populacionais. No documento o 
CHTS é classificado como unidade 
de saúde de nível I, o mais baixo, 
prevendo assim que a maternidade 
e as valências de urologia e cirurgia 
cardiovascular encerrem até ao 
próximo ano. 

Helena Nunes
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Cooperativa de Eletrificação A 
Lord festejou 81.º aniversário

A Cooperativa de 
Eletrificação A 
Lord comemo-

rou, no passado dia 10 
de maio, 81 anos de vida. 
A data especial para a 
cooperativa foi assinalada 
com um espetáculo do 
Orfeão da Fundação A 
Lord e uma missa na igre-
ja matriz de Lordelo. 

As cerimónias do ani-
versário tiveram início pelas 
17 horas com uma missa na 
igreja de Lordelo que contou 
com a participação especial 
do Orfeão da Fundação. 
Após a celebração da euca-
ristia foi ainda realizado um 
espetáculo de música, desta 
vez protagonizado pela Or-
questra da Fundação A Lord, 
que teve lugar no auditório 
da Fundação pelas 21h30. 

O evento foi aberto ao 
público e contou com a pre-
sença de centenas de popula-
res, cerca de 220 pessoas, que 
encheram o auditório. 

O espetáculo contou, 
como habitual, com o apoio 

de diversos mecenas entre 
eles a Cooperativa de Ele-
trificação A Lord, o Banif, a 
Bifase, Ferreira e Oliveira e 
Carla Alves Atelier. 

A Cooperativa de eletri-
ficação A Lord foi fundada a 
10 de maio de 1933 com o ob-

jetivo de assegurar a cobertura 
elétrica da cidade de Lordelo. 
A partir dos anos 50 apos-
tou numa vertente solidária, 
tendo na altura assegurado e 
oferecido a cobertura elétrica 
da igreja e capelas locais. Em 
2001 foi reconhecida como 

entidade de utilidade pública 
e nos dias de hoje assume um 
papel importante na freguesia, 
quer ao nível da Cooperativa, 
como da própria Fundação, 
através da realização de ativi-
dades de cariz social, cultural 
e solidário.
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De Vilela para o Mundo:
Albano Miguel Nogueira
30 anos, Luanda (Angola)

entrevista completa em sentineladevilela.wordpress.com.  

Rui Bandeira encabeça cartaz
das Festas da Sr.ª da Hora

A festas em honra de Nossa Sr.ª da Hora (Vilela), que 
ocupam os últimos dias de maio e o primeiro de junho de 
2014, já têm cartaz definido. Rui Bandeira (31 de maio, 24h), 
Anne Régis (31 de maio, 22h) e Zé Amaro (30 de maio, 22h30) 
são as atrações musicais da edição deste ano.

As festas integram ainda o festival de folclore, 
a realizar no dia 24 de maio, sábado, junto ao mos-
teiro de Vilela, organizado pelo Rancho de Vilela. 
Paralelamente, de 29 de maio a 1 de junho, das 10h às 23h, 
decorre a vigésima edição do salão do móvel, no salão paro-
quial, organizada pela Cruz Vermelha de Vilela e com móveis 
a preços baixos.

Junta disponibiliza acesso gratuito à 
internet

Um computador com acesso à internet e um serviço wi-fi 
de livre utilização na sede são os recursos do novo serviço 
gratuito proporcionado pela junta de freguesia de Vilela, 
desde o dia 8 de maio. 

O serviço de acesso gratuito à internet tem o mesmo 
horário de funcionamento da junta: de segunda a sexta-feira, 
entre as 10h e as 12h30 e entre as 14h e as 19h.   

 

Encontro das comunidade
do concelho de Paredes

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

Em Luanda desde 2011, depois de uma primeira ex-
periência profissional na capital angolana, em 2009, 

Albano Miguel Nogueira viu em África uma oportunida-
de de contrariar as dificuldades que começava a sentir 
em Portugal. “As coisas estavam a complicar-se na 
minha área de trabalho”, conta a ‘O Sentinela de Vilela’, 
pelo que decidiu aceitar trabalho noutro sítio e abraçar 
a “oportunidade de enriquecimento sociocultural e 
profissional”. Trabalha atualmente como vendedor de 
cozinhas e de mobiliário, o que o faz colecionar algumas 
histórias caricatas no trânsito de Luanda. A mais curiosa: 
o primeiro carro que lhe deram para andar na cidade não 
tinha bateria – andou uma semana sem poder desligar o 
carro durante o dia.

É apenas uma das “muitas adversidades típicas de 
um país com apenas 12 anos de paz”, mas o país, diz-nos, 
“está em franco desenvolvimento” e dá-lhe condições e 
desafios que o fazem aprender coisas novas a cada mi-
nuto. É por isso que pretende ficar em Angola enquanto 
tiver trabalho – “que é uma coisa que valorizo muito”. 
Naturalmente que sente falta dos seus, o que o faz traçar 
planos a médio prazo: “Um dia claro que irei regressar, 
mas por enquanto estou bem aqui”.

É a quarta história que partilhamos n’O Progresso 
de Paredes, na rubrica “De Vilela para o Mundo”, que 
partilha histórias de emigrantes naturais de Vilela que ten-
tam a sua sorte pelos quatro cantos do mundo. Pode ler a 

Um grupo representante de todos os anos da catequese 
de Vilela esteve representado, no domingo (11 de maio) no 
encontro das comunidade do concelho de Paredes, que se 
realizou no parque da cidade.

Cada paróquia das diversas freguesias do concelho fez 
uma representação subordinada ao tema “Ilumina o Mundo 
com o olhar de Jesus”. O grupo de Vilela pintou uma tela 
em palco, com o título “O mundo visto pelas crianças”, que 
complementou com uma imagem de Cristo. ■

Associação Código Musical 
de Cristelo promove

II feira de
artesanato,

gastronomia e saúde

A Associação Código Musical de Cristelo realiza, 
pelo segundo ano consecutivo, a feira de arte-
sanato, gastronomia e saúde, um evento que 

promove o artesanato e a gastronomia local aliado à 
promoção de hábitos de vida saudáveis. 

A feira decorre ao longo de dois dias, começa 
no domingo, dia 31 de maio e termina a 1 de junho, 
no pavilhão municipal de Cristelo (sito na escola e.b. 
2/3). Ali vão estar expostos trabalhos de artistas e ar-
tesãos locais, que procuram dar a conhecer a sua arte 
e promover aquilo que faz parte da história do nosso 
concelho. Estarão ainda expostas diversas iguarias da 
nossa gastronomia que podem ser degustadas e adqui-
ridas pelos visitantes da feira. No campo da saúde e à 
semelhança do que aconteceu no ano passado, estarão 
disponíveis diversos rastreios de saúde ao longo dos 
dois dias do certame, realizados por profissionais de 
saúde que deixarão ainda conselhos aos visitantes sobre 
alimentação e hábitos de vida saudável. 

Não deixe de visitar. Os interessados em participar 
neste certame podem inscrever-se até ao próximo dia 
20 através do email da associação codigomusical.ac@
gmail.com.
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Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

U.S.C. Baltar
terminou em 4.º lugar

ficava direta e exclusivamente sob o domínio e jurisdição da 
Coroa, excluindo o senhor feudal da hierarquia do poder.

O Foral garantia terras públicas para o uso coletivo da 
comunidade, regulava impostos, multas e estabelecia direitos 
de proteção e deveres militares dentro do serviço real. Quando 
o Foral era concedido, simbolizava o poder e autoridade mu-
nicipal.

Em junho de 2015 o foral de Baltar vai celebrar os seus 500 
anos, e essa vai ser uma data que vai certamente ser devidamente 
celebrada e vai contribuir para a afirmação cultural da vila no 
concelho de Paredes e na região do Vale de Sousa.

Junta instalou novo relvado
no polidesportivo

Em 2005 a junta de freguesia de Baltar procedeu à 
instalação de um relvado sintético no então denominado “ 
ringue de Baltar”. Em apenas 9 anos de utilização, o relvado 
degradou-se de forma acentuada, pois não foi efetuado um 
serviço adequado ao nível da manutenção. 

O relvado tornou-se um caso de sucesso para os prati-
cantes de futebol, pois o ambiente agradável, bem como os 
preços convidativos trouxeram muitos forasteiros a Baltar.

A junta resolveu agora fazer um avultado investimento 
na recuperação do espaço, que será certamente coberto pelos 
utilizadores. Um equipamento público destes não tem neces-
sariamente de dar lucro, pois basta que não dê prejuízo e já 
estará a cumprir o seu objetivo social, de contribuir para a 
prática do desporto no centro de Baltar, que dinamiza e cria 
um colorido especial que junta os mais velhos nos bancos do 
largo Pereira Inácio e os mais jovens a correr atrás da bola.

Você sabia que...
O “ ringue de Baltar” nasceu em 1981 e ocupou uma 

parte substancial do espaço que circundava a denominada “ 
Casa do Foral “, onde funcionava a escola primária.

Os seus primeiros anos foram de “ouro”, pois juntavam-
-se centenas (talvez milhares) a ver os famosos torneios de 
verão, que juntavam jogadores famosos (Rui Barros, Jaime 
Pacheco, entre outros). 

Participavam equipas de clubes e de grandes e pequenas 
empresas. Era o tempo do futebol de salão, das sapatilhas 
“sanjo”, da bola rasteira, das tabelas e dos “caceteiros “ que 
denominavam a seu belo prazer os jogos em que valia quase 
tudo e que deliciavam quem via. Os “putos” esgueiravam-se 
para ver os “gladiadores” e os jogos eram disputados até ao 
último minuto. 

Durante 10 anos foi o futebol puro na sua essência e a 
chegada dos anos 90 trouxe a degradação completa. Em 2005, 
alguém deu a ideia a José Pataco (presidente da junta) e este 
concretizou-a. O espaço ficou com dignidade, mas já nunca 
mais nada será como dantes. Existem ambientes, formas de 
estar e épocas que não se repetem... Já na presença real terá 
sido aprovado por altos signatários ligados a D. Manuel, isto 
é pelo Dr. Rui Boto, chanceler do rei e pelo dr. Rui da Grã, 
desembargador dos forais que lhe puseram o visto e a rubri-
ca, respectivamente. O Foral faz menção aos pagamentos que 
os lavradores deviam ao senhorio dos direitos, pelo usufruto 
das terras. O documento regista que as terras eram pertença 
real e que afirma o seu poder ao Senhor Duque de Bragança. 
Os seus pagamentos, eram prática local e estavam registados 
29 casais, que lhe deviam pagar quantias em dinheiro e em 
género (linho, centeio, milho, painço, vinho, manteiga, ovos 
e animais).Já na presença real terá sido aprovado por altos 
signatários ligados a D. Manuel, isto é pelo Dr. Rui Boto, 
chanceler do rei e pelo dr. Rui da Grã, desembargador dos 
forais que lhe puseram o visto e a rubrica, respectivamen-
te. O Foral faz menção aos pagamentos que os lavradores 
deviam ao senhorio dos direitos, pelo usufruto das terras. 
O documento regista que as terras eram pertença real e 
que afirma o seu poder ao Senhor Duque de Bragança. Os 
seus pagamentos, eram prática local e estavam registados 
29 casais, que lhe deviam pagar quantias em dinheiro e 
em género (linho, centeio, milho, painço, vinho, manteiga, 
ovos e animais). ■

Os baltarenses terminaram o seu campeonato a vencer. 
O União goleou a equipa do Paços Gaiolo e continua a 

manter a esperança de subir de divisão, o que seria um feito 
no primeiro ano em que voltou a competir depois de longos 
anos de interregno. 

No último jogo do campeonato estiveram presentes os 
atletas da formação, bem como um numeroso público que 
apoiou de forma incansável o clube ao longo da época. O União 
alcançou um feito notável com muitos jovens da vila, e é com 
este tipo de filosofia que se consegue implantar novamente um 
clube junto das novas gerações. O União Sport Clube de Baltar 
está de parabéns e os mais pequenos são o seu futuro.

Aqui fica a classificação final, como um testemunho 
histórico desta época de sucesso.
Classificação: 1.º Frazão; 2.º Vila Boa Quires ; 3.º Carvalhosa; 
4.º Baltar; 5.º Codessos; 6.º Soalhães; 7.º Parada; 8.º Raimonda; 
9.º Airães; 10.º Ancede; 11.º F.C.F. Felgueiras; 12.º Sobreirense; 
13.º Paços de Gaiolo; 14.º Salvadorense; 15.º Lamoso.

Foral de Baltar vai fazer 499 anos

No próximo dia 11 de junho, o Foral de Baltar vai fazer 
499 anos. Com efeito, foi em 11 de junho de 1515, na presença 
real, que terá sido aprovado por altos signatários ligados a 
D. Manuel, isto é pelo Dr. Rui Boto, chanceler do rei, e pelo 
Dr. Rui da Grã, desembargador dos forais, que lhe puseram 
o visto e a rubrica, respetivamente.

O Foral faz menção aos pagamentos que os lavradores 
deviam ao senhorio dos direitos, pelo usufruto das terras. 
O documento regista que as terras eram pertença real e que 
afirma o seu poder ao Senhor Duque de Bragança.

Os seus pagamentos eram prática local e estavam regis-
tados 29 casais que lhe deviam pagar quantias em dinheiro 
e em género (linho, centeio, milho, painço, vinho, manteiga, 
ovos e animais).

Uma Carta de Foral, ou simplesmente Foral, foi um 
documento real utilizado em Portugal no seu antigo império 
colonial, que visava estabelecer um concelho e regular a sua 
administração, limites e privilégios. A palavra “foral” deriva 
da palavra portuguesa “foro”, que por sua vez provém do 
latino “fórum”; é equivalente à espanhola “fuero”, à galega 
“foro”, à catalã “fur” e à básica “foru”.

