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Rebordosa Atlético Clube

Afinal Joaquim
Barbosa continua

Celso Lopes

A câmara municipal de Paredes homenageou, no feriado 
municipal, 10 personalidades e instituições que, pela sua 
ação, contribuem para o desenvolvimento e elevação do 
concelho. 
Na sessão solene foram entregues medalhas de ouro à 
Associação de Municípios do Vale de Sousa, ao Centro de 
Formação Profissional da Indústria do Mobiliário e da Ma-
deira, à Caixa de Crédito Agrícola de Paredes, ao Colégio 
Casa-Mãe e à equipa de Polo Aquático Paredes Rota dos 
Móveis. A título individual a câmara distinguiu ainda o pilo-
to João Barbosa, o pintor Henrique Silva, o editor Zeferino 
Coelho, o professor Jorge da Silva Martins e o engenheiro 
José Matos Gil. 

O ministro da Ad-
ministração Inter-
na reconheceu, 
na cerimónia de 
inauguração, a 
morosidade do 
processo, mas sa-
lientou a excelente 
qualidade das no-
vas instalações. O 
novo posto, que 
custou mais de 1,2 
milhões de euros, 
passa a acolher 
os 32 efetivos da 
GNR que atestam 
a segurança de 
cerca de 50 mil 
habitantes do con-
celho.

Miguel Macedo inaugurou novo
posto da GNR de Lordelo

Autarquia distinguiu 10 personalidades
e instituições do concelho

"Há mais gente
a passar férias

em Portugal"

Exposição
do pintor
paredense
Henrique Silva
na Cooperativa
Árvore
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M. Ferreira Coelho
_____________________________

Diretor

Editorial

Em fim de reinado e de bota fora, o gover-
no a que chegamos, encerra serviços e 
de, seguida, abre vagas para os mesmos! 

É natural que tais serviços venham a ser, na 
mesma, desativados, mas entretanto, com a 
entrada de correligionários, baixa a estatística 
do desemprego e com o fecho, se fechar, pas-
sam a outros lugares e lá cresce o défice, como 
acontece desde que a posse foi dada, por a 
governança ser a que é.

A saída de jovens e menos jovens para o 
estrangeiro é uma constante, incluindo muitos 
dos que tenham regressado e que agora vendem 
os trastes que têm por meia dúzia de patacos 
para se expatriarem. Já não bastava a baixa 
natalidade, por motivos óbvios, como ainda nos 
caiu em cima uma trôpega ação governativa, 
aconselhando a debandada. 

Façamos nossas as recomendações do Tri-
bunal Constitucional (TC), quando afirma “que 
subir impostos não é o caminho para recuperar 
a economia”. Só que o governo foge do TC 
como se diz que o diabo foge da cruz. Mas há 
só duas coisas que estão a ser levadas a cabo que 
é o mais fácil e imediatistas: cobrar impostos e 
vender património, com nada vírgula zero para 
a economia, quando sabemos que é desta, da 
economia, que parte a criação de emprego e de 
aumento de produtividade. Todos percebemos 
que só tapar buracos não gera receitas. Não é 
por se taparem todos os buracos que passamos 
a ter estradas novas. Até porque os serviços 
municipais, tais são as dívidas, já nem para 
umas pasadas de asfalto em condições, sendo já 
substituído pelo saibro do passado, mais fraco 
ainda do que o macadame. 

Hoje, a Economia é uma questão, “a ques-
tão económica”, relembrando as questões em 
que Portugal sempre esteve mergulhado. Mas 
não será com um ministro que o queria ser, mas 
só entrou na segunda parte e que mesmo assim 
já se sente rendido sem qualquer iniciativa que 
se veja, tal como o resto da equipa, a jogar muito 
à Scolari e Paulo Bento. 

O que está mais florescente em Portugal é 
a economia paralela e a “do pó branco”, que é 
“um ver se te avias”, por tudo quanto é canto e 
esquina de aldeia, do norte ao sul, este e oeste, 
ou nó de estrada, com ou sem portagem. 

Eurofundamentalistas e neoliberais, os 
nossos (des)governantes acham que só há uma 
via para o sucesso: as economias e as empresas 
para garantirem a sua sobrevivência, devem ser 
concorrenciais. Para tal, o produto tem de ser 
barato, e para que assim aconteça, o custo do 
trabalho incorporado nele tem de ser o mais bai-
xo possível. Sabemos que nos países asiáticos e 
noutras paragens, os trabalhadores são excluídos 
de votar na matéria em causa, os direitos sociais 
não existem e eles “vergam o fio”, se não como 
escravos, pelo menos a “toque de caixa”. 

Por cá, hoje, é isto que tentam introduzir, 
em parte já conseguido, os crânios que nos 
(des)governam e nos empobrecem, por forma 
mais suave, mas que se lê perfeitamente nas 
entrelinhas: senhoras e senhores trabalhadores; 
senhoras e senhores desempregados, batam a 
bolinha baixo, deixem-se de exigências e rei-
vindicações, aceitem a desregulação do maior 
número possível de atividades produtivas, a 
precaridade do trabalho, a contínua redução 
das regalias sociais e a diminuição dos salários 
e reformas a que ganharam direito.

Eles a brincar aos países de areia, aos 
magotes, como nababos! Nós, cá e lá fora, como 
consciência de uma realidade crua, insuportá-
vel e brutal!

À procura de um
país inteiro

Miguel Macedo esteve na 
passada terça-feira, dia 22 
de julho, na inauguração do 
novo posto da GNR de Lor-
delo e elogiou a qualidades 
das instalações onde os mi-
litares já estão instalados. O 
ministro da Administração 
Interna reconheceu a moro-
sidade do processo e as con-
dições “horríveis” em que os 
militares da GNR de Lordelo 
trabalhavam. 

Miguel Macedo elogiou qualidade das novas instalações 

Ministro inaugurou novo
posto da GNR de Lordelo

posto territorial de Lordelo deixaram todos 
os presentes satisfeitos. “É uma grande ale-
gria estar nesta cerimónia. A GNR está ins-
talada em Lordelo há quase 50 anos, num 
edifício particular. E apesar de desde o seu 
início ser importante tomar decisões para 
a sua substituição definitiva, a verdade é 
que demorou quase 50 anos para que essas 
decisões conduzissem ao dia de hoje”, 
começou por dizer o presidente da câmara 
municipal de Paredes, que agradeceu o em-
penho político dos seus antecessores e dos 
antigos presidentes da junta de freguesia de 
Lordelo na resolução do problema. 

“Toda a gente sabe das condições 
verdadeiramente desumanas em que os 
guardas trabalhavam. Hoje podemos dizer 
que temos menos um problema”, garantiu 
Celso Ferreira. 

O autarca aproveitou a ocasião e a pre-
sença do ministro Miguel Macedo para dei-
xar um pedido de avaliação do número de 
militares efetivos em Lordelo e Paredes, que 
garante estar “aquém das necessidades do 
concelho”, com cerca de 90 mil habitantes. 
“Pedia-lhe que avaliasse mais uma vez o 
número de efetivos que servem esta comu-
nidade. O concelho do ponto de vista dos 
efetivos está claramente aquém das suas 
necessidades. Para um cabal funcionamen-
to do papel da GNR recomenda-se que os 
efetivos possam ser reforçados”, reforçou 
o presidente da câmara de Paredes. 

O tornado que assolou o concelho de 
Paredes no início do ano provocou estragos 
na ordem dos 90 mil euros nas instalações do 
novo posto da GNR de Lordelo, obrigando a 
uma nova intervenção. Celso Ferreira salientou 
o “entendimento” do ministro da Administra-
ção Interna para a necessidade de mais um in-
vestimento, numa obra que custou mais de 1,2 
milhões de euros. Miguel Macedo considerou 
que as instalações “um bocadinho acima das 

necessidades de um posto desta dimensão”, 
mas assumiu que foram uma “compensação” 
pela demora da administração central na reso-
lução do problema.  

Quanto ao pedido feito por Celso Fer-
reira de reforçar o número de efetivos nos 
dois postos territoriais da GNR no concelho, 
Miguel Macedo anunciou que 400 guardas 
terminaram recentemente a formação, mas 
frisou que a decisão de colocar os militares 
no concelho de Paredes cabe ao comando-
-geral da GNR. 

“Tenho consciência de que temos 
algumas dificuldades a esse nível, mas já 
temos vindo a fazer alguns ajustamentos 
nesse sentido”, afirmou. 

70 mil euros para criar
residência para o GIPS

Durante a cerimónia de inauguração 
do novo posto territorial da GNR de Lorde-
lo, Celso Ferreira anunciou um novo inves-
timento do Governo na criação de uma área 
residencial, situada em Baltar, que servirá 
de dormitório para o Grupo de Intervenção 
Proteção e Socorro (GIPS) da GNR. 

“Encontramos no senhor ministro 
a vontade e disponibilidade de reforçar 
o investimento na segurança pública no 
concelho, neste caso na freguesia de Bal-
tar, que passará a ter uma área residencial 
para os guardas do GIPS que fazem patru-
lhamento e reforçam as necessidades de 
segurança”, salientou. 

A área residencial ficará instalada na anti-
ga escola primária de Baltar, edifício que vai ser 
requalificado. Atualmente a sede dos GIPS está 
instalada no quartel dos bombeiros voluntários 
de Baltar, mas devido ao número insuficiente 
de camaratas, parte dos militares é obrigada a 
dormir no quartel da GNR de Penafiel.

Miguel Macedo (ao centro) juntamente com as entidades locais e os representantes da GNR

Helena Nunes|texto/foto

Ao fim de “quatro protocolos”, a “fa-
lência do empreiteiro” e um “tornado, 
que provocou prejuízos de 90 mil 

euros, inauguramos finalmente este posto”. 
As palavras do ministro da Administração 
Interna durante a cerimónia de inauguração 
do novo posto territorial da GNR de Lordelo 
deixaram bem claro que a saída dos militares 
da guarda para as novas instalações foi um 
processo demasiado longo. 

