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A greve nacional dos médicos, 
convocada pela FNAM, compli-
cou o funcionamento dos ser-
viços de saúde em todo o país. 
Na região não foi diferente. As 
unidades de saúde familiar do 
concelho e o hospital Padre 
Américo, em Penafiel, foram 
afetados pela falta de médicos.
No Centro de Saúde de Pare-
des nenhum dos nove médicos 
se apresentou ao serviço no 
primeiro dia da paralisação, o 
mesmo aconteceu em Rebor-
dosa. Em Gandra, apenas dois 
médicos deram consultas. 

Greve dos médicos trava consultas 

nos centros de saúde e hospital

Calica mais um ano
à frente do Paredes

O técnico da for-
mação principal 
do U. Paredes  
sublinha o bom 
resultado da 
época passada 
e assume que 
a subida não é 
uma prioridade 
para o clube.

Diogo Alves
"Gostamos
de crescer

com os nossos
clientes"

Aguiar de Sousa
Seis pessoas intoxicadas

Na freguesia de Paredes 
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Aliás, 2015 já está a ser! Já se promete 
tudo. Todas as melhorias para to-
dos. Há que começar a caminhada 

para o campo do voto. O voto dos seus 
devotos!

O tempo, por isso se marca – 2015 – 
usurpa-nos e embala-nos, mete-nos em 
sete véus, comanda os nossos destinos, 
prega-nos partidas e é a vida a comandar 
os nossos destinos, ainda que não dance, 
mas a obrigar-nos a crescer ou a usurpar-
nos e a brincar com o mais sagrado que 
temos em nós. 

Claro que o tempo é algo que não 
devemos substimar, sendo embora a vida 
que comando os nossos destinos, que tan-
to nos protege como enxovalha, mas que 
também nos obriga a crescer. 

2015 não marca a vida, nem as nossas 
aventuras, mesmo quando não somos 
nada e quando não queremos ser nada ou 
quando até aspiramos a ser tudo, a termos 
o direito à nossa dádiva. De qualquer das 
formas, não substimemos o tempo que, 
quer se queira quer não, é um senhor 
respeitável. Mas nos deixemos cair em 
tentação. Não percamos tempo a ouvir o 
“canto da sereia”, quando este é somente o 
“canto do cisne”. Se somos carne, também 
somos espírito. Se somos (como de nós 
fizeram fraqueza), também somos fortes. 
E se humanos somos, também seremos 
certeza. É com a vida, porque vivos, que 
temos de dar as voltas o tempo!

Há 20 anos o relatório do Banco 
Mundial dizia, a propósito do crescimen-
to do fosso entre ricos e pobres: “Não há 
nenhuma tendência internacional para 
a convergência entre trabalhadores ricos 
e pobres”. E acrescentava o óbvio e que 
hoje se confirma: “De facto, o risco é de 
que a desigualdade cresça nas próximas 
décadas”. Claro como água do alto das 
montanhas! Em pouco mais de 100 anos, 
dizia-se em 1995, a diferença entre o sa-
lário mais elevado e o mais baixo passou 
de 11 para 52 vezes. Mais de um terço dos 
4 mil milhões de pessoas em idade ativa 
estava desempregada.

E conferia o Banco Mundial que: “são 
os baixos rendimentos laborais e não o 
desemprego a causa principal da sua po-
breza”. “Sua”, dos trabalhadores, é claro!

Aí, no tal “relatório”, se sublinhava a 
necessidade de criar “um enquadramento 
macroeconómico estável”, propício ao 
investimento em educação e infraestru-
turas, consideradas como fatores funda-
mentais de desenvolvimento, lembrando, 
no entanto, que “o mercado não é um 
instrumento eficaz para resolver as de-
sigualdades existentes”. 

Mas chamemos a atenção para o facto 
de a globalização criar os maiores riscos 
para os trabalhadores menos qualificados, 
especialmente do lado da mobilidade de 
capitais, já que: “dada a velocidade do fluxo 
de capitais os erros dos governos têm efei-
tos imediatos”, como se viu aquando da 
irrevogabilidade de P. Portas, então, e agora 
da irrefragabilidade do Espírito Santo, que 
nos está a sair, em juros, bem salgada.

Submarinos ao fundo!

2015 é que
vai ser!

Um gás tóxico de origem desco-
nhecida provocou, na passada 
segunda-feira, dia 7 de julho, 
complicações respiratórias 
em seis pessoas. A situação 
de intoxicação terá começado 
em Gondomar, quando quatro 
funcionários de uma sucata 
desmantelavam uma cisterna, 
que viria a ser abandonada 
em plena serra, em Aguiar de 
Sousa.

Depósito de uma sucata ia ser abandonado em Aguiar de Sousa

Gás perigoso
intoxicou seis pessoas 

Férias do jornal "O Progresso de Paredes"
Informamos que por motivo de férias da redação, o jornal estará encerrado no mês de agos-

to, sendo que a última publicação antes da referida interrupção chegará aos nossos leitores no 
dia 1 de agosto. 

Pedimos a maior compreensão a todos os anunciantes, leitores, assinantes e articulistas 
para esta interrupção. Aproveitamos também para desejar a todos umas ótimas férias. 

Helena Nunes|texto/fotos

Uma patrulha a cavalo da GNR 
encontrou, ao início da manhã 
de segunda-feira, dia 7 de julho, 

um homem com sinais de intoxicação, em 
Aguiar de Sousa. O indivíduo de 32 anos 
ia abandonar uma cisterna com material 
tóxico num monte quando chamou a 
atenção dos militares da GNR que patru-
lhavam aquele local. 

Pouco depois das 11 horas da manhã 
quatro funcionários de uma empresa de 
sucatas em Gondomar estavam a des-
mantelar uma cisterna e inalaram um 
produto tóxico, tendo perdido os sentidos. 
De imediato os bombeiros voluntários de 
Gondomar, da Areosa e de Rio Tinto e o 
Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM) acorreram ao local e os quatro ho-
mens foram encaminhados para o hospital 
“por precaução”. 

Antes da chegada dos bombeiros outros 
dois funcionários da empresa de sucatas reti-

raram daquele local o depósito com material 
tóxico e transportaram-no para um monte 
em Aguiar de Sousa. Um deles, o próprio 
dono da empresa, decidiu, por mote próprio 
e para tentar minimizar os riscos, transportar 
o depósito para a freguesia vizinha onde 
pretendia deixá-lo. Contudo, os dois homens  
também se sentiram mal após terem inalado 
o gás tóxico de origem desconhecida. 

Um deles ainda conseguiu chegar ao 
hospital no seu próprio carro, mas o outro, o 
dono da empresa, foi surpreendido por uma 
patrulha da GNR. 

Segundo o chefe do Núcleo de Crimes 
e Contraordenações Ambientais da GNR, 
um lenhador terá dado conta de que os dois 

homens se preparavam para abandonar o 
depósito no monte e alertou os militares. 
“Um lenhador alertou a patrulha a cavalo 
dos Serviços de Vigilância Florestal da 
GNR e os guardas verificaram que estavam 
a manusear um depósito que libertava algo 
tóxico”, informou o sargento Ferreira.  

Ao local da descarga, cerca de 300 me-
tros da Estrada Nacional 209, acorreram de 
imediato os meios de emergência, o Serviço 
de Proteção da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA) da GNR e os bombeiros voluntários 
de Cete. Devidamente protegidos presta-
ram assistência ao homem, que acabou por 
ser transportado numa ambulância para o 
hospital. 

GNR isolou o local
para avaliar origem

do gás tóxico
Em plena serra foi estabelecido um 

perímetro de segurança de algumas cente-
nas de metros. A Proteção Civil de Paredes 
e Gondomar e o SEPNA chamaram duas 
equipas de GIPS da GNR de Viseu e da 
Guarda para determinar qual o material 
tóxico que se encontrava na cisterna e de-
cidir a melhor forma de remover o depósito 
daquele local. 

A GNR participou o incidente ao tribu-
nal que pode agora determinar a abertura de 
um processo-crime à empresa. O Ministério 
Público de Gondomar poderá iniciar assim 
uma investigação sustentada no crime de 
poluição, que é punível com uma pena de 
prisão até três anos ou multa de 600 dias. Se 
for caso de negligência a pena de prisão pode 
ir até um ano ou multa até 240 dias.

Local foi isolado, como mostra a fotografia, para evitar consequências mais graves

A GNR de Paredes e do SEPNA asseguravam que ninguém se aproximava do local
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No último ano só no 
concelho de Paredes 
registaram-se 245 aci-
dentes rodoviários com 
vítimas. Os dados divul-
gados pela Autoridade 
Nacional de Segurança 
Rodoviária apontam 
para um aumento de 
4,8% face a 2012. Ainda 
assim, entre os conce-
lhos da região, Paredes 
regista o índice de gra-
vidade das ocorrências 
mais baixo. Os conce-
lhos de Penafiel e Valon-
go registaram o maior 
número de mortos. 

No concelho de Paredes registaram-se 245 acidentes no último ano

Sinistralidade rodoviária aumentou

Segundo a A.N.S.R. quase metade das ocorrências foi causada por colisões entre viaturas

Helena Nunes

Foram apresentados no início 
da semana passada os dados 
relativos à sinistralidade nas 

estradas portuguesas durante o 
último ano de 2013. Segundo o Ob-
servatório da Autoridade Nacional 
para a Segurança Rodoviária houve 
em Portugal 30.339 acidentes com 
vítimas, mais 472 do que em 2012, 
que traduz um aumento de 1,6%.

Apesar do aumento do núme-
ro de acidentes as vítimas mortais 
e os feridos graves diminuíram em 
relação a 2012. No primeiro caso a 
diminuição foi de 9,6%, registando-
-se menos 55 mortos. No caso dos 
feridos graves a redução foi mais 
ligeira, de 0,3%, comparativamente 
ao ano anterior, tendo-se registado 
2054 feridos graves resultantes de 
acidentes de trânsito. 

Relativamente às causas dos 
acidentes, os dados indicam que 
sensivelmente metade das ocor-
rências foi causada por colisões. 
Segundo o observatório da ANSR 
aconteceram em 2013 mais de 153 
mil colisões entre viaturas, o que 
representa 51% do total dos aci-
dentes. Esta é também a principal 
causa de morte nas estradas do país, 
representando 42% dos mortos (215) 
e 43% dos feridos graves (893 regis-
tados). Na lista das principais causas 
dos acidentes estão ainda os despis-
tes, responsáveis por 32% do total 
dos acidentes, e atropelamentos, 
na origem de 17% das ocorrências 
registadas ao longo do ano. 

Acidentes
com vítimas
aumentaram

4,8% face a 2012
No retrato das regiões, Lisboa 

e Vale do Tejo tem os números mais 
negros. Foram registados 10455 
acidentes com vítimas (mais 255 do 
que em 2012), 144 vítimas mortais 
e 633 feridos graves. Ainda assim, 
foi na região centro que morreram 
mais pessoas nas estradas (160 víti-

mas mortais), ainda que o número 
de ocorrências seja inferior (7665 
acidentes com vítimas).   

A região do Alentejo foi a 
que registou o menor número de 
acidentes com vítimas (1156). O Al-
garve regista mais acidentes (1664), 
mas com um menor número de 
mortos (21), sendo mesmo a região 
do país onde se registaram menos 
mortos em 2013. 

A Norte, segundo os dados 
revelados pelo observatório da 
ANSR, registaram-se mais 170 aci-
dentes com vítimas em 2013 com-
parativamente ao ano anterior, um 
aumento de 3,5%. No que toca aos 

feridos graves houve um aumento 
de 1%, mais dois feridos graves 
do que no ano anterior. Também 
o número de feridos ligeiros au-
mentou, tendo-se registado mais 
333 casos do que em 2012. Ainda 
assim, o número de vítimas mortais 
diminuiu 20,3%. 

Só no concelho de Paredes 
registaram-se no ano passado 245 
acidentes com vítimas, nove dos 
quais resultaram em mortos e/ou 
feridos graves. Segundo os dados 
da ANSR os acidentes rodoviários 
no concelho aumentaram 4,8% face 
a 2012. Em números redondos, no 
concelho de Paredes registaram-se 

dois mortos, oito feridos graves e 
340 feridos ligeiros no último ano. 

Na análise dos dados estatísti-
cos da ANSR constam três colisões 
frontais, que resultaram em dois 
mortos e um ferido grave, dois des-
pistes sem dispositivo de retenção, 
dos quais resultaram dois feridos 
graves e ainda um atropelamento. 

Olhando para os números dos 
concelhos da região e tendo em conta 
o índice de gravidade das ocorrências 
(calculado a partir do número de 
mortos por 100 acidentes com víti-
mas) o concelho de Paredes é o que 
regista o índice mais baixo (0,8%), 
seguindo-se Lousada, Valongo e Pe-

nafiel. O concelho de Paços de Ferrei-
ra lidera com um índice de gravidade 
das ocorrências de 3,4%. 

O concelho onde se registou o 
maior número de acidentes foi Lou-
sada (112), ainda assim com apenas 
uma vítima mortal e seis feridos 
graves. No que toca à mortalidade 
Penafiel e Valongo surgem com os 
números mais negros. Ambos regis-
taram em 2013 seis vítimas mortais, 
12 feridos graves em Penafiel e 17 
em Valongo. Quatro dos 16 acidentes 
registados no concelho de Penafiel 
ocorreram na EN 106 – que liga o con-
celho penafidelense a Entre-os-Rios 
- onde morreram duas pessoas. 

Como se pode ver no gráfico é no concelho de Paredes que se registam mais acidentes com vítimas
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Centenas de professores 
reuniram-se na passada 
sexta-feira, dia 11 de 
julho, em Paredes, para 
discutir estratégias de 
apoio ao sucesso escolar 
dos alunos. 
O seminário (Pa)Redes 
sinergias multidisci-
plinares, organizado 
pelo agrupamento de 
escolas de Paredes, 
contou com círculos de 
reflexão orientados por 
especialistas, onde se 
abordaram temas como 
o abandono escolar, a 
indisciplina e o papel 
da família no percurso 
escolar dos alunos. 

Seminário organizado pelo Agrupamento de Escolas de Paredes

Docentes discutiram estratégias
para o sucesso escolar

estas medidas de compensação por 
medidas de prevenção concretas 
e efetivas que reduzam de facto 
os casos de abandono escolar”, 
destacou Paulo André.

“Abrir caminhos
para o sucesso

escolar”
Medidas de prevenção foram 

também defendidas no segundo 
círculo de reflexão que abordou o 
tema “convergências para a (in)
disciplina”. O grupo de trabalho 
lembrou que muitas das reflexões 
sobre as causas e problemas que 
podem levar à indisciplina “não 
têm resultado prático”, defen-
dendo que os docentes devem 
ser “treinados” para reagir num 
contexto de violência na sala de 
aula e devem ser protegidos por 
uma “regulamentação específica 
que trate precisamente os casos 
de agressão verbal e física, como 
já existe para os médicos”. 

Fátima Sousa, coordenadora 
do projeto educativo do agrupa-
mento de Paredes, apresentou as 
conclusões do terceiro círculo de 
reflexão, “abrir caminhos para o 
sucesso escolar”, centradas essen-
cialmente na “democratização das 
sociedades, em encontrar soluções 
para que todos estejam na escola 
e cada vez mais qualificados e na 
transformação das expetativas das 
famílias em relação à escola”. 

O seminário abordou ainda as 
questões da promoção do autocon-
ceito e bem-estar do aluno e a par-
ceira entre a escola e a família para 
o sucesso escolar, onde os docentes 
e especialistas defenderam a neces-
sidade de trabalhar a autoestima da 
classe e dos alunos, bem como uma 
relação de complementaridade en-
tre a família que educa, e a escola 
que instrui.

Na sessão promovida pelo 
agrupamento de escolas de Paredes 
marcou ainda presença a vereadora 
do pelouro da educação da câmara 
para falar sobre o projeto educativo 
municipal do concelho. Hermínia 
Moreira salientou a importância do 
projeto, depois do investimento da 
autarquia na construção de equipa-
mentos escolares. 

O projeto encontra-se em 
fase de auscultação de todos os 
parceiros e entidades do Conselho 
Municipal de Educação e de todos 
os diretores dos agrupamentos do 
concelho. Hermínia Moreira su-
blinhou que construir um projeto 
educativo para o concelho “não é 
fácil” e lembrou que os restantes 16 
municípios da Área Metropolitana 
do Porto, que já têm em prática os 
seus projetos ao nível da educação, 
podem ser “exemplos práticos do 
muito que deve ser feito a este 
nível”. “Podemos tirar vantagem 
de ainda não integrarmos este pro-
jeto”, sublinhou a vereadora.