Os forais foram concedidos entre o século XII e o século XVI 
e eram a base do estabelecimento do município e, desse modo, 
o evento mais importante da história da vila ou da cidade. Era 
determinante para assegurar as condições de fixação e prospe-
ridade da comunidade, assim como no aumento da sua área 
cultivada, pela concessão de maiores liberdades e privilégios aos 
seus habitantes, num período da história em que as populações 
eram sujeitas a um regime de trabalho semiescravo, na qualidade 
de servos dos senhores feudais.

O Foral tornava um concelho livre do controlo feudal, trans-
ferindo o poder para um concelho de vizinhos (concelho) com a 
sua própria autonomia municipal. Por conseguinte, a população 

Eleições Europeias
O executivo da junta pede para informar que as mesas 

de voto para as próximas eleições europeias, dia 25 
de maio, serão no centro escolar de Cete. Informa também 
que, devido à afluência registada nas últimas eleições e o 
crescente número de eleitores na freguesia apelou às en-
tidades próprias e em particular ao presidente da câmara 
municipal de Paredes, para que se aumentasse o número 

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

de mesas de voto. 
O número de eleitores justifica e o apelo foi ouvido e 

passará a haver 3 mesas de voto na freguesia. Todos ficamos 
a ganhar com isso.

51.ª caminhada pela saúde
O grupo de ginástica AeroLight do centro social de Cete 

realiza e organiza a 51.ª caminhada pela Saúde. Esta edição 
realizar-se-á dia 25 de maio e tem concentração marcada para 
as 8h30, no largo da Senhora do Vale. 

Inscrições através dos seguintes contactos: - 255755099 
ou caminhadadasaude@iol.pt

Compareça! 

Cadastro predial do município 
No próximo dia 6 de junho terá lugar, pelas 15h, no 

edifício da junta de freguesia de Cete, uma sessão de esclareci-
mento sobre o cadastro predial da freguesia. Para a recolha de 
dados cadastrais na área geográfica do município de Paredes, 
os prédios localizados na área geográfica da freguesia devem 
ser demarcados e declarados através do preenchimento das 
declarações de titularidade. 

A sessão tem por objetivo o esclarecimento de todas as 
dúvidas que os proprietários e/ou titulares possam ter. As 
dúvidas serão esclarecidas pelos técnicos do Ministério do 
Ambiente e Ordenamento do Território e Energia. 

Sub-10 campeões de série
da Taça do Século

Os sub-10 do F.C. de Cete foram campeões de série da 
fase regular da Taça do Século da AF Porto, indo agora dis-
putar com o Salgueiro 08 o acesso às meias-finais. ■

Festa de N.ª Senhora 
de Fátima

Realizou-se no passado fim-de-semana, a festa em honra 
de Nossa Senhora de Fátima. No sábado, como é tradição, 

realizou-se a procissão de velas, desde a capela do Outeiro até 
à igreja matriz. No domingo, pelas 11h, foi celebrada a missa 
e às 17h a procissão que percorreu o itinerário habitual.

Em simultâneo, e como vem acontecendo há já alguns 
anos, realizou-se também, no domingo, a 1.ª comunhão das 
crianças da catequese.

A Comissão da Festas, este ano constituída por rapazes, 
fez a passagem de testemunho à próxima comissão, composta 
por meninas e liderada por Anabela Durães Moreira.

Alunos finalistas
homenageiam professora

Um grupo de alunos, finalistas do ano letivo 1963/1964, 
decidiu homenagear a sua professora, uma das figuras que 
muito contribuiu na educação de muitos jovens do concelho 
de Paredes, hoje pais e avós, a professora Concha.

Há que relevar a atitude dos promotores deste encontro 
de memórias e de todos quantos nele vão participar. Esta 
homenagem vai realizar-se no próximo dia 7 de junho, com 
a celebração da eucaristia, pelas 11h00, na igreja paroquial 
de Mouriz, seguindo-se um almoço de confraternização no 
Paredes Design Hotel (antigo Hotel Zé do Telhado). 

Que este tipo de iniciativas se replique na comunidade 
mauritana, pois “um povo sem memória é um povo sem 
futuro”. ■

Mouriz
Luís Silva | luisjoaquimsilva@clix.pt
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Um pouco da história 
da Tuna de Rebordosa

da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, famoso pelas 
rigorosas condições de acesso a vencer pelos ciclistas na  
Volta a Portugal. 

Irão subir os 921metros de altitude, numa extensão 
de 8,5km, sem problemas e os seus motards sem “pinga” 
de suor. Pelo caminho vão visitar a igreja de Sta. Quitéria, 
Felgueiras, com vista sobre a cidade. 
Programa 
9h30: Encontro na sede do moto clube para o café mati-
nal e para colocar a política em dia (não esquecer de ir 
votar antes, razão pela qual a partida é mais tardia que 
o habitual) 
- Arranque por Paredes, Lousada, Felgueiras 
- 30km até Felgueiras (aprox. 45m) - Sta. Quitéria – pausa 
15m 
11h30: Continuação para Mondim de Bastos – 40km 
(aprox. 1h) 
12h30: Chegada a Mondim, no parque do sopé do Monte 
Farinha 
Almoço – Piquenique com o custo de 5€ por pessoa, com 
direito a grelhados, pão, cerveja, vinho, sumos e água). 
Até aos 16 anos é gratuito. 
15h30: – Subida ao Alto da Sr.ª da Graça – pode-se apro-
veitar para dar um salto ao Castro - Castroeiro 
17h30: – Regresso via Celorico, Amarante, Penafiel, Pa-
redes 
19h: – Chegada à sede do moto clube.

Bruno Leal na FNA

elementos do CNE que já saíram do ativo ou que por mo-
tivos pessoais não podem permanecer no ativo e gostam 
do espírito escutista”. 

A FNA tem três grandes finalidades: desenvolver 
junto dos seus associados a prática de escutismo adulto, 
à luz da lei e dos princípios do escutismo católico; manter 
vivo o ideal escutista, na vivência da fé e do humanismo 
cristão, no serviço voluntário ao próximo, bem como na 
proteção da natureza e do meio ambiente; promover a 
amizade escutista universal. Pode-se resumir em três 
palavras: serviço, voluntariado e fraternidade.

No nosso concelho a FNA só ainda chegou por mem-
bros de núcleos de fora, mas espera-se que a fraternidade 
venha a dar os seus frutos.

Feira de gastronomia
Entre os dias 9 e 11 de maio realizou-se mais uma feira 

de gastronomia, no parque da cidade de Paredes. A mesma 
foi organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Paredes, 
com o apoio da câmara municipal e contou com a presença 
de várias instituições de 3.ª idade, mais precisamente com o 
“Sinergias XXI”. A Associação para o Desenvolvimento de 
Rebordosa não podia deixar de estar representada. 

Resultados do Rebordosa A. Clube
Séniores: S. Pedro da Cova 1-RAC 1; RAC 4–Infesta 3; Pa-
droense 0–RAC 2; RAC 2-Barrosas 1.
Juniores: RAC 3–Vandoma 2 ; Águas de Eiriz 0–RAC1; Fer-
reira 3–RAC 5; RAC 3-Leões Seroa 2; Sobrosa 0-RAC 3.
Juvenis: RAC 0–Paredes 3 ; Lousada 6–RAC1; RAC 0–Penafiel 
4. Iniciados: Aves 6–RAC 0; RAC 1–Caldas 0.
Infantis: RAC 1–Alfenense 2; Salgueiros08 4–RAC 0; RAC 
4–Vilar Pinheiro 1. Alfenense 11–RAC 0.
Liga Kids: Benfica 4–RAC 3; Dragon Force Ermesinde 3–RAC 
1;  Sousela B 3-RAC 4; Academia Inf. 4–RAC 9.
Escolas: RAC 3–Alfenense 3. ■

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

“Lendas, mitos e contos” envolvem aquilo que é 
a história da Tuna de Rebordosa ao longo dos séculos, 
principalmente no que foram as suas origens. Desde que 
se juntaram para cantar que as mesmas se reproduzem, 
de várias formas e formatos, muitos deles diluídos no baú 
da memória e que vão suportando essas mesmas histórias. 
O que a memória vai diluindo é contraposto pelos factos 
concretos, narrativas documentais, provas, única forma 
de credibilizar de facto a verdadeira história da Tuna de 
Rebordosa. 

No passado dia 16 de maio fiz uma visita à sua sede, 
situada junto há igreja matriz de Rebordosa. Quis saber 
mais sobre a Tuna. Um dos maiores erros largamente 
cometidos no que se refere aos anos deste grupo é a falta 
de perceção temporal.

Seguramente que as várias formas pré-tunantes 
existentes desde os séculos passados são a base de sus-
tentação para a formação mais tardia daquilo a que se 
pode chamar de Tuna de Rebordosa enquanto instituição 
organizada, hierarquizada e de carácter permanente. Esta 
última somente nasce no ano 1890, tendo como lugar de 
encontro a casa do Sr. Vitorino Pereira dos Santos, conhe-
cida como a Casa do Lagar. Este contava com ajuda do Dr. 
Agostinho Jorge da Silva, professor do Liceu José Falcão, 
Coimbra, data que consta na primeira bandeira exposta 
na sede da Tuna.

Segundo a informação fornecida pelo atual presi-
dente da direção, Joaquim Neto, sócio nº. 3 da Tuna de 
Rebordosa,  em 1928 a Tuna estava a ser dirigida pelo Dr. 
António Rangel, sendo orientada pelo professor Alberto 
Rangel entre os anos de 1948 e 1959. 

Não existe muita documentação histórica que atesta 
o hábito e costume de Tuna. Antes da formalização da 
instituição era apenas uma grupo de amigos que se juntava 
para cantar e se divertir. Por isso, resulta o erro de situar 
a instituição no tempo até ao ano de 1876.

Foi apenas em 1976 que o Padre António Machado 
entrou para ajudar na orientação da mesma Tuna. Sendo 
oficializada apenas em 1981, ano em que se aprovaram 
os primeiros estatutos. A Tuna de Rebordosa, ao longo 
dos seus 38 anos de existência, para além dos encontros 
de tunas e festivais em que está presente, faz questão de 
mostrar o seu lado mais solidário. Nesse sentido, não se-
rão de estranhar as diversas atuações do grupo em várias 
instituições e a participação em campanhas de recolha de 
fundos para ajudar em causas sociais.

Os ensaios são divididos entre momentos de 
brincadeira e momentos mais sérios, onde é necessá-
ria alguma concentração para que sejam produtivos. 
De referir que a Tuna de Rebordosa é uma instituição 
que conta com cerca de 300 associados e é composta por 
50 elementos de várias idades, o mais velho já conta com 
81 primaveras. Todos os elementos são orientados pelo 
maestro Francisco Carneiro, que já leva 25 anos à frente 
da Tuna de Rebordosa.

A instituição está ainda integrada numa escola de 
aprendizagem de música, tendo meia dúzia de alunos 
inscritos. Neste momento está a aceitar novos alunos e 
convida os interessados a integrar a sua escola de música. 
Podem aprender a tocar diversos instrumentos musicais, 
entre eles bandolim, bandola, viola, guitarra de Coimbra 
e violino.

Passeio da Primavera no Moto Clube
É já no dia 25 de maio, o passeia da primavera do 

moto clube de Rebordosa. A atividade conta com o se-
guinte itinerário: Monte Farinha, mais conhecido pelo Alto 

No dia 19 de fevereiro de 2012 fez o renovamento da 
promessa Escutista, com a curiosidade de seguir outra ins-
tituição dentro do Corpo Nacional de Escutas (CNE), pas-
sou a fazer parte da Fraternidade Nuno Álvares (FNA).

Com o ideal “Uma vez Escuta, sempre Escuta”, dei-
xou a formação escutista, que começou nos lobitos, em 
1994 (ano da fundação do Agrupamento 1030 Rebordosa), 
passou pelos exploradores, pioneiros e acabou a formação 
na secção dos caminheiros no 19.º ano do agrupamento.

As palavras responsabilidade, amizade, lealdade, 
aventura, união, solidariedade, fé, ajuda, ação, frater-
nidade, e muitas outras, fazem parte do quotidiano de 
Bruno Leal. O passado dia 19 foi marcante para o jovem 
não só porque chegou à etapa que tanto desejava, mas 
principalmente porque conseguiu chegar com o apoio das 
pessoas mais próximas, da família, dos amigos e chefes. 
“Ser escuteiro é ter sempre uma família connosco, pois 
chefes tornam-se pais e os membros da secção nossos 
irmãos”. 

A FNA, é uma instituição constituída apenas e só por 

XIX Festival de Folclore

Sobrosa
Cristiano Marques | cristianomcosta@gmail.com

No próximo dia 1 de junho o Grupo Folclórico de Danças 
e Cantares de Sobrosa organiza mais um festival, com 

início marcado para as 14h30, junto ao Cruzeiro. Seguir-se-á 
o desfile até ao largo da igreja, onde atuarão os grupos de 
Sobrosa, São Martinho de Mancelos (Amarante), Santa Cruz 
– Vila Meã (Amarante), Lordelo (Guimarães) e Freamunde 
(Paços de Ferreira).

O início das atuações está previsto para as 16h.

Passeio de Verão 2014
Estão abertas até 30 de maio, na sede da junta de fre-

guesia, as inscrições para o passeio de verão do município de 
Paredes, para seniores a partir dos 60 anos de idade.