“Nesta obra tudo aconteceu”, reconhe-
ceu Miguel Macedo que durante a visita às 
instalações admitiu que “o caso de Lordelo 
era um dos mais emblemáticos das condi-
ções horríveis em que os militares traba-
lham neste país”. No antigo posto da GNR 
de Lordelo eram frequentes as infiltrações 
e a queda de pedaços do teto e evidente a 
falta de espaço para os militares trabalharem 
diariamente. “Condições horríveis e desu-
manas” que faziam deste posto territorial 
um dos piores do país. 

Ao fim de quase 50 anos o problema 
ficou resolvido e as novas instalações do 
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Foram dez as medalhas 
de ouro que a câmara 
municipal de Paredes 
atribuiu a dez persona-
lidades e instituições do 
concelho, numa cerimó-
nia realizada no salão 
nobre da autarquia, no 
feriado municipal. 

Homenagem a personalidades e instituições do concelho de Paredes

Câmara entrega dez medalhas de ouro

Helena Nunes|texto/fotos

Cumprindo a tradição o 
concelho de Paredes ho-
menageou no seu feriado 

municipal diversas personalida-
des e instituições que contribuí-
ram para o desenvolvimento de 
Paredes e para a divulgação do 
concelho além-fronteiras.  

Na cerimónia realizada no 
salão nobre da câmara munici-
pal foram homenageadas cinco 
entidades e cinco personalidades 
individuais. A iniciar a cerimónia 
o presidente da câmara salientou 
a importância da data. “Este é 
um dia em que reconhecemos 
pessoas que valorizam esta terra 
e conferem aos seus autarcas um 
grande orgulho por dizer que 
são parte desta terra”, sublinhou 
Celso Ferreira. 

Depois do discurso de aber-
tura seguiu-se a entrega das 
medalhas de ouro. A primeira 
entidade a ser distinguida foi 
a Associação de Municípios do 
Vale de Sousa (AMVS), criada há 
25 anos por seis municípios da 
região. Nesta cerimónia foi subli-
nhada a responsabilidade desta 
entidade na “criação de muitos 
projetos de coesão territorial, 
que permitiram a resolução de 
problemas à escala supramuni-
cipal”. Celso Ferreira salientou 
o trabalho desenvolvido pela 
AMVS nomeadamente ao nível 
do saneamento básico e da pro-
gressiva eliminação dos papéis 
nas autarquias, através do projeto 
Vale de Sousa Digital. “Graças 
a este investimento Paredes é 
hoje um município sem papéis. 
É mais que justo reconhecer o 
seu papel de desenvolvimento 
integrado nos seis municípios”, 
enalteceu, entregando a medalha 
de ouro aos autarcas de Castelo 
de Paiva, Felgueiras, Penafiel e 
Lousada, presentes na cerimó-
nia.

O Centro de Formação Pro-
fissional da Indústria do Mobili-
ário e da Madeira foi a segunda 
entidade a ser agraciada com a 
mais alta distinção do concelho. 
Com um “percurso e contributo 
relevante para a valorização 
técnica dos nossos alunos” o CF-
PIMM assume um papel evidente 
na promoção da indústria do 
mobiliário, até mesmo em tempo 
de crise. “Graças ao seu trabalho 
esta indústria sentiu menos o 
impacto da crise”, sublinhou 
Celso Ferreira.

Seguiu-se a entrega da meda-
lha de ouro ao colégio Casa-Mãe, 

que completou recentemente 25 
anos de existência, que tem con-
tribuído para a formação dos jo-
vens do concelho. Celso Ferreira 
sublinhou o mérito da instituição 
de ensino privado e na excelência 
do ensino desde a sua fundação e 
entregou a medalha de ouro aos 
fundadores do colégio.  

Nas homenagens individu-
ais o editor Zeferino Coelho foi o 
primeiro a receber a medalha de 
ouro. O paredense que editou o 
único prémio nobel da literatura 
atribuído a um escritor portu-
guês, José Saramago, e fundador 
da Editoral Caminho, mostrou-se 
orgulhoso com o reconhecimento 
e as palavras que Celso Ferreira 
lhe dirigiu. “É um orgulho para 
mim enquanto presidente da 
câmara gabar-me e dizer que 
temos uma pessoa como ele em 
Paredes”, sublinhou. 

Seguiram-se as entregas 
das medalhas ao pintor pare-
dense Henrique Silva, a quem 
foi reconhecido “um percurso 
de vida  extraordinário,  uma 
enorme capacidade de supera-
ção e liberdade intelectual”, ao 
professor do Instituto Politécnico 
de Viseu, Jorge Silva Martins, 
pelo papel  determinante na 
vinda da formação universitária 
de Madeiras para Paredes e ao 
engenheiro José Matos Gil, “um 
benemérito do concelho” que 
doou terrenos ao município para 
permitir a realização de projetos 
de desenvolvimento urbano, 
como é o caso do parque do rio 
Ferreira. 

A autarquia destacou ainda 
o piloto paredense João Barbo-
sa, que não esteve presente na 
cerimónia por estar a participar 
numa prova de ralis nos Esta-
dos Unidos. Ainda assim, Celso 
Ferreira fez questão de salientar 
“o percurso verdadeiramente 
notável” do piloto  que venceu, 
em 2010, as míticas 24 horas de 
Daytona, uma das competições 
mais famosas do mundo no des-
porto automóvel. 

No desporto foi ainda en-
tregue uma medalha de ouro à 
equipa de Polo Aquático Paredes 
Rota dos Móveis, que este ano se 
sagrou pela primeira vez campeã 
nacional. A conquista do único 
título coletivo para Paredes, em 
quase 180 anos de existência 
do concelho, valeu aos atletas e 
dirigentes a mais alta condeco-
ração do município. José Teixeira, 
presidente da equipa, salientou 
o empenho e dedicação dos seus 
jovens atletas e agradeceu o apoio 
da autarquia. 

A encerrar a cerimónia Celso 
Ferreira destacou o papel, de-
sempenho e contributo da Caixa 
Crédito Agrícola de Paredes no 
desenvolvimento do concelho. 
António Pinheiro, presidente 
da instituição que comemorou 
recentemente 25 anos, recebeu a 
medalha de ouro do município e 
sublinhou o apoio da cooperativa 
a diversos projetos e empresas 
locais. 

Autarcas da Associação de Municípios do Vale do Sousa a receber a medalha de ouro

Caixa de Crédito Agrícola de Paredes recebeu distinção no ano em que comemorou 25 anos de existência

O pintor paredense Henrique Silva reconhecido pelo município pelo seu percurso de vida
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A CESPU já é membro 
efetivo do cluster Health 
Universitat de Barcelona 
campus (HUBc), uma 
rede de parceiros no en-
sino da saúde, com mais 
de 20 mil profissionais, 
hospitais, centros de 
investigação e empresas 
de todo o mundo. 
A integração neste cen-
tro de excelência per-
mitiu firmar um novo 
acordo com a Universi-
dade de Barcelona (UB) 
para reforçar a interna-
cionalização em África 
e na América do Sul. O 
protocolo foi assinado 
durante a visita do reitor 
da UB às instalações da 
CESPU, em Gandra, no 
passado dia 18 de julho. 

Instituição passa a integrar o cluster Health Universitat de Barcelona Campus

CESPU assina novo acordo
com Universidade de Barcelona

Helena Nunes

A parceira entre a CESPU e 
aquela que é considerada 
uma das melhores uni-

versidades europeias no ensino 
da saúde, vai dar a possibilidade 
aos alunos que frequentam a 
Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário de de-
senvolver formação profissional 
superior e atividades científicas 
e de investigação e ter acesso a 
programas de formação contínua 
no estrangeiro. 

Trabalhar em rede com ins-
tituições de ensino de todo o 
mundo é a consequência mais 
direta da integração da CESPU 

no cluster Health Universitat de 
Barcelona campus (HUBc), um 
centro de excelência que reúne 
instituições de ensino de todo 
o mundo, hospitais, centros de 
investigação e empresas, que 
promove atividades científicas e 
educacionais, contribuindo para a 
eficácia na investigação e assegu-
rando a coerência das atividades 
dos centros participantes. 

Sendo a primeira instituição 
estrangeira a integrar o cluster 
HUBc a CESPU firma assim um 
acordo com a Universidade de 
Barcelona para reforçar a com-
ponente de internacionalização 
principalmente em África e na 
América do Sul. 

Durante a visita do reitor da 
UB às instalações da CESPU, em 

Gandra, foi assinado o acordo 
entre as duas instituições que vai 
permitir a criação de um Centro 
Universitário dedicado às ciências e 
tecnologias da saúde em Barcelona. 
Dídac Ramirez esteve nas instala-
ções da CESPU em Gandra, no dia 
18 de julho, para formalizar a parce-
ria. Durante a cerimónia o reitor da 
UB sublinhou “os resultados van-
tajosos” do acordo que permitem 
aliar a tradição secular da UB com 
a modernidade da CESPU. 

“A UB tem mais de 560 anos. 
Vemos neste acordo uma oportu-
nidade de juntarmos a tradição da 
UB e a modernidade da CESPU”, 
notou o reitor, que acredita que os 
resultados serão visíveis em pouco 
tempo. “Acredito que em pouco 
teremos resultados vantajosos. A 

CESPU é uma instituição jovem 
e a sua equipa tem projetos para 
promover a mobilidade interna-
cional de alunos e professores”, 
garantiu. 