Helena Nunes|texto/fotos

O seminário juntou cente-
nas de docentes de várias 
escolas da região na dis-

cussão de temas como o abandono 
escolar, a indisciplina, a promoção 
do autoconceito e bem-estar do 
aluno e o papel da família no 
percurso escolar dos alunos. Sobre 
o tema “(Pa) Redes: sinergias 
multidisciplinares” o seminário 
organizado pelo agrupamento de 
escolas de Paredes, juntou docentes 
e especialistas na reflexão sobre 
estratégias e parcerias a estabele-
cer para combater o abandono e o 
insucesso escolar. 

Em cinco círculos de refle-
xão, que decorreram durante 
toda a manhã, diferentes grupos 
de docentes foram convidados a 
debater questões importantes e 
a estabelecer possíveis sinergias 
com entidades e instituições no 
sentido de melhorar a escola 
pública, o sucesso escolar dos 
alunos. 

No primeiro círculo de re-
flexão, subordinado ao tema “do 
abandono escolar ao cumprimento 
do percurso escolar: sinergias in-
terinstitucionais”, que contou com 
a presença de dois especialistas, os 
docentes discutiram as medidas 
de prevenção e intervenção em 
casos específicos e sublinharam a 
importância do trabalho em rede 
para minimizar as dificuldades. 
Apontaram a necessidade de serem 
traçadas “soluções individualiza-
das” e criadas “medidas de pre-
venção nos territórios com maior 
taxa de abandono escolar”. 

O representante da equipa de 
Projetos de Inclusão e Promoção do 
Sucesso Educativo da Direção--Ge-
ral da Educação sublinhou ainda a 
importância da prevenção do aban-
dono escolar. “Tem de haver um 
trabalho efetivo para substituir 
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Luís Campos Ferreira esteve em Paredes e visitou duas empresas

Secretário de Estado elogiou
captação de investimento no concelho

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação esteve na passada sexta-feira, dia 4 
de julho, em Paredes, na Casa da Cultura, para falar 
sobre diplomacia económica. Luís Campos Ferreira 
passou ainda por Vilela e Lordelo onde visitou duas 
empresas. 

Visita às instalações da Jocilma, em Lordelo, empresa que emprega 140 trabalhadores

O secretário de Estado Luís Campos Ferreira na inauguração oficial da empresa N.S.T. Apparel, com sede em Vilela

Helena Nunes

Esteve em Paredes a convite 
da autarquia e da Agência 
Municipal de Investimento 

– AMI Paredes – para participar 
num almoço palestra sobre di-
plomacia económica onde parti-
ciparam também o diretor da área 
de pequenas e médias empresas 
da Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal 
(AICEP), Pedro Sousa Rodrigues, 
e o embaixador das Filipinas, 
Phillipe J. Lhuillier. 

Na abertura do almoço pa-
lestra na Casa da Cultura de 
Paredes, o presidente da câmara 
municipal começou por desta-
car o papel da AMI Paredes na 
captação de investimento para 
o concelho e sublinhou que esta 
estratégia captou mais de 14 mi-
lhões de euros de investimento e 
permitiu a criação de 750 postos 
de trabalho desde o início do 
ano. 

“A estratégia implementada 
através da AMI Paredes já captou 
este ano 14,5 milhões de euros de 
investimento no concelho, que 
vai do têxtil ao material médico-                                                              

taxas aduaneiras com os nossos 
países vizinhos em 2015”, sa-
lientou Phillipe Lhuillier. “Vai 
originar um apetecível mercado 
aos investidores portugueses”, 
acrescentou.  

O encontro que reuniu tam-
bém alguns empresários do con-
celho contou ainda com a visita a 

duas empresas. Luís Campos Fer-
reira visitou a NST Apparel, uma 
empresa de confeção têxtil de capi-
tais filipinos, sedeada em Vilela, e a 
Jocilma, em Lordelo, que se dedica 
à produção de mobiliário. 

O Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Co-
operação destacou a capacidade 

de captação de investimento do 
concelho e apontou Paredes como 
“um exemplo de referência na ca-
pacidade para empreender e para 
captar investimento” e sublinhou 
também a cooperação do muni-
cípio com Timor e Moçambique, 
onde estão instaladas fábricas de 
mobiliário. 

Pedro Sousa Rodrigues, da 
Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal 
garantiu que a AICEP está “em-
penhada no esforço de sucesso 
e ao serviço dos empresários do 
país”, lembrando que esta dispõe 
de 50 localizações espalhadas pelo 
mundo e uma lista de contactos à 
disposição dos empresários por-
tugueses.

O Secretário de Estado en-
tregou ainda, durante a visita à 
NST Apparel, duas autorizações 
de residência para atividade de 
investimento, os chamados vistos 
dourados, ao casal de origem fili-
pina que detém 76% do capital da 
empresa de confeção de vestuário, 
que produz fatos para homem e 
exporta mais de 90% da sua pro-
dução.

A NST Apparel está instalada 
em Vilela desde o início deste ano, 
numa unidade fabril que implicou 
um investimento de 4 milhões de 
euros. Até ao final do próximo ano 
a NST Apparel prevê criar mais 93 
postos de trabalho. 

A comitiva passou ainda pela 
Jocilma, em Lordelo, que emprega 
140 trabalhadores e exporta a tota-
lidade da sua produção. A empresa 
de mobiliário pertence a um grupo 
que conta com 240 colaboradores, 
um volume de negócios global 
de 16 milhões de euros e exporta  
produtos para quase meia centena 
de países. 

-cirúrgico, passando pelo calça-
do, componentes para automó-
veis, compostos de fibras sinté-
ticas e naturais. Isto representou 
a criação de cerca de 750 postos 
de trabalho diretos”, apontou 
Celso Ferreira. 

Casal de filipinos
recebeu dois
‘vistos gold’

Num concelho onde a indús-
tria do mobiliário predomina e 
emprega cerca de 50% da popula-
ção ativa a exportação tem sido a 
principal aposta dos empresários 
do sector, que exportam cerca de 
90 por cento da produção. Num 
encontro onde a cooperação e a 
captação de capital estrangeiro 
dominaram as conversas o em-
baixador das Filipinas mostrou-
-se confiante no crescimento das 
ligações económicas entre as 
Filipinas e Portugal a partir do 
próximo ano. “Até agora houve 
poucos contratos entre os nossos 
países, mas acredito que isso 
vai mudar quando acabarem as 
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Um ferido grave e um ligeiro foi o resultado de um embate frontal de duas viaturas, no 
início da tarde da passada sexta-feira, dia 11 de julho, em Bitarães. O acidente aconte-
ceu na estrada que liga o concelho de Paredes a Lousada, que ficou cortada ao trânsito 
durante algumas horas.  

A vítima que inspirava mais cuidados foi desencarcerada

Choque frontal em Bitarães 
provoca um ferido grave

O acidente aconteceu ao início da tarde de sexta- 
-feira, pouco depois das 13 horas, na avenida de 
São Tomé, em Bitarães. O choque frontal entre 

duas viaturas que seguiam em sentidos opostos provo-
cou um ferido grave e um ligeiro, tendo sido necessário 
desencarcerar uma das vítimas. 

Tudo indica que o condutor de um opel corsa que 
seguia em direção a Lousada terá feito uma curva já 
em contramão, vindo a embater numa carrinha honda 
que circulava no sentido oposto. A violência do embate 
fez com que a carrinha fosse projetada para cima do 
passeio. 

O estrondo chamou a atenção dos populares e vi-
zinhos que de imediato deram o alerta aos bombeiros. 
O alerta foi dado por volta das 13h20 e no local esti-

veram mais de uma dezena de homens dos bombeiros 
voluntários de Paredes, duas ambulâncias e um carro de 
desencarceramento. 

Aquando da chegada dos bombeiros as vítimas 
encontravam-se conscientes e receberam de imediato 
assistência. O condutor do opel corsa, que acabou por 
sofrer ferimentos mais graves, apresentava várias fratu-
ras e teve de ser desencarcerado. Foi encaminhado para o 
hospital de São João, no Porto, acompanhado da Viatura 
Médica de Emergência Rápida (VMER). 

O condutor da carrinha sofreu apenas ferimentos 
ligeiros, mas foi encaminhado para o hospital Padre 
Américo, em Penafiel, por precaução. O acidente acon-
teceu a poucos metros de distância de um cruzamento 
onde já se contabilizaram vários acidentes graves. 
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Na passada quinta-feira 
um violento acidente 
entre duas viaturas pro-
vocou o caos na avenida 
Sá Carneiro. Os dois 
carros chocaram junto 
a um entroncamento e 
um deles capotou. Os 
dois condutores sofre-
ram apenas ferimentos 
ligeiros, e foram trans-
portados para o hospital 
de Penafiel, apenas por 
precaução. 

Apesar do aparato as vítimas sofreram apenas ferimentos ligeiros

Dois feridos em violento acidente
no centro de Paredes

Helena Nunes |texto
Aníbal Marques |foto

O acidente aconteceu pou-
cos minutos antes das 
13 horas junto a um en-

troncamento situado na avenida 
Sá Carneiro. Nessa altura uma 
viatura Mercedes encontrava-se 
parada no entroncamento com 
intenção de atravessar a faixa de 

tando de seguida. As primeiras 
pessoas a chegar ao local garan-
tem que “o estrondo foi enorme” 
e não escondem a surpresa por, 
alguns minutos depois, verem 
os condutores “sem ferimentos 
maiores e a saírem das viaturas 
pelo próprio pé”. 

Ao local chegaram poucos 
minutos depois os bombeiros 
voluntários de Paredes,  que 
prestaram a primeira assistência 
às vítimas, que não necessitaram 
de ser desencarceradas. Segundo 
a corporação, os dois condutores, 
uma mulher de 43 anos e um 
homem de 23, apresentavam 
apenas “escoriações e ferimentos 
ligeiros”, mas ainda assim foram 
transportados para o hospital 
Padre Américo, em Penafiel, por 
precaução. 

A GNR de Paredes também 
esteve no local para garantir a 
circulação por vias alternativas, 
já que o trânsito na avenida Sá 
Carneiro foi cortado durante 
cerca de uma hora para que as 
viaturas fossem retiradas do 
local. 

rodagem contrária. 
Porém, o condutor de um 

Volkswagen Polo que descia a 
avenida Sá Carneiro, seguindo 

em direção à estação de com-
boios, não se apercebeu que uma 
viatura estaria parada junto ao 
separador central. 

O condutor do Volkswagen 
Polo não terá conseguido travar a 
tempo de evitar o embate e abal-
roou a frente do Mercedes, capo-
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Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Centro Social 
O grupo infantil do CeTeatro estreou, no passado dia 

12 de julho, a peça “O Zé das Moscas”, no auditório 
do centro social. Já os seniores levaram à cena, no dia 5 
de julho, a peça “A promessa”, na freguesia vizinha de 
Parada de Todeia.

Integrado no programa “Palcos” da Rota do Româ-
nico o grupo subiu ao palco dia 11 de julho, na biblioteca 
de Paredes, e no dia 13 de julho, em conjunto com outro 
grupo de teatro, na Casa da Cultura. 

O Grupo de Dança FreeStyle 3C, participou num  cam-
peonato de dança, com uma excelente participação, onde 
se salienta a partilha de experiências e o convívio.  No dia 
20 de julho, pelas 15 horas, realiza-se mais uma animada 
e colorida matiné de dança nos bombeiros voluntários 
de Cete.  

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

Convívio solidário 
do Emaús

continua a viver através da sua poesia que é frequente-
mente exaltada e cultivada. 

Daniel Augusto da Cunha Faria nasceu em Baltar, a 
10 de abril de 1971. No Jardim-de-infância Glória Leão 
iniciou a sua vida escolar. Frequentou o ensino primário 
na escola de Feira n.º 2 (Calvário) (1977/81) e o ciclo 
preparatório na escola, ao tempo, preparatória de Baltar 
(agora E.B 2/3) (1981/83). 

Após os primeiros encontros no pré-seminário (1982-
-83), entrou para os Seminários do Bom Pastor (1983-86), 
de Vilar (1986-89) e Maior (1989-94), tendo entre 1983-86, 
com os colegas do mesmo ano do seminário, frequentado 
a escola secundária Rodrigues de Freitas. Entrou logo 
depois para o curso de Teologia na Universidade Católica. 
Entre 1994 e 1998 licenciou-se em Estudos Portugueses na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, apresen-
tando em 1996, ao mesmo tempo que frequentava Letras, 
a Tese de Licenciatura.

Decidiu então optar pela vida monástica, sendo pos-
tulante, no ano de 1997-98, no mosteiro beneditino de S. 
Bento da Vitória, e noviço, no ano seguinte, no Mosteiro 
de Singeverga. Muito cedo se revelou invulgarmente 
inteligente e sossegado. 

Nunca desdisse essa imagem precoce de menino com 
os olhos muito claros, a partir das primeiras letras passou 
a dedicar todo seu tempo à leitura e, sobretudo, à escrita. A 
família relembra-o quase sempre a escrever. A par da sua 
vida académi-
ca desenvolveu 
todo um traba-
lho de serviço 
à comunidade, 
nomeadamente 
nas paróquias 
do Marquês, no 
Porto, e na do 
Marco de Cana-
veses.

A sua obra 
literária é ex-
tensa e já foi 
publicada em 
a lguns  casos 
com reedições: 
1991 - Uma ci-
dade com Muralha; 1992 – Oxálida;1993 – A Casa dos Cei-
feiros 1998 – Explicação da Árvores e de Outros Animais 
(Prémio Fundação Manuel Leão) 1988 – Homens que são 
como Lugares mal Situados; 1999 – A vida e conversão 
de Frei Agostinho: entre a aprendizagem e o ensino da 
Cruz; 2000 – Dos Líquidos; 2000 – Legenda para uma 
casa habitada. 

Considerado por alguns como um poeta maior da 
Língua Portuguesa e o maior poeta místico português do 
século XX para outros, que o colocam na linha de S. João 
da Cruz e de Santa Teresa do Menino Jesus, onde foi buscar 
referências, bem como em alguns poetas portugueses como 
Herberto Hélder; Sophia, Pessoa e Eugénio de Andrade, 
entre muitos outros, mas é sobretudo da Bíblia que lhe 
vem a maior parte dessas referências.

A sua tese de licenciatura em Teologia – A vida e 
conversão de Frei Agostinho; entre a aprendizagem e o 
ensino da Cruz – Editada pela Faculdade de Teologia da 
Universidade Católica, está esgotada.

A Câmara Municipal de Penafiel, em maio de 2004, 
instituiu um prémio de poesia com o seu nome, destinado 
a jovens poetas até aos 35 anos.■

No dia 21 de junho realizou-se o convívio solidário do 
Emaús, no Largo Pereira Inácio, em Baltar. Apesar da 

chuva, a festa realizou-se e foi um dia inesquecível para os 
alunos e familiares. 

O evento contou com o apoio da junta de freguesia, do 
centro social e paroquial, do rancho folclórico de Gandra, do 
grupo de cavaquinhos Boinas da Bela, da câmara municipal 
de Paredes, da associação empresarial, do agrupamento de 
escolas de Baltar - EB1 Feira1 - Prof. Cruz, da academia de 
estudos de Baltar, das Carnes Meireles, da padaria Moderna, 
da Matutano, Unicer, do António Pinto Ribeiro, do Mota Reis, 
da Biokimica e da D. Aurora. 

O Emaús agradece a todos os colaboradores da institui-
ção pela disponibilidade e ainda à comunidade baltarense 
e aos familiares dos utentes que puderam comparecer e 
contribuir para a instituição.

Associação Clube Jazz celebra 21 anos

A Associação Clube Jazz de Baltar nasceu a 23 de julho 
de 1993. A iniciativa partiu de um grupo de amigos que de-
cidiu criar uma associação que fosse aglutinadora de várias 
forças vivas da sociedade local. 

Nos seus primeiros tempos foi dirigida por pessoas liga-
das ao mundo empresarial e que detinham uma determinada 
força no contexto da altura. Em 1998, José Pataco, também 
ele sócio da associação, ganhou a junta de freguesia e junta-
mente com os seus pares (também sócios), decidiram tornar a 
associação como parceira estratégica para o desenvolvimento 
das mais diversas atividades ao nível da cultura, desporto e 
intervenção social.

Passados 21 anos, a Associação Clube Jazz de Baltar 
desenvolveu um trabalho significativo nas mais diversas 
áreas, tendo tido um papel fundamental nos últimos 16 anos 
no desenvolvimento da cultura (inúmeros eventos musicais; 
peças de teatro; noites de fado, etc), do desporto (teve an-
debol e futsal no passado e atualmente tem BTT e xadrez) 
e do desenvolvimento social, com diversas intervenções a 
diversos níveis). 