O “Encontro entre nós” realiza-se no próximo dia 19 de 
junho com destino a Aveiro e Águeda. ■
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Lamentavelmente o discurso tem sido 
sempre o mesmo. Ouvi-o há dias numa 
emissora radiofônica de referência. A 

Europa é (diz-se)  um baluarte de progres-
so, paz e estabilidade. As empresas, essa 
entidade mítica para o ideário dominante, 
veem (disse-se também) na União Europeia 
(e no euro) um suporte indesmentível para o 
seu sucesso. Sem a Europa atual, viveríamos 
miseravelmente numa orla periférica de uma 
selva (concluiu-se).

 Diz-se hoje isso, disse-se (recorde-se) 
ontem e, se não se contradiz, certamente 
dir-se-á no futuro. Por mais que se saiba 
que a Terra não é o centro do Universo, para 
alguns, ilustrados ignorantes, convém pro-
pagandear o contrário. O seu umbigo fica 
a meio caminho entre a pouca inteligência 
e a realidade.  

 Agora que esta Europa se apresenta 
como uma decrépita dama, um espaço de 
consumidores e desempregados depaupe-
rados e gerido por palhaços, ladrões e vira-
latas, não deixa de ser totalmente enfadonho 
ainda ouvir o discurso do contentamento 
com a estagnação económica, com a abs-
tenção política, com a desigualdade, com a 
falência do projeto. Gente com responsabili-
dades passadas ousam invocar capacidades 
futuras.

 Não importa mais a voz única, seja 
Assis ou Rangel. Estes são iguais. A ameaça é 
latente. Aos Hollande, aos Barroso e aos Van 
Rompuy de agora, personagens medíocres, 
suceder-se-ão outros ainda mais anónimos e 
detestáveis nas cadeiras do poder.

 Se não nos precavemos, a um conceito 
minimamente estruturado sobre coesão 
social entre estados e comunidades, suceder-
-se-ia o aventureirismo social e as políticas de 

conquista territorial, com escravos e merce-
nários ao serviço da bandeira do pesadelo. 
Esta Europa não representa os seus povos, 
representa sim os seus carrascos.  

 Veja-se a teoria do ajustamento orça-
mental para superar a crise. Venderam-nos 
a necessidade do deficit ser inferior a 2,5%, 
venderam a ideia dos valores e da ética de-
sinteressada dos mercados, das vantagens da 
austeridade, da realidade do rigor do Norte e 
do despesismo do Sul. Os dados económicos 
do início de 2014 desmentem tudo: o Reino 
Unido cresce bem, a Alemanha, a Polónia e 
a Hungria crescem umas migalhas, a França, 
a Áustria e a Itália estagnam, a Espanha, 
Portugal, a Irlanda, a Holanda, a Finlândia, 
a Estónia, Chipre perdem.

 E porquê? Os finlandeses ou os ho-
landeses passaram a ser mais despesistas, 
ou estão a provar do veneno do remédio? 
Os irlandeses depois da sua “saída limpa” 
“sujaram-se” onde? Os húngaros e os pola-
cos passaram a ser mais “rigorosos”? Onde 
para a demagogia e sobrevive a esperança? 
Não basta de miséria e dificuldades?

 A maioria dos economistas não ex-
plicam com coerência o disparo dos juros 
das dívidas soberanas, o pânico das bolsas 
europeias, as quebras dos lucros dos bancos, 
a concentração nos serviços de telecomu-
nicações. Onde os desejos colidem com a 
realidade, a culpa está do lado da realidade, 
dizem.

 Teremos sempre quem nos coloque 
na esteira do coma terminal: a fase em que 
nos deixam existir, sem que nos deixem 
verdadeiramente viver.  Saibamos levantar 
um pouco o orgulho de ser português em 
25 de Maio.  Boa oportunidade a nossa. Um 
sobressalto é possível e útil.

Uma Europa em 
coma terminal?

"Agora que esta Europa se apresenta 
como uma decrépita dama, um espa-
ço de consumidores e desempregados 
depauperados e gerido por palhaços, 
ladrões e vira-latas, não deixa de ser 
totalmente enfadonho ainda ouvir o 
discurso do contentamento com a es-
tagnação económica, com a abstenção 
política, com a desigualdade, com a 
falência do projeto."

Por motivos profissionais no próximo 
dia 25 de maio não me encontro em 
Portugal, mas nem por isso deixei 

de participar na votação para as eleições 
europeias.

A legislação permite que, nestes casos, 
possamos antecipar a votação e foi isso que 
fiz na passada segunda-feira, tive o prazer 
de votar para as eleições europeias. Mais do 
que votar no meu partido de sempre, cumpri 
uma obrigação, um dever e exerci um direito. 
O dever e obrigação de não deixar os outros 
decidirem por mim, o dever e a obrigação de 
respeitar todos os que lutaram pela demo-
cracia em Portugal e o direito de, enquanto 
cidadão deste país, poder contribuir com 
o meu voto para tentar mudar o rumo da 
Europa e de Portugal. 

Tinha uma excelente “desculpa” para 
não votar, mas não deixei que outros decidam 
por mim. Na votação de domingo também 
é isso que está em causa, cada vez mais são 
os que usam a internet (facebook e blogues) 
para lamentos, para críticas ao atual estado 
de coisas, mas a verdade é que são cada vez 
menos os que assumem as suas responsabili-
dades e contribuem para a mudança através 
do voto, seja envolvendo-se em movimentos 
democráticos que lutam por um Portugal 
melhor.

É infelizmente cada vez muito comum 
ouvir que todos os políticos são iguais e que 
o voto é apenas uma obrigação. Muitas das 
pessoas que fazem estas afirmações não co-
nhecem o poder do voto e o significado que 
a política tem em suas vidas.

As eleições são fundamentais para 
qualquer estado de direito democrático. Para 
além de representar um ato de cidadania, 
possibilitam a escolha dos nossos represen-
tantes, sejam eles nas autarquias, no governo 
ou mesmo no Parlamento Europeu.

È verdade que a maioria dos portu-
gueses (e o resto do europeus) não está 
satisfeita com a orientação política da 
União Europeia, nem com o desempenho 
da maioria das instituições europeias. Por 
isso, julgo só existir um caminho: mudar o 
que está mal, sem pôr em causa o projeto 
europeu (mesmo os que defendem a saída 

de Portugal da União Europeia, dizem isso 
porque sabem que nunca serão poder). Por 
isso, para mim, a palavra certa é mesmo 
“mudança”! 

Como europeísta, acredito no papel e no 
poder do Parlamento Europeu, nas decisões 
políticas europeias, no seio do qual se encon-
tram representados todos os cidadãos dos 
estados-membros. A verdade é que mais de 
65% das leis portuguesas são transposições 
de normas legais aprovadas no Parlamento 
Europeu.

A “Mudança” é necessária, temos de ter 
no Parlamento Europeu quem lute e defenda 
uma Europa, que complete a união bancária 
e garanta a mutualização da dívida. Defendo 
que nos opunhamos a uma política auste-
ritária sem limites. Acredito e luto por um 
modelo social que garanta um serviço públi-
co de saúde e de educação tendencialmente 
gratuitos como único garante da igualdade 
de oportunidades. 

Acredito que é possível construir uma 
convergência fiscal que combata a concorrên-
cia desleal entre empresas e países e promova 
políticas económicas que impeçam a evasão 
fiscal, o crime organizado e o branqueamento 
de capitais, tal como Elisa Ferreira defendeu 
durante o último mandato enquanto euro-
deputada.

Enfim, defendo um modelo político 
europeu que assente na democracia e na 
transparência; um modelo económico que 
não subordine a política a um sistema ban-
cário de casino; um modelo social que pro-
mova a justiça, a solidariedade entre povos, 
a defesa dos direitos sociais, como o direito 
ao trabalho, à educação dos nossos filhos e 
a uma velhice digna dos nossos pais. É, ba-
sicamente, esta a proposta que eu encontro 
no manifesto eleitoral do Partido Socialista 
às eleições para o Parlamento Europeu no 
próximo dia 25 de maio.

Dia 25 podemos contribuir para a mu-
dança. Os que estão satisfeitos devem votar 
em quem nos governa, os que acreditam na 
mudança, devem votar para que ela ocorra.

Porque acredito no modelo social euro-
peu e porque acredito numa Europa social, 
eu acredito na mudança .

Hora da
“mudança”

“Dia 25 podemos contribuir para a 
mudança. Os que estão satisfeitos de-
vem votar em quem nos governa, os que 
acreditam na mudança, devem votar 
para que ela ocorra. Porque acredito no 
modelo social europeu e porque acredi-
to numa Europa social, eu acredito na 
mudança”.
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Este ano temos eleições para o Parla-
mento Europeu, o órgão que repre-
senta na União Europeia a voz dos 

500 milhões de cidadãos. Nós por cá vamos 
eleger no próximo dia 25 de maio, os 21 
deputados que irão fazer parte do universo 
de 751 parlamentares eleitos nos 28 estados 
membros.

O Parlamento Europeu é constituído 
actualmente por sete grupos políticos, que 
representam mais de 160 partidos políticos 
nacionais de toda a Europa, e por um grupo 
dos deputados não inscritos em qualquer 
desses grupos políticos.

Pela primeira vez o Parlamento Euro-
peu elegerá o presidente da Comissão Euro-
peia (lugar para onde Durão Barroso havia 
sido nomeado), sob proposta do Conselho 
Europeu. Terá por isso um papel decisivo 
na escolha da personalidade que presidirá 
à próxima Comissão Europeia, e o facto de 
a estabilização dos sistemas financeiros, em 
particular na zona euro e a necessidade de 
impulsionar a competitividade da Europa 
na economia global através de medidas para 
estimular a criação de emprego, deverá ser 
uma prioridade absoluta para o que for eleito 
novo líder. 

É claro que questões como a maior 
ou menor restrição da livre circulação dos 
cidadãos e a abertura ou não das fronteiras 
a imigrantes serão também algo com que a 
Europa se deve preocupar. Na minha opi-
nião, deve-se ter equilíbrio e bom senso, mas 
acima de tudo deve-se fazer um escrutínio 
regular das atividades de quem emigra para 
os nossos países, para podermos assim aferir 
das suas boas intenções.

O que também devemos procurar é a 
independência energética da Europa, quer 
pela interligação dos mercados nacionais, 
quer pela diversificação dos fornecimentos 
do exterior, quer ainda pelo aumento das 
fontes de energia renováveis, pois só assim 
poderemos estar menos dependentes de 
factores externos às regras e às políticas que 
como europeus possuímos, sendo que o 
acordo de comércio e de investimento com 

os Estados Unidos será algo que entronca 
neste aspecto e cujo sucesso do mesmo está 
dependente.

Estas são algumas questões determinan-
tes e todos os europeus têm uma palavra a 
dizer. Por isso não nos podemos abster no 
dia 25 de maio e deixar que sejam outros a 
escolher por nós.

E ao escolher, devemos certamente op-
tar por quem nos dá mais garantias. E se há 
pessoa que já deu mais do que provas que é 
capaz de defender os nossos interesses com 
inteligência e critério, essa pessoa é Paulo 
Rangel. O candidato do PSD tem sido nos 
últimos anos elogiado, não só pelos seus 
colegas de parlamento, mas também pela 
imprensa internacional, sendo claramente 
reconhecido como um dos representantes 
mais válidos que Portugal já teve no Parla-
mento Europeu. 

É claro, que os outros candidatos teem 
tentado colar Paulo Rangel ao governo, 
mas na minha opinião fazem mal. Primeiro 
porque uma coisa é o Parlamento Europeu 
e outra, muito diferente, é a nossa Assem-
bleia da República, e por muito que custe 
a algumas pessoas, hoje em dia quem vota 
sabe ver a diferença. E segundo, porque com 
certeza Paulo Rangel não acha que seja uma 
crítica, estarem a colá-lo ao governo, pois 
certamente ele, como a esmagadora maioria 
das pessoas acha que o que tem sido feito, 
tem sido bem feito.

Por isso, deixem-se de tentar utilizar 
estas eleições para fazer leituras políticas e 
muito menos para fazer campanha para as 
legislativas e aqui em Paredes para as autár-
quicas, como aliás todos os partidos, menos 
os da coligação teem vindo a fazer.

Estas eleições representam o que repre-
sentam e não mais do que isso. Por isso, deve-
mos olhar para os candidatos, não mediante o 
partido que representam, mas acima de tudo 
pelo trabalho feito, e nisso não há um único 
candidato como Paulo Rangel.

Por isso, se queremos continuar a ser 
ouvidos e representados como deve ser, deve-
mos votar PSD nestas eleições europeias.

Eleições Europeias
O melhor caminho 

para Portugal

“Ao escolher, devemos certamente op-
tar por quem nos dá mais garantias. 
E se há pessoa que já deu mais do que 
provas que é capaz de defender os nos-
sos interesses com inteligência e crité-
rio, essa pessoa é Paulo Rangel.”

No próximo domingo, vão ser realiza-
das, nos 28 estados membros da UE 
(União Europeia) as eleições para o 

Parlamento Europeu. Serão eleitos 751 depu-
tados, escolhidos a nível nacional, com base 
na quota-parte que cada país representa na 
população da UE. O número de eurodepu-
tados portugueses foi reduzido para 21, pois 
nas eleições anteriores de 2009, o número de 
deputados eleitos eram 22, distribuídos da 
seguinte forma, 8 do PSD, 7 do PS, 3 do BE, 
2 da CDU e 2 do CDS/PP.

A importância ou poder que cada país 
terá nesse Parlamento será sempre propor-
cional ao número de representantes que 
conseguir eleger. A Alemanha, por exemplo, 
tem 99 deputados, e todos sabemos quem 
manda na Europa. Quando constatamos 
que este Parlamento tem competências 
legislativas, que partilha juntamente com o 
conselho a autoridade sobre o Orçamento da 
UE e exerce um controlo democrático sobre 
todas as instituições da UE, ficamos a saber 
porque manda.