Para a CESPU esta parceria 
traduz-se no reforço da sua pre-
sença em Espanha e no reconheci-
mento do trabalho desenvolvido 
na formação de profissionais de 
saúde. “Esta é a concretização de 
um objetivo e que se enquadra na 
estratégia de internacionalização 
da CESPU. A nossa experiência de 
mais de 30 anos é reconhecida ao 
mais alto nível com esta integração 
num dos maiores centros interna-
cionais”, sublinhou Almeida Dias. 
Para o presidente a parceria entre 
as duas instituições entra agora 
numa nova fase de consolidação 

dos mecanismos de cooperação. 
“20 anos foi o tempo necessário 
para consolidar a relação de con-
fiança entre a CESPU e a UB. Este 
acordo introduz um conjunto de 
oportunidades e mecanismos de 
controlo de gestão que reforçam 
a responsabilidade das partes, 
nomeadamente na obrigatorie-
dade da apresentação anual do 
plano e do relatório de atividades 
e a nomeação de uma comissão 
de acompanhamento”, sublinhou 
Almeida Dias. 

Com a integração neste centro 
de excelência a CESPU passa a ter 
instalações no campus da Universi-
dade de Barcelona e o cluster da UB 
passa a ter um espaço no Instituto 
de Investigação e Formação Avan-
çada em Ciências e Tecnologias da 
Saúde (IINFACTS), em Penafiel. É 
lá que em setembro vão arrancar 
dois cursos sobre diabetes e obesi-
dade e células estaminais. Na Uni-
versidade de Barcelona decorrem 
também, durante o verão, na IB 
International Summer School, for-
mações superiores ministradas pela 
CESPU na área da oncobiologia e 
metabolismo do cancro. 

A nível internacional a CESPU 
está presente em Angola, Brasil, 
Espanha, Itália, França e Marrocos. 
A estratégia de internacionalização 
da CESPU traz todos os anos cente-
nas de estudantes estrangeiros para 
os polos de Gandra e Famalicão. 
Atualmente são mais de 200 estu-
dantes estrangeiros a frequentar 
cursos da CESPU.

A cooperativa de ensino pas-
sa a ser a 27.ª entidade a integrar 
o HUBc, onde já estão presentes 
instituições como os Laboratórios 
Ferrer, os hospitais universitários 
MútuaTerrassa, Bellvitge e de Bar-
celona, os institutos de investigação 
biomédica de Barcelona, Bellvitge, 
Agustí e Sunyer, entre outros.

Vai entrar em funcionamento na Cooperativa de En-
sino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), 
já no próximo ano letivo, a primeira licenciatura mi-
nistrada em Portugal na área forense que irá formar 
profissionais capazes de identificar os componentes 
essenciais para detetar mão criminosa em incêndios. 

Sistema judicial passa a ter peritos para analisar provas forenses

Nova licenciatura na área forense

Portugal vai passar a ter 
formação superior na área 
forense que permitirá ao 

sistema legal ter profissionais com 
competências específicas para de-
tetar mão criminosa em incêndios. 
O objetivo é colocar no terreno 
profissionais capazes de identifi-
car os componentes essenciais à 
iniciação de um fogo, reconhecer 
tipos de fontes de ignição e conhe-

cer os métodos de iniciação de um 
incêndio. 

A formação em Balística, Fogos 
e Explosivos integra a nova licen-
ciatura da Cooperativa de Ensino 
Superior Politécnico e Universitário 
(CESPU), Ciências Laboratoriais 
Forenses que foi recentemente acre-
ditada pela Agência de Avaliação 
e Acreditação do Ensino Superior, 
para entrada em funcionamento no 

próximo ano letivo. De acordo com 
o coordenador da licenciatura esta 
formação vai colmatar as necessida-
des do mercado. “Dado que muitas 
das perícias são realizadas através 
de um conhecimento empírico e 
não científico, esta é uma formação 
que vem responder às crescentes 
necessidades do mercado, uma vez 
que não existem profissionais em 
número adequado, com este grau 
académico, a exercer funções em 
Portugal”, explicou Ricardo Dinis-
Oliveira.

 Serviços Secretos, forças de 
segurança (PJ, PSP, GNR), tribunais 
de justiça, empresas de segurança 
privada e fiscalização alimentar e 
ambiental são algumas entidades 
que precisam de profissionais 

desta área.
 A formação em Ciências La-

boratoriais Forenses é a primeira 
do género em Portugal focada na 
produção de prova laboratorial e 
na preparação dos estudantes para 
atuarem de forma correta na cena 
do crime, respeitando os princípios 
científicos, sociais e éticos, de acor-
do com o estabelecido pelo sistema 
judicial.

 Isto significa que estes profis-
sionais podem atuar como peritos 
na apresentação e/ou validação 
de provas forenses. Para além da 
unidade curricular balística, fogos e 
explosivos, esta licenciatura integra 
ainda formações em gestão e colhei-
ta de amostras e vestígios forenses 
e Lofoscopia, toxicologia forense, 

genética forense, autópsia médico-
legal, geologia e pedologia forenses 
e álcool e drogas de abuso.

 O corpo docente é composto 
por peritos do Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências Fo-
renses, Polícia Judiciária, Campus 
do Sinistro e de outros laboratórios 
portugueses e estrangeiros, com 
aulas a decorrerem em cenário 
real.

 “A existência de licencia-
dos em Ciências Laboratoriais 
Forenses permitirá constituir um 
grupo de profissionais claramente 
vocacionados para a atuação e in-
tervenção forense, fortalecendo e 
dinamizando as ciências forenses 
e criminais em Portugal”, conclui 
o coordenador.
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O concelho de Paredes 
foi, em 2013, o segun-
do município do país 
que apresentou o maior 
volume de investimen-
tos. Os dados são do 
Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses 
de 2013, apresentado no 
passado dia 22 de julho, 
pela Ordem dos Técni-
cos Oficiais de Contas. 

Dados apresentados no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2013

Segundo município do país
com maior volume de investimentos

município de Paços de Ferreira 
com uma dívida de quase 120 mi-
lhões de euros. Segue-se Paredes, 
com uma dívida de 69 milhões, 
Valongo com 60 milhões e Penafiel 
com 28 milhões de euros. Lousada 
é o município da região que apre-
senta menor dívida (16 milhões 
de euros).

Dívida do
município
representa
780 euros
por habitante 

Entre os municípios da região 
apenas Paços de Ferreira fica acima 
da média nacional de endivida-
mento per capita (ronda os 893 
euros). Cada pacense tem uma dí-
vida superior a dois mil euros. Em 
Paredes a dívida representa cerca 
de 780 euros por cada habitante e 
em Valongo o valor desce para 630 
euros. Penafiel e Lousada apresen-
tam a menor dívida por habitante, 
398 por cada penafidelense e 334 
por cada habitante de Lousada. 

Em Paredes os encargos das 
famílias com o serviço de abasteci-
mento de água e saneamento, rela-
tivo ao consumo de 120 m3 de água, 
ronda em média os 348 euros/
ano por cada família (dados que 
reportam a 2011). Já na constituição 
de novas empresas no concelho, e 
segundo o Portal da Transparência 
Municipal, em março deste ano 
existiam 0,18 entidades por mil 
habitantes. 

(35.º lugar) com um volume de in-
vestimento de 16 milhões de euros 
em 2013. Também o município lide-
rado por Inácio Ribeiro apresentou 
uma redução de mais de 19 milhões 
de euros comparativamente a 2012, 
um decréscimo de 19%. 

Segundo a OTOC e na análise 
dos municípios que maior passivo 
apresentaram em 2013, os primei-
ros lugares da lista são ocupados 
pelos municípios de Lisboa (740 mi-
lhões de euros), Vila Nova de Gaia 
(201 milhões de euros), Portimão 
(158 milhões de euros) e Aveiro 
(123 milhões de euros). O concelho 
de Paredes aparece na 24.ª posição, 
com um passivo de 63 milhões de 

euros, quatro lugares abaixo de 
Paços de Ferreira, com um passi-
vo de 67 milhões. De acordo com 
os dados do anuário financeiro o 
município liderado por Humberto 
Brito registou, face a 2012, um au-
mento de 11% no passivo, depois 
de uma redução de quase 5% em 
2012 e de 1% em 2011. 

Na 30.ª posição aparece Valon-
go, com um passivo de 54 milhões 
de euros. Ainda assim, no último 
ano, Valongo conseguiu reduzir em 
10,9% o seu passivo, ocupando a 
23.ª posição da lista dos municípios 
que mais reduziram o passivo no 
último ano. 

Na mesma semana em que a 

OTOC divulgou o Anuário Finan-
ceiro dos Municípios Portugueses 
de 2013, o Governo lançou um novo 
portal de informação. O Portal da 
Transparência Municipal permite 
saber qual a dívida dos municí-
pios, os encargos das famílias com 
os serviços de abastecimento de 
água e saneamento, o número de 
empresas por cada habitante e até 
o número de desempregados em 
cada um dos concelhos. Em rela-
ção à dívida dos 308 municípios 
do país, Lisboa lidera (com quase 
560 milhões euros), seguindo-se 
Vila Nova de Gaia, Aveiro, Porto, 
Gondomar e Braga. 

Na sétima posição surge o 

Helena Nunes |texto
Aníbal Marques |foto

O Anuário Financeiro dos 
Municípios Portugueses 
de 2013 aponta Paredes 

como o segundo município do país 
que apresentou maior volume de 
investimentos no último ano, num 
conjunto de 35 municípios.

Segundo o documento ela-
borado pela Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas, o volume de 
investimentos diminuiu 29,4%, 
comparativamente ao ano 2012, 
mas ainda assim coloca Paredes na 
segunda posição de uma lista lide-
rada por Lisboa, que apresentou um 
volume de investimento na ordem 
dos 134 milhões de euros em 2013. 

Nesta lista aparece ainda na 
15.ª posição o município de Pe-
nafiel, com um volume de inves-
timentos de 25 milhões de euros, 
contudo inferior ao total investido 
em 2012, uma redução de 11,7%. 