O seu atual presidente é o ex-presidente da junta de 
freguesia, José Pataco, e a associação continua a ter um 
papel de grande relevo no que se desenvolve em Baltar, 
como é o caso dos espetáculos de verão, que todos os 
anos ocorrem no Largo Pereira Inácio e que tem a marca 
da Associação Clube Jazz de Baltar, em parceria com a 
junta de freguesia.

Você sabia que...
No passado dia 9 de junho, completaram-se 15 anos 

desde que o poeta baltarense Daniel Faria faleceu. O pa-
trono da escola secundária de Baltar, que tem o seu nome, 

Bruno Vieira no “The Voice” Portugal
Chegou ao fim a participação do cetense Bruno Vieira 

no concurso televisivo “The Voice” Portugal. Depois de 
magníficas prestações ao longo de todo o concurso, sendo 
mesmo o único concorrente que cantou sempre em por-
tuguês,  a hora tardia a que atuou na última gala (2h da 
madrugada) terá prejudicado imenso as votações, o que 
ditou o final da sua participação no concurso. Uma coisa 
é certa, saiu dali um magnífico artista com um futuro em 
perspetiva brilhante. Os nossos parabéns ao Bruno e à sua 
família que o apoiou incondicionalmente.  

Futebol Clube de Cete
Está aí à porta uma nova época e o F.C. Cete está já a 

organizar a mesma,  com a contratação de um novo coorde-
nador das equipas jovens. David Floriano Barbosa, será o 
coordenador destas equipas,  desde o escalão de escolinhas 
até aos juniores. 

Nos dias 2 e 3 de agosto, entre as 15h e as 19h, irá haver 
captações de jogadores desde os 5 aos 17 anos. ■

Festas da Vila 2014

Sobrosa
Cristiano Marques | cristianomcosta@gmail.com

Decorrem de 1 a 4 de agosto as festas em honra dos 
mártires Santa Eulália e São Sebastião, com o seguinte 

programa:

Sexta-feira, dia 1
21h – Eucaristia e conclusão do tríduo preparatório
21h45 – Atuação do grupo folclórico de Danças e Cantares 
de Sobrosa
22h30 – School Dance
22h45 – Ginástica acrobática da escola de Rebordosa
23h – Atuação do grupo “Amigos da Crise”
23h45 – Atuação do grupo “Últimos do Fim”
Encerramento surpresa

Sábado, dia 2
08h – Alvorada com salva de morteiros. Entrada do grupo 
de bombos dos Amigos do Salão Paroquial de Sobrosa, para 
o tradicional peditório.
21h – Eucaristia
22h – Atuação de um grupo musical surpresa
23h30 – Sessão de fogo-de-artifício
23h55 – Atuação do artista Dário
Encerramento surpresa

Domingo, dia 3
08h – Alvorada
11h – Missa solene em honra dos mártires Santa Eulália e 
São Sebastião
14h30 – Entrada da banda de música de Lousada
16h30 – Entrada da fanfarra dos bombeiros voluntários de 
Paços de Ferreira
17h30 – Oração de vésperas
18h30 – Procissão
21h45 – Entrada da banda “Sector Público”
00h15 – Grande garraiada
Encerramento surpresa

Segunda-feira, dia 4
21h30 – Desfile de bombos
22h30 – Tradicionais marchas barraqueiras
00h30 – Famosa brincadeira da “Caça ao Porco”
Encerramento surpresa. ■
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Veteranos de guerra

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

No próximo mês de novembro, teremos eleições para 
mais um triénio da delegação portuguesa dos veteranos 

de guerra do Vale de Sousa. Espero que haja quem queira 
assumir o cargo nesta nova direção, pois é necessária uma 
renovação de alguns elementos. Assim, até às 18h30 do dia 
14 de outubro, deverão ser entregues as lista das novas can-
didaturas. Estou certo que haverá alguém para assumir os 
lugares disponíveis nesta delegação para dar continuidade 
ao que, até hoje, com muito custo e sacrifício, foi feito. 

Durante os meus mandatos foram construídos monu-
mentos aos combatentes, colocadas placas nos cemitérios do 
concelho de Paredes, com os nomes dos combatentes faleci-
dos no Ultramar, foi dada assistência médica e psicológica a 
centenas de pessoas, todos os meses se mandaram celebrar 
missas em memória dos combatentes falecidos no Ultramar 
e dos que faleceram depois do seu regresso, foram resolvidos 
vários problemas aos combatentes e seus familiares, como 
ao nível do serviço de enfermagem, estabelecidos contactos 
a vários níveis com entidades oficias para o bem-estar dos 
nossos colegas, feitas palestras, visitas culturais e recreati-
vas, cursos de novas oportunidades, exposições temáticas 
e outros eventos. 

Chegou a hora de dar oportunidade a outros para dar 
continuidade a este trabalho. Sinto-me feliz por ter cumprido 
tudo aquilo a que me propus voluntariamente. Lamento não 
ter tido apoio das autarquias e outras entidades. Oxalá, a de-
legação continue a ter o prestígio que lhe tem sido conferido. 
Está prometido um edifício para a delegação funcionar com 
mais autonomia. Agradeço a colaboração dos elementos que 
comigo trabalharam e me apoiaram.

  O presidente da delegação da A.P.V.G. do Vale do Sousa, 
António Joaquim de Sousa Oliveira.■

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

De Vilela para o Mundo:
Luís Leal, 31 anos, Melbourne (Austrália)

cana de cavalos a percorrer a freguesia, às 10 horas: 
Mosteiro, Estrada, Maia, Igreja, Duas-Igrejas, Vinha, Cal-
vário, Pena, Cunha, Valcisão, Campos, Noval, Ribeira, 
Mosteiro. Durante todo o dia e é até às 23h, o Mosteiro 
é o centro artístico com diversas atividades de época. 
As crianças que queiram participar nas danças medievais 
têm o primeiro ensaio no dia 14 de julho, às 19h, na junta de 
freguesia de Vilela.

 

Há “drones” a voar no céu de Vilela

juntos. Na Austrália porque apresenta “oportunidades e 
possibilidades muito maiores do que em Portugal”. O amor 
fê-lo partir à aventura e do amor nasceu Félix, criança com 
três anos, nascida no outro lado do globo.

Trabalha como gerente de transporte e logística no 
mesmo emprego desde que chegou ao estrangeiro. A estabi-
lidade e as condições de vida fazem-no acreditar pouco num 
regresso a Portugal. “De cada vez que vou a Portugal de 
férias encontro o país cada vez pior, deixa-me triste ver as 
coisas degradadas, o trânsito quase inexistente, os negócios 
a fechar regularmente e os cafés vazios, mesmo quando joga 
um Porto vs Benfica. Se as coisas estivessem melhor e se 
as oportunidades fossem as mesmas, sem dúvida que não 
hesitava em voltar para o meu país”, conta-nos.

Na Austrália fascina-o a multiculturalidade e a flora e 
fauna que o país apresenta: uma incrível “diversidade animal 
tanto no mar como por terra”. Por terra, e dentro de um carro, 
viveu também momentos caricatos nos primeiros tempos em 
que viveu no país. Tal como em Inglaterra, na Austrália o 
volante é no lado direito do carro e conduz-se pela faixa da 
esquerda. Resultado: “num dos primeiros dias que comecei a 
conduzir aqui, num espaço de 500 metros fiz duas rotundas 
em contramão com a polícia a ver tudo”. Mas foi perdoado, 
por ser novo no país: “o polícia lá me deixou ir à minha vida 
sem me passar uma multa no meio de duas risadas”.

Luís Leal também podia ter saudade no nome, uma 
vez que partilha uma lista enorme de coisas que sente falta 
de Vilela: o seu filho Rafael, que vive cá, a sua família (em 
especial a comida de sua mãe), o ambiente nos cafés e até a 
noite “de roubar vasos” (noite de São João). “Lembro-me um 
certo ano que até um burro foi posto no centro de Campos, 
amarrado ao poste”, conta. 

Com a distância, Luís Leal apercebeu-se ainda de outra 
característica dos vilelenses e dos portugueses: “Além de 
Portugal ter a melhor culinária que alguma vez experi-
mentei, as pessoas de Vilela em geral, mesmo a passar um 
mau bocado por causa da crise que se sente, são das mais 
hospitaleiras que alguma vez vi”. 

Luís “Saudade” Leal fala-nos sobre Vilela com amor 
transbordante, o mesmo que o obrigou a partir. 

É a sétima história da rubrica “De Vilela para o Mun-
do”. Pode ler a entrevista completa em sentineladevilela.
wordpress.com. 

 

Feira Medieval
regressa ao Mosteiro de Vilela

Luís Leal tem 31 anos, está na Austrália desde 2006 e saiu 
para o outro lado do mundo por uma única razão: o 

amor. Conheceu a sua atual esposa na internet, visitaram- 
-se algumas vezes, e acabaram por partilhar um quotidiano 

Bombos, cavaquinhos, gaitas de foles, jogos e danças 
medievais, teatro de rua, gincana de cavalos e petiscos são 
algumas das atrações que vão marcar presença no Mosteiro 
de Vilela, entre 1 e 3 de agosto.

A Feira Medieval, organizada pela junta de freguesia de 
Vilela, regressa à vila, logo na sexta-feira, dia 1, com atuação 
de grupo de bombos (21h) e do grupo de cavaquinhos (22h), 
tudo acompanhado por petiscos.

No sábado, dia 2, o foco vai para o desfile medieval 
(15h), que passa pelos lugares da Maia, Estrada e Mosteiro. Há 
ainda jogos medievais (18h), danças medievais (20h30), jantar 
medieval (21h) e cuspidores de fogo e teatro de rua (22h).

No último dia da Feira, domingo (dia 3), há gin-

Desde há dois meses que os céus de Vilela têm sido palco 
de treino para três “drones” (aeronaves não tripuladas), na 
zona agrícola paralela à rua de Cunha (por trás da igreja de 
São José). 

Um dos responsáveis por isso chama-se Sérgio Eiras, 20 
anos, natural de Vilela, um dos criadores da empresa Skyvi-
sion (com sede em Amarante), que disponibiliza “drones” 
para filmagens e fotografias aéreas. 

A jovem empresa já captou imagens de espaços e eventos 
como o Fun Parque da Casa da Eira, em Paços de Ferreira, 
uma prova internacional de BTT, em Amarante, a 3.ª edição 
da “Tribolada Cidade de Amarante” e as Sebastianas 2014 
(Festas de Freamunde).

“O que é isto? Como se chama? Voa com muita força? 
É difícil de voar? Parece uma aranha! Olha uma aranha que 
voa!”, são algumas das reações de alguns vilelenses quando 
confrontados com os drones a voar.

Sérgio Eiras conta-nos tudo sobre o projeto, em entre-
vista exclusiva a “O Sentinela de Vilela”, que pode ser lida 
em osentineladevilela.wordpress.com. ■
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Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Ciclista de Rebordosa 
campeão nacional

João Rocha, ciclista da Pro-Rebordosa, sagrou-se campeão 
nacional XCO em cadetes, no passado fim-de-semana. O 

ciclista da Rodabike/ACRG/Gondomar ficou em destaque, 
vencendo no seu género e sagrando-se campeão nacional de 
XCO em cadetes. 

Mais uma mais-valia para o btt português, modalidade 
que tem ganho muitos adeptos nos últimos anos em Portugal 
e que conta já com alguns nomes de relevo no panorama 
internacional. 

Festas da Cidade

Assim foi mais uma edição das festas da cidade de 
Rebordosa. Depois de tudo regressa sempre o sossego. 
E agora, que a euforia das festas já se foi, com algumas 
pessoas a deixarem-se levar pelas emoções até atingirem o 
êxtase da loucura, esquecendo-se de que o caminho ainda 
pela frente é doloso, tudo voltou à sua marcha desinteres-
sada. Mas Rebordosa foi sempre assim. 

Contava-se com a presença de mais almas, mesmo as-
sim a festa aconteceu. Quem quisesse passear pela cidade 
naquele momento não encontrava ninguém e perguntava: 
para onde foram as pessoas? E a resposta era por demais 
óbvia: foram à festa.

A festa aconteceu com muita paz e alegria, os artistas 
agradaram o público presente e deram um verdadeiro 
show em palco, levando as emoções ao rubro. A abertura 
dos dias de festa ficou sempre a cargo de várias bandas 
locais, que não ficaram nada aquém dos cabeça de cartaz. 
Estes incendiaram o público com sucessos musicais e os 
Dj’s animaram as madrugadas. 

“É muito bom ver uma festa com 30 anos de tradi-
ção, sendo realizada ano após ano nunca foi esquecida e 
quem está de parabéns são todos quantos contribuíram 
para que as festas se realizassem, que aqui brincaram 
em paz com toda alegria acumulada durante os dias de 
festa”, sublinhou a comissão de festas de 2014.

Pois o que se necessita é, essencialmente, de empreen-
dorismo, visão esclarecida e espírito de iniciativa, elemen-
tos que não faltaram a esta comissão. E, principalmente, 
pôr Rebordosa no mapa. No mapa do concelho, antes de 
tudo, e depois no mapa festivo nacional. 

Já no dia da tomada de posse da nova comissão de 
festas 2015, foram muitas as individualidades que frisaram 
que as festas da cidade de Rebordosa são, efetivamente, 
as melhores festas do concelho e da região.■

Um operário de uma fábrica de móveis na 
freguesia de Vandoma morreu, na passada 
sexta-feira, dia 4 de julho, na sequência de 
um acidente laborar. Os bombeiros vo-
luntários de Baltar transportaram a vítima 
para o hospital, mas o homem de 63 anos 
não resistiu aos ferimentos no tórax.  

Operário de 63 anos terá sido atingido por uma rebarbadora

Trabalhador morre em fábrica 
de móveis em Vandoma

bombeiros percebeu seria 
esta a máquina que o traba-
lhador estaria a manobrar 
quando o acidente acon-
teceu. “Os meus colegas 
encontraram no local uma 
rebarbadora com sangue. 
Ao que tudo indica terá sido 
esta a máquina que o atin-
giu mortalmente no tórax”, 
adiantou isabel Silva. 

A fábrica onde o ho-
mem trabalhava na altura do 
acidente está instalada num 
pequeno edifício situado 
nas traseiras de um prédio 
devoluto. Ao que tudo indi-
ca trata-se de uma pequena 
empresa familiar. 

O acidente aconteceu 
pouco antes das 17 
horas de sexta-feira, 

dia 4 de julho, numa peque-
na fábrica de móveis, situada 
junto à estrada nacional 15. 
Segundo as informações dos 
bombeiros voluntários de 
Baltar, que foram chamados 

ao local, o homem de 63 anos 
estaria a manobrar uma má-
quina quando foi atingido 
no tórax. 

Quando os bombeiros 
chegaram ao local a vítima 
já se encontrava em paragem 
cardiorrespiratória e apesar 
das tentativas de reanima-

ção o homem viria a falecer 
no hospital Padre Américo, 
em Penafiel, para onde foi 
transferido. 

“A vítima já estava em 
paragem cardiorrespiratória 
quando chegamos ao local. 
Apresentava ferimentos ao 
nível do tórax. Os colegas 
ainda fizeram manobras de 
reanimação até ao hospital, 
mas ele acabou por falecer 
pouco depois”, garantiu 
a chefe dos bombeiros vo-
luntários de Baltar, Isabel 
Silva.

No local foi encontrada 
uma rebarbadora com san-
gue. Pelo que a equipa dos 

Desde o dia 1 de 
julho que o Instituto 
de Emprego e For-
mação Profissional 
tem vindo a notificar 
os desempregados e 
empresas do conce-
lho sobre a alteração 
do serviço de em-
prego nesta região. 
Com a integração de 
Paredes na Área Me-
tropolitana do Porto 
os processos dos de-
sempregados do con-
celho passam agora 
a ser analisados pelo 
centro de emprego 
de Valongo.

Com a passagem para a Área Metropolitana do Porto 

Desempregados de Paredes 
passam para Valongo

munidades intermunicipais, 
e apresenta um novo mapa 
administrativo de base sub-
-regional. Neste novo mapa 
o concelho de Paredes passa 
a estar integrado na Área 
Metropolitana do Porto. 

Com esta mudança os 
7874 desempregados do con-
celho de Paredes (dados do 
Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, relativos 
a maio deste ano) deixam de 
ter como referência o Centro 
de Emprego de Penafiel, 
que abrange o território do 
Tâmega. 