É grande a importância destas elei-
ções. Está em jogo o futuro da Europa e 
dos países e povos que a compõe. Apesar 
de uma maioria muito significativa da 
classe política europeia defender o euro e 
UE como fundamentais, não é consensual 
o modelo de desenvolvimento. Nem tudo 
tem sido feito no sentido de serem cor-
rigidas as assimetrias que ainda existem 
dentro do espaço europeu, a ideia de uma 
Europa a duas velocidades continua a ter 
adeptos e as hesitações têm feitos algumas 

vítimas. O apoio aos estados-membros em 
dificuldades veio tarde e a más horas, como 
aconteceu em Portugal, e com o preço que 
todos conhecemos.

A abolição das fronteiras internas na 
União, a livre circulação de pessoas e bens, 
uma moeda única, com exceção da Inglaterra 
que mantém a Libra, a legislação comum em 
várias áreas, são progressos que já temos 
assimilados e que se tornaram conquistas, 
irreversíveis. Hoje seria muito doloroso 
retrocedermos. Mas os nacionalismos exacer-
bados ganham adeptos num terreno tornado 
fértil pela desigualdade de rendimentos e de 
desenvolvimento entre os países. Subsistem 
muitos entraves a uma verdadeira UE, na 
perfeita aceção da palavra.

O que está em causa no próximo dia 25 
é tudo isto. Não é o julgamento das políticas 
deste governo, mostrar cartões amarelos ou 
vermelhos O que está em causa é o que cada 
um dos partidos concorrentes defende para 
a Europa, o posicionamento político que 
cada um pretende adotar relativamente à 
UE, mais proximidade ou maior distancia-
mento, devemos ou não manter a UE como 
principal parceiro económico ou privilegiar 
as economias mais universais e assumirmos 
uma posição mais global.

Por isso, no próximo domingo não fique 
em casa. O meu sentido de voto é conheci-
do, é aquele que na minha modesta opinião 
melhor defende Portugal e os Portugueses, 
mas independentemente disso, vá cumprir o 
seu dever de cidadania, não deixe os outros 
decidir por si, vote por Portugal.

Europeias 2014

“Por isso no próximo domingo não 
fique em casa. O meu sentido de voto é 
conhecido, é aquele que na minha mo-
desta opinião melhor defende Portugal 
e os portugueses, mas independente-
mente disso, vá cumprir o seu dever de 
cidadania, não deixe os outros decidir 
por si, vote por Portugal”.
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Equipa conquistou o primeiro título nacional na sua história

Paredes é o novo campeão nacional de Polo Aquático

A equipa do Paredes conquistou no passado dia 17 
de maio o título de campeão nacional de polo aquá-
tico, após a segunda vitória no play-off, frente ao 
Fluvial Portuense. Pela primeira vez na sua história 
a equipa do Paredes Rota dos Móveis conquista o 
trofeu de campeão nacional. De regresso à cidade 
com a taça de campeões na mala toda a equipa fez 
a festa pela conquista do título e a brilhante época 
que realizaram. 

Helena Nunes

Partiram para o segundo jogo 
do play-off em vantagem. 
Rumaram ao Porto para de-

frontar pela segunda vez o Fluvial, 
no jogo que podia dar o tão ambi-
cionado título à equipa de Paredes. 
Entraram determinados na piscina 
do Fluvial Portuense e terminaram 

o primeiro parcial em vantagem 
(4-3), e os nervos já começavam a 
dominar os jogadores da formação 
do Paredes. 

No segundo tempo voltaram 
a ganhar por 1-0 e conseguiram 
garantir ainda o empate no terceiro 
parcial, apesar da pressão forte do 
adversário, que procurava a vitória 
no jogo para obrigar à realização 

de um terceiro encontro entre as 
duas equipas. 

No dois últimos períodos do 
jogo e com uma confortável vanta-
gem a equipa ainda marcou mais 
três golos, fixando o resultado em 
9-7 e sentenciando praticamente 
a partida. Após o apito final a 
formação do Paredes fez a festa 
juntamente com algumas dezenas 
de adeptos que se deslocaram ao 
Porto para apoiar a equipa neste 

jogo decisivo. E foi precisamente 
o apoio dos adeptos que o capitão 
da equipa do Paredes agradeceu e 
garantiu ter sido fundamental para 
a conquista do primeiro título da 
história do clube. 

“Nenhuma equipa teve o 
apoio que nós tivemos. Quero 
agradecer aos adeptos por todo 
o apoio que nos deram. Isso 
foi fundamental”, sublinhou o 
capitão António Cerqueira, que 

dedicou o título a todos os atletas 
e treinadores que passaram pela 
equipa nos últimos anos. “Este 
título é de todos que passaram 
pelo clube. Desde os que já 
foram jogadores do Paredes, 
bem como dos treinadores”, 
salientou. 

A euforia vivida pelos jo-
gadores no final do encontro era 
visível entre os sorrisos e os gritos 
de “Campeões” que entoaram na 
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Equipa conquistou o primeiro título nacional na sua história

Paredes é o novo campeão nacional de Polo Aquático

Apesar de o Paredes jogar a segunda mão 
do play-off na piscina do Fluvial Portuense 
muitos foram os adeptos que acompanharam 

a equipa paredense na esperança de trazer para casa 
o tão ambicionado título de campeão. 

Os nervos estiveram à flor da pele até bem per-
to do apito final. Mas a confiança na conquista do 
título nunca ficou abalada e os adeptos acreditaram 
até ao fim que o Paredes ia fazer história esta época. 
“Nós acreditamos e vocês?” era a mensagem de 
apoio escrita pelos adeptos paredenses numa faixa 

colocada bem no topo das bancadas. Os adeptos 
do Fluvial Portuense ostentavam grandes faixas de 
campeão nacional, mas a verdade é que a festa foi 
dos paredenses. 

Após o apito final dos árbitros Luís Santos 
e Luís Vital os adeptos do Paredes juntaram-se 
aos festejos da equipa, que só terminaram já no 
centro da cidade, em frente à câmara municipal, 
onde o grupo tirou uma foto para figurar nas 
paredes do edifício, entre o mural dos campeões 
paredenses.  

Emoções ao rubro nas bancadas

piscina do Fluvial Portuense. Para o 
treinador e jogador do Paredes, Ri-
cardo Sousa, a equipa foi superior 
na defesa e no ataque e a conquista 
do título merecida pela dedicação 
dos jogadores ao longo da época. 

“É um título
histórico”

- Ricardo Sousa, treinador e jogador 
do Paredes

“Acabamos por ser supe-
riores nesta final. Não nos pre-
cipitamos, controlamos melhor 
os nossos ataques, e estivemos 
melhor a defender. É um título 
histórico, concretizamos o nosso 
objetivo, agora é hora de festejar”, 
sublinhou o treinador da formação 
do Paredes. 

Trabalho árduo e dedicação 
foram as maiores forças que em-
purraram o Paredes para o play- 
-off final do campeonato nacional 
de Polo Aquático. A união entre o 
grupo de trabalho e a esperança 
de alcançar resultados históricos 
para o clube levaram o Paredes a 
persistir na conquista de um sonho. 
O Paredes foi melhor em tudo, real-
çou o capitão António Cerqueira, e 
a superioridade garantiu a conquis-
ta do primeiro título de campeão 
nacional da sua história. 

“Trabalhámos muito para 
conquistar o título. Foi um jogo 
equilibrado, o Fluvial deu-nos 
muita réplica, mas nós estivemos 
melhores a defender e consegui-
mos chegar à vitória”, sublinhou 
António Cerqueira. 

“Trabalhámos
muito para
conquistar

o título”
- António Cerqueira, capitão do 

Paredes

Para o presidente da Secção 
Autónoma de Polo Aquático dos 
Serviços Sociais da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, apesar de não 
estar a jogar em casa, a formação 
do Paredes conseguiu conquistar o 
título no terreno do adversário. Um 
sabor especial na vitória dos pare-
denses, fruto de “muito trabalho e 
sacrifícios”. 

“Depois de muitos sacrifícios 
e de muito trabalho de todos de-
senvolvido ao longo dos últimos 
anos, culminamos este trajeto com 
o título nacional. A união do gru-
po foi fundamental assim como 
o apoio dos adeptos”, salientou o 
dirigente. 

Após o apito final da partida 
a comitiva do Paredes regressou 
a casa e foi recebida, na câmara 
municipal de Paredes, por Celso 
Ferreira e Granja da Fonseca. O pre-
sidente da câmara e o presidente da 
assembleia municipal felicitaram 
os jogadores, equipa técnica e di-
rigentes pela conquista do título, 
e sublinharam o “prestígio e a 
honra” deste feito para o concelho 
de Paredes.  

Agora a equipa vai estar con-
centrada em conseguir a dobradi-
nha na mesma época, com a con-
quista da Taça de Portugal, prova 
que será disputada no sistema de 
eliminatórias. “Esta época foi espe-
cial. Vamos agora tentar conseguir 
a dobradinha e trazer também a 
taça de Portugal para Paredes”, 
garantiu José Luís Teixeira.

“A união
do grupo foi

fundamental”
- José Luís Teixeira, presidente

 Os clubes do campeonato 
nacional da 1.ª divisão participam 
a partir dos oitavos de final e os 
quatro primeiros classificados 
no final da 1.ª volta da 1.ª fase 
do campeonato são cabeças de 
série, nos oitavos de final. O pri-
meiro jogo é já no próximo dia 
31 de maio, a duas mãos e a 7 de 
junho. Os quartos de final estão 
marcados para 14 e 21 de junho e 
a meia final e a final disputam-se 
a 12 e 13 de julho, nas piscinas do 
Fluvial Portuense. 

Se vencer a Taça de Portugal 
o Paredes conseguirá numa só 
época conquistar as duas maio-
res e mais importantes provas 
de Polo Aquático em Portugal, 
ficando garantida a participação 
na Euro Cup e na Supertaça Car-
los Meinedo. 

No set base do Paredes Rota 
dos Móveis estão cinco atletas 
internacionais, que participaram, 
no último ano, em três torneios 
internacionais da federação. 
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Começou a competir 
nos trofeus e este ano 
estreou-se no Rali de 
Portugal. Apesar do 
acidente no Rali Serras 
de Fafe, da ausência em 
Guimarães e mesmo da 
reduzida experiência 
num carro de quatro 
rodas motrizes, Salva-
dor Gonzaga estreou-se 
no rali de Portugal em 
grande e conquistou o 
3.º lugar da geral, ao vo-
lante do seu Mitsubishi 
Evo VII. 
O piloto de Rebordo-
sa tem abrilhantado o 
campeonato nacional de 
ralis norte e assume que 
a próxima época poderá 
ser determinante na sua 
carreira. 

Salvador Gonzaga acredita que a próxima época será determinante para a sua carreira

“Os ralis foram sempre
uma das minhas grandes paixões”

Helena Nunes

Paulo Lopes (navegador) e Salvador Gonzaga (piloto) no rali de Ponte de Lima

Há quanto tempo é piloto 
de rali?

Comecei em 2009 com 
o trofeu Yaris, depois parei. Fiz o 
Modelstand que é o trofeu Peugeut 
206 GTI e fiz dois anos de provas 
assim. No ano passado só fiz um ou 
dois ralis e este ano decidi experi-
mentar as quatro rodas motrizes. 
Já ando nisto há cerca de quatro 
anos, cheguei a participar em 
competições de motos quando era 
mais novo, mas isso já são outros 
percursos. 

Esta sempre foi uma grande 
paixão para si?

Os ralis foram sempre uma 
das minhas grandes paixões. Desde 
sempre fui apaixonado por carros e 
talvez por ir com os meus primos e 
amigos ver os grupos b quando era 
o Raly de Portugal ficou-me sempre 
aquela paixão. Quando tive hipóte-
se de fazer qualquer coisa nos ralys 
fiz, sempre numa de brincar sem 
grandes investimentos. Basicamen-
te é uma paixão que tento matar um 
bocadinho tarde, mas tenho feito o 
meu papel e bem penso eu. 

Mas corre apenas por prazer 
e não a pensar nas vitórias?

Só corro porque arranjo uns 
patrocínios que me cobrem mais 
ou menos as despesas senão não 
tinha condições para correr porque 
é um desporto muito caro. Embora 
tenha sempre de gastar algum di-
nheiro meu estamos a falar de uma 
pequena parte em relação ao que é 
necessário para participar em ralys. 
Devo gastar cerca de 3 a 4 mil euros 
ao ano num projeto que custa cerca 
de 35 mil. 

Fez este ano a sua estreia 
no Rali de Portugal e da melhor 
forma ao conquistar o 3.º lugar 
entre os pilotos que pontuam para 
o campeonato de Ralis do Norte. 
Satisfeito com esta conquista?

No Rali de Portugal tentei ata-
car logo no início do troço e quando 
garanti mais ou menos o terceiro 
lugar andei devagar honestamente. 
Foi manter o terceiro lugar que para 
mim era muito bom. Nos últimos 
dois troços podia tirar à vontade 
dois segundos por quilómetro, mas 
não quis arriscar nada. Ficamos 
satisfeitos com esta conquista, mas 
não era o mais importante. Aliás 
nem foi das provas que me deu 
mais gozo. No rali de Ponte de 

Lima fiquei em 11.º lugar e diverti-
me muito mais do que no Rali de 
Portugal porque a concorrência era 
mais apertada.

Durante a prova tive uma 
assistência que demorou mais 9 
minutos do que devia, fui penali-
zado em 90 segundos e passei para 
último. Mas vim sempre a subir 
na classificação até chegar ao 11.º 
lugar. E isso é que é fabuloso. Andei 
no limite e o rali é isso mesmo ver 
até onde pudemos ir 

“Qualquer
piloto que queira
ser campeão tem
que começar
nos trofeus”

Que momento destaca do seu 
percurso?