A fechar a lista, na última posi-
ção, está o município de Felgueiras 

Um recluso do estabelecimento prisional de Paços 
de Ferreira provocou um incêndio, no passado dia 
23 de julho, durante a visita da presidente da As-
sembleia da República à cadeia de Paços de Ferrei-
ra. O fogo terá sido provocado para chamar a aten-
ção para as condições dos reclusos daquela cadeia, 
mas acabou por passar despercebido à comitiva. 

Presidente da Assembleia da República conheceu cadeia de Paços de Ferreira

Preso incendeia cela
durante visita de Assunção Esteves

Assunção Esteves chegou 
ao estabelecimento pri-
sional ao início da tarde 

acompanhada por membros 
da Comissão Parlamentar dos 
Assuntos Constitucionais, de 
Direitos, Liberdades e Garantias 
e pelo diretor-geral dos Serviços 

Prisionais, Rui Sá Gomes, para 
conhecer as instalações. 

A comitiva que acompanhava 
a presidente da Assembleia da 
República começou a visita às ins-
talações no refeitório e nas oficinas 
de trabalho, ao mesmo tempo que 
um recluso já tinha ateado fogo nos 
colchões de uma cela, numa das 
alas da prisão. 

De imediato os guardas pri-
sionais deram conta do incêndio e 
intervieram na tentativa de apagar 
as chamas. Contudo, o fogo já tinha 
alcançado dimensões que exigiam 
a intervenção dos bombeiros vo-
luntários de Paços de Ferreira, 
que em pouco tempo chegaram às 
instalações e procederam à extinção 
do fogo e extração do fumo. 

Apesar da intervenção rápida 
dos bombeiros, estiveram no local 
dez elementos apoiados por duas 
viaturas de combate a fogo e uma 
ambulância, dois dos guardas pri-
sionais que tentavam apagar o fogo 
acabaram por ser transportados 
para o hospital Padre Américo, 
em Penafiel, devido à inalação de 
fumo.

Ao que tudo indica a cela terá 
sido incendiada em sinal de pro-
testo pelas condições dos reclusos 
daquele estabelecimento prisional. 
Porém, o incidente acabou por 
passar despercebido à comitiva 
que acompanhava a presidente da 
Assembleia da República. 

Confrontado com a situação pe-
los jornalistas o diretor-geral dos ser-
viços prisionais preferiu não comen-
tar, optando por chamar a atenção 
para a falta de meios humanos nas 
prisões portuguesas, transmitindo 
esperança de que o Governo contrate 
mais guardas prisionais. 

O responsável admitiu que fal-
tam cerca de 700 guardas nas cadeias 
portuguesas, mas explicou que tal 
falta só poderá ser colmatada quando 

o Ministério das Finanças autorizar 
o lançamento de um concurso para 
novas contratações.

Rui Sá Gomes negou haver 
uma situação de rutura nos servi-
ços prisionais, mas reconheceu a 
“situação de sobrelotação”, com 
uma população 12% superior à 
capacidade das cadeias. 

A presidente da Assembleia 
da República durante a visita 
ao estabelecimento prisional de 
Paços de Ferreira contactou com 
vários reclusos e formadores 
daquela cadeia, visitou vários 
espaços de ofícios onde cerca de 
200 dos 714 reclusos do estabe-
lecimento frequentam ações de 
escolarização, do primeiro ciclo 
ao secundário. 

Helena Nunes
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Mais de 300 jovens do concelho de Paredes participaram nas atividades da semana da ju-
ventude. A iniciativa promovida pelo pelouro do desporto da câmara municipal propor-
cionou aos jovens diversas atividades lúdicas, culturais, artísticas e desportivas ao longo 
de dez dias. 

Mais de 300 jovens
na semana da juventude

Helena Nunes

Óculos de Sol a Preços Especiais 

PUB

A Semana da Juventu-
de de Paredes, que 
está já na 9.ª edição, 

englobou um programa de 
dez dias de atividades e ar-
rancou com a apresentação 
do projeto “Paredes, Capital 
Jovem da Criatividade” e 
com um workshop sobre 
suporte básico de vida onde 
os jovens aprenderam as no-
ções básicas de como aplicar 
as compressões torácicas e as 
ventilações num adulto ina-
nimado, atividade organiza-
da em parceria com a Cruz 
Vermelha, o INEM e a escola 
secundária de Paredes. 

Ao longo do programa 
os jovens puderam ainda 
participar em diversas ati-
vidades lúdicas e desporti-
vas, como surf, canoagem 
e atividades radicais, jogos 
didáticos e ainda palestras 
sobre diferentes temas. 

 A interação entre todos 
e a possibilidade de passar 
as férias escolares de forma 
saudável e divertida foram 
as mais-valias que estes 
jovens puderam encontrar 
nesta semana da juventude, 
que teve início a 15 de julho 
e terminou no dia 26. 

O vereador do pelouro 
do desporto da câmara mu-
nicipal de Paredes destaca 

isso mesmo, a importância 
de “criar condições para que 
os jovens tenham oportu-
nidades como esta, em que 
dispõem de um conjunto 
diversificado de atividades 
que aliam a vertente lúdica 
às componentes desportiva, 
cultural e artística, funda-
mentais para o crescimento 
pessoal e formação de cada 
um”, referiu Cândido Bar-
bosa.  

Os mais de 330 jovens 
que participaram na semana 
da juventude 2014 tiveram 
a oportunidade de realizar, 
na praia de Matosinhos, no 
dia 15 de julho, um batismo 
de surf e aprender as no-

ções básicas da modalidade, 
aprender a criar instrumen-
tos com materiais reciclados 
e ainda praticar canoagem, 
no centro náutico do Marco 
de Canaveses. 

Tiveram ainda oportu-
nidade de praticar escalada 
em rocha, rapel em parede 
natural e slide. Os dois pon-
tos altos da semana da juven-
tude 2014 foram aquando 
da apresentação de dois 
espetáculos, no parque José 
Guilherme, em Paredes, que 
coincidiram com o encerra-
mento da iniciativa nas duas 
semanas em que decorreu, o 
primeiro no dia 18 e o segun-
do no dia 26 de julho.

Av. da República, n.º 64
4580-193 PAREDES

Tlf. 255 777 565
opticaboaimagem@gmail.com
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Fernando Augusto da Silva Mendes

Deus chamou-te!
Foi com profunda 

mágoa que nos 
despedimos de um 
amigo. Em poucos mi-
nutos Deus chamou-o 
para si. Nada valemos! 
Estamos nas mãos do 
Criador. O que conta 
são as nossas atitudes, 
o nosso comportamen-
to, a nossa alegria, o 
nosso bem-fazer e a 
nossa disponibilidade 
para com o nosso pró-
ximo. Tudo isto fê-lo 
numa entrega total. É 
nestes momentos da 
vida que refletimos no 
que somos. 

Hoje, profundamente triste pela perda deste grande 
amigo, sinto que, cada vez mais, é urgente criarmos laços de 
verdadeira fraternidade. Fernando! Não morreste! Permane-
cerás nas coisas que semeaste! Até sempre!

Festa em honra de N.ª Sr.ª dos Chãos
Como não houve comissão para assumir os festejos em 

honra de Nª. Sr.ª dos Chãos, os membros do conselho paroquial 
tomaram essa responsabilidade. Assim, esta festa será conforme 
os donativos que a freguesia disponibilizar para tal efeito. 

Já se iniciou o peditório. Sejamos generosos, para que 
esta festa secular celebre, com dignidade, a natividade de 
Nossa Senhora. ■

|Todo o Concelho|

Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Baltar viu nascer o 
Padre David Mieiro

No passado, dia 13 de julho, um baltarense recebeu o 
sacramento da Ordem: o jovem David Mieiro, nascido 

em 1984, foi ordenado sacerdote. A cerimónia teve lugar na 
Catedral do Porto e foi inserida na eucaristia presidida por D. 
António Francisco dos Santos, bispo da Diocese do Porto. 

Ao longo de uma semana o novo padre esteve em retiro 
espiritual de preparação para o sacramento que recebeu. O retiro 
decorreu no mosteiro do Coração Imaculado de Maria (Monjas 
Carmelitas Descalças), em Bande, Paços de Ferreira. 

Esta ordenação é a concretização de um projeto, o so-
nho de uma família, de uma comunidade paroquial e de um 
jovem que um dia sentiu o apelo de Deus e decidiu trilhar 
o seu caminho que começou na escola secundária de Baltar, 
prosseguiu no Seminário Missionário Padre Dehon em Rio 
Tinto, frequentou o Instituto Missionário Sagrado Coração 
(turma de 2014), a Faculdade de Teologia (Lisboa) e a Uni-
versidade Católica Portuguesa (2012).

 Nos últimos dois anos esteve no Seminário Nossa Senhora 
de Fátima em Lisboa, onde foi ecónomo na Amadora, desde 
2012 até ao presente. No dia 20 de julho, a paróquia de Baltar 
engalanou-se para acolher a celebração da primeira missa do 
novo sacerdote. A celebração foi preparada ao longo da semana 
e esteve a cargo do Pe. António Loureiro e do Pe. Juan Noite, 
com missa e pregação ao fim do dia, seguida de encontros com 
crianças, jovens e famílias. Nesse dia tudo estava a condizer: 
tapete, bandeiras, cartazes, alegria e sorriso estampados nos 
rostos das pessoas. A igreja paroquial, pequena para ocasiões 
como esta, alargou-se para o adro com a colocação de cadeiras 
e instalação de um sistema interno de televisão para se ver cá 
fora o que se ouvia que acontecia lá dentro. 

Pelas 16h deu-se início ao cortejo de entrada que per-
correu a estrada desde o cruzeiro até à igreja. Nas bermas 
as pessoas aclamavam o Pe. David, agitavam bandeiras e 
integravam-se na procissão. Foi um dia muito importante 
para a paróquia de Baltar, pois há 61 anos que acontecera a 
última “Missa Nova” em Baltar.