 Ainda assim, e ape-
sar dos processos dos de-

sempregados do concelho 
de Paredes passarem a ser 
analisados pelo Centro de 
Emprego de Valongo o IEFP 
garante que os utentes po-
dem dirigir-se a Penafiel 
para resolver algum assunto 
relacionado com o processo. 
“Os assuntos podem con-
tinuar a ser tratados nos 
mesmos locais, embora os 
processos dos programas 
das medidas ativas de em-
prego, dos utentes do conce-
lho de Paredes, passem a ser 
analisados pelos técnicos 
do Centro de Emprego de 
Valongo”, garante a nota 
informativa desta entidade. 

Com esta mudança o 
Centro de Emprego de Va-
longo passa a abranger uma 
área total de 213 quilóme-
tros quadrados, acolhendo 
cerca de 10 mil empresas. 
Segundo os últimos dados 
publicados pelo IEFP em 
abril deste ano estavam ins-
critos no centro de emprego 
de Valongo 9043 desempre-
gados. Segundo o mesmo 
documento do IEFP, que pu-
blica as estatísticas mensais 
dos centros de emprego das 
diferentes regiões do país, 
estavam inscritos no centro 
de emprego de Penafiel 25 
276 desempregados. 

Helena Nunes

Oficialmente desde 12 
de setembro de 2013 que o 
município de Paredes dei-
xou de estar integrado na 
Comunidade Intermunicipal 
do Tâmega e Sousa. Com a 
passagem do concelho para a 
Área Metropolitana do Porto 
os desempregados deixaram 
de ter como referência o 
centro de emprego de Pena-
fiel, passando agora os seus 
processos a serem analisados 
no centro de emprego de 
Valongo. 

Esta alteração resulta 
da aplicação da lei 75/2013 
que aprovou o estatuto das 
entidades intermunicipais, 
nas quais estão incluídas as 
áreas metropolitanas e co-

Penafiel deixa de ser o Centro de Emprego de referência para o concelho de Paredes
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Diogo Alves, 35 anos, desistiu 
do curso de Engenharia Zoo-
técnica para se dedicar a um 
negócio próprio. Na altura, 
com 19 anos, o jovem começou 
a comprar pequenos leques de 
material dentário que vendia a 
médicos dentistas conhecidos. 
Dois anos depois, Diogo e a es-
posa Joana fundaram a empresa 
Douromed, em Vila Real, e em 
2005 mudaram as instalações 
da empresa para o concelho de 
Paredes. Hoje empregam cerca 
de 30 funcionários e comerciali-
zam produtos para todo o país, 
Espanha e Moçambique.  

A ideia nasceu quando Diogo Alves 
e a esposa Joana Tavares estavam a 
terminar a licenciatura na Universi-

dade de Trás os Montes e Alto Douro, em Vila 
Real. Entre abrir um negócio de abestruzes e 
comercializar material dentário o casal optou 
por ficar ligado à área da medicina dentária, 
muito pelos contactos que mantinham com 
médicos da especialidade. “Começamos com 
um leque pequeno de produtos que íamos 
vendendo aos médicos dentistas com algum 
desconto”, garante o empresário.  

Dois anos mais tarde o casal abria a 
primeira loja da Douromed, em Vila Real. Em 
2005 mudaram-se para a freguesia de Gandra 
na tentativa de centralizar a empresa e estar 
mais próximos dos clientes importantes da 
região. “Tínhamos um grupo de clientes 
importantes nesta região e como gostamos 
disto decidimos mudar. Primeiro para uma 
pequena loja e depois para as instalações 
onde a empresa funciona hoje”. 

Atualmente vendem materiais de medi-
cina dentária para todo o território nacional, 
incluindo a Madeira, e também para Espanha 
e Moçambique. Trabalham diretamente com 
médicos dentistas e comercializam centenas 
de produtos, desde máquinas a material de 
consumo diário das clínicas. 

Diogo Alves – Douromed

“Somos a única empresa no ramo
a vender para Espanha”

“Estamos também

a dar cartas

em Moçambique

e na Madeira”

“Fomos investindo

para ter um melhor

serviço e preço

para o cliente”

A Douromed importa produtos de vinte e cinco países que são armazenados em ambiente controlado

“99% das empresas que existiam na 
região norte já fecharam porque as margens 
de lucro foram ficando mais reduzidas. Hoje 
as que ainda se mantém vão buscar os pro-
dutos diretamente à fábrica”, sustenta. 

A Douromed importa 99% dos mate-
riais dentários de vários países do mundo e 
assegura uma rede de contactos que permite 
que estes produtos cheguem em 24 horas ao 
cliente. “Em Portugal só existe a Bastos e 
Viegas a fabricar, o que obriga a importar 
os produtos de 25 países diferentes. Isso 
exige uma capacidade económica muito 
grande, mas felizmente está a funcionar 

bem”, garante Diogo Alves.  
Todo o material que é importado é 

armazenado numa parte da empresa onde 

produtos e assegurar o melhor aconselha-
mento aos médicos dentistas. “Durante dois 
meses acompanham o trabalho e visitam 
algumas clínicas de referência. O mercado 
vai evoluindo e nós vamos acompanhando 
com formações todos os meses”, sustenta. 

É para o mercado interno que segue 
80 % da produção da empresa. Ainda as-
sim, Diogo Alves assume que a Douromed 
está em expansão no mercado externo e a 
conquistar a confiança dos clientes lá fora. 
“É um mercado que tem um potencial 
enorme e estamos ainda numa fase muito 
embrionária”, sustenta, acrescentando, “em 
Moçambique a saúde oral é praticamente 
inexistente. Surgiu-nos um parceiro que 
quer desenvolver o ramo, mas é um projeto 
a longo prazo que só começará a dar frutos 
daqui a cinco ou dez anos”.

Diogo Alves orgulha-se de saber que a 
Douromed já equipou clínicas de medicina 
dentária em todo o mundo. “Somos conse-
lheiros dos nossos clientes e gostamos de 
crescer com eles. Acompanhamos o sucesso 
de cada um porque eles também fazem o 
nosso sucesso”, garante. Ainda assim, e a 
braços com uma concorrência “desleal”, 
principalmente empresas espanholas que tra-
balham por catálogo, a Douromed, através da 
certificação adquirida junto do INFARMED, 
garante aos seus clientes a máxima qualidade 
e variedade. 

Para o futuro Diogo Alves vai continuar 
a apostar no mercado internacional e equa-
ciona investir em Angola e nalguns países 
da América Central. “Temos de continuar 
a trabalhar. A nossa perspetiva é boa, mas 
sempre assente na realidade”, sustenta.

Diogo Alves desistiu do curso de engenharia zootécnica para criar o seu próprio negócio

por todo o país. A formação é uma das prin-
cipais apostas e exigência da empresa para 
acompanhar a evolução do mercado e dos 

o ambiente é controlado e os 
produtos são separados se-
gundo normas de segurança. 
O investimento avultado, ga-
rante o empresário, coloca a 
empresa “ao mais alto nível”. 
“Temos produtos a custar 
um euro e outros a chegar 
aos 90 mil euros, o que exi-
ge um investimento muito 
grande. Fomos investindo 
para que pudéssemos ter um 
melhor serviço e preço para 
o cliente”.  

A aposta no mercado 
ibérico e africano veio alargar 
os horizontes e trazer à em-
presa novos desafios. Desde 
há dois anos que a Douro-
med domina o comércio de 
materiais dentários no país 
vizinho. “Somos a única em-
presa no ramo a vender para 
Espanha. E estamos também 
a dar cartas em Moçambique 
e na Madeira”, sustenta. 

A Douromed emprega 
hoje cerca de 30 trabalhadores 
e tem comerciais espalhados 
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Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR
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As sete unidades de 
saúde do concelho de 
Paredes estiveram a 
funcionar a meio gás nos 
dois dias de greve dos 
médicos que paralisou 
os serviços de saúde 
públicos um pouco por 
todo o país. A greve teve 
um impacto significativo 
nas unidades de saúde 
familiar de Paredes e 
Rebordosa, que paralisa-
ram totalmente devido à 
falta de médicos. 

Dezenas de consultas médicas adiadas devido à greve dos médicos

Unidades de Saúde a funcionar a meio gás nos dois dias de greve

Os nove médicos do Centro de Saúde de Paredes fizeram greve. As consultas foram canceladas

Helena Nunes|texto/fotos

A degradação da “qualidade 
dos cuidados de saúde”, 
“não ao desmantelamento 

do Serviço Nacional de Saúde” e 
“em defesa dos utentes e do SNS” 
foram algumas das reivindicações 
dos médicos do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS) que aderiram à 
greve nacional e paralisaram vários 
serviços de norte a sul do país. Os 
médicos do SNS defendem ainda a 
revogação, anulação ou retificação 
de portarias e despachos produzi-
dos pelo Ministério da Saúde, no-
meadamente sobre a reorganização 
da rede hospitalar, o código de ética, 
conhecido como “lei da rolha” e a 
medicina no trabalho. 

O protesto convocado pela 
Federação Nacional dos Médicos 
(FNAM) teve a duração de 48 horas 
e contou com uma adesão na ordem 
dos 90% - segundo os dados avan-
çados pela estrutura, número ainda 
assim inferior aos 95% conseguidos 
no protesto de 2012. 

Na região Norte a greve teve 
impacto nos serviços de saúde dos 
hospitais públicos, principalmente 
nas consultas externas e cirurgias 
e nas unidades de saúde familiar. 
Segundo as informações avança-
das pelo Sindicato dos Médicos do 
Norte (SMN), no Centro Hospitalar 
de São João, no Porto, as consultas 
nos serviços de pediatria e urolo-
gia estiveram “quase paradas”. O 
SMN garante que 70% dos médicos 
do serviço de pediatria não tra-
balharam e metade dos médicos 
escalados no serviço de urologia 

fez greve. 
 No que toca às cirurgias a 

estrutura sindical apurou que dos 
11 blocos de operações só três es-
tiveram a funcionar nos dois dias 
de greve. No hospital de Santo 
António a greve não terá sido tão 
visível. A administração do hos-
pital garantiu que menos de 50% 
dos clínicos aderiu ao protesto, 
reconhecendo que alguns não che-
garam a picar o ponto mas optaram 
por dar consultas na mesma. Uma 
fonte do hospital garantiu ao jornal 
Público que “mais de metade das 
2.500 consultas agendadas” para 
o primeiro dia de greve “foram 
efetuadas”. Ainda assim, nas ci-

rurgias a paralisação deixou apenas 
seis dos 35 blocos operatórios a 
funcionar. 

Consultas
canceladas
no hospital
de Penafiel

O protesto dos médicos cau-
sou complicações nos serviços de 

saúde de todo o país e a região 
não foi exceção. No hospital Pa-
dre Américo, em Penafiel, foram 
muitos os utentes com consultas 
marcadas que entraram e saíram 
do hospital sem serem consulta-
dos. “Pedi à minha filha para me 
vir cá trazer porque tinha uma 
consulta marcada. Cheguei aqui e 
nada. Tornamos a ir embora sem 
nada porque o médico não está”, 
garantiu ao nosso jornal a utente 
Irene Martins.

Para alguns o transtorno da 
greve foi maior. Tiago Mesquita 
percorreu 44 quilómetros desde 
Celorico de Basto até Penafiel para 
uma consulta no hospital Padre 

Américo e acabou por voltar a casa 
sem sequer ter entrado no consul-
tório médico. “Vou ter de fazer 
muitos quilómetros para voltar 
a Celorico de Basto. São muitos 
quilómetros para nada. Nem 
sequer tive consulta”, sublinhou 
o utente. 

Nas urgências os serviços 
mínimos foram assegurados, mas 
a greve atrasou o atendimento dos 
utentes. Houve quem esperasse 
mais de duas horas para ser aten-
dido. “Fui atendido mas ainda de-
morou umas duas horas ou mais. 
Não sei se era por falta de médicos, 

mas estive muito tempo à espera”, 
garantiu Arnaldo Teixeira. 

Não há números oficiais da 
adesão dos médicos afetos ao hos-
pital Padre Américo, em Penafiel, 
à greve nacional. Contactado pelo 
nosso jornal o hospital remeteu 
qualquer esclarecimento para a 
Administração Regional de Saúde 
do Norte, a quem todas as unidades 
da região devem ter enviado os 
dados do impacto da paralisação 
nos respetivos serviços, garantiu 
o gabinete de comunicação do 
hospital.

As unidades de saúde fami-
liar do concelho também sentiram 
o impacto do protesto. Isto porque 

também os clínicos de medicina 
geral e familiar se mostraram soli-
dários com a greve convocada pela 
FNAM. A Associação Portuguesa 
de Medicina Geral e Familiar 
(APMGF) já tinha manifestado, 
em diversos órgãos de comuni-
cação, a sua preocupação com 
várias medidas governamentais 
que afetam o setor, como é o caso 
da portaria 112/2014 que atribuiu 
aos médicos de família a função de 
exercer medicina no trabalho, que 
a APMGF garante “conduzirão a 
uma redução de acessibilidade 
dos doentes ao seu médico de 

família”.  
Para além da portaria sobre 

os cuidados de saúde primários 
do trabalho, a APMGF juntou-se ao 
protesto dos médicos, contestando 
a política de recursos humanos im-
posta pelo Ministério da Educação 
e a limitação ao avanço da reforma 
dos cuidados de saúde primários. 

USF’s de
Paredes e
Rebordosa
paralisaram
totalmente  

Um pouco por todo o conce-
lho a greve dos médicos foi sentida, 
mas com impactos diferentes nas 
sete unidades de saúde familiar 
que servem o município. No centro 
do concelho, o centro de saúde de 
Paredes foi um dos que paralisou 
completamente por falta de mé-
dicos. 

A Unidade de Saúde Familiar 
Terras de Souza (Paredes) tem nove 
médicos e nenhum esteve a traba-
lhar no primeiro dia de greve. “Sa-
bia que o governo quer impedir os 
profissionais de saúde de denun-
ciar os problemas e insuficiências 
dos serviços de saúde para que a 
população não tome consciência 
das consequências dos cortes que 
estão a fazer na saúde? Acha isto 
aceitável? Nós também não” era a 
mensagem da FNAM colocada na 
entrada do centro de saúde de Pare-
des a explicar os motivos da greve 
dos médicos daquela unidade.  

Muitos dos utentes que ali se 
dirigiram para consultas médicas 
regressaram a casa sem terem sido 
consultados. “Vim cá, mas não há 
médicos. Só a partir de amanhã é 
que vão voltar a marcar consultas. 
Por isso vou ter de voltar e esperar 
que marquem nova consulta”, ga-
rantiu a utente Sara Vieira. 

“Minha consulta foi marcada 
na semana passada, mas o médico 
hoje não veio. Temos o trabalho 
de nos deslocarmos para nada. 
Pelo menos podiam ter feito um 
telefone a avisar”, lamentou outra 
utente. 

No Centro de Saúde de Re-
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Dezenas de consultas médicas adiadas devido à greve dos médicos

Unidades de Saúde a funcionar a meio gás nos dois dias de greve

Na Unidade de Saúde de Gandra apenas dois dos quatro médicos deram consultas

Todas as consultas no Centro de Saúde de Rebordosa foram canceladas por falta de médicos

bordosa a situação foi a mesma. 
Dos seis médicos do quadro ne-
nhum deu consultas nos dois dias 
de greve. Segundo fonte daquela 
unidade de saúde dois dos clínicos 
encontravam-se de férias, mas os 
quatro que estariam a assegurar as 
consultas médicas naqueles dias 
aderiram à greve. 

Em resultado, nenhuma con-
sulta foi realizada e os utentes que 
ali estiveram logo pela manhã 
mostravam-se indignados por não 
terem sido avisados. “Compreendo 
que os médicos queiram fazer gre-
ve até porque têm esse direito, mas 
ao menos podiam avisar que não 
havia consultas. Resta-me esperar 
que voltem a marcar a consulta”, 
lamentou Rosa dos Santos. 

Em nenhum dos casos as uni-
dades de saúde quiseram adiantar 
quantas consultas foram cancela-
das por força da greve dos médicos, 
remetendo sempre esclarecimentos 
para o Agrupamento de Centros de 
Saúde Tâmega II – Vale de Sousa 
Sul e para a ARS Norte. Ainda 
assim, e em relação ao centro de 
saúde de Rebordosa a mesma fonte 
não desmentiu contudo que a pa-
ralisação causou muitos problemas 
na unidade. “Não houve nenhuma 
consulta porque não tínhamos mé-
dicos. Estamos a tentar remarcar 
com os utentes dentro das possibi-
lidades de agenda”, garantiu. 