O Rali de Ponte de Lima foi 
talvez a pior classificação, mas 
foi a que mais me marcou e a que 
mais gostei. No rali de Portugal, e 
apesar de ter conseguido ficar em 
terceiro lugar, andei metade da 
prova a passear. Só usufruo das 
provas quando ando no limite e 

isso acontece muito com outros 
pilotos de rali. 

Mas a parte do Modelstand 
foi talvez a mais importante apesar 
de nunca ter conseguido grandes 
resultados. Às vezes um quinto 
lugar num trofeu Modelstand 
era espetacular. E estamos a falar 
de 3 segundos para o primeiro. 
Tínhamos de andar sempre com a 
faca nos dentes e aí aprendíamos 
realmente a tirar partido do carro 
ao máximo. Nestes trofeus 90 por 
cento conta a experiência e 10 por 
cento depende do carro. No campe-
onato as coisas são diferentes. 

Mas acha que a sua experi-
ência no Modelstand foi essencial 
para conseguir melhores resulta-
dos no campeonato?

Qualquer piloto que queira 
ser campeão tem que começar nos 
trofeus. Nós temos dois novos va-
lores nos ralis que vêm dos trofeus: 
o Diogo Delgado, que agora está 
a fazer o trofeu Suzuki, em Espa-
nha, e o Peugeot, em França, e o 
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Gil Antunes. Onde eles correrem 
ganham e isso vem muito da escola 
dos trofeus que lhes ensina a levar 
o carro ao limite para ganhar. 

Quais foram as etapas mais 
difíceis até agora?

Posso dizer que no primeiro 
rali da minha classe de promoção 
norte, em Fafe, estávamos no se-
gundo ou terceiro lugar quando 
capotamos. Tivemos um azar numa 
travagem, mandamos o carro para 
fora de estrada e capotamos. No rali 
de Guimarães não pude participar 
por motivos profissionais o que nos 
fez ficar fora das plantas do cam-
peonato. Fomos para o rali de Por-
tugal, sem grandes intenções, mas 
correu bem e o terceiro lugar já nos 
fez voltar outra vez às contas do rali 
e a ajustar os nossos planos. 

Como analisa o campeonato 
nacional?

Acho que a Federação Portu-
guesa de Automobilismo e Karting 
(FPAK) tem trabalhado mal a parte 
dos ralis e é isso que faz com que 
neste momento não tenhamos gran-
des valores a competir. Os únicos 
dois são o Diogo e o Gil, mais até o 
Diogo. Os outros são bons para pro-
vas nacionais, mas depois chegam lá 
fora e não conseguem nada. O meu 
primo João Barros também é um 
bom valor, é uma pessoa que vem 
do asfalto e da velocidade, falta-lhe 
ainda algum conhecimento dos 
ralis, mas é um piloto muito rápido. 
Acho que tem capacidade para ir à 
Europa competir. 

Quais são as ambições para 
esta temporada?

Não tenho nenhuma ambição 
especial, quero apenas aprender. 
Este será um ano de aprendizagem e 
se no próximo conseguir alguns pa-
trocínios para ter um carro melhor 
aí sim tentar lutar pelos primeiros. 
Não na classe de promoções norte 
porque para o ano só faço o Open. 
Esta época tinha um patrocínio mais 
ou menos apalavrado, mas quando 
a FPAK decidiu não fazer o Open 
e dividir a prova nacional em três, 
promoções norte centro e sul, reti-
raram o patrocínio. 

Penso que a FPAK vai voltar 

atrás com a decisão. Se isso acontecer 
tenho um projeto e avanço com ele se 
não acontecer deixo de fazer. 

“Fomos para o rali
de Portugal, sem
grandes intenções, 
mas correu bem”

Quem pode ser uma grande 
surpresa neste campeonato?

Temos vários pilotos que po-
dem surpreender. O João Barros 
é uma agradável surpresa. Em 
termos de experiência o Ricardo 
Moura é melhor, é um rato velho, 
mas que também já não tem mui-
to por onde evoluir. Temos bons 
valores neste campeonato e que 
podem dar cartas. Para mim o 
Pedro Meireles foi uma agradável 
surpresa porque pensava que era 
um piloto lento, mas vi que não. Foi 
um dos pilotos que mais evoluiu no 
campeonato. 

Faz alguma preparação espe-
cial para as provas?

Comecei a fazer este ano. 
A Ana Viriato tem sido a minha 
treinadora pessoal e tem puxado 
muito por mim. Até agora não 
tinha nenhuma preparação, mas 
agora faço ginásio com uma pre-
paração especial. E já tenho notado 
a diferença. 

A relação com o navegador é 
determinante para alcançar bons 
resultados?

O nosso copiloto é como a 
nossa consciência. Eu e o Paulo 
começamos do zero. O Paulo foi- 
-me apresentado por um treinador 
e a nossa relação é muito boa. 
Temos uma longa convivência e já 
sabemos até onde podemos ir um 
com o outro. 

Se olharmos para os grandes 
pilotos de ralis têm sempre os mes-
mos navegadores porque a relação 
que existe entre piloto e navegador 
é fundamental. E uma boa relação 
só se constrói com o tempo. 

Qual o fator que pesa mais: 
um bom carro ou muita experi-

ência?
Ter um bom carro é impor-

tante e determinante em algumas 
fases das provas, mas a experiência 
é fundamental. 

Gostava de competir em pro-
vas internacionais?

Gostava claro. Gostava um 
dia de conduzir um carro a sério, 
um carro bem preparado como os 
dos pilotos que andam agora nos 
cinco primeiros no campeonato. 
É óbvio que gostava de participar 
em provas internacionais, mas não 
tenho a prepotência de me compa-
rar a um Kubica já para nem falar 
do Ogier. 

Sou mais humilde e preferia 
ter um bom carro para competir 
em Portugal. Mas gostava de fazer 
o rali dos mil lagos, na Finlândia. 
Já fui ver duas vezes e imaginei 
sempre como seria estar a competir 
num rali como aqueles. 

“Se avançarmos
para o Open é para 
lutar pela vitória”

Quem são as suas referências 
no mundo dos ralis?

A primeira é o Sébastien Lo-
ebe porque é um piloto frio em 
prova. E depois tenho um outro 
que é um louco, o Kubica. São dois 
pilotos completamente diferentes, 
mas que têm duas características 
fundamentais num piloto de topo. 
Acho que o Sébastien Loebe teve 
sempre essa dose de loucura, mas 
foi suficientemente inteligente para 
a saber controlar. O Kubica tem a 
mesma loucura, mas não consegue 
controlar. 

Acha que a próxima época 
poderá ser marcante para a sua 
carreira?

Espero que sim porque te-
nho duas promessas de patroci-
nadores. Se avançarmos para o 
Open é para lutar pela vitória. 
Os dois patrocinadores gostaram 
de me ver nas provas este ano e 
que me garantem a participação 
no próximo ano. Esperemos que 
tudo corra bem. 

Notas
desportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite - 34.ª Jornada 

FC PEDRAS RUBRAS 2 – U. PAREDES 0

O jogo decidia quem ficava mais perto do 2.º lugar, que garante 
a subida direta ao campeonato nacional de seniores. No está-

dio do Pedras Rubras, na Maia, o U. Paredes foi inferior e deixou 
o adversário dominar a partida. A derrota na 34.ª jornada atira o 
U. Paredes para a 4.ª posição, com 56 pontos. Na próxima jornada 
recebe o Oliveira do Douro, segundo classificado.  

REBORDOSA 2 – BARROSAS 1 

Mais uma vitória da equipa orientada por Tonanha. A jogar 
em casa o RAC foi superior e Pedro Peludo foi essencial 

na construção da vitória, frente a uma equipa que está no pe-
núltimo lugar da tabela, com 32 pontos. Na próxima jornada o 
Rebordosa desloca-se ao terreno do Leça, oitavo classificado do 
campeonato. 

ALIADOS DE LORDELO 2 – VARzIM B 1

O Aliados de Lordelo venceu o Varzim em casa, por 2-1, golos 
apontados por João Lindo. A quatro jornadas do final do cam-

peonato o Aliados de Lordelo ocupa a 6.ª posição, com 51 pontos. Na 
próxima jornada joga no terreno do Candal. Se vencer os próximos 
quatro jogos o Aliados ainda pode sonhar com os primeiros lugares 
e o acesso ao campeonato nacional de seniores. 

Divisão de Honra 

2.ª divisão – serie 2 – 30.ª jornada
ADC FRAzãO 1 – F.C. PARADA 1

O Parada empatou a uma bola no último jogo do campeonato, 
frente ao primeiro classificado, o ADC Frazão. O golo que 

garantiu a conquista de um ponto para a equipa de Parada foi 
apontado por Patinho, aos 25m. Termina a época na 7.ª posição da 
tabela, com 41 pontos. 

BALTAR 4 – PAçOS DE GAIOLO 1 

O Baltar terminou a época com uma vitória em casa frente ao Paços 
de Gaiolo, por 4-1. A equipa consegue assim conquistar o 4.º lugar 

da tabela, terminando a época com 50 pontos. 

ISC SOBREIRENSE 1 – SALVADORENSE 0 

A jogar em casa e no último jogo desta época o Sobreirense 
venceu o Salvadorense, com um golo apontado por André 

Filipe, aos 47 m da partida. Termina a época na 12.ª posição, com 
26 pontos. 

 FUTSAL

2.ª Divisão – Série A – 25ª. Jornada 

PAREDES 3 – COHAEMATO 5

A equipa do Paredes sofreu mais uma derrota em casa na penúltima 
jornada do campeonato. Com este resultado a equipa encontra-se a 

apenas quatro pontos da despromoção. Na última jornada vai defrontar 
o Viseu 2001, 4.º classificado do campeonato. 

A.F. Porto – 1.ª Divisão – Série 2 – 28ª. Jornada 

OS ROMANOS 1 – AD PENAFIEL 1

A equipa dos Romanos empatou em casa frente ao AD Penafiel. 
O resultado não atrapalha as contas da equipa paredense, que 

já tem a subida praticamente garantida. Os Romanos terminam a 
época na segunda posição, com 58 pontos. 
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Decorreu no passado dia 10 de maio a 
apresentação oficial da equipa Quinta das 
Arcas-Interdesing-Xarão para a próxima 
época, em Sobrado, Valongo. Na última 
temporada foi a equipa que mais vitórias 
conquistou, em toda a Península Ibérica, 
ao nível de XCO e ciclocrosse. 

Quinta das Arcas-Interdesign-Xarão 
apresentou nova equipa

Helena Nunes

A apresentação oficial 
decorreu na quinta 
das Arcas, em So-

brado, Valongo, local onde 
se reuniram as estrelas do 
grupo, os responsáveis pela 
direção, amigos e aficiona-
dos do desporto em bicicleta. 
Ao palco subiram, um a um, 
os atletas que compõem a 
equipa e os membros da di-
reção e equipa técnica. 

peões nacionais. 
A equipa que irá lu-

tar na próxima época pela 
manutenção dos trofeus é 
composta por 17 atletas: no 
escalão de cadetes, foi apre-
sentado Gonçalo José Barros, 
nos juniores André Moreira, 
Cátia Leal e Desiree Castro, 
nas elites e no feminino es-
tão as atletas Cecília Nazaré 
Araújo e Isabel Castro Call e 
no masculino Nuno Miguel 
Alves, Filipe Leal, Vítor San-
tos e Fábio Ribeiro. Na cate-
goria de master está a atleta 
Flávia Vieira, nos master 30 
competem Carlos Monteiro 
e Bruno santos, José Soares 
e António Sousa competem 
no escalão de master 40 e por 
último na categoria de mas-
ter 50 estão Arlindo Silva e 
José de Sousa. 

A lista de atletas reúne os 
diferentes escalões de compe-
tição, desde cadetes a master 
50. A Quinta das Arcas-Inter-
design-Xarão foi na última 
temporada a equipa que mais 
vitórias conquistou em toda 
a Península ibérica, ao nível 
do XCO e do ciclocrosse. Para 
além da vitória na Taça de 
Portugal XCO 2013 a equipa 
conquistou ainda a liderança 
da Taça 2014, com três atletas 
a vestir as camisolas de cam-

Todos os atletas da secção de patinagem artística da casa do Benfi-
ca em Paredes ficaram apurados para o campeonato nacional, que 
acontece de 7 a 10 de junho, no pavilhão de S. Pedro da Cova.

Patinagem Artística da
Casa do Benfica em Paredes

Nove atletas
apurados para o

campeonato nacional

Todos os nove atletas 
que compõem a secção 
de patinagem artística 

da Casa do Benfica em Pare-
des conseguiram garantir o 
apuramento para o campe-
onato nacional, a prova mais 
importante da modalidade 
no nosso país, que tem início 
no próximo dia 7 de junho.

Apuraram-se no passa-

do dia 18 de maio, na disci-
plina de solo dance e pares 
de dança no campeonato 
regional de patinagem artís-
tica. Mas para além do apura-
mento os atletas paredenses 
brilharam ainda na conquista 
do título de vice-campeões 
por equipas e na conquista 
de duas medalhas de ouro, 
duas de prata e três medalhas 

de bronze. 
A secção de patinagem 

artística da casa do Benfica 
em Paredes, fundada há 
pouco mais de um mês, já 
começou a somar títulos e 
espera agora no campeonato 
nacional estar ao mais alto 
nível para arrecadar mais 
títulos e medalhas para o 
concelho. 
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Após a conquista do 
campeonato de futebol 
de 11 cidade de Gan-
dra, a equipa do Vila 
Cova de Carros voltou 
a festejar no final do 
jogo com o Duas Igre-
jas, a conquista da taça 
da Liga. A partida ter-
minou com a vitória da 
formação do Vila Cova 
por 1-0 e com festejos 
da claque no complexo 
da cidade desportiva 
de Paredes.