A celebração foi intensamente vivida por todos, originando 
um clima profundamente espiritual. No final da eucaristia houve 
discursos, houve agradecimentos, houve prendas e palmas para o 
novo sacerdote, que depois da bênção, deu as suas mãos a beijar 
e acolheu os cumprimentos de quantos quiseram manifestar-lhe 
a sua alegria e a sua amizade. Depois, nos espaços da Associação 
Emaús, teve lugar o jantar-convívio aberto a todos os paroquia-
nos e convidados do Pe. David e seus familiares.                                   

Animação de verão                                                                                          
Em Baltar continua a animação de verão até ao dia 16 de 

agosto de 2014. No próximo sábado à noite vai ser animada 
pelo grupo “ Boinas Verdes”, o “ Quim da Carpinteira” e o 
grupo da catequese.

Proprietários de Baltar precisam 
marcar as suas propriedades 

Os trabalhos de execução cadastral atualmente em curso no 
município de Paredes encontram-se em desenvolvimento. No 
passado dia 31 de julho existiu uma sessão de esclarecimento na 
junta de freguesia. Aqueles que não estiveram presentes deverão 
procurar mais informações nos serviços da junta. 

Tanto a receção das declarações de titularidade como os 
trabalhos de campo que permitirão identificar e representar 
geometricamente a propriedade, são totalmente gratuitos. No 
entanto, é da responsabilidade do titular cadastral proceder 
à aquisição e colocação de marcos de propriedade, caso o 
prédio não se encontre demarcado.■

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

XIII concentração
de motas antigas

Vandoma
Cláudia Ferreira | claudiaferreira.nutri@gmail.com

No espaço térreo junto à junta de freguesia de Vandoma, 
centenas de pessoas juntaram-se para um convívio na 

XIII concentração de motas antigas. Este evento, que decorreu 
no dia cinco de julho, contou com a participação dos membros 
do executivo da junta, que ofereceram um pequeno lanche a 
todos os participantes.

O gosto por motas foi partilhado pelos presentes e pela 
mascote do grupo, o Pô, um cão que participou na ativida-
de e despertou a admiração dos que vieram observar este 
majestoso desfile de motas antigas. Este convívio conseguiu 
animar a população e dinamizar a freguesia de Vandoma. 
No final os representantes da junta foram presenteados com 
uma lembrança, símbolo desta concentração.

Apresentação da peça
“Contos da Mata dos Medos” 

No seguimento da apresentação da peça “Contos da 
Mata dos Medos”, na festa da Primavera, realizada no mês de 
abril na freguesia de Vandoma, os pequenos atores amadores, 
com o apoio da encenadora, formaram o grupo de teatro 

intitulado “Desastres e Espetáculos II”. 
Este grupo voltou a apresentar a peça na junta de freguesia 

de Vandoma, no passado dia 12 de julho, dando o ”pontapé de 
saída” para um ciclo de atuações que vão apresentar com o apoio 
da junta, com os objetivos de dinamizar a localidade e valorizar 
o talento das crianças e jovens da freguesia. ■

Um jovem diácono 
para a Igreja

Vila Cova de Carros
Sara Leal | sara_3021@hotmail.com

No passado domingo, dia 13 de julho, pelas 16 horas, na Sé 
do Porto, Mário Jorge de Sousa Ferreira, de 28 anos, foi or-

denado diácono pelo novo bispo do Porto, D. António Francisco 
dos Santos, que presidiu pela primeira vez a esta celebração 
nesta diocese.

A ordenação dos diáconos remonta à Igreja primitiva, no 
século I e nasce devido à necessidade de prover ao exercício da 
caridade para com os mais desfavorecidos. A própria palavra 
diácono significa serviço, constituindo assim um ministério de 
serviço à Igreja e ao Mundo. O diácono Mário Jorge recebeu 
este Sacramento em vista à ordenação sacerdotal, concretizando 
assim um passo fundamental e decisivo na sua caminhada para 
o sacerdócio.  

  O diácono Mário Jorge foi apresentado à comunidade 
paroquial de S. João Evangelista de Vila Cova de Carros no dia 
20 de julho, na eucaristia dominical. A comunidade revestiu-se 
de sentimentos de alegria e de festa para receber este jovem que 
viveu e cresceu nesta comunidade e onde sempre esteve presente 
e colaborou nos diferentes grupos litúrgicos, tais como os acólitos, 
a catequese e de modo particular no grupo coral. 

O diácono agradeceu à comunidade paroquial de S. João 
Evangelista por toda a oração e carinho, pedindo que conti-
nuassem a rezar por ele neste caminho rumo ao sacerdócio. 
Agradeceu ainda, de modo especial, ao pároco, padre Artur, 
pela sua amizade e disponibilidade. A comunidade paroquial 
de S. João Evangelista felicita o diácono Mário Jorge pela sua 
ordenação diaconal rumo ao projecto que Deus tem para ele: o 
sacerdócio. ■
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Moto Clube celebrou 
13.º aniversário

Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

O Moto Clube de Rebordosa assinalou, no passado dia 14 
de julho, o seu 13.º aniversário. 
Na sede desta associação, situada na antiga escola 

das cabaneiras, o dia 14 começou com a alvorada e muita 
animação. Sem grandes cerimónias protocolares o dia ficou 
marcado pela união dos sócios e da direção dos motards 
rebordosenses, que tiveram direito a um almoço, mais um 
momento de convívio e confraternização.

A meia da tarde todos se juntaram para cantar os parabéns 
à associação, altura que foi aproveitada pelo presidente para 
agradecer a todos os motares, motociclistas e amigos do clube 
que marcaram presença no evento, considerando que essa pre-
sença foi muito importante para o clube. “Sentir a presença dos 
amigos e várias entidades importantes neste mundo motard, 
em momentos como estes, é importante. Desta forma, sabemos 
que não estamos sós”, salientou Mário Moreira.  

O Moto Clube de Rebordosa é uma associação que se as-
socia a muitas atividades na cidade de Rebordosa e não só.

Avenida dos bombeiros voluntários 
“a verter água”

Bazar do móvel a bom nível
Decorreu, entre 4 e 13 de julho deste ano, mais uma 

edição do bazar do móvel no quartel dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa. 

Em hora de balanço, os responsáveis consideram que os 
objetivos deste certame foram plenamente alcançados.

Visto estar na sua 25.ª edição, a organização traçou para a 
comemoração das bodas de prata do certame um programa com 
objetivos mais ambiciosos, que conjugou diversas vertentes.  

Assim sendo, este ano a Associação Humanitária contou 
com a ajuda dos empresários da região, que contribuíram com 
um maior número de mobiliário. Desta forma a corporação 
acabou por conseguir angariar mais peças de mobiliário nesta 
edição e, concomitantemente, mais visitantes, o que se refle-
tiu positivamente no volume de vendas, que a organização 
considerou “satisfatório”. ■

A avenida Bombeiros Voluntários, na freguesia de 
Rebordosa, está há mais de três meses a verter água que sai 
debaixo do alcatrão.

Os populares lamentam o desinteresse municipal pela 
resolução do problema e temem que o adiar da situação se torne 
num problema maior. A situação acontece mesmo em frente à 
sede da junta de freguesia, não se sabendo ao certo se a água é 
da companhia ou do saneamento. Os populares pedem que os 
responsáveis solucionem o problema dentro em breve para que 
a situação não cause mais incómodos aos moradores.

Fitin realizou espetáculo de dança
O parque do Rio Ferreira, em Rebordosa, acolheu, no 

passado dia 26 de julho, a primeira edição de dança e fitness, 
uma iniciativa do ginásio Fitin que contou com o apoio da 
junta de freguesia de Rebordosa.

A iniciativa tinha por objetivos dedicar a todos interes-
sados a promoção da atividade desportiva e cultural, através 
de um evento repleto de luz, som e muita energia, numa 
demonstração coletiva das suas performances.

No decorrer do evento, foi possível assistir a um espetá-
culo constituído por interpretações de diversas modalidades 
de ginástica, dança e fitness, num exercício de demonstração 
de cultura desportiva e de motivação para a prática despor-
tiva regular.

Foi uma noite bastante animada onde não faltou o porco 
no espeto e outras iguarias para repor algumas energias.

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

De Vilela para o Mundo:
Pedro Leal, 34 anos, Hereford (Inglaterra)

Nova Comissão de Festas organiza 
festival da francesinha

A francesinha estará no centro da primeira grande ati-
vidade realizada pela nova comissão de festas em honra de 
Nossa Senhora da Hora (Vilela), para o ano de 2015. De 8 a 
16 de agosto, o mosteiro de Vilela recebe todos os amantes 
do petisco, num evento que contará também com animação 
musical, karaoke, grupos de dança, entre outras propostas.

A receita da francesinha e a sua confeção será assegu-
rada pelos próprios membros da comissão. Joaquim Silva 
(presidente), Domingos Ribeiro (secretário) e Daniel Silva 
(tesoureiro) são os três principais rostos da nova comissão 
responsável pelas festas de Vilela. 

Zés Pereiras de Santo Estevão
celebram 54.º aniversário

Desde 2006 que Pedro Leal, 34 anos, procura “uma vida 
melhor, com mais estabilidade a nível financeiro” em 

Inglaterra. Atualmente a trabalhar como empregado fabril, 
na localidade de Hereford, confessa ter uma grande vanta-
gem comparativamente a muitos outros emigrantes: “tenho 
a minha mulher e o meu filho comigo, o meu irmão já cá 
estava e os meus pais também vieram para cá. Assim é mais 
fácil suportar a saudade”. O núcleo familiar foi-se mudando 
progressivamente para Inglaterra e por lá se voltou a reunir. 
Uma família inteira de Vilela. Uma seta de amor em português 
no coração de Hereford.

Ainda assim, há muitas outras memórias que fazem Pe-
dro sentir saudades da freguesia: “é um sentimento difícil de 
explicar, quando estou aí de férias até o cheiro é diferente, 
único, que nunca se esquece”. 