Os nove
médicos da
USF Terras
de Souza
(Paredes)
fizeram greve

Na Unidade de Saúde Fa-
miliar de Baltar, que tem como 
área de influência as freguesias 
de Astromil, Baltar e Vandoma, 
algumas consultas também foram 
canceladas. A unidade também 
se recusou a fornecer dados mais 
concretos sobre o impacto da 
greve, garantindo apenas que “al-
guns médicos fizeram greve”. 

Em Gandra a greve colocou 
o centro de saúde a funcionar a 
meio gás. Dos quatro médicos 
do quadro apenas dois estive-

II – Vale de Sousa Sul, salientando 
que não estão autorizados a ceder 
qualquer tipo de dados sobre a 
greve. “Não podemos facultar 
essa informação”, informou fonte 
daquela unidade.  

Contudo, e ao que a nossa 
equipa de reportagem conseguiu 
apurar junto de alguns utentes 
daquela unidade, também ali a 
greve teve um impacto signifi-
cativo. Alguns queixaram-se de 
consultas suspensas outros de 
não terem sido avisados que a 
greve ia afetar o normal funcio-
namento da unidade.

ARS Norte
não fornece
dados e remete 
para Secretaria 
Geral do MS

Contactada pela nossa equi-
pa de reportagem a ARS Norte 
não forneceu, como esperávamos, 
os dados da greve nas unidades 
de saúde familiar do concelho. 
Através do seu gabinete de comu-
nicação garantiu não estar autori-
zada a fornecer essa informação. 
“Não estamos autorizados até 
porque a informação ainda não 
está completa. Há médicos que 
nos dias de greve faltaram, mas 
por outros motivos e isso tem 
de ser devidamente apurado até 
para acabarmos com números 
falaciosos”, informou o gabinete 
de comunicação da ARS Norte.  

Confirmou ainda que as 
unidades de saúde familiar e os 
hospitais da rede pública envia-
ram os números das consultas 
canceladas e dos médicos que 
aderiram à greve, mas notou 
que a publicação da informação 
será feita, dentro de dias, pela 
Secretaria Geral do Ministério 
da Saúde. 

Até ao fecho desta edição 
não foi possível chegar á fala com 
a Secretaria Geral do Ministério 
da Saúde. Na página oficial da 
instituição ainda não constam 
quaisquer dados sobre a para-
lisação nacional dos médicos, 
convocada pela FNAM, e que 
mobilizou centenas de clínicos 
de norte a sul do país.

ram a dar consultas. Um estaria 
de férias e outro aderiu à greve, 
garantiu fonte da Unidade de 
Saúde Familiar Tempo de Cui-
dar, em Gandra. Também aqui 
os responsáveis não quiseram 
falar, remetendo mais uma vez 
essa responsabilidade para a 

ARS Norte.  
Nas Unidades de Cuidados 

de Saúde Personalizados de 
Cristelo e Lordelo, até ao fecho 
desta edição, não foi possível 
apurar qual o impacto da greve 
nos serviços. 

Também na Unidade de 

Saúde Familiar Nova Era, na 
Sobreira, que tem como área de 
influência as freguesias de Reca-
rei, Sobreira e Parada de Todeia, 
não nos foi facilitado qualquer 
dado. Contactada pelo nosso 
jornal a unidade voltou a remeter 
informações para o ACES Tâmega 
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Agora que o circo mediático do futebol 
acabou, com ilusões, frustrações e 
uma certa alienação, voltemos ao 

terreno das coisas concretas. 
A urgência básica do hospital de Valon-

go, que serve cerca de 150 mil utentes por ano 
e abrange o concelho de Valongo (freguesias 
de Valongo, Campo e Sobrado, principal-
mente), algumas freguesias de Gondomar 
(Fânzeres e S. Pedro da Cova) e de Paredes 
(Gandra), vai encerrar no dia 15 de Julho. 

Cerca de duas centenas de pessoas, in-
cluindo autarcas, participaram num protesto 
marcado para a frente do hospital de Valongo, 
acção marcada antes de ser conhecida uma 
carta chegada à câmara deste concelho.

No documento, remetida pelo Centro 
Hospitalar de São João, que tem sede no 
Porto, no qual está integrado o Hospital de 
Valongo, lê-se que “este plano [Plano Es-
tratégico do Centro Hospitalar de São João 
para o Polo de Valongo], cuja aplicação se 
reiniciará no dia 15 de julho de 2014, inclui 
o encerramento da urgência básica”.

Em altura de profundos constrangimen-
tos para as famílias, encerram estas urgências 
por ditas razões economicistas quando proli-
feram as unidades de saúde privadas como o 
novo hospital privado de Alfena [freguesia 
de Valongo]. O H. S. João (disseram utentes 
na concentração de protesto) fica a cerca de 
três quartos de hora de viagem de autocarro, 
numa carreira que passa em espaços muito 
grandes de tempo. Autarcas acordam pela 
primeira vez para uma situação grave. A 
população percebe que tem muito a perder. 

Acumulam-se informações na forma de 
“rumores” muito indesejáveis para utentes 
de serviços de saúde, nomeadamente na 
área dos cuidados primários de saúde, em 
freguesias importantes da região interior 

do distrito do Porto. O manto de silêncio 
esconde decisões já tomadas?  

Na mesma medida o governo ataca a 
escola pública e ordena o encerramento de 
escolas, sob o pretexto de elas terem menos 
de 21 alunos. Entre outras já objeto de inter-
venção de autarcas e organizações locais do 
PCP, estão a Escola da Laje em Parada de 
Todeia (Paredes), a EB de Gandra /Guilhufe e 
da Igreja, Cruzeiro /São Mamede de Recezi-
nhos (Penafiel), EB de Barreiro, Cimo de Vila, 
Igreja Viariz, Ladoeiro, Loiros da Ribeira, e 
Rua (em Baião). 

Algumas como a de Parada de Todeia, 
tem alunos, transporte assegurado, instala-
ções renovadas com cantina, polidesportivo, 
aquecimento, mas a teimosia e a cegueira 
falam mais alto. Há quem tendo aprovado as 
Cartas Educativas, sinta agora quão errado 
foi tal acto, havendo até a sua ultrapassagem 
(a generalização) pelos decisores políticos.  

Infelizmente o grande objectivo dos 
estrategas nacionais do PSD é encerrar 
tribunais, repartições de finanças, escolas, 
unidades de saúde, reduzir os serviços pú-
blicos de proximidade, privatizando o que 
resta, para os amigos de peito. O neolibera-
lismo torna inseguro o futuro de milhões de 
portugueses. 

Vejamos a simples compra de um selo 
dos correios, cada vez mais restrita a esta-
ções de correio e a uma ou outra livraria ou 
quiosque. O serviço postal está degradado, 
perdendo a sua eficácia e universalidade 
e aumentando os seus custos de forma a 
garantir o lucro indevido aos investidores 
nacionais e americanos. 

Só a mudança radical de orientação 
política permitirá fugir ao flagelo da falên-
cia do Estado como prestador de serviços 
essenciais. 

Os serviços
públicos básicos

A grande novidade cultural deste verão 
em Paredes foi o “Fun Park”, um 
evento que juntou alguns artistas 

e bandas musicais de reconhecido mérito 
nacional.

Lá terminou mais um evento em Pa-
redes, e provavelmente não se repetirá…o 
saldo financeiro final parece não ser dos me-
lhores e, como tal, a empresa que organizou o 
evento lá solicitou à câmara municipal mais 
28.250 euros (mais 23% de IVA) para pagar 
o que falta…

E assim se gastaram mais de 100 mil 
euros da autarquia numa iniciativa privada, 
que sem dúvida teve o seu mérito, mas que 
tal como muitas outras infelizmente não terá 
continuidade.

Confesso não entender a política cultu-
ral desta autarquia, em Paredes não somos 
capazes de criar um evento que crie laços com 
a população. Se olharmos para os concelhos 
vizinhos encontramos uma série de eventos 
que se vão realizando ao longo dos anos, e 
que são hoje uma referência na região, alguns 
até o são em termos nacionais.

Alguns apesar da sua tenra idade são 
hoje eventos que atraem multidões, não só 
dos concelhos onde se realizam, mas também 
dos concelhos vizinhos, veja-se por exemplo 
o caso da noite branca em Penafiel, da festa 
do caldo, em Quintandona, da festa da ju-
ventude, em Lousada.

Todos estes eventos são ainda muito 
jovens, mas rapidamente se tornaram uma 
referência na região. 

Mas outros existem que ao longo dos 
anos se souberam afirmar e adaptar, por 
exemplo a Agrival e a Capital do Móvel. 
Apesar de serem dos eventos mais antigos 
continuam a manter a sua popularidade e de 
ano para ano vão até conseguindo aumentar, 
como é o caso da Agrival.

Por cá nada…bom nada, nada, não, 
honra seja feita ao carnaval de Lordelo, que 
é o único evento cultural que consegue trans-
por fronteiras e ser já uma referência. Celso 
Ferreira e a sua equipa vivem obcecados com 
a mania das grandezas, tudo tem de ser feito 
em grande…e depois como não conseguem 
implementar nada…termina mal começa.

Por cá já tivemos cinema ao ar livre, 
uma iniciativa que permitia juntar muitas 
famílias de Paredes nas noites de verão, no 
parque José Guilherme…mas durou pouco, 
as feiras de mobiliário lá reapareceram, mas 
tão rapidamente apareceram como mais 
depressa desapareceram, depois organiza-
ram-se feiras da saúde, mas rapidamente a 
doença as assolou e as mesmas acabaram 
por falecer. E muitos outros eventos se fo-
ram criados, mas nenhum deles conseguiu 
sobreviver, a ânsia de resultados rápidos 
matou-os a todos. 

Nos concelhos vizinhos a persistência e 
o acreditar fez com que os pequenos eventos 
fossem crescendo e tornando-se referências. 
Por cá até as festas de Paredes sofrem da 
maleita Celso Ferreira…em véspera de 
eleições temos cartaz GORDO, nos anos ime-
diatamente a seguir às eleições autárquicas o 
cartaz fica anorético…

Paredes precisa de criar eventos cultu-
rais que sejam atrativos e mobilizadores da 
população de Paredes e da região. Precisamos 
de criar e dinamizar eventos que se tornem 
uma referência, que orgulhem a nossa popu-
lação e dinamizem as atividades económicas 
do concelho.

Em Paredes, temos hoje uma série de 
jovens talentos que deviam ser apoiados e 
estimulados. Infelizmente esse apoio não 
existe, ou pelo contrário, até obrigam a re-
tirar o nome de jovens talentos de Paredes 
dos cartazes…

Programação
cultural precisa-se

“Paredes precisa de criar eventos cul-
turais que sejam atrativos e mobili-
zadores da população de Paredes e da 
região. Precisamos de criar e dinamizar 
eventos que se tornem uma referência, 
que orgulhem a nossa população e di-
namizem as atividades económicas do 
concelho”

"Em altura de profundos constran-
gimentos para as famílias, encerram 
estas urgências por ditas razões eco-
nomicistas quando proliferam as uni-
dades de saúde privadas como o novo 
hospital privado de Alfena [freguesia 
de Valongo]"
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Ultimamente a esquerda portuguesa 
tem atravessado uma fase de algum 
desnorte, mas acima de tudo, tem 

demonstrado uma grande incoerência nas 
ideias e uma grande falta da ligação com o 
verdadeiro estado das coisas no nosso país. 
Neste caso, percebe-se claramente que não 
estar no poder, tem retirado algum discerni-
mento a boa parte da esquerda portuguesa. 
Só assim se explica a desordem que vai no PS 
e o gradual enfraquecimento do Bloco.

É claro que isto é também reflexo de 
divisões internas, que sendo mais acentua-
das no PS, também já se vão fazendo notar 
no Bloco. Estas divisões são muito mais do 
que simples divergências, pois provocaram 
uma ruptura dentro do PS e a demissão de 
algumas figuras importantes do Bloco como, 
por exemplo, Ana Drago.

Estas rupturas geralmente não trazem 
nada de bom para os partidos. 

As divergências políticas só deveriam 
levar as pessoas a conversar, a discutir ideias 
e principalmente fazer ver aos seus líderes 
novas perspetivas e caminhos alternativos, 
pois só assim é que temos a verdadeira 
democracia.

Os líderes desses partidos têm que ter 
a audácia e certamente a visão que essas 
alternativas podem efetivamente ser o me-
lhor para o partido e principalmente para 
o povo. 

É claro que as divergências políticas não 
podem, de maneira nenhuma, aliás como 
sempre disse, ser confundidas com proble-
mas pessoais ou algo do género.

Como pessoa educada e bem formada 
que sou, nas minhas opiniões nunca, em 
momento algum, confundi divergências po-
líticas com ataques pessoais, e se algum dia 

falei de um ou de outro agente político, o que 
me moveu foram as suas más opções, porque 
quando estamos na vida política devemos 
saber distinguir o pessoal do político, e se um 
político toma más decisões não podemos pôr 
em causa a sua integridade como pessoa, mas 
sim contesta-las, porque o que interessa no 
fim das contas é o bem comum, e não saber se 
este ou aquele é melhor ou pior político.

Foi assim que sempre me pautei e não 
será diferente se quem estiver do outro lado 
tiver a mesma postura no confronto de ideias. 
Não me revejo em atitudes de confronto que 
só visam denegrir este ou aquele. Para mim, 
o que é mais importante é Paredes e o seu 
desenvolvimento, não só económico como 
humano, e não me parece que confrontos e 
divisões entre quem tem muito mais a unir 
do que a separar, seja benéfico para Paredes, 
e em última instância para o PSD.

Por isso, deixo desde já um desafio a 
quem quer o melhor para Paredes e para o 
PSD, que reflita e reconheça que o futuro de 
Paredes e do PSD local será tanto melhor, 
quanto maior for a união entre as diversas 
sensibilidades e personalidades que fazem 
parte do PSD de Paredes.

Só com uma abertura à discussão de 
ideias e projetos poderemos criar uma dinâ-
mica para Paredes e nunca esquecendo que 
o PSD sempre foi um partido plural, onde as 
divergências de opinião são acolhidas como 
algo de muito benéfico e não como algo para 
dividir.

 Como se costuma dizer, duas cabeças 
pensam melhor do que uma, e só no confron-
to saudável de ideias, projetos e perspetivas, 
poderá estar o sucesso da nossa terra. 

Esse será sempre o meu desígnio, dar o 
melhor de mim por PAREDES.

Divergências...

“…Deixo desde já um desafio a quem 
quer o melhor para Paredes e para o 
PSD, que reflita e reconheça que o futuro 
de Paredes e do PSD local será tanto me-
lhor, quanto maior for a união entre as 
diversas sensibilidades e personalidades 
que fazem parte do PSD de Paredes”

Se a memória não me atraiçoa, no tercei-
ro fim-de-semana de julho realizam-se, 
na cidade de Paredes, as festas do 

concelho e do padroeiro Divino Salvador. 
Cumprindo a tradição, à sede do concelho 
rumam milhares de pessoas, vindas das 
suas freguesias e dos concelhos limítrofes, 
para desfrutarem dos muitos divertimentos 
disponíveis, para os mais ou menos novos, 
e dos petiscos doces e salgados que ajudam 
a compor o estômago. O programa musical 
permite geralmente assistir a concertos de 
artistas consagrados. A parte religiosa tem 
o seu ponto alto na procissão em honra do 
Divino Salvador que, integrando andores 
com os padroeiros de todas as freguesias do 
concelho, arrasta milhares de pessoas, entre 
devotos e simples curiosos.

O programa religioso dos festejos é 
mais vasto. Sob a organização da paróquia 
de Castelões de Cepeda (Paredes), para 
além da majestosa procissão em honra do 
padroeiro e da eucaristia solene, envolve 
ainda a catequese e as diversas atividades a 
ela associadas, demonstrando o empenho e 
dedicação que um grande conjunto de pesso-
as, superiormente dirigidas pelo seu pároco, 
traduzindo-se numa grande manifestação de 
fé e crença cristã.

Quanto ao chamado programa cultural, 
este ano, na minha modesta opinião, está 
fraco. A tradicional animação noturna, sem 
ofensa para os artistas, deixa a desejar rela-
tivamente a anos anteriores. Faltam agora 
os nomes grandes do panorama artístico-
musical do nosso país. Em 2009 tivemos por 
cá Pedro Abrunhosa e Tony Carreira e em 
2013, Luís Represas e João Gil. Eu sei que 
foram anos de eleições autárquicas e que 
quando não há campanha eleitoral os pro-

gramas são mais fraquinhos. Compreende-se, 
não é necessário “dar palco” ao executivo 
camarário e assim sempre se poupam uns 
cêntimos. E este ano o orçamento municipal 
para festas até já deve ter levado um rombo 
com “FunPark-Paredes 2014”, onde atuaram 
algumas bandas e dj’s que brindaram de 
uma forma bastante audível, em horários 
alargados, os espetadores voluntários e 
também os involuntários que vivem na área 
circundante.