Equipa paredense conquistou os dois troféus  do campeonato amador 

Vila Cova sagra-se campeão
e vence taça da liga

Helena Nunes|texto/fotos

O Vila Cova de Carros fe-
chou no passado sábado, 
dia 17 de maio, uma das 

melhores épocas desportivas da 
sua história. Depois de conquistar 
o título de campeão a equipa so-
mou mais uma importante vitória 
ao percurso da época, ao vencer 
também a final da Taça da Liga, 
frente à formação do Duas Igrejas 
(3.º classificado no campeonato), 
por 1-0. 

A equipa amadora de futebol 
de 11 tinha como principal obje-
tivo esta época a conquista do 
campeonato, mas perante a pos-
sibilidade de conquistar também 
a taça a formação do Vila Cova 
apostou tudo para levar para casa 
os dois troféus. 

Antes do apito inicial os res-
ponsáveis pela A. C. J. Guimbra, 
associação organizadora, deram 
início à entrega dos troféus e 
medalhas da época 2013/2014. 
Para além do troféu de campeão 
a formação do Vila Cova foi consi-
derada a equipa com melhor ata-
que e a melhor defesa, juntando 
mais dois troféus às conquistas 
da época. 

Na entrega dos prémios às 
diferentes equipas do campeo-
nato estiveram os membros da 
organização, o presidente da 
junta de freguesia de Gandra, 
Paulo Ranito, e o vereador da 
câmara municipal de Paredes, 
Manuel Fernando Rocha. Depois 
da entrega das faixas de campeão 
à equipa do Vila Cova esperava 
dar uma nova alegria aos sócios e 
levar para casa a taça da Liga. 

Albino Pacheco, dono da 
empresa patrocinadora oficial da 
equipa do Vila Cova, mostrou-se 
satisfeito com as conquistas desta 
época. “Já andávamos a mirar 
este troféu desde 1971. Este ano 
conseguimos e sinto-me reali-
zado”, sublinha o patrocinador 
que traça já linhas para a próxima 
época. 

“Gosto deste espírito e des-
te convívio e queria que para o 
ano aparecessem mais pessoas 

para apoiar esta equipa. No 
próximo ano queremos criar uma 
estrutura mais sólida para captar 
ainda mais pessoas para apoiar 
nos jogos”. Para Albino Pacheco 
a união e os laços de amizade fo-
ram os pontos fundamentais para 
o grupo ambicionar conquistas 
maiores. 

No final da partida entre 
Duas Igrejas e Vila Cova, no 
complexo da cidade desportiva 
de Paredes, a formação do Vila 
Cova voltou a fazer a festa. De-
pois de consolidada a vitória na 
taça da Liga, por 1-0, e já após o 

apito final, a euforia dominou os 
festejos dos jogadores e equipa 
técnica, naquela que foi uma épo-
ca memorável para a formação de 
Vila Cova de Carros. 

Sonhavam
com título
há mais de 40 anos

 
A equipa de futebol de 11 de 

Vila Cova de Carros sonhava com 
o título há mais de quatro décadas 
e este ano conseguiu. Nos últimos 

 Josué, 34 anos
— Capitão —

Opinião
dos campeões

anos a equipa esteve bem perto da 
conquista do título de campeão, 
mas nunca tanto como esta época. 
Na formação do Vila Cova a vitória 
foi sempre a palavra de ordem e no 
conjunto dos 16 jogos do campeo-
nato a equipa somou apenas uma 
derrota e dois empates, terminando 
a época em primeiro lugar, a 10 
pontos de diferença do segundo 
classificado, o ADA Saudade. 

No final do jogo da Taça da 
Liga e já com os dois troféus ga-
rantidos o capitão de equipa do 
Vila Cova sublinhou o trabalho dos 
colegas de equipa. 

“Foi uma época muito positiva. 
Pela primeira vez conseguimos 
ser campeões. Vencer a taça 
só veio melhorar ainda mais a 
época. Conseguimos alcançar 
todos os objetivos que tínha-
mos no início da época. Isso 
graças ao reforço da equipa 
com muita juventude de gran-
de qualidade que veio tornar o 
grupo mais equilibrado e mais 
forte”. 

Daniel Silva, 20 anos

“Foi uma época muito boa e a 
conquista do campeonato foi 
ainda melhor. Desde o primeiro 
jogo que começamos a cilindrar 
as equipas todas e, apesar de 
termos tido um ou outro desaire, 
conseguimos ser equilibrados e 
chegar ao fim com capacidades 
para vencer o campeonato. 
Agora só nos interessa revalidar 
o título ano após ano e temos 
plantel para isso. Se mantiver-
mos esta qualidade esse objetivo 
vai ser alcançado”. Os atletas do Vila Cova a festejar a conquista do campeonato

O plantel do Vila Cova - campeão 2013/2014 e vencedor da taça do campeonato futebol 11 - cidade de Gandra
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● jardins
● manutenção
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Morreu Vasco Graça Moura

“O Príncipe das Letras”

(Continuação da edição anterior)

Ora, quando em Janeiro de 2012, 
o escritor assumiu o cargo de 
presidente do Centro Cultural de 

Belém, tomou de imediato uma decisão, 
talvez a mais polémica de todas quantas 
terá tomado na sua vida; emitir uma circu-
lar interna com instruções para suspender 
o Acordo Ortográfico. Ordenou, segundo 
o jornal Público, que “os conversores - 
ferramentas informáticas que adaptam 
os textos para as novas regras – sejam 
desinstalados de todos os computadores 
da fundação. Opositor declarado ao AO, 
Vasco Graça Moura justificou a sua decisão 
com a inconstitucionalidade da aplicação 
das novas regras por violarem “os artigos 
da Constituição que protegem a língua 
portuguesa, não apenas como factor de 
identidade nacional mas como valor cul-
tural em si mesmo.” Para o escritor o AO 
apenas “serve interesses geopolíticos e 
empresariais brasileiros, em detrimento de 
interesses inalienáveis dos demais falantes 
de português no mundo.” (Wikipédia)

Ao longo da sua vida, Vasco Graça 
Moura exerceu vários cargos. Foi director 
da RTP2, administrador da Imprensa Na-
cional - Casa da Moeda, director da revista 
Oceanos, director da Fundação Casa de 
Mateus, comissário - geral de Portugal 
para a Exposição Universal de Sevilha, 
presidente da Comissão Executiva das 
Comemorações do Centenário de Fernando 
Pessoa, presidente da Comissão Nacional 
para as Comemorações dos Descobrimen-
tos Portugueses e director do Serviço de 
Bibliotecas e Apoio à Leitura da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Além de, como já 
referimos, ter sido nomeado presidente 
da Fundação CCB, em substituição de 
António Mega Ferreira, por nomeação da 
Secretaria de Estado da Cultura, cargo que 
ocupava.

Após o 25 de Abril, aderiu ao partido 
laranja, tendo também exercido o cargo de 
Secretário de Estado da Segurança Social 
no IV Governo Provisório e Secretário de 
Estado dos Retornados no VI Governo 
Provisório.

Em 1999, vai para Bruxelas, onde 
permanece durante 10 anos como eurode-
putado pelo Partido Popular Europeu. 

Obras:
Poesia: Modo Mudando,1963
O Mês de Dezembro e Outros Poemas, 1976
A Sombra das Figuras,1985
Sonetos Familiares, 1994

Uma Carta no Inverno,1997
Os Últimos Contos de Amor,1988
Testamento de VGM,2001
Antologia dos Sessenta Anos,2002
Os nossos tristes assuntos,2006

Ficção: Quatro Últimas Canções,1987
Partida de Sofonisba às seis e doze da ma-
nhã,1993
A Morte de Ninguém,1988
Meu Amor, Era de Noite,2001
Enigma de Zulmira,2002

Ensaio: Luís de Camões: Alguns Desa-
fios,1980
Camões e a Divina Proporção, 1985
Sobre Camões, Gândavo e Outras Persona-
gens, 2000

Outros: Circunstâncias Vividas,1995
Contra Bernardo Soares e Outras Observa-
ções,1999

Traduções: Traduziu de Racine para 
português, Fedra, Andromaca e Berenice; 
de Corneile, O Cid; de Dante, A Divina 
Comédia; de Edmond de Rostand, Cyrano 
de Bergerac; de Molière, O Misantropo; e de 
Shakespeare, Sonetos.

Ao longo da sua carreira literária foi 
ainda distinguido com os prémios de poesia, 
PEN Clube Português, Associação Portugue-
sa de Escritores e Coroa de Ouro do Festival 
de Poesia de Struga. Recebeu a Ordem de 
Santiago de Espada, Prémio Pessoa, prémio 
Vergílio Ferreira, Prémio de Tradução 2007 
do Ministério da Cultura de Itália, Prémio 
Max Jacob de França para Poesia Estrangeira, 
Prémio Morgado de Mateus, Prémio Europa 
- Cátedra de David Mourão-Ferreira de Bari, 
em Itália.

No passado recente dia 7 de Março, 
Vasco Graça Moura foi distinguido pela 
Universidade do Porto com o doutoramento 
“Honoris Causa”. Apresentando-se num 
estado que já não disfarçava a doença que o 
atormentava e fortemente emocionado disse: 
“Alongando eu a minha lembrança quanto posso 
por todo o tempo passado e recordando as memórias 
desde as primeiras idades até ao presente, vejo que 
esse estudo das letras me serviu de incentivo para 
empreender e continuar a carreira de uma vida que 
busca plena dignidade humana e conclui (Cícero): 
facto é que todas artes humanas que visam a cultura 
constroem vínculos de coesão e se sustentam entre 
si por um parentesco qualquer.”

Vasco, o meu sentido abraço por tudo 
quanto fizeste em vida. Eu só não sabia era 
que aquele nosso encontro no Castelo da tua 
Foz do Douro quando presidias à Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Des-
cobrimentos Portugueses, seria também o 
da despedida. Eu não esqueço os convívios 
que juntos vivemos e ainda sinto nos ou-
vidos os acordes da tua poesia espontânea 
quando cantavas ao desafio desancando 

de forma subtil em alguém… no atelier do 
Gastão Seixas, e também não esqueço (como 
era possível) o arroz da Gabriela às duas da 
madrugada…
Um dia nos encontraremos.
E agora para terminar, segue-se o poema mais 
triste que o Vasco nos deixou.

SONETO DO AMOR E DA MORTE
quando eu morrer murmura esta canção
que escrevo para ti. quando eu morrer
fica junto de mim, não queiras ver
as aves pardas do anoitecer
a revoar na minha solidão.

quando eu morrer segura a minha mão,
põe os olhos nos meus se puder ser,
se inda neles a luz esmorecer,
e diz do nosso amor como se não

tivesse de acabar, sempre a doer,
sempre a doer de tanta perfeição
que ao deixar de bater-me o coração
fique por nós o teu inda a bater,
quando eu morrer segura a minha mão.

in “Antologia dos Sessenta Anos”

Armando Moreira (Marco)
escreve de acordo com a antiga ortografia
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|Opinião|

Mateus Gastão da Penha______________________________________________________________

No ano lectivo de 1871 para 1872 eram 
20 os estudantes na universidade 
de Coimbra oriundos da região do 

Vale do Sousa e Baixo Tâmega: – 3 no 1.º 
ano, 6 no 2.º, 6 no 3.º, 4 no 4.º e 1 no 5.º. Por 
faculdades: – 1 em teologia, 2 em medicina 
e 17 em direito.

Completou o quinto ano de direito 
o bacharel formado Acácio de Magalhães 
Correia Barbosa, natural de Penafiel, filho 
de Adriano de Magalhães Barbosa e Pinho 
e de D. Ermelinda Engrácia Correia Pacheco 
Pereira. Foi Administrador do Concelho de 
Penafiel de 1878 a 1881 e Administrador 
substituto em 1887.

No ano seguinte de 1872 para 1873 eram 
25 estudantes com 27 matrículas, sendo 8 no 
1.º ano, 3 no 2.º, 6 no 3.º, 6 no 4.º e 4 no 5.º. Por 
faculdades: – 3 em teologia, 1 em filosofia, 2 
em medicina, 1 em matemática, 1 na Aula de 
desenho para os cursos médico e filosófico e 
19 em direito.

Completaram o curso de direito: – Abí-
lio Martinho de Camões, filho de Martinho da 
Rocha Guimarães Camões, natural de Frazão 
[Administrador do Concelho de Santo Tirso 
em 1882. Delegado do Procurador Régio na 
comarca de Póvoa do Varzim, por Mercê de 
D. Carlos, a 4 de Abril de 1889]; Augusto 
Alves de Almeida Araújo, filho de António 
Alves de Almeida Araújo, natural de São 
Martinho de Penafiel [Delegado do Procura-
dor Régio na comarca de Paredes, por Mercê 
de D. Luís, a 30 de Abril de 1880]; António 
Emílio Alves Teixeira de Carvalho, filho de 
Bernardino Júlio Alves Teixeira de Carvalho, 
natural de S. João de Aião e Prudêncio de 
Sousa Coelho, filho de Firmino de Sousa 
Coelho, natural de Lousada.