Talvez tenham sido alguns desses cheiros que fizeram 
Pedro Leal viver um dos momentos mais caricatos desse que 
está em Inglaterra. “No aeroporto de Gatwick (Londres), 
estava eu com as minhas malas e quando dou por mim tinha 
os cães da polícia a farejá-las, porque sentiram o cheiro das 
coisas boas que se fazem na nossa terra - têm bom gosto”, 
conta com humor.

Esse sentimento de saudade – e outras razões como “as con-
versas de café, uma boa futebolada, o convívio com os amigos” 
– levam-no a definir o regresso às origens como o seu “grande 
sonho”, mesmo que esteja consciente que tal signifique perdas 
a nível financeiro. “Para isso é preciso que as coisas melhorem 
um bocadinho e, sinceramente, com os governantes que temos 
vai ser difícil. Mas é preciso ter fé”, complementa.

A cidade onde vive atualmente oferece-lhe, no entanto, 
coisas boas: espaços verdes e uma comunidade onde toda a 
gente se conhece. Mau, só mesmo o “trânsito infernal”. Ainda 
assim, nada que se compare ao que sente com as pessoas de 
Vilela. “Se calhar e por causa disso é que tenho tantas sau-
dades: aquela forma hospitaleira que só as pessoas de Vilela 
sabem oferecer”, explica. E deixa uma palavra de alento para 
o futuro da vila: “Há sempre coisas a melhorar, mas acho 
que não devíamos ser tão dependentes da indústria do mo-
biliário, devemos tentar atrair outro tipo de investimentos 
para Vilela, para que no futuro não tenhamos que passar 
pelas dificuldades que passamos agora”.

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

 

O grupo de bombos Zés Pereiras de Santo Estevão de 
Vilela apresenta, no dia 17 de agosto, um verdadeiro festival 
de bombos no dia em que assinala os 54 anos de atividade. 
Pelo Mosteiro de Vilela, a partir das 14h, vão passear grupos 
de bombos de Boelhe (Penafiel), Luzim (Penafiel), Duas Igre-
jas, Frazão, Arreigada, São Mamede – Infesta, Seroa, Sobrosa 
e Lousada. A juntar à atuação do coletivo de Vilela, há ainda 
concertos dos artistas Bruno Pereira e Sonya. 

António Mendes, presidente do coletivo, aponta com 
objetivos para a festa, para além do convívio entre todos, 
“aumentar a divulgação do grupo e tentar chamar mais 
jovens para os Zés Pereiras”. E explica que, para integrar a 
equipa dos Zés Pereiras, basta inscrever-se como sócio (isento 
de pagamento de quota até aos 18 anos).

Desde que a nova direção tomou conta do grupo, a 10 
de maio deste ano, os bombos de Vilela já se fizeram ouvir 
em Luzim, Frazão, Rebordosa e na Festa da Senhora de Hora, 
por exemplo. No futuro próximo, o grupo tem já agendadas 
atuações na Feira Medieval de Vilela, nas Marchas de Sobrosa, 
na Aparecida (Lousada), em Ferreira e em Cristelo. 

A celebração dos 54 anos serve também de mote para 
que o grupo defina os seus planos para o futuro: “tentar a 
divulgação do grupo por Portugal fora; apostar na captação 
de jovens, não só na percussão, mas também para eventos 
desportivos e culturais, como relembrar jogos tradicionais”, 
conta-nos António Mendes.

O novo presidente dos Zés Pereiras de Vilela realça ainda 
que este evento só se tornou possível graças ao “esforço e 
competência da nova direção”, a “ajuda de alguns amigos 
que têm ajudado nos contratempos”, o apoio da junta de 
freguesia e, sobretudo, “a espetacular paixão e gosto pelos 
bombos dos 23 jovens que compõem o grupo”. 

 

Feira Medieval de 1 a 3 de agosto
É já neste fim-de-semana que a Feira Medieval regressa 

ao mosteiro de Vilela, de 1 a 3 de agosto. Bombos, cavaqui-
nhos, gaitas de foles, jogos e danças medievais, teatro de rua, 
gincana de cavalos e petiscos são algumas das atrações que 
vão dar à freguesia os tons da época medieval. 

Pode ver o programa completo da feira no site: sentine-
ladevilela.wordpress.com. ■
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‘Ponto de partilha’ é um 
projeto de intervenção 
social pensado pela Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa e promo-
vido por um conjunto de 
entidades. O objetivo é 
unir esforços numa rede 
de sinergias que permite 
uma gestão mais eficaz dos 
recursos das instituições 
e a melhoria dos serviços 
prestados à população. 

Projeto dos Bombeiros de Rebordosa visa incentivar a cooperação das entidades

Projeto de intervenção social gera
rede de partilha entre instituições

A ideia nasceu dentro da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 

Rebordosa e foi sendo trabalhada 
para que se tornasse num projeto 
real e capaz de envolver outras 
entidades e instituições sociais. O 
objetivo é criar um ponto de par-
tilha de informação e ideias entre 
as entidades locais no sentido de 
criar possíveis sinergias que diver-
sifiquem e aumentem a qualidade 
dos serviços que cada uma presta 
aos seus utentes. 

O projeto já está a ser posto 
em prática e está agora numa fase 
de identificar as instituições e enti-
dades interessadas em participar e 
a ajudar a alagar a rede de partilha 
de informação, bens, equipamen-
tos, recursos técnicos e humanos, 
entre outros. A ideia não passa por 
cingir o projeto à freguesia, mas 
apostar na divulgação e na criação 
de parcerias com as mais diversas 
instituições do concelho. 

A rede de partilha pretende ser uma ferramenta de apoio para todas as instituições do concelho

Objetivos do projeto:
- criar uma economia de re-
cursos, 
- dar condições de sustentabili-
dade às instituições; 
- aumentar a credibilidade das 
entidades junto dos seus po-
tenciais clientes, colaboradores 
e utentes; ´
- partilha de conhecimento, 
informação e formação; 
- maior diversidade e qualidade 
nos serviços prestados; 
- incentivar o sentido de coope-
ração e partilha.

“Estamos agora a ir para o 
terreno e a entrar em contacto 
com as entidades no sentido de 
fazermos o diagnóstico das ne-
cessidades. Estamos a divulgar o 
projeto porque sabemos que tanto 
mais será a qualidade do feedback 
que recebermos quanto maior for 
a visibilidade do projeto”, garante 
Carlos Campos, diretor-geral da 
AHBVR, um dos responsáveis pelo 
projeto. 

Na falta de mecanismos de 
comunicação entre as entidades e 
instituições que muitas vezes dimi-
nui a sua capacidade de resposta, 
este projeto assume-se, essencial-
mente, como uma rede de comu-
nicação entre todos, onde pode 
ser partilhado não só o trabalho 

que desenvolvem e as atividades 
que organizam assim como as di-
ferentes necessidades com que se 
deparam diariamente.   

“As instituições só têm meios 
de comunicação através das enti-
dades locais, seja juntas de fre-
guesias ou câmara municipal. Não 
existem mecanismos de comunica-
ção formal. O objetivo aqui é criar 
este elo de ligação, reduzir custos 
de funcionamento e exponenciar 
a eficiência das ações que possam 
ser desenvolvidas”.

O projeto foi desenvolvido 
como uma espécie de guião para 
as entidades refletirem sobre a sua 
situação atual, os seus recursos e 
as suas capacidades de resposta às 
necessidades que encontram. A ins-

Helena Nunes |texto
Paulo Pinheiro |foto

tituição não é obrigada a partilhar 
informação sobre os resultados do 
seu trabalho, mas antes incentivada 
a compartilhar dúvidas e necessi-
dades que podem ser resolvidas 
facilmente por outros. 

No fundo, funciona como 
uma espécie de partilha de expe-
riências que exponencia a diver-
sificação dos apoios, o acréscimo 
na qualidade dos serviços e a 
racionalização de custos. Todos 
têm a ganhar com esta rede nem 
que seja para dar a conhecer o 
seu trabalho, muitas vezes des-
conhecido, até mesmo junto da 
população local. 

“Muitas vezes as instituições 
desenvolvem atividades muito 
para si próprias. À primeira vista 

isso pode ser encarado de uma 
forma positiva mas, muitas vezes, 
transforma-se em algo negativo”. 

Rede sustentável
orientada

para o cidadão
Carlos Campos explica que 

dependendo da adesão das enti-
dades será criada uma plataforma 
que funcionará como ponto de 
partida para o trabalho em equipa. 
Está ainda em aberto a possibili-
dade de criação de um gabinete 
de apoio, que ficará instalado no 
quartel dos bombeiros voluntá-
rios de Rebordosa, e que servirá 
de base de apoio às entidades e à 
própria população. 

O ‘Ponto de Partilha’ preten-
de ser uma ferramenta conjunta de 
apoio mútuo para as instituições do 
concelho, de forma a acrescentar 
valor às iniciativas individuais 
que cada uma vai organizando. 
Qualquer instituição do concelho 
e entidade pode associar-se ao 
projeto, basta entrar em contato 
com a AHBVR.

“Que dia é hoje?”, “qual a 
estação do ano em que estamos”, 
foram algumas das questões que 
serviram para testar a memória 
dos idosos que participaram nos 
rastreios promovidos pelo Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa na 
festa sénior de Amarante. Na se-
quência dos testes, realizados na 
passada terça-feira, dia 8 de julho, 
cerca de 10 por cento dos idosos 
avaliados foram referenciados ao 
médico de família.

 A avaliação da capacidade 
de memória constituiu a grande 
novidade da participação do 
CHTS neste evento com o qual a 

Foram também realizados rastreios de diabetes e hipertensão arterial

autarquia assinala o dia da ele-
vação de Amarante a cidade e a 
que o centro hospitalar se associa 
desde 2009.