Segunda-feira temos o feriado munici-
pal, que deveria de ser respeitado por todos 
os paredenses, pois para além de serem justa-
mente homenageados cidadãos e instituições 
que contribuíram e contribuem diariamente 
para que as pessoas, fundamentalmente 
deste concelho, tenham melhores condições 
de vida, é um dia que se destina a aumentar 
a nossa coesão municipal e a autoestima 
de todos os habitantes. Seria um dia para 
as famílias se reunirem, usufruindo de um 
descanso, para ser dedicado sem horários 
e restrições, à realização das iniciativas que 
mais prazer lhes possam proporcionar.

Os tempos são de crise, os gastos tem 
que ser contidos e realistas, mas existe sempre 
uma margem para quem decide fazer opções. 
Há datas que merecem ser comemoradas ou 
invocadas com mais respeito ou empenho, 
exigindo por vezes um esforço suplementar 
e um cuidado acrescido nas escolhas a serem 
efetuadas, as quais depois, podem e devem 
ser discutidas e questionadas naturalmente. 
Sobretudo para que no futuro se possam 
corrigir opções menos felizes e devolver a 
qualidade e o brilho que as festas do concelho 
tiveram no passado. Quem decide pode ou 
não concordar. Mas tem que ouvir. É o preço 
da democracia.

Festas do concelho
e do padroeiro

Divino Salvador

“Há datas que merecem ser comemora-
das ou invocadas com mais respeito ou 
empenho, exigindo por vezes um esfor-
ço suplementar e um cuidado acrescido 
nas escolhas a serem efetuadas, as quais 
depois, podem e devem ser discutidas e 
questionadas naturalmente”
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O campeonato de fute-
bol terminou e o União 
de Paredes, após um 
breve período de férias, 
começou já a preparar a 
próxima época. Manuel 
Cardoso volta a apostar 
em Calica para liderar a 
equipa sénior unionista. 
Para o jovem treinador 
de 35 anos, formado nas 
escolas do U. Paredes, a 
prioridade é continuar 
a praticar bom futebol 
para garantir a conquista 
de pontos. Calica traça 
um balanço positivo da 
época do U. Paredes e 
afasta a prioridade do 
regresso aos nacionais.   

Calica continua na próxima época a treinar a equipa sénior do U. Paredes

“Alcançar o 3.º lugar
só me deixa orgulhoso”

Helena Nunes|texto/fotos

Qual o balanço desta úl-
tima época do União de 
Paredes?

Acho que foi uma época mui-
to positiva. Os objetivos iniciais e 
finais foram sempre a manutenção 
e foram garantidos. A certa altura 
sentimos que podíamos fazer algo 
mais. O segundo lugar podia dar 
acesso à subida de divisão. Nós 
tentamos alcançar esse objetivo, 
não como uma prioridade, mas sim 
como algo que viria tornar ainda 
melhor a época. Fizemos de tudo 
para alcançar, mas infelizmente na 
última jornada não conseguimos. 
Ainda assim, não deixamos de estar 
satisfeitos por aquilo que fizemos. 

A subida de divisão não era 
uma prioridade?

Se tivéssemos conseguido 
garantir a subida seria um prémio 
extra para a equipa e para o clube. 
Temos de ter consciência da rea-
lidade do clube neste momento, 
a realidade e os orçamentos das 
outras equipas. O União de Paredes 
entrou numa fase de restruturação, 
para tentar pôr as contas em dia. 

Foi-nos pedido para encarar-
mos esta época jogo a jogo e promo-
ver os jogadores da formação. E foi 

isso que fizemos. Dos 22 jogadores 
da equipa sénior 17 passaram pela 
formação do U. Paredes. Se ca-
lhar somos caso único a nível da 
Associação de Futebol do Porto 
e até a nível nacional. Isso deixa 
satisfeita tanto a equipa técnica 
como a direção e penso que todos 
os paredenses.

Alcançar o 3.º lugar só me 
deixa orgulhoso. E só tenho a 
agradecer aos jogadores, que são os 
principais obreiros deste feito. São 
eles que fazem os resultados. Eu e 
a equipa técnica tentamos ajudar 
durante a época, mas são eles que 
marcam golos e dão tudo dentro 
de campo. O terceiro lugar acabou 
por ser muito bom e importante 
para o clube. 

Mas então o que é que correu 

mal nas últimas jornadas?
A pressão, ansiedade e a von-

tade de ganhar a todo o custo fez 
com que não conseguíssemos lidar 
com tudo. Sabíamos que na última 
jornada não dependíamos só de 
nós para chegar ao segundo lugar. 
Dependíamos de outros resultados 
e mesmo se tivéssemos alcançado 
a vitória no último jogo o resulta-
do não nos fazia subir à segunda 
posição. 

Ao longo das 38 jornadas do 
campeonato houve pontos que po-
díamos ter conquistado e não con-
quistamos, mas o futebol é assim 
mesmo. Agora não há que olhar 
para trás e ficar com o sentimento 
de que podíamos ter feito mais aqui 
ou ali. Na realidade cada um de nós 
podia ter feito um bocadinho mais, 
mas fomos honestos e profissionais 

e demos tudo pela camisola que 
envergamos.  

Foi um campeonato difícil, 
mais exigente?

Sim, mas o U. Paredes está 
habituado a jogar nos nacionais. 
No primeiro ano que jogou nos 
distritais não foi nada fácil a adap-
tação à realidade do campeonato, 
mas depois fomos evoluindo com 
jogadores muitos jovens e outros 
com mais experiência, que no 
fundo são pilares fundamentais da 
equipa. Fomos conseguindo que 
todos fossem evoluindo e ao longo 
do campeonato os resultados foram 
aparecendo naturalmente. 

Vai continuar como treinador 
do U.Paredes?

Sim, este projeto é para con-

tinuar. A direção manifestou inte-
resse em que continuasse e como o 
U. Paredes tem um projeto viável e, 
penso eu, com futuro vou continuar 
a trabalhar para o clube progredir. 
Também quero crescer e chegar 
mais acima, por isso trabalho dia-a-
-dia para tentar ajudar os jogadores 
a chegar a domingo e estar bem no 
jogo. Porque é esse desempenho 
que determina o sucesso da equipa 
e o sucesso do treinador. 

Não interessa andar aqui 
a trabalhar muito se depois não 
ganhamos, porque no futebol os 
resultados acabam por ser o mais 
importante. Mas acredito num bom 
futebol e acredito que as equipas 
que jogam bem estão mais perto 
de ganhar. E é nisso que os joga-
dores e a direção acreditam. Neste 
clube tentamos praticar um futebol 
bonito e agradável para aqueles 
que vêm assistir aos jogos. E onde 
possamos promover os nossos 
jogadores para que estes cheguem 
a patamares mais altos.

“Se tivéssemos
conseguido
garantir a subida
seria um
prémio extra”

Para um treinador e para um 
clube é sempre uma satisfação 
muito grande ver jogadores que 
passaram pelo U. Paredes a jogar 
em clubes da primeira divisão. 

Mas recebeu convites para 
treinar outras equipas?

Recebi outros convites, mas 
não achei que os projetos fossem 
mais ambiciosos do que o do U. 
Paredes. E por esse mesmo motivo 
não ia abandonar as pessoas que 
precisamente apostaram em mim. 

Quais são os objetivos para a 
próxima época?

Os objetivos são os mesmos, 
assegurar a manutenção. Temos de 
encarar a realidade do clube. Já se 
fala por aí dos projetos de algumas 
equipas com orçamentos que nós 
nunca podemos suportar. É óbvio 
que não podemos lutar contra essas 
equipas, mas nada disso nos deixa 
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desmotivados. Continuamos a 
dar o nosso melhor no dia-a-dia e 
batemo-nos de igual para igual. 

Vai manter a aposta num 
plantel forte e sobretudo com 
jogadores da formação?

Ainda estamos a conversar 
relativamente aos jogadores, mas a 
aposta do U. Paredes na formação 
vai continuar porque esse é o lema 
deste clube. Apostar em jogadores 
competentes, competitivos e que 
queiram evoluir. E eles também 
têm de ser ambiciosos e mostrar 
vontade de estar neste clube e pro-
var que o merecem.

“Os unionistas
podem contar com
uma equipa
ambiciosa na
próxima época”

Se os jogadores quiserem con-
tinuar vamos manter grande parte 
do plantel e equilibrar algumas 
falhas com reforços. Temos alguns 
jogadores em vista, mas a priori-
dade é sempre continuar a apostar 
nos jogadores da casa. 

Há muitos jogadores de fora 
que gostavam de vir jogar para 
o U. Paredes pela forma como 
valorizamos os jovens, os ajuda-
mos a crescer e a chegar a outros 
patamares.

Essa tem sido a aposta do 
clube há já alguns anos e há muitos 
interessados nos jovens que são for-
mados no U. Paredes, desde Paços 
de Ferreira, Penafiel, Freamunde, 
que são clubes da primeira divi-
são. Não podemos por lei agarrar 
os jogadores e para nós também é 
um orgulho ver que têm talento 
e conseguem alcançar objetivos 
mais altos. 

Muitos ainda pensam duas 

Os bons jogadores fazem 
sempre falta num clube. O Adriano 
estava há duas épocas no U.Paredes 
e era um exemplo em campo e uma 
motivação muito grande para os 
colegas, até pela experiência que 
tem na primeira liga. Mas sofreu 
uma lesão grave e foi obrigado a 
abandonar. 

O Quim já está connosco há 
mais anos, mas achou que era o 
momento oportuno para deixar 
o futebol, devido à idade. Como 
treinador e amigo de há muitos 
anos sinto-me satisfeito por os ter 
treinado no último jogo das suas 
carreiras. Só tenho a agradecer pela 

dedicação e trabalho, pela época 
fantástica que fizeram e por toda a 
ajuda que me deram. 

“Sei o valor
das minhas
competências e
quero muito mais”

 Os unionistas podem contar 
com uma equipa determinada e de 
alta qualidade?

É mesmo isso. Acima de tudo 
uma equipa determinada. Na 
última época trabalhamos muito 
e mostramos sempre ambição em 
querer chegar mais longe. É com 
isso que os unionistas podem con-
tinuar a contar. Vai ser uma equipa 
ambiciosa, que vai privilegiar o 
jogo positivo e a posse de bola. 
Temos um grupo forte e coeso e va-
mos dar tudo por tudo para manter 
o mesmo nível que conseguimos 
alcançar estar época. 

Uma boa época seria conquis-
tar o regresso aos nacionais?

Não podemos estar a traçar 
objetivos para o final da época. O 
campeonato é muito longo e temos 
de ir jogo a jogo. Só no final é que 
fazemos as contas. Estar agora a 
dizer que o nosso objetivo é con-
seguir a subida não é certo porque 
temos uma equipa muito jovem e 
estamos a colocar muita pressão 
sobre os jogadores. 

  
Quais são as suas ambições 

como treinador?
Ainda sou muito jovem e 

ambicioso. Sei o valor das minhas 
competências e quero muito mais, 
mas vou pensando um dia de 
cada vez. Sei que com trabalho e 
determinação vou chegar às ligas 
profissionais. 

O U. Paredes foi muito im-
portante para mim e para o meu 

crescimento enquanto jogador e 
treinador. Agradeço às pessoas 
que me deram oportunidade de 
ser treinador desta equipa com 35 
anos. Quando um dia sair essas 
pessoas vão certamente ficar or-
gulhosas por aquilo que consegui, 
por ser um treinador da terra que 
o clube ajudou. 

Não é tão fácil como para um 
jogador conseguir alcançar melho-
res patamares, mas vou dar o meu 
melhor e sei que vou conseguir. 
Tenho-me preparado todos os 
dias para quando a oportunidade 
chegar. 

“Temos um grupo
coeso e forte
e vamos dar
tudo por tudo”

O trabalho que tem desen-
volvido no U. Paredes deixa-o 
orgulhoso?

Tenho uma ligação muito 
forte aos treinadores da formação, 
participo em todas as reuniões e 
trabalhamos todos juntos, discu-
timos o jogo e as ideias. Isso ajuda 
muito tanto o futebol da equipa 
sénior como da formação. Cada 
um tem a sua ideia de jogo e eu 
tenho a minha, mas gosto sempre 
de ouvir o que os outros treina-
dores têm a dizer porque temos 
objetivos comuns. 

Tem sido fantástico ver que 
esta dinâmica de trabalho tem 
tido êxito. 

Quer deixar alguma mensa-
gem aos jogadores que vão deixar 
o U. Paredes?

Quero deixar um agradeci-
mento aos jogadores mais velhos 
pelo que deram ao clube e aos mais 
jovens pelo empenho, ambição e 
competência que demonstraram 
ao longo da época. 

vezes antes de sair porque olham 
para o caso de outros colegas que 
saíram para ter a oportunidade 
de jogar nas equipas séniores e 
acabaram por não ter essa opor-
tunidade. 

O U. Paredes é visto pelos 
clubes aqui da região como um 
exemplo ao nível da formação e 
isso quer dizer que estamos a fazer 
um bom trabalho. Só nos deixa 
orgulhosos. 

O U.Paredes vai perder esta 
época dois jogadores fundamen-
tais para a equipa: Quim Ferraz e 
Adriano…

Os campeões nacionais 
de Polo Aquático foram 
definitivamente afasta-
dos da taça de Portugal, 
após terem perdido o 
jogo da segunda mão 
dos quartos-de-final 
frente ao CDUP Liberty 
por 9-8, resultado que 
já se tinha registado no 
primeiro jogo. 

Os campeões nacionais perderam os dois jogos dos quartos-de-final

Equipa de Polo Aquático do Paredes
afastada da Taça de Portugal

a desilusão pela derrota, mas garante 
que a equipa já está focada em reno-
var o título de campeão nacional na 
próxima época. “Foi uma desilusão 
em certa parte porque queríamos ter 
juntado a Taça à conquista do trofeu 
de campeões. Mas tivemos algumas 
adversidades e acabamos por não 
conseguir ir mais longe. Agora só 
estamos focados em renovar na 
próxima época o título de campeões 
nacionais”, garantiu ao nosso jornal 
José Teixeira. 

O presidente da equipa de polo 
aquático do Paredes Rota dos Móveis 
diz que a descompressão dos joga-
dores no final do campeonato não 
permitiu ao grupo ser mais forte no 
conjunto dos dois jogos. “Coincidiu 
com época de exames e houve tam-
bém alguma descompressão dos 
jogadores após o final do campe-
onato e isso acabou por fazer com 
que não conseguíssemos alcançar 
este objetivo”, garantiu. 

Portugal nos quartos-de-final. 
Após uma derrota em casa por 

8-9 na primeira mão, frente ao CDUP 
Liberty, a equipa do Paredes Rota 
dos Móveis voltou a sofrer com um 
resultado negativo, 9-8 no segundo 
jogo, em casa do adversário e não 
conseguiu os pontos necessários para 
continuar em prova. 

No jogo da segunda mão dos 
quartos-de-final a equipa adversária 
foi mais forte e conseguiu logo van-
tagem no primeiro parcial do jogo. 
O Paredes respondeu bem e venceu 
o segundo parcial, por 0-1, mas não 
conseguiu reduzir a desvantagem 
e parar o progresso da equipa do 
CDUP Liberty, que voltou a ganhar 
vantagem no terceiro tempo (5-2). O 
Paredes ainda tentou criar dificul-
dades ao adversário e conquistou 
mesmo a vantagem no último parcial 
do jogo, 1-3, mas acabou por não con-
seguir ser superior no conjunto. 

A direção do clube não esconde 

Helena Nunes

A equipa de Polo Aquático do 
Paredes Rota dos Móveis vê 
cair assim por terra o sonho 

de conquistar, na mesma época, o 
campeonato nacional e a taça de 
Portugal. A vontade de conseguir 
a dobradinha não foi suficiente e a 
equipa foi mesmo afastada da Taça de 
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Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)

Freguesia
de Baltar

Como era de resto positivamente pre-
visível, à medida que vamos dando 
continuidade e publicidade a este 

nosso levantamento, novos dados e novos 
nomes vão sendo acrescentados à lista – já 
próxima da centena e meia – de paredenses 
identificados como combatentes na Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918). No último nú-
mero deste jornal foram apresentados dois 
naturais de Aguiar de Sousa, que não são, 
todavia, os únicos combatentes da Grande 
Guerra nascidos naquela localidade. A seu 
tempo, traremos os demais a este espaço. 
Por enquanto, nesta edição, falaremos de três 
militares nascidos na freguesia paredense 
de Baltar.