Acompanhou-os na jornada Abílio 
Guerra Junqueiro, filho de José António 
Junqueiro, natural de Freixo de Espada à 

Os nossos
letrados – 19

Cinta.
No ano lectivo de 1873 para 1874 eram 

26 estudantes com 34 matrículas, sendo 14 no 
1.º ano, 5 no 2.º, 3 no 3.º, 6 no 4.º e 6 no 5.º. Por 
faculdades: – 1 de teologia, 2 de medicina, 3 de 
matemática, 4 de filosofia, 5 na aula de desenho 
e 19 em direito.

Terminaram o seu curso de direito – An-
tónio de Assis Teixeira Leite, filho de Francisco 
de Assis Teixeira Leite e António Francisco da 
Fonseca [Delegado de Procurador Régio na 
comarca do Peso da Régua], filho de Joaquim 
Francisco da Fonseca, ambos de Felgueiras; José 
Carlos de Medeiros Machado [Delegado de 
Procurador Régio na comarca de Vila da Praia 
da Vitória e depois na comarca de Póvoa de 
Lanhoso], filho de Francisco António Medeiros 
Machado, natural da Lixa; António Guedes de 
Carvalho e Menezes, filho de pai incógnito, 
natural de Penafiel [ao que parece filho de 
Francisco Guedes de Carvalho e Menezes da 
Costa, 1.º Visconde de Guedes] e José Ribas de 
Magalhães, filho de António Ribas de Maga-
lhães, natural de Meinedo, que foi Pároco de 
São Martinho de Frazão e de Santa Margarida 
de Lousada.

E em teologia – Augusto Maria Chaves 
Ferreira Velho, filho de José Maria Ferreira 
Velho, natural de Freamunde.

No ano lectivo de 1874 para 1875 eram 22 
estuantes com 34 matrículas: 7 no 1.º ano, 11 no 

2.º, 9 no 3.º, 2 no 4.º e 5 no 5.º. Por faculdades 
– 1 em teologia, 2 em medicina, 7 em filosofia, 
4 em matemática, 3 na aula de desenho, 1 em 
economia politica e 16 em direito.

Terminaram o curso de direito – Adolfo 
Augusto Leite Ferreira Leão, filho de Miguel 
Leite Ferreira Leão, natural de Santiago de 
Lustosa [foi Delegado do Procurador Régio da 
comarca de Sátão e depois na Comarca de Vou-
zela]; Albano Augusto de Sousa Pinto, filho de 
João Pinto da Cunha Ferreira, natural de Mance-
los [Delegado do Procurador régio da comarca 
de Reguengos de Monsaraz, transferido para 
idêntico lugar na comarca de Celorico de Basto 
em 1881. Juiz das execuções em Vila Franca de 
Xira em 1893. Foi empossado juiz de Direito da 
Comarca Judicial de Paredes de Coura a 1 de 
Agosto de 1899]; José Augusto Alves de Maga-
lhães, filho de Augusto César de Magalhães, 
natural de Paredes. [Benemérito em Paredes e 
Penafiel, também escreveu sobre ‘A Defesa dos 
Livreiros’ na questão levantada pela edição da 
‘Boémia do Espírito’ de Camilo]; Luís Alves 
Pinheiro, filho de Cristóvão José Alves Pinheiro 
e D. Maria da Conceição de Leão Torres, natural 
de S. Pedro de Raimonda [Presidente da câmara 
municipal de Paços de Ferreira].

E o curso de medicina – José Augusto da 
Silva Peixoto, filho de Francisco Ponciano da 
Silva Peixoto e D. Engrácia de Lemos Ferrão, 
natural de Mouriz. 

Neste mesmo ano de 1874 terminaram 
os seus cursos – de direito, Artur Alberto de 
Campos Henriques, filho de José António 
de Campos, natural do Porto, magistrado e 
estadista que assumiu a chefia do governo 
português a 19 de Dezembro de 1908. E de 
medicina o famoso Vicente Urbino de Freitas, 
filho de João António de Freitas Júnior, natural 
do Porto, premiado em todos os anos do curso, 
acusado de tentar matar alguns parentes e que 
foi sogro do penafidelense Rodrigo Solano 
Ferreira da Silva.

No ano lectivo de1875 para 1876 eram 26 
estudantes com 35 matrículas: – 9 no 1.º ano, 7 
no 2.º, 7 no 3.º, 10 no 4.º e 2 no 5.º.

E por faculdades: – 2 em teologia, 21 em 
direito, 1 em economia politica, 1 em medicina, 
2 em matemática, 5 em filosofia e 3 na aula de 
desenho.

Terminaram os seus cursos – Abílio da 
Costa Torres, filho de Joaquim da Costa Torres, 
natural de Barrosas, o de medicina e António 
Cândido Ribeiro da Costa, filho de pai incógni-
to, natural de Candemil, o de direito.

Abílio da Costa Torres, nasceu a 13 de 
Maio de 1846, em Barrosas, filho de Joaquim 
da Costa Torres e de Cândida Augusta Ferreira 
de Miranda. Participou na fundação da Real 
Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Vizela e na da Banda da Sociedade Filarmónica 
Vizelense, a 21 de Janeiro de 1882. Escreveu 
sobre as Termas de Vizela, onde foi director 
técnico.

António Cândido – a Águia do Marão – 
que frequentou a universidade como filho de 
pai incógnito, natural de Candemil, cujo assento 
de baptismo deve estar noutra freguesia, por 
causa do pai… foi sacerdote, deputado, Doutor 
e Lente na Universidade de Coimbra, Ministro 
do Reino, Conselheiro de Estado, Presidente 
da Câmara dos Pares e Procurador-geral da 
Coroa.

Eleições europeias ou eleições legislativas?

Esta semana muito se tem discuti-
do sobre o facto de as eleições do 
próximo domingo serem eleições 

europeias ou serem eleições legislativas. 
De facto são eleições europeias, mas o certo 
é que a importância que assumem para 
Portugal é de tal ordem que mais parecem 
eleições legislativas.

Senão vejamos. Em primeiro lugar, o 
resultado das eleições europeias a nível de 
toda a Europa vai determinar quem será 
o sucessor de Durão Barroso. Ou seja, vai 
determinar se o novo presidente da Co-
missão Europeia será o socialista Martin 
Schulz ou o liberal Jean Claude Juncker. E 
esta sucessão vai ser fundamental para o 
futuro de Portugal e dos países mais pobres 
da Europa. 

O que estará em causa será uma União 
Europeia mais solidária com os países mais 
pobres, como defende o socialista Schulz, 
ou uma Europa mais liberal e subordinada 
aos interesses dos países mais ricos como a 
Alemanha, se ganharem os partidos de di-
reita e mais liberais que apoiam Juncker.

O futuro de países como Portugal 
passa muito pelo resultado das eleições 
de domingo. Quem defender que a União 
Europeia deve regular os mercados finan-
ceiros para que se evitem ataques especu-

lativos como aqueles a que estiveram su-
jeitos as dívidas públicas dos países como 
Portugal só pode votar PS para ajudar a 
eleger Schulz. 

Quem defende que uma parte da 
dívida de todos os países deve ser mutua-
lizada, isto é, deve ser assumida pela União 
Europeia, para que todos beneficiem de 
uma taxa de juro mais baixa, só pode votar 
PS para ajudar a eleger Schulz. 

Quem defende que se aplique uma 
taxa sobre todas as operações financeiras 
especulativas, para que a União Europeia 
crie um fundo que possa aplicar em medi-
das de apoio a países da União Europeia 
com mais dificuldades, como Portugal, só 
pode votar PS e ajudar a eleger Schulz. 

Quem defende que as empresas que 
obteem lucros, vendendo os seus produtos 
dentro da Europa, devem pagar os seus 
impostos também dentro da Europa e 
não transferir esses lucros para paraísos 
fiscais e assim escaparem ao pagamento 
de impostos, também tem que votar PS e 
ajudar a eleger Schulz. 

Quem defender que a Europa tem 
que se proteger da invasão de produtos 
vindos de outros mercados, como o chinês, 
só pode uma vez mais votar PS e ajudar 
a eleger Schulz. Quem defender que os 

bancos que falirem por arriscarem demais 
em operações especulativas, não devem ser 
ajudados com o dinheiro dos impostos de 
todos nós, os trabalhadores, tem que votar 
PS e ajudar a eleger Schulz.

 Por outro lado, quem achar que 
os mercados financeiros não devem ser 
controlados e supervisionados, que se 
deve salvar os bancos com os dinheiros 
dos nossos impostos, quem defender que 
é justo que um país como a Alemanha e 
as empresas alemãs devem pagar taxas 
de juro de 1% e países como Portugal e as 
empresas portuguesas devem pagar taxas 
de juro várias vezes superiores, então deve 
votar nos partidos de direita e ajudar a 
eleger o liberal Juncker.

Visto ainda por outro prisma, um 
prisma mais interno, uma vez mais estas 
eleições teem muito de legislativas, uma 
vez que um bom resultado do PS nas 
eleições de domingo ditará o fim deste 
governo e a marcação de eleições legis-
lativas ainda em 2014. Se por outro lado, 
o PS não ganhar estas eleições por uma 
margem confortável, então a população 
estará a dar um sinal ao governo que 
ainda não está farta da política de auste-
ridade a que tem sido submetida sem os 
resultados esperados.

“O que estará em causa 
será uma União Europeia 
mais solidária com os 
países mais pobres, como 
defende o socialista 
Schulz, ou uma Europa 
mais liberal e subordi-
nada aos interesses dos 
países mais ricos como a 
Alemanha, se ganharem 
os Partidos de direita e 
mais liberais que apoiam 
Juncker.”
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A eurodeputada e de 
novo candidata pelo Par-
tido Socialista, Elisa Fer-
reira, esteve na manhã 
da passada quinta-feira, 
dia 15 de maio, na escola 
secundária de Vilela para 
conhecer os projetos do 
clube da europa. A euro-
deputada incentivou os 
alunos a se integrarem 
nas sociedades europeias 
e apelou à conscienciali-
zação cívica da geração 
mais jovem. 

Eurodeputada e de novo candidata do PS visitou clube da europa da secundária

Elisa Ferreira conheceu
clube europeu da escola de Vilela

Helena Nunes|texto/foto

Paredes vai ser um dos sete concelhos do país a ser 
objeto de uma operação de execução do cadastro 
predial, um projeto que tem por objetivo caracteri-
zar todos os prédios, rústicos e urbanos do concelho. 
O arranque foi assinalado na passada quinta-feira, 
dia 15, numa sessão que reuniu os representantes da 
câmara municipal o diretor-geral do território e a em-
presa ARTOP, responsável pela execução do projeto.  

Operação arranca em junho e terá um custo de 1,3 milhões de euros

Cadastro predial do concelho de Paredes
estiveram presentes o diretor-geral 
do território, Paulo Correia, e o 
responsável pela empresa que irá 
levar a cabo o projeto no concelho, 
a ARTOP. 

Para o presidente da câmara o 
projeto assume-se como fundamental 
na gestão e planeamento de qualquer 
território. Celso Ferreira garantiu que 
a operação de execução do cadastro 
predial do concelho, no âmbito do 
Sistema de Informação Nacional de 
Exploração, Gestão e Informação 
cadastral (SINERGIC), dará segui-
mento ao trabalho já iniciado pelo 
município ao nível da modernização 
administrativa. 

“O que estamos aqui a apresen-
tar é a metodologia de trabalho de 
um projeto que é fundamental para 
a gestão e planeamento de qualquer 
território, mas que faz todo o sen-
tido aqui em Paredes, já que dará 
a melhor sequência ao trabalho já 
realizado pelo município ao nível 

da modernização administrativa e 
desmaterialização de procedimen-
tos”, sublinhou o autarca. 

O projeto está em curso para 
já nos concelhos de Paredes, Loulé e 
Oliveira do Hospital, mas estender- 
-se-á ainda aos concelhos de Penafiel, 
Seia, Tavira e São Brás de Alportel. O 
custo da operação nos sete concelhos 
ascende aos 16 milhões de euros, 
sendo suportada pelo último Quadro 
Comunitário de Apoio. Em Paredes 
a operação terá um custo de 1,3 mi-
lhões de euros. 

O Diretor-Geral do Território 
assumiu que, para já, “será impos-
sível estender este cadastro a todo 
o país, porque o investimento seria 
incomportável”. Em relação à ope-
ração que terá início em junho no 
concelho de paredes Paulo Correia 
recolheu que o concelho “ficará numa 
situação de grande vantagem face a 
outros municípios, porque passará a 
dispor de importantes informações 

para o ordenamento do seu território 
e para a gestão da atividade florestal 
agrícola, com dados completos e 
atuais de todas as propriedades e 
prédios, quer urbanos quer rurais”, 
salientou. 

 A operação de execução do 
cadastro predial do concelho de 
Paredes será efetuada pela empresa 
ARTOP, que irá recolher no terre-
no os dados relativos aos prédios. 
Numa primeira fase, que decorrerá 
de 6 de junho a 20 de novembro, 
será feito o levantamento de dados 
e os proprietários deverão entregar 
as declarações de titularidade dos 
prédios e proceder à demarcação e 
sinalização de cada edifício. 

Na segunda fase do projeto, 
que tem início a 22 de dezembro 
e prolonga-se até 1 de março do 
próximo ano, será feita a exposição 
para consulta pública de todos os 
prédios e a validação da informação 
recolhida.

Helena Nunes

O projeto tem por objetivo 
caraterizar todos os pré-
dios, rústicos e urbanos, 

do concelho de Paredes, identi-
ficando os seus limites, os seus 
marcos e estremas, bem como os 
seus proprietários ou titulares de 
direito, numa associação com os 
dados já existentes na Conservató-
ria do Registo Predial e nos serviços 
de Finanças. 