 Além dos testes de memó-
ria, mantiveram-se este ano os 
rastreios de diabetes e hiperten-
são arterial. Apesar da grande 
maioria dos participantes serem 
sabedores da sua condição de dia-
béticos e/ou hipertensos, foram 
diagnosticados 62 novos casos: 
17 diabéticos, 28 hipertensos e 
ainda 17 pessoas (seis homens e 
11 mulheres) em que se verificou 
a presença simultânea das duas 
patologias.

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa
promove testes de memória
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Apesar da crise o empresário garante que os seus clientes continuam a passar férias em Portugal e no estrangeiro

Celso Lopes jogou futebol em diversos clubes e em 2005 criou a sua empresa, a Halcon Viagens Paredes

Celso Lopes, 34 anos, sempre foi 
apaixonado pelo futebol e durante 
anos jogou em diversos clubes da 
primeira e segunda divisão. Este-
ve vários anos no F. C. do Porto, 
passou pelo Freamunde e pelo 
Paços de Ferreira e terminou a sua 
carreira no União de Paredes. 
Aos 25 anos aventurou-se no mun-
do dos negócios e abriu um balcão 
da Halcon viagens em Paredes. 
Hoje emprega três pessoas e man-
tem clientes fidelizados com base 
na confiança, rigor e satisfação.

Começou a pensar criar o seu próprio 
negócio quando percebeu que a sua 
carreira de jogador estava para termi-

nar. Celso, com a ajuda da namorada, hoje 
sua esposa, decidiu dar asas à sua capacidade 
empreendedora e abriu uma agência de viagens 
no centro da cidade de Paredes. “O futebol 
não estava a dar. Já me tinha prejudicado 
nos estudos, mas depois as coisas acabaram 
por não dar nada. Entretanto surgiu a ideia 
de abrir uma agência de viagens”, conta o 
empresário. Associou-se à Halcon Viagens pela 

imagem de confiança que a marca detinha no 
mercado e pelo retorno que lhe podia trazer 
em termos de sustentabilidade financeira. “Na 
altura andei a ver várias agências de viagens 
que operavam em Portugal em sistema fran-
chising, algumas que entretanto até já fecha-
ram. No início foi importante associar-me a 
uma marca como a Halcon Viagens que hoje 
continua a ter um bom nome no mercado. Foi a 
que me deu maior segurança e mais garantias 
de sustentabilidade”, explica Celso Lopes.  

A embarcar num projeto onde a concor-
rência era feroz e nem sempre leal Celso Lopes 
apostou na publicidade para dar a conhecer 
a sua empresa e começar a fidelizar clientes. 
“Procurei no início estar em quase todo o lado 
e apostei muito na publicidade para criar a 
minha carteira de clientes. Hoje os clientes não 
são muito fidelizáveis às marcas, mas aos pre-
ços. O mercado concentra-se muito nos meses 
de junho, julho, agosto e setembro e depois há 

que trabalhar no inverno para conseguir fazer 
algumas reservas para o fim do ano”.

Trabalha com diversos tipos de clientes, 

Celso Lopes – Halcon Viagens Paredes

“Apostei muito
na publicidade

para criar a minha
carteira de clientes”

“Há mais gente
a preferir passar

férias em Portugal”

“O mercado
tem vindo a mudar
de ano para ano”

“Ainda hoje vou mantendo bons clientes”

e amigos. “Quero que todos os meus clientes 
saiam daqui satisfeitos com o produto que 
levam porque só assim é que voltam no ano 
seguinte e já trazem os amigos e familiares. 
É muito importante que sejam os próprios 
clientes a recomendar”.

Em relação aos destinos de férias Celso 
Lopes garante que a quebra no poder de com-
pra leva hoje mais pessoas a passar férias cá 
dentro. “Fala-se muito da crise, mas na hora 
de marcar as férias o português não deixa de 
ir por causa do dinheiro. Nota-se é que há 
mais gente a preferir passar férias em Por-
tugal, porque é mais barato do que ir para 
fora, e que muitos até esperam pelo IRS ou 
pelo subsídio para marcar a viagem”. 

Na sua carreira no futebol jogou em clubes 
como o F. C. Porto, Famalicão, Freamunde e 
Paços de Ferreira. Em 2005 integrou a equi-
pa sénior do União de Paredes, ano em que 
terminou a sua carreira de jogador de futebol 
e se aventurou no mundo dos negócios, ao 
abrir um franchising da Halcon Viagens, em 
Paredes. “Na altura quando abri, com o apoio 
da minha namorada, hoje minha esposa, nem 
fazia ideia do que estava a abrir. Nestes nove 
anos o negócio foi crescendo e ainda hoje vou 
mantendo bons clientes”, sustenta. 

de várias classes sociais e idades. Assume que 
hoje a maioria procura acima de tudo passar 
férias e gastar pouco, mas não deixa de o 
fazer por causa da crise. “Tenho clientes de 
várias faixas etárias e classes económicas. 
Todos são tratados da mesma forma inde-
pendentemente de gastar 200 euros, dois mil 
ou vinte mil O português gosta de passar 
férias e não deixa de o fazer por causa do 
dinheiro”, sublinha. E é esta relação igual 
que mantem com todos que lhe garante que o 
cliente volta e aconselha o serviço a familiares 

Apesar das mudanças no mercado e na 
carteira dos turistas o empresário garante 
que este ano o problema não foi a quebra na 
procura, mas a fraca oferta das operadoras tu-
rísticas. “Este ano houve mais procura, mas 
a oferta foi menor. Isso leva a que os preços 
fiquem mais altos porque nem os operado-
res nem os hotéis necessitam de baixar os 
preços. Grande parte vende ao PVP inicial 
e muitos até aumentam”, sublinha. 

O Algarve é o destino de eleição em 
Portugal. Mas quem procura destinos mais 
paradisíacos as melhores ofertas estão entre 
Republica Dominicana e as Ilhas Espanholas. 
Os preços variam muito, mesmo para quem 
procura promoções na internet. “A maioria 
ainda tem medo de reservar pela internet. 
Os mais jovens já compram, mas às vezes 
pode ser um bocadinho arriscado”. 

Quanto ao futuro Celso Lopes mostra-
-se otimista. Não reclama da situação atual 
do seu mercado, mas acredita que com as 
famílias a recuperar o poder de compra, vai 
conseguir progredir ainda mais. “O mercado 
tem vindo a mudar de ano para ano, mas 
se as coisas se mantiveram não me queixo. 
Acredito que as coisas possam melhorar em 
termos de poder de compra. Sou otimista e 
não tenho medo de trabalhar”. 
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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

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

PUB

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

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

Climatização, Lda.

PUB

É desta maneira, com este 
belíssimo naco de prosa 
saído da pena, ou então 

do teclado de um computador, 
do sempre inspirado e profundo 
escritor, poeta e jornalista, José 
Viale Moutinho, que abre o ex-
celente e muito bem organizado 
catálogo da exposição intitulada 
“A COR E O TEMPO”, do pintor 
Henrique Silva, na Cooperativa 
Árvore, na sua sede na cidade 
do Porto.

Henrique Silva é um caso 
singular no seio das artes plásti-
cas em Portugal. Como homem 
estamos em presença de um 
homem simples, atento e amigo, 
despreconceituado com a sua 
imagem, ouvindo sempre mais 
do que falando, despido de prota-
gonismo mas sempre trabalhador 
incansável e senhor de um eleva-
díssimo grau de cultura.

Como artista, dele afirmou 
Mário Dorminsky:

“É um dos maiores artistas 
plásticos portugueses (…) um 
artista singular e marcante da 
nossa vida cultural no âmbito 
das Artes Plásticas e, até da 
gestão cultural, tendo em conta 
a sua força e determinação que 
colocou na quase totalmente 
sua Bienal de Cerveira (…)”

Os espaços da Árvore, que se 
encontra a comemorar os seus 50 

Pintor Henrique Silva, natural de Paredes, apresenta na
Coop. Árvore, no Porto, exposição de pintura “A Cor e o Tempo”

“A memória é um castelo oculto na cabeça, um castelo onde há portas e gavetas, sobretudo corredores que servem aquele 
labirinto onde frequentes vezes nos perdemos (…)
(…) Para mim, o tema das garrafas é o elogio da água e do vinho e da vida e o tema do estúdio a canção do trabalho (…) 
Quando ia ao seu estúdio, procurava sempre as figurações das suas garrafas e dos seus estúdios, como se pretendesse, como 
a Alice, avançar para o outro lado do espelho, onde decerto iria encontrar o artista na plenitude daquilo que pensa (…) atrás 
de umas lunetas que ficarão numa sua mais que provável casa-museu!”

J. Viale Moutinho

Armando Moreira (Marco)
texto e fotos

O autor do texto escreve de
acordo com a antiga ortografia
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Pintor Henrique Silva, natural de Paredes, apresenta na
Coop. Árvore, no Porto, exposição de pintura “A Cor e o Tempo”

anos de vida, encheram, no passa-
do dia 3 de Julho, de amigos e ad-
miradores para abraçar o artista e 
admirar a sua obra e naturalmente 
testemunhar-lhe quanto o admiram 
pelas suas qualidades, pela sua 
arte, pela sua capacidade dinamiza-
dora, pela sua disponibilidade para 
ouvir, pela sua amizade.

Está de parabéns a Direcção 
da Árvore, particularmente o 
seu dinâmico Presidente. Eng.º 
Amândio Secca, bem assim como 
as Senhoras Comissárias da 
exposição Laura Castro e Laura 
Soutinho, por ter escolhido Hen-
rique Silva, o pintor das cores 
quentes, para assim emoldurar 
o sucesso das comemorações do 
seu aniversário da sua já longa 
vida e simultaneamente homena-
gear este grande vulto da pintura 
portuguesa.