Alberto Ferreira. Nasceu no lugar do 
Carvalho, Baltar, a 24 de outubro de 1892. 
Era filho de Joaquim Ferreira, exposto da 
roda, jornaleiro de profissão e de Ana Coelho 
da Silva, ocupada do governo doméstico. 
Embarcou para França a 14 de julho de 
1917. Detinha o posto de soldado (n.º444) e 
ostentava a placa identificativa n.º 22351. Foi 
mobilizado pelo Regimento de Infantaria 32, 
sendo depois, no dia 20 de Agosto e já em 
terras gaulesas, incorporado no Batalhão de 
Infantaria 15, onde ficaria com o n.º 726. A sua 
guarnição, que se encontrava posicionada no 
sector de Fauquissart, sofre um bombardea-
mento alemão a 23 e 24 de agosto. O batalhão 
manteve-se apesar de tudo permanentemente 
a postos, resultando do ataque a infeliz cifra 
de três mortos e treze feridos (Martins, D., 
1995). A ficha individual de Alberto Ferreira 
não regista quaisquer ferimentos. No dia 6 de 
Julho de 1918 é colocado na 4.ª Companhia, 
sendo-lhe atribuído o n.º 153. Parte para 
Portugal a bordo do navio «Orita» a 13 de 
fevereiro de 1919, desembarcando em Lisboa 
três dias depois.

 Joaquim Pinto. Nasceu no lugar 
do Tanque, Baltar, a 7 de abril de 1893. Era 
filho de António Pinto, lavrador, natural de 
Mouriz e de Maria Monteira, ocupada no 
governo doméstico, natural de Vila Cova 
de Carros. Foi mobilizado pelo 3.º Grupo 
de Companhia de Administração Militar, 
tendo embarcado em Lisboa a 26 de maio de 
1917. Detinha o posto de 1.º Cabo-cortador 
e ostentava a placa de identificação nº20389. 
Foi promovido a 2.º Sargento Miliciano a 9 de 

Astromil. Casou em 1914 com Margarida 
Moreira, filha de José Francisco e Rosa 
Moreira. Foi mobilizado pelo Regimento 
de Infantaria 32, pertencendo à 4.ª Compa-
nhia, 1.º Batalhão, com o posto de soldado 
(n.º462) e ostentando a placa identificativa 
n.º22365. Embarcou rumo a França no dia 
14 de julho de 1917. No dia 20 de agosto é 
colocado no Batalhão de Infantaria n.º15. 
A 30 de dezembro seguinte é punido pelo 
comandante da 4ª companhia com 10 dias 
de detenção. Fundamento: ter faltado sem 
motivo justificado à instrução que teve 
lugar dois dias antes. No dia 17 de maio 
de 1918 baixa à ambulância inglesa, sendo 
evacuado três dias depois para o Hospital 
de Base n.º1. Recebe alta médica no dia 25, 
seguindo a 26 para Portugal no gozo de 
60 dias de licença para convalescer. Terá 
regressado a França no final da licença, 
sendo repatriado para Portugal no dia 15 
de julho a bordo do navio Gil Eanes. Foi 
abatido ao efectivo a 12 de dezembro de 
1918. Faleceu em Baltar, com 75 anos de 
idade, no dia 7 de fevereiro de 1968. 

Nota:
O autor escreve segundo a antiga ortografia.

fevereiro de 1918. No dia 3 de abril seguinte 
é colocado na Secção Técnica Automóvel, 
onde fica com o n.º1071. No dia 30 de agosto 
obtém licença de campanha por três dias. 
Dois meses depois, mais propriamente a 25 
de Outubro é abatido ao efectivo da Secção 
Técnica Automóvel com passagem à Secção 
Administrativa de Base. Motivo: ter excedido 
a licença de campanha que foi gozar a Portu-
gal (53 dias). A este propósito a circular n.º10 
do Gab. da Secretaria da Guerra, datada de 
21 de janeiro de 1918, estabelecia os seguintes 
prazos para cada uma das licenças: 30 dias 
para oficiais e praças dos batalhões de infan-
taria, morteiros e sapadores-mineiros; 25 dias 
para oficiais e praças dos quartéis-generais 
de Corpo; e 15 dias para oficiais e tropas de 
outras tropas mobilizadas. Acontecia porém 
e com grande frequência, haver situações em 
que oficiais e praças, uma vez em Portugal, 
não mais regressariam à guerra. Através de 
relatório escrito, o general do Corpo Expedi-
cionário Português, Tamagnini Barbosa, deu 
testemunho dessa realidade: «Era princípio 
assente no C. E. P. que, oficial ido a Portugal 
com licença, não voltaria. Com efeito muitos 
assim procederam.» Perante tais abusos, as 
licenças chegaram mesmo a ser suspensas, 
ou limitadas a motivos de saúde. Mesmo 
assim, o mesmo general desabafa: «Mortes de 
pai e mãe em épocas atrasadas, doenças de 
sogros, tios, estado de gravidez das esposas 

tudo servia para fundamentar os pedidos. 
Houve um médico miliciano que pedia a 
licença por ter morrido a avó da senhora 
com quem pretendia casar!» (Martins, D., 
1995). Sobre o baltarense Joaquim Pinto não 
constam quaisquer outras informações na 
sua ficha individual.

 Manuel Joaquim Mendes. Nas-
ceu no lugar de Além-do-Rio, Baltar, a 9 
de julho de 1892. Era filho de Francisco 
Mendes, jornaleiro de profissão, natural de 
Mancelos, antigo concelho de Santa Cruz 
de Ribatâmega (actualmente do concelho 
de Amarante), e de Luzia Ferreira, ocu-
pada do governo doméstico, natural de 
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Mais de mil pessoas 
encheram quase por 
completo a bancada do 
sintético da cidade des-
portiva de Paredes para 
assistir aos jogos do 2.º 
torneio Guimbrinhas 
Gandra Cup, no passado 
sábado, dia 5 de julho. 
Estiveram em competi-
ção 32 equipas, com 430 
jogadores, com a presen-
ça de escolas de futebol 
de renome nacional e 
equipas de Paredes, Vila 
Nova de Gaia e Porto. 

2.º Torneio Guimbrinhas Gandra Cup 2014

Mais de mil pessoas encheram
bancada da cidade desportiva

Helena Nunes

Realizou-se no passado fim-
-de-semana, dia 5 de julho, 
o 2.º torneio Guimbrinhas 

Gandra Cup 2014, organizado 
pela ACJ Guimbra, no complexo 
da cidade desportiva de Paredes. 
Marcaram presença 32 equipas de 
futebol, num total de 430 jogado-
res, numa competição que primou 
pelo fair-play e desportivismo. 

Foi uma competição despor-
tiva de larga escala, já que mobi-
lizou não só centenas de atletas a 
Paredes, como largas centenas de 
adeptos que se mobilizaram em 
autocarros para apoiar as suas 
equipas. 

A organização garante que a 
adesão do público foi “muito boa” 
e salientou que logo pela manhã 
a chegada de vários autocarros 
fazia adivinhar que as bancadas 
ficariam repletas de apoiantes.    

“Houve grande aderência 

tanto das equipas convidadas 
como da população do concelho 
de Paredes que se mobilizou para 
apoiar estes pequenos futuros 
craques”, garantiu ao nosso jornal 
Miguel Ferreira, um dos diretores 
do ACJ Guimbra.  

Estando em competição 32 
equipas, o torneio começou com 
jogos por séries, divididos em 
dois escalões, sub 8 e sub 10, até 
estarem apuradas as melhores 
equipas para as fases finais da 
competição. 

No escalão de sub 8, onde 
competiram os atletas mais jo-
vens, venceu a equipa o Amador 
e no escalão sub 10 foi melhor a 
equipa do Dragon Force Vitalis, 
de Valongo. A taça Guimbrinhas 
Gandra Cup 2014 foi entregue à 
equipa de futebol da escola fran-
cesa, do Porto. 

A organização garante que o 
balanço do torneio foi positivo e 
sublinha a importância dos apoios 
de diversas entidades e empresas 
na concretização desta atividade 
desportiva dedicada às crianças. 
“Correu tudo muito bem e só 
temos a agradecer a todos os pa-
trocinadores deste evento. À câ-
mara municipal que nos cedeu as 
instalações e material desportivo, 
à junta de freguesia de Gandra, 
pelo apoio que nos tem dado, 
quer na logística como na cedên-
cia de materiais desportivos, aos 
árbitros e a todas as associações 
e empresas que nos apoiaram”, 
sublinhou Miguel Ferreira, da 
organização.

Os atletas da academia 
de patinagem artística 
da Casa do Benfica em 
Paredes conquistaram 
no passado fim-de-
semana o 2.º lugar no 
campeonato nacional de 
cadetes e juniores, por 
equipas, que decorreu 
na cidade da Maia.  

Para além da conquista do 
segundo lugar do pódio por 
equipas a secção de patina-

gem artística da Casa do Benfica em 
Paredes esteve ainda em destaque 
a nível individual, tendo alcançado 
uma medalha de prata. 

Para além da atleta Rita Lima 
que conquistou o 2.º lugar também 
Rute Freire, que se estreava no pal-
co de grandes provas, conseguiu 
subir ao 10.º lugar da classificação 
geral. 

Três pódios no
torneio do Futuro

Sete atletas das camadas mais 
jovens da academia de patinagem 

O atleta paredense Mi-
guel Borges alcançou 
mais duas importantes 
conquistas no atletis-
mo. O jovem de 19 anos 
sagrou-se campeão na-
cional de três mil metros 
obstáculos, depois de 
repetir a conquista do 
título de campeão nacio-
nal de cinco mil metros. 

Miguel Borges sagrou- 
-se campeão nacional

véspera. 
Miguel Borges tem apenas 19 

anos e compete pelo primeiro ano 

no escalão de seniores, começando 
já a deixar a sua marca no escalão 
principal do atletismo português.

Foi na cidade de Braga, no 
estádio 1.º de Maio que a 
Federação Portuguesa de 

Atletismo organizou, no passado 
fim-de-semana, os campeonatos 
nacionais de Esperanças (sub-23), 
prova onde estiveram presentes 
atletas paredenses, entre eles Mi-
guel Borges, ex-atleta da Casa do 
Benfica em Paredes que compete 
agora pelo Sport Lisboa e Benfica. 

O jovem esteve em plano de 
destaque ao sagrar-se campeão na-
cional na prova de três mil metros 
obstáculos, título que juntou à con-
quista do vice campeonato nacional 
de cinco mil metros, vitória que o 
paredense já tinha assegurado na 

artística da Casa do Benfica em 
Paredes marcaram presença no 
Torneio do Futuro, que se realizou 
no pavilhão municipal de S. Pedro 
da Cova, Gondomar. 

O melhor resultado foi con-
seguido por Beatriz Silva e Aires 
Baião nos benjamins b em pares de 
dança, um segundo lugar. Também 
no escalão de benjamins Renata 
Regadas Sereno e Afonso Costa 
Sousa conquistaram o 3.º lugar na 
categoria de pares artísticos. O jo-
vem atleta Afonso Costa Sousa con-
quistou ainda o 3.º lugar no escalão 
de benjamins A masculinos. 

Destaque ainda para a classi-
ficação de João Paulo Barbosa nos 
infantis (4.º lugar) e Aires Baião 
nos iniciados (4.ºlugar). Renata 
Regadas Sereno conquistou ainda 
o 16.º lugar nos iniciados b, Helena 
Amorim e Iris Nunes Gomes con-
quistaram o 21.º. e 22.º lugares nos 
infantis b. Beatriz Silva, nos benja-
mins b, conquistou o 30.º lugar. 

Este sábado e domingo, (19 e 
20 de julho) a academia de patina-
gem artística da Casa do Benfica 
em Paredes vai marcar presença 
no campeonato nacional de Juvenis 
e seniores, esperando alcançar os 
pódios através das atletas Diana 
Patrícia Ferreira e Maria Paupério 
Vila Pouca. 

2.º lugar no campeonato 
de cadetes e juniores

Casa do Benfica em Paredes
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Mateus Gastão da Penha______________________________________________________________

No ano lectivo de 1881 para 1882 havia 
27 alunos da nossa região – Vale do 
Sousa e Baixo Tâmega – na Universi-

dade de Coimbra, com 31 matrículas, sendo 9 
no 1º ano, 7 no 2º, 4 no 3º, 9 no 4º e 2 no 5. Por 
faculdades – 24 em direito, 1 em medicina, 
1 em matemática, 4 em filosofia e 1 na aula 
de desenho.

Terminaram o curso de direito – Antó-
nio de Barbosa Mendonça, filho de Luís de 
Barbosa Mendonça, natural de São Tiago de 
Rande [que foi Conselheiro de Estado, depu-
tado e Presidente da Câmara de Felgueiras] 
e Francisco Pinto Coelho Soares de Moura, 
filho do Dr. António Manuel Pinto Coelho 
Soares de Moura e de D. Ana Albina de Ma-
galhães Peixoto Pinto de Meireles, nasceu a 
17 de Janeiro de 1857 na Casa da Lama em 
Santa Marinha de Lodares. Foi Presidente da 
Câmara Municipal de Penafiel, faleceu a 15 
de Dezembro de 1888 e jaz no Cemitério da 
Saudade da mesma cidade.

No ano lectivo de 1882 para 1883 eram 
26 alunos, com 31 matrículas: – 6 no 1º ano, 
7 no 2º, 6 no 3º, 3 no 4º e 9 no 5º. Por facul-
dades: – 23 em direito, 1 em medicina, 1 em 
matemática, 3 em filosofia e 3 na aula de 
desenho. 

Completaram os seus cursos de direito 
– Alexandre de Barbosa Mendonça, filho de 
Luís de Barbosa Mendonça, natural de São 
Tiago de Rande, em Felgueiras [Presidente 
da Relação de Moçambique em 1906, Juiz da 
Relação do Porto em 1910 e Juiz Conselheiro 
do Supremo Tribunal de Justiça desde Março 
de 1921]; António Carneiro Geraldes da Silva 
Moreira, filho de José Carneiro Geraldes da 
Silva Moreira, natural de Rio de Moinhos, 
em Penafiel; António Teixeira Coelho de Vas-
concelos, filho de José Pedro de Vasconcelos 
Pinto, natural de Pinheiro, de Felgueiras, 
[Presidente da comissão concelhia de admi-
nistração de Cabeceiras de Basto]; Bernardo 
Furtado de Mendonça Moreira Aranha, filho 
do António Joaquim Moreira de Magalhães 

Os nossos
Letrados - 21

vou falar de uma entrevista realizada ao sr. 
Domingos Barros que foi publicada na última 
edição do jornal “O Progresso de Paredes”.

Não poderia deixar de o fazer, pois ao 
fazê-lo presto, uma vez mais, o meu reconhe-
cimento público ao paredense e empresário 
exemplar que é o sr. Domingos Barros. E não 
sou daqueles que só reconhecem o mérito 
quando lhes interessa.

Tenho a felicidade de conhecer o sr. 
Domingos Barros há muitos anos. E tenho o 
privilégio de ser seu amigo e colaborar com 
ele profissionalmente. Por todos esses moti-
vos não precisava de saber que o Ministério 
Público tinha arquivado o inquérito sobre 
a expropriação do terreno da Fibromade 
junto à autoestrada, por não haver indícios 
de qualquer irregularidade, pois tinha a 
certeza absoluta que tudo não passava de 
uma tentativa de manipulação e que todo o 
processo tinha sido totalmente transparente 
e totalmente legal.

O sr. Domingos Barros é daquelas pes-
soas que se preza por pautar a sua conduta, 
quer pessoal quer profissional, por critérios 
intransigentes de verdade, lisura e hones-

e D. Ana de Sousa Moreira Aranha Furtado 
de Mendonça, natural de São Martinho de 
Lagares, de Penafiel; João Pereira Pinto de 
Mesquita, filho de Caetano Pinto da Mota 
Mesquita, natural de Fornos, no Marco de 
Canaveses; Joaquim Bernardino Rodrigues 
Coimbra, filho de Joaquim Augusto Rodri-
gues Coimbra, natural de Vila Garcia, em 
Amarante [parente de Leonardo Coimbra] 
e Luís Gonzaga de Assis Teixeira de Maga-
lhães, filho de Francisco de Assis Teixeira, 
natural de Felgueiras.

E ainda Henrique Teixeira Bastos, filho 
de Januário José Rodrigues Bastos, natural 
de Vila Cova da Lixa, de Felgueiras, sai ba-
charel formado em filosofia. Aluno brilhante 
premiado ao longo do curso.