A operação de execução do 
cadastro dos prédios existentes no 
concelho começa a 6 de junho e 
prolonga-se até ao dia 1 de março 
do próximo ano. O arranque do 
projeto, da responsabilidade da 
Direção Geral do Território, foi 
assinalado na passada quinta-feira, 
dia 15 de maio, numa sessão pú-
blica que decorreu no salão nobre 
da câmara municipal. Além do 
presidente da câmara de Paredes, 
Celso Ferreira, e dos vereadores 

Elisa Ferreira foi recebida por 
algumas dezenas de alunos 
e professores para discutir 

questões alargadas sobre a Euro-
pa, a crise económica, os novos 
desafios para a economia europeia 
e para Portugal. Na biblioteca da 
escola secundária de Vilela a euro-
deputada e de novo candidata pelo 
Partido Socialista, Elisa Ferreira, 
notou a importância dos projetos 
que os alunos do clube da Europa 
têm vindo a realizar, nomeada-
mente estágios profissionais no 
estrangeiro, visitas e participação 
ativa em debates no Parlamento 
Europeu. Elisa Ferreira aproveitou 
para deixar um apelo à geração 
mais jovem para “ultimar um novo 
caminho para a Europa”. 

“Temos de resgatar a Europa 
e temos de estar ativos e utilizar o 
nosso poder e capacidade de nego-
ciação. Vamos perguntar agora no 

dia 25 aos europeus se querem que 
esta força continue na Europa, esta 
força que serve mais do que a pró-
pria Europa, ou alguém que saiba 
regular estas ligações e retome a 
ideia da Europa que idealizamos? 
Contamos com a vossa geração 
para refazer a Europa”, sublinhou 
a eurodeputada. 

Após a apresentação de di-
ferentes vídeos dos projetos do 
clube da europa de Vilela, Elisa 
Ferreira aproveitou a ocasião para 
abordar a situação que a economia 
europeia atravessa atualmente. 
“Os bancos e os grandes grupos 
financeiros estão a tentar roubar 
a Europa neste momento. O PS 
está na Europa para mostrar que 
não é um recreio para os mercados 
financeiros, mas sim para dizer 
que eles têm de ser monitorizados 
pelos cidadãos que dizem até onde 
podem jogar”, apontando o dedo 
ao domínio do poder económico e 
bancário na União.

Uma Europa mais solidária foi 
uma das ideias defendidas pela eu-
rodeputada na sessão de debate que 
se seguiu. A falar para uma plateia 
na sua maioria em idade escolar Elisa 
Ferreira não esqueceu o problema 
do desemprego jovem em Portugal 
e sublinhou a importância de expe-
riências além-fronteiras para criar 
competências ao nível do mercado 
de trabalho global. 

Alunos
questionaram
contributo dos
eurodeputados
portugueses

“Este clube tem feito um ex-
celente trabalho com a realização 
de projetos que incentivam os alu-
nos a se integrarem em sociedades 

europeias, de experiência lá fora, 
que fazem crescer estes jovens e 
a criar competências para as suas 
vidas profissionais”. 

O clube da europa da escola 
secundária de Vilela existe há 12 
anos, é dinamizado por duas pro-
fessoras e tem pouco mais de uma 
dezena de alunos do ensino básico 
e secundário. Com o objetivo de en-
corajar os estudantes a refletir sobre 
o seu país e a Europa, promovendo 
um espaço de partilha de ideias, 
o clube realiza ao longo do ano 
letivo diversas atividades como as 
olimpíadas da Europa, exposições, 
debates, e pequenas feiras todos os 
meses onde dão a conhecer a toda 
a comunidade escolar um país 
diferente da Europa, desde a sua 
cultura, gastronomia e história. 

No debate com a eurodeputada 
os jovens questionaram qual foi o 
papel dos deputados portugueses 
no Parlamento Europeu, particu-
larmente os deputados eleitos pelo 

Partido Socialista. Em resposta Elisa 
Ferreira escolheu um recente projeto 
de lei, proposto pelos deputados 
do seu partido, e que impedia que 
quando os bancos “arriscassem não 
fossem os cidadãos a pagar esse 
risco”. Para além disso os estudantes 
questionaram ainda a eurodeputada 
em relação ao contributo do seu 
partido nomeadamente nas áreas da 
economia e agricultura.

“O grupo dos deputados eu-
ropeus socialistas teve um papel 
importante nos projetos na área da 
economia, agricultura, mercados 
financeiros. Nesta em particular pro-
pusemos a supervisão total dos mer-
cados financeiros. Na nossa agenda 
estão questões fundamentais como 
o combate à fraude e evasão fiscal, 
políticas ativas de emprego, que 
nos ajudarão a resgatar a Europa da 
crise que atravessa”, ressalvou Elisa 
Ferreira.   

Alexandre Almeida, presidente 
da Comissão Política do PS Paredes 
e vereador na câmara municipal 
reforçou o papel de Elisa Ferreira e 
dos restantes eurodeputados portu-
gueses eleitos pelo Partido Socialista 
na defesa dos interesses da região e 
do país. “Somos um concelho muito 
industrializado e é muito importan-
te ter alguém com a sua capacidade 
técnica para defender os nossos 
interesses”, lembrando uma “Eu-
ropa pouco solidária, que fixa taxas 
de juro diferentes para empresas 
alemãs e portuguesas.”  

Ao final da manhã Elisa Ferreira 
seguiu com a comitiva socialista para 
a Associação para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa, onde visitou as 
instalações e reuniu com a direção 
da instituição, para se inteirar sobre 
os problemas e as necessidades da 
instituição de solidariedade social. 
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Faleceu

Moisés Alves da Cunha 
Faleceu no passado dia 19 de maio 

com 62 anos de idade. Natural e residente na 
freguesia de Modelos, concelho de Paços de 
Ferreira. Era casado com Evangelina Barbosa 
Leal Cunha e pai de José Carlos Leal Cunha 
e Manuel Fernando Leal Cunha.   

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras e demais 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados, e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral. Participam também que a 
missa de 7.º dia será celebrada quarta-feira, dia 28 de maio, pelas 
20 horas, na igreja paroquial de Modelos, Paços de Ferreira.

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes actos religiosos.

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

Faleceu

Maria do Carmo Barbosa Campos  
Faleceu no dia 10 de maio com 69 

anos. Natural da freguesia de Baltar e 
residente em Mouriz, Paredes. Era casada 
com António Monteiro Moreira.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, 

netos, bisnetos e restante família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e 
na impossibilidade de o fazer pessoalmen-

te, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Joaquim Ferreira Moreira  
Faleceu no dia 18 de maio com 69 

anos. Natural de Campo, Valongo e resi-
dente na freguesia de Lordelo, Paredes. 
Era casado com Maria de Jesus Ferreira.

Agradecimento
Sua esposa, filho, nora, neta e restan-

te 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, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Vitorino Teixeira Leal 
Faleceu no dia 7 de maio com 82 

anos. Natural de Ataíde, Amarante e resi-
dente em Mouriz, Paredes. Era casado com 
Conceição Teixeira Ferreira Leal.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genro, 

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 funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Deolinda Rosa Ferreira Martins Barbosa
Faleceu no dia 18 de maio com 41 

anos. Natural de Castelões de Cepeda 
e residente na freguesia de Rebordosa, 
Paredes. Era casada com Mário Cardoso 
Barbosa.

Agradecimento
Seu marido, filho 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, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Maria Margarida Moreira de Almeida
Faleceu no dia 8 de maio com 76 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Cristelo, Paredes. Era casada com Cipriano 
Amândio Cardoso da Silva.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, 

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 funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Daniel Ferreira da Silva
Faleceu no dia 14 de maio com 48 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era casado com Ana 
Dias Ferreira da Silva.

Agradecimento
Sua esposa, filhos e restante fa-

mília 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, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

Couto) – Madalena – Paredes

Faleceu

Mário Manuel de Sousa e Silva
Faleceu no dia 10 de maio, com 56 

anos. Natural e residente em Bitarães, Pa-
redes. Era casado com Maria da Conceição 
Lopes da Silva. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e 

pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Faleceu

Maria do Céu de Sousa Pinto
Faleceu no dia 14 de maio, com 64 

anos. Natural de Gondalães e residente 
em Bitarães, Paredes. Era casada com 
Armando Moisés Moreira Teixeira. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas 
as pessoas que se associaram à sua dor e 

pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Faleceu

Manuel Soares Pinheiro 
Faleceu no dia 13 de maio, com 71 

anos. Natural de São Gonçalo, Amarante 
e residente na freguesia de Beire, Pare-
des. Era casado com Cármen Ribeiro de 
Meireles. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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 ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida.

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

Faleceu

Serafim Fernando de Sousa e Silva
Faleceu no dia 10 de maio, com 59 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Beire, Paredes. Era solteiro. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

Faleceu

Luís da Silva Morais
Faleceu no dia 13 de maio, com 47 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Beire, Paredes. Era solteiro. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

Armando Coelho dos Santos
Faleceu no dia 18 de maio, com 83 

anos. Natural de Idães, Felgueiras e resi-
dente na freguesia de Baltar, Paredes. Era 
viúvo de Ana da Glória de Sousa Faria. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram 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

Abel Coelho Barbosa
Faleceu no dia 19 de maio, com 82 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Parada de Todeia, Paredes. Era casado 
com Maria Irene Nogueira da Silva. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram 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
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FICHA TÉCNICA

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

Também disponível em formato PDF, em www.progressodeparedes.com.pt

Já pagou a sua assinatura?
Ainda não?

MARIA IRENE FERREIRA DE ALMEIDA – Luís 
Jorge Vilas Simões, na qualidade de dono de 
estabelecimento comercial denominado “Galinha 
Gorda”, sito na Rua Central de Vandoma, Paredes, 
declara estar arrependido pela utilização indevida da 
imagem fotográfica que efectuou da Sr.ª D. Maria 
Irene Ferreira de Almeida, pedindo-lhe desculpas, 
por esta forma, pelo ocorrido.
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Muitas pessoas estão a 
ler agora estas palavras

Contacte-nos
jornalprogresso@gmail.com

ou pelo telef. 255 781 520

Aproveite este espaço para colocar o seu 
anúncio num dos quinzenários mais lidos

do Distrito do Porto.

PROCURA-SE FREELANCER
Com experiência em AutoCAD na
área do mobiliário para realização

de desenhos técnicos
Contacte-nos:

info@oficinainglesa.com
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A freguesia de Abragão, 
Penafiel, recebe esta 
sexta e sábado, dias 23 

e 24 de maio, a 8.ª edição do 
festival MaioÀbrir, um evento 
recheado de música, animação 
e atividades radicais. O festi-
val conta com a participação 
de quatro bandas de rock (com 
originais e covers) e dois dj´s. 

Esta sexta-feira, a banda 
aveirense “Modern Jungle-
man” sobe ao palco do festi-
val, no anfiteatro Santa Mafal-
da, pelas 22 horas. Uma hora e 
meia mais tarde regressam os 
“Jackers”, uma banda da casa 

Penafiel

8.ª edição do festival 
MaioÀbrir

que já conhece bem o festival, 
já que se estreou na 7.ª edição, 
com alguns covers das suas 
bandas favoritas como Green 
Day , Foo Fighters , entre 
outros. A partir da 1h, o Dj F. 
Costa passa hits dos anos 80, 
house, deep house, eletrónica 
entre outros estilos.

No sábado os concertos 
começam pelas 22h, com a 
banda “Sem Palheta”. Se-
guem-se os “Improve” uma 
hora e meia depois, que con-
tam já com um número signi-
ficativo de originais em fase 
de gravação e um impacto 

positivo junto do publico, não 
fossem eles influenciados por 
alguns nomes mais relevantes 
do panorama musical portu-
guês como Xutos e Pontapés, 
UHF, Tara Perdida, Jorge Pal-
ma, entre outros.  A atuação do 
Dj Rossy Rosato, já depois da 
meia noite, encerra a progra-
mação musical.

No sábado os deportos 
radicais e o passeio TT, onde 
são esperados mais de 30 jipes, 
serão as grandes atrações. A 
dupla humorística “Quim 
Roscas e Zeca Estacionâncio” 
participa nesta edição do pas-
seio TT e pista de obstáculos. 

A partir das 15h, perto 
do Centro Social e Cultural de 
Abragão, e com animação de 
Dj Jonhway, decorre uma pro-
va de obstáculos, mais radical 
e agreste para os participantes 
e o público em geral, num 
ambiente cheio de adrenalina, 
espetáculo e convívio.
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Decorreu, no passado dia 20 de maio, na 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
em Felgueiras, mais um debate no âm-

bito do ciclo de conferências de solicitadoria, 
subordinada ao tema da “insolvência”.

Perante um auditório vasto e participati-
vo, e sob moderação do advogado e docente 
José Maria Montenegro, foram oradores o juris-
ta e docente universitário João Almeida Garrett, 
o economista e administrador da insolvência 
Fernando Silva e Sousa e a advogada Carla 
Osório de Castro.

Coube a João Almeida Garrett encetar 
a sessão, tendo aproveitado para fazer uma 
análise histórica do instituto da insolvência, 
pondo a tónica nas escolhas sucessivas do 

legislador entre os princípios da propriedade 
e da socialidade, não deixando de abordar 
as intervenções do estado no duplo papel de 
regulador e credor.

Fernando Silva e Sousa partilhou com a 
audiência algumas críticas práticas no capí-
tulo da excessiva judicialização do processo 
de insolvência ou dos latos poderes que são 
atribuídos ao administrador da insolvência. 
Carla Osório de Castro focou a sua intervenção 
na resolução em benefício da massa insolvente, 
com destaque para a sua valorização na lei 
atual, através da análise dos requisitos da mo-
dalidade de resolução condicional e das formas 
a que deve obedecer a declaração de resolução 
por parte do administrador.

V ciclo de conferências
de solicitadoria