Henrique Silva nasceu em 
Paredes em 1933. Foi Director 
executivo da Árvore-Cooperativa 
de Actividades Artísticas, de 1978 
a 1995, Presidente do Projecto-
Núcleo de Desenvolvimento 
Cultural, Co-Fundador e Director 
da Bienal de Cerveira, de 1995 a 
2007, Director do Museu de Arte 
Contemporânea da Bienal de Cer-
veira, desde 2003. É Director do 
Curso Superior de Artes e Multi-
média da Escola Superior Galla-
ecia, desde 2009. É Co- Fundador 
da Fundação da Bienal de Arte 
de Cerveira, membro do mesmo 
Conselho e Vice-Presidente da Di-
recção. Foi bolseiro da Fundação 
Gulbenkian em Paris de 1961 a 
1963, frequentando a École Supe-
rieur de Beux-Arts de Paris.

Licenciou-se pela Univer-
sitée de Paris V III, em 1977 em 
Artes Plásticas para o Ensino. 
Director Geral e Pedagógico da 
Escola Profissional de Economia 
Social em 1989/91 e 1998/2000, 
participou em seminários e reu-
niões internacionais em Varsóvia- 
1983,Bruxelas-1986, Creta-1987, 
entre outras, sobre políticas de 
desenvolvimento territorial e 
cultural. Expôs em Portugal, Es-
panha, França, Bélgica, Estados 
Unidos, etc. desde 1958, com mais 
de 50 exposições individuais e 
200 exposições colectivas.

(Continua na próxima edição
com entrevista ao pintor)
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E com o dia 31 de julho, chega o último 
dia de trabalho para muitos. Vamos a 
banhos, vamos relaxar, aproveitar para 

rever alguns amigos e familiares e retomamos 
dia 1 de setembro, supostamente cheios de 
energia e com vontade reforçada.

E em setembro cá estaremos para fazer 
o balanço de um ano de um novo mandato 
autárquico, no concelho de Paredes.

As eleições autárquicas realizaram-se 
em setembro de 2013, e por isso é a altura 
ideal para realizar esse mesmo balanço 
autárquico.

Até lá, vamos tentando encontrar fora 
do concelho os espaços de lazer que nos per-
mitem encarar e viver o verdadeiro espírito 
de férias. O concelho de Paredes é hoje um 
espaço sem alma, com a maioria das suas 
ruas sem vida e durante a maior parte dos 
dias parece mais um deserto urbano, cheio de 
edifícios de betão, mas sem pessoas.

Nos dias de hoje, a política cultural nos 
concelhos vizinhos, tem vindo a desempe-
nhar um papel cada vez mais primordial e 
fulcral no desenvolvimento desses concelhos, 
funcionando muitas vezes como o seu princi-
pal factor de afirmação e diferenciação (veja-
-se por exemplo o concelho de Baião). 

Nos concelhos vizinhos assistimos 
ao aparecimento e reforço de uma política 
cultural que visa promover o património 
cultural local, que possibilita o contato com 
uma programação cultural diversificada e 
de qualidade e que potencia o turismo, o 
comércio local, a valorização dos produtos 
locais e regionais, fomentam o emprego e 
preserva os usos e costumes locais, ajudando 
a desenvolver e a fomentar a criação artística 
local, contribuindo assim para a melhoria 
significativa da qualidade de vida dos seus 
habitantes. 

Neste processo, é fundamental dinami-
zar e envolver os agentes locais. O município 

Vamos a banhos 
e vamos esperar

de Paredes, mais uma vez lançou uma nova 
ilusão….Apresentou um programa para 
os jovens, vazio, sem proposta alguma…
mas criou a ilusão do maior investimento 
feito em iniciativas destinadas à juventude 
paredense….

Para tal a autarquia espera que os 
jovens lancem ideias…e depois tenciona 
candidatar as mesmas a fundos comunitários 
para a sua implementação (e ainda dizem 
que as finanças da autarquia estão bem e 
recomendam-se…).

A verdade é que o novo quadro comu-
nitário ainda não está aprovado…e infeliz-
mente com a mudança que vai ocorrer em 
setembro na Comissão Europeia, Portugal 
corre o sério risco de só em meados de mar-
ço de 2015 ter o novo quadro comunitário 
aprovado. Depois de ser aprovado é neces-
sário avançar com os programas específicos 
e depois sim, com as candidaturas, analisar 
as mesmas e esperar pela sua aprovação. Um 
processo lento e burocrático que demorará a 
dar frutos, se é que poderá dar frutos.

A autarquia revelou não ter ideias, 
podia e deveria já ter começado por im-
plementar alguma iniciativas e estimular o 
aparecimento de outras, mas não optou por 
criar um projeto, dar a ilusão de que será 
algo de grandioso e extraordinário, mas que 
possivelmente não dará em nada.

Apelar à criatividade dos jovens de bol-
sos vazios e acenando com milhões incertos 
ou inexistentes, é no mínimo uma falta de 
delicadeza, se não têm nada para oferecer 
por favor não iludam, não enganem.

Felizmente que existem jovens que já 
não acreditam nas utopias deste executivo e 
que atempadamente decidem meter mãos à 
obra e avançam com iniciativas que tendem a 
colocar Paredes no mapa, um exemplo disso 
será o festival Indie Music Fest que se realiza 
em setembro, na vila de Baltar.

"O concelho de Paredes é hoje um espa-
ço sem alma, com a maioria das suas 
ruas sem vida e durante a maior parte 
dos dias parece mais um deserto urba-
no, cheio de edifícios de betão, mas sem 
pessoas."

Para alguns, as férias de verão já che-
garam e estão mesmo a poucos dias 
de terminar. Para a maioria, agosto é 

o mês eleito para retemperar corpo e alma, 
recuperar de um ano de trabalho e, em 
muitos casos, de grandes dificuldades. Uma 
parte significativa dos nossos concidadãos 
está a sofrer o maior flagelo que atingiu os 
portugueses, o desemprego. Pela frente têm 
mais um mês de angústia, de desencanto e 
de dúvidas quanto ao seu futuro.

Mas é também uma altura de serem 
feitos alguns balanços e avaliações do que foi 
a nossa vida autárquica, porque em setembro 
faz um ano que foram realizadas as últimas 
eleições, nas quais foram eleitas as juntas de 
freguesias, a assembleia e o executivo muni-
cipal. Já podemos fazer um balanço, ainda 
que preliminar, deste praticamente primeiro 
ano do atual mandato.

Com a votação do novo orçamento para 
2014 e o fecho de contas de 2013, ficamos 
a saber duas coisas: a dívida aumentou, 
situando-se agora acima dos 100 milhões 
de euros, e que a sua propalada redução 
foi apenas uma miragem. Por obra e graça 
do PAEL, um programa do governo para 
acudir aos autarcas aflitos, a dívida passou 
de curto para longo prazo, uma vez que o 
empréstimo de 19 milhões de euros contraído 
pelo executivo, a pagar a perder de vista, se 
destinou a pagar faturas há muito vencidas. 
Gastou-se, ficou-se a dever, comprometeu-se 
capacidade de investimento futuro e quem 
vier atrás, como diz o povo, que feche a porta. 
Uma gestão autárquica de sucesso!

Outra miragem parece estar a formar-
-se com a tão falada venda do património 
municipal previsto no orçamento para 2014. 
Das dezenas de milhões de euros aí previstos 
como receita extraordinária, ainda nada de 
significativo foi apresentado. E a execução 
já vai a meio.

Dois factos marcaram ainda, na minha 
ótica, a agenda política paredense. A DGAL 
(Direção Geral das Autarquias Locais) noti-
ficou o município que iria proceder a uma 
retenção de 20% das transferências previstas 
do Orçamento Geral do Estado, para dessa 
forma efetuar os pagamentos que a autarquia 
não fez durante o ano de 2012 a vários forne-
cedores, pagamentos a que estava obrigada 
pela Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, e que a mesma autarquia tinha 
jurado respeitar, para em troca receber o 
financiamento do dito PAEL. O valor em dí-
vida podia atingir os 3,1 milhões de euros. 

A autarquia protestou, disse que tinha 
apresentado uma contestação, mas até hoje 
nada se sabe do seu resultado, ou pelo menos 
nada foi tornado público. O outro facto foi o 
chumbo do Tribunal de Contas ao contrato de 
empreitada da chamada “Fábrica de Design 
e Inovação de Paredes”, pois o contrato em 
causa, no valor de mais de 4 milhões de euros, 
estava sujeito, por força de Lei, à fiscalização 
prévia do dito Tribunal, e o mesmo não só 
recusou o visto, como ainda determinou a 
extração de certidão, para instaurar um pro-
cesso destinado a averiguar quem foram os 
responsáveis por este atropelo e a aplicação 
de uma eventual multa, pois esta adjudica-
ção, no mínimo precipitada, pode ainda dar 
azo a uma indeminização ao empreiteiro, que 
poderá chegar a 10% do valor total da obra.

Mas poderia falar de outras coisas, da 
famosa ajuda que foi dada aos comerciantes 
e industriais, com os aumentos das taxas de 
publicidade, que em muitos casos triplica-
vam os valores pagos anteriormente, e que 
após alerta e condenação, por parte da opo-
sição, foram repostos os valores anteriores; 
do novo regulamento dos serviços de águas 
e saneamento, que não só não acatou reco-
mendações da ERSAR (Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos), onde era 
pedida a dispensa de pagamento na ligação 
de alguns ramais e a atribuição de tarifários 
especiais (social e familiar) para garantir a 
acessibilidade e manutenção deste serviço a 
agregados familiares com maiores carências 
económicas, como fomos brindados com um 
aumento significativo do tarifário em 2014, 
que irá ser repetido em 2015. 

Cumpre assim a câmara o objetivo de ter 
Paredes nos primeiros lugares das águas mais 
caras de Portugal. Para fechar, o facto das jun-
tas de freguesia verem as suas competências 
aumentadas, com a atribuição de tarefas até ai 
suportadas pelo município, o que originou um 
aumento muito significativo das suas despesas, 
mantendo-se contudo as verbas transferidas 
nos valores dos anos anteriores.

Como se vê, o PSD está a seguir à risca 
o slogan