No ano lectivo de 1883 para 1884 eram 
22 alunos da nossa região com 26 matrícu-
las – 9 no 1º ano, 4 no 2º, 5 no 3º, 5 no 4º e 3 
no 5º. Por faculdades – 19 em direito, 1 em 
medicina, 2 em matemática, 2 em filosofia e 
2 na aula de desenho.

Terminaram o curso de direito – Carlos 
Rebelo de Carvalho e seu irmão Henrique Re-
belo de Carvalho, filhos de Francisco Rebelo 
de Carvalho e D. Carlota Emília Alves Ribeiro 
dos Santos, naturais de Santão, em Felgueiras 
e – António de Sousa Pereira, filho de José 
Bernardino de Sousa Pereira, natural de Santa 
Cristina de Figueiró, em Amarante. 

Henrique Teixeira Bastos — fez exame 
de Licenciado em 4 de Abril de 1884, defen-
deu Teses em 30 de Junho de 1884 e doutorou-
se em 27 de Julho do mesmo ano.

O Preço da coragem

“…Ter coragem de 
dizer o que se pensa 
no nosso concelho e 
não abanar a cabeça 
como os burros tem, 
o seu preço”

No ano lectivo de 1884 para 1885 eram 
27 alunos com 32 matrículas – 16 no 1º ano, 
2 no 2º, 4 no 3º, 6 no 4º e 4 no 5º. Por facul-
dades – 32 em direito, 1 em medicina, 2 em 
matemática, 3 em filosofia e 3 na aula de 
desenho.

Terminaram os seus cursos de direito 
– António José Cardoso de Barros, filho de 
Joaquim José Cardoso, natural de Vila Boa de 
Quires, do Marco de Canaveses [Procurador 
da Fazenda e da Coroa, Secretário Geral de 
Angola]; Manuel Luís Coelho da Silva, filho 
de Joaquim Coelho da Silva e de D. Teresa 
Maria da Silva, natural de São Miguel de 
Bostelo, de Penafiel [23º Conde Arganil e 58º 
Bispo de Coimbra]; Miguel Dias de O1iveira, 
filho de Joaquim Dias de O1iveira, natural de 
Freixo de Cima, em Amarante. E o curso de 
medicina – Manuel Rebelo de Carvalho, filho 
de Francisco Rebelo de Carvalho, natural de 
Santo Adrião de Santão, em Felgueiras. 

No ano lectivo de 1885 para 1886 havia 
29 alunos com 38 matrículas – 18 no 1º ano, 
7 no 2º, 3 no 3º, 4 no 4º e 6 no 5º. Por facul-
dades – 25 em direito, 4 em matemática, 5 
em filosofia e 4 na aula de desenho. [por 
concelhos – 9 de Amarante, 11 de Felgueiras, 
2 de Lousada, 3 do Marco de Canaveses, 1 de 
Paredes e 3 de Penafiel].

Terminaram o curso de direito – Abílio 
Machado da Costa Santos, filho de António 
José da Costa Santos, natural de Cernadelo, 
de Lousada [Delegado do Procurador Régio 
nas comarcas de Serpa e de Felgueiras; Juiz 
Desembargador do Tribunal da Relação do 

Porto]; Albano Leite Ribeiro de Magalhães, 
filho de Vicente José Leite de Magalhães, 
natural de Margaride, em Felgueiras [De-
legado do Procurador Régio nas comarcas 
da ilha de São Jorge e de Odemira. Juiz de 
direito em Lousada e em Vila Real. Demi-
tido por aderir à revolução monárquica de 
Janeiro de 1919 e reintegrado em Novembro 
de 1926. Juiz Conselheiro do STJ desde 21 
de Fevereiro de 1931]; António Augusto 
da Cunha Brochado, filho de António da 
Cunha Brochado, natural do Travanca, de 
Amarante; António da Cunha Rola Pereira, 
filho de José da Cunha la Pereira, natural de 
São Cristóvão de Lordelo, em Felgueiras; 
Augusto da Fonseca Pereira Guimarães, 
filho de Joaquim da Fonseca Pereira Guima-
rães, natural de Santa Marinha da Pedreira, 
em Felgueiras [Procurador da República na 
comarca de Olhão, juiz de direito na comarca 
de Vimioso] e Basílio Alberto Vaz Pinto da 
Veiga, filho de José Feliciano Vaz Pinto da 
Veiga, natural de Lousada. 

No ano lectivo de 1886 para 1887 eram 
25 estudantes com 33 matrículas – 12 no 1º 
ano, 8 no 2º, 7 no 3º, 2 no 4º e 4 no 5º. Por 
faculdades – 21 em direito, 3 em matemática, 
5 em filosofia e 4 na aula de desenho.

Terminaram o curso de direito – Antó-
nio Augusto Crispiniano da Costa, filho de 
António Vieira da Costa, natural de Paços 
de Gaiolo, no Marco de Canaveses [juiz 
em Macedo de Cavaleiros, na Relação de 
Coimbra e no STJ. Publicou em 1919: Pela 
justiça! : como se encarcera e demite um 
Juiz de Direito]; António Machado Ferreira 
Brandão, filho de José Joaquim Machado 
Ferreira Brandão, natural de Idães, em Fel-
gueiras; Joaquim de Vasconcelos Mendes de 
Carvalho, filho de António de Vasconcelos 
Guedes de Carvalho, natural de Real, de 
Amarante e José Camilo Alves Teixeira de 
Carvalho, filho de Bernardino Júlio Alves 
Teixeira de Carvalho, natural de São João 
de Aião, em Felgueiras.

Alexandre Almeida
Economista | Revisor Oficial de Contas

_____________________________________________________________________________________________________________________________
roc@alexandrealmeida.com

tidade. O sr. Domingos Barros é um dos 
mais prestigiados industriais do concelho 
de Paredes, e daqueles que leva o nome do 
concelho aos quatro cantos do mundo pelas 
boas razões. Para além de ser um empresário 
que dá e deu emprego a centenas de pessoas, 
é um empresário que sempre partilhou o seu 
sucesso com as instituições do concelho e tem 
uma responsabilidade social muito grande.

Para além das suas qualidades como 
empresário, é um Paredense com uma res-
ponsabilidade cívica muito grande, tendo 
participado ativamente em várias associa-
ções. Foi presidente da junta de freguesia 
de Vandoma, durante mais de 10 anos, e 
toda a gente reconhece que transformou 
por completo aquela freguesia, que ainda 
hoje serve com gosto, como presidente 
da Assembleia de Freguesia. Durante 
aquele período foi eleito pelos seus pares 
representante dos presidentes de junta do 
concelho.

Acontece que como pessoa de grande 
capacidade que é, como pensa pela sua cabe-
ça e não cede a pressões ou chantagens, não 
se desviando dos seus princípios, há sempre 

quem tente denegrir a boa imagem pública 
que essas pessoas têm e que construíram ao 
longo de uma vida.

Foi exatamente isso que tentaram fazer 
com o sr. Domingos Barros. Intoxicar a opi-
nião pública com falsas insinuações e tentar 
fazer julgamentos na praça pública. O mais 
grave de tudo isto é que, os autores dessas 
infames insinuações, escondem-se no anoni-
mato, como cobardes.

Tal como dizia o sr. Domingos Barros 
na entrevista- “…ter coragem de dizer o que 
se pensa no nosso concelho e não abanar a 
cabeça como os burros, tem o seu preço”. 
Infelizmente, quando se tenta ter opinião e 
dizer o que está mal e indicar caminhos al-
ternativos há quem não aceite sequer discutir 
os assuntos, e tente todos os meios, mesmo 
os ilícitos, para travar essas pessoas. 

Felizmente, ainda há pessoas como o sr. 
Domingos Barros que são vozes livres e não 
têm medo de dar a cara pelo que não está bem 
e todos sabemos o preço que pagam.

Bem-haja sr. Domingos Barros e pessoas 
como o senhor. O concelho de Paredes deve-
lhes muito.

O meu artigo desta semana vai ser um 
pouco diferente do habitual. Nor-
malmente escrevo sobre assuntos 

relacionados com temas socioeconómicos, 
quer a nível local quer a nível nacional. Hoje 
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Faleceu

Almerinda Oliveira da Rocha
Faleceu no dia 10 de julho com 76 

anos. Natural da freguesia de Marecos, con-
celho de Penafiel e residente em Paredes. 
Era casada com José da Silva Machado. 

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer 

a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

Erminda Moreira
Faleceu no dia 3 de julho, com 91 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Baltar, Paredes. Era solteira. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio 

muito sensibilizada agradecer a todas as 
pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e 
missa de 7.º dia da sua saudosa extinta 

ou que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu pe-
sar, 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

José Moreira Coelho 
Faleceu com 69 anos, no dia 3 de 

julho. Natural da freguesia de Baltar e 
residente em Paredes. Era casado com 
Maria Berta da Silveira Nunes. 

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.

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

Faleceu

Ana Rosa Barbosa Meireles 
Faleceu no dia 5 de julho com 78 

anos. Natural da freguesia de Vandoma e 
residente em Astromil, Paredes. Era casada 
com Fernando Moreira Pereira. 

Agradecimento
Sua filha, netos, marido 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

Joaquim Manuel dos Santos Cruz
Faleceu no dia 9 de julho, com 73 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Baltar, Paredes. Era viúvo de Maria de 
Fátima Teixeira Cruz..

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

Maria da Glória Nunes Barbosa
Faleceu no dia 10 de julho com 63 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Sobrosa, Paredes. Era viúva de Carlos 
Alberto Santos Couto.

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. Dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. - Sobrosa-Paredes
Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999

Faleceu

Cândida Alice da Rocha Neves
Faleceu no dia 12 de julho com 97 

anos. Natural da freguesia de Sobrosa e 
residente em Lordelo, Paredes. Era viúva 
de Armindo Dias da Silva Moreira. 

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

José Joaquim de Sousa
Faleceu no dia 2 de julho, com 100 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Baltar, Paredes. Era viúvo de Ermelinda da 
Conceição Dias Teixeira.

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

Hermengarda de Sousa
Faleceu no dia 3 de julho com 93 

anos. Natural da freguesia de Mouriz e 
residente em Paredes. Era viúva de José 
Augusto Dias Carneiro.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensi-
bilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pes-

soas 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, Lordelo e Paredes

Faleceu

Manuel da Silva Ribeiro
Faleceu no dia 4 de julho, com 63 

anos. Natural de Vandoma e residente na 
freguesia de Baltar, Paredes. Era casado 
com Maria Emília Dias 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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Aos familiares de todos os falecidos
"O PROGRESSO DE PAREDES" apresenta sentidas condolências

Agradecimento

José Augusto Ribeiro
Correia da Rocha

N. 22-04-1944   F. 21-06-2014
Natural da freguesia de Louredo, Paredes, e residente na 

rua Dr. José Leite Vasconcelos, Madalena, Paredes. Era casado 
com Rosa Cândida Freitas Barbosa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos, noras e genro, vêm muito respeito-

samente agradecer a todas as pessoas de suas relações e amizade, 
a comparência nas cerimónias fúnebres de seu ente querido. 

A vossa presença foi para nós sinónimo de grande estima e 
consideração pelas quais e desta forma o nosso carinho e apreço.

Funerária Reis, Lda.
Castelo de Paiva e Cinfães

Linhas 24h - 914966087/ 916894454
"Ao seu lado nos momentos mais difíceis"
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7.º aniversário de falecimento
António José Moreira da Costa (Tozé)

1978-2007

Agradecimento
Vai decorrer no próximo dia 10 de 

setembro, quarta-feira, o 7.º aniversário 
de falecimento do seu ente querido. Pelo 
que os pais, namorada, tios e primos man-
daram celebrar uma missa na igreja matriz 
de Paredes, que terá lugar no mesmo dia, 
pelas 8 horas da manhã.

A quem se dignar a comparecer reiteramos os nossos mais 
sinceros agradecimentos.

António Ribeiro Costa – pai
Maria Manuela Moreira da Costa – mãe

Marta Patrícia – namorada
Elsa e Caetano – tios

Susana, Sílvia, Cláudia e maridos – primos

Faleceu

Maria Luísa da Silva Machado
Faleceu aos 70 anos, no dia 13 

de julho. Natural de Bitarães, Paredes 
e residente na rua Sta. Margarida, 285, 
Alfena. Era casada com Manuel José de 
Jesus Ribeiro.

Agradecimento
Seu marido, filhas, genros, netos e 

restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilida-

de de o fazerem 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. 
Informam que a missa de 7.º dia realiza-se sexta-feira, pelas 21 
horas, na igreja paroquial de Bitarães. 

Desde já agradecem a quem participe nesta cerimónia, pe-
dindo desculpas por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Funerária Castro – Bitarães - Paredes

Faleceu

Alcina da Conceição Alves da Costa
Faleceu no dia 12 de julho, com 69 

anos. Natural de Sobrosa e residente na 
freguesia de Duas Igrejas, Paredes. Era 
viúva de António Barbosa de Matos.

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 de Lurdes Ribeiro Dias
Faleceu no dia 2 de julho, com 55 anos. 

Natural de Beire, concelho de Paredes e re-
sidente na freguesia de Nevogilde, Lousada. 
Era casada com Justino Ferreira Nunes.

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

7.º aniversário do seu falecimento
Margarida Alice Pereira de Sousa

Professora do ensino básico
Ocorrerá na terça-feira, dia 29 do 

corrente, o 7.º aniversário do falecimento 
da sua ente querida, pelo que o seu marido, 
filhos, genro e netas mandam celebrar uma 
missa de sufrágio a levar a efeito na igreja 
matriz de Paredes, naquele dia, pelas 19 
horas. A quem se dignar comparecer a esta 
eucaristia os familiares reconhecidamente 
agradecem: 

Alberto Pinto e Sousa – marido
Anabela Pereira e Sousa Patzak – filha

Alexandre Bruno Pereira e Sousa – filho
Thomas Patzak – genro

Alice Margot de Sousa Patzak – neta
Clara Marie de Sousa Patzak – neta 
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FICHA TÉCNICA

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.

|Necrologia  |  Diversos|

Ao fim de mais de 10 edições realizadas no Algarve e Alentejo, o Rally de Portugal 
volta ao norte já no próximo ano. Lousada e Valongo são os dois concelhos da região a 
receber uma classificativa da prova, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis.

Rally de Portugal
regressa ao norte

A decisão foi oficializada na última quarta-feira, 
dia 9 de julho, numa conferência de imprensa. O 
automóvel Clube de Portugal não revelou ainda o 

troço oficial, mas é certo que a prova-mãe do rali português 
vai passar por alguns concelhos da região, como é o caso 
de Lousada e Valongo. 

Estão ainda previstas classificativas em Amarante, 
Baião, Caminha, Fafe, Guimarães, Matosinhos, Ponte 
de Lima, Viana do Castelo e Vieira do Minho. A câmara 
municipal de Lousada manifestou a sua satisfação com a 
integração do concelho no percurso da prova. 

Apesar de ainda não serem conhecidos os moldes em 
que os dois municípios da região vão integrar a edição do 
próximo ano do Rally de Portugal, Pedro Machado acredita 
que em Lousada haverá uma PEC Super Especial, na pista 
da Costilha. “Os locais das classificativas apenas serão 
divulgados aquando da apresentação oficial da prova, mas 
é quase certo haver uma PEC Super Especial em Lousada, 
na Pista da Costilha”, garantiu. 

Na edição do próximo ano do WCR Vodafone Rally 
de Portugal, a Exponor, em Matosinhos, assume um 
papel importante na prova. O parque de exposições do 
Porto será o centro nevrálgico do Rally, integrando o 

posto de comando, o parque de assistência e o parque 
fechado. 

O Automóvel Clube de Portugal garante que a prova 
será “tão compacta quanto possível” e que o percurso 
será traçado integralmente na região a norte do rio Douro. 
“A prova beneficiará do expresso envolvimento das au-
tarquias no arranque de uma nova etapa na história de 
sucesso do Rally de Portugal”, sublinhou a organização. 
Em comunicado o ACP garantiu ainda que a manutenção 
da prova no norte do país vai depender apenas do com-
portamento do público e das questões de segurança da 
prova. “Se é no Norte ou Sul do país, depende única e 
exclusivamente do comportamento e apoio do público 
em termos de segurança da prova”. O objetivo principal, 
sublinha o ACP, é manter o Rally de Portugal no Campeo-
nato do Mundo de Ralis. 

O presidente da câmara de Lousada garantiu que 
esta decisão foi o resultado de um conjunto de negociações 
durante largos meses entre o município e a organização. 
Segundo Pedro Machado, em maio último, as duas partes 
terão chegado a acordo quanto às condições de realização 
da prova em Lousada, mantendo a articulação com o Clube 
Automóvel de Lousada. 
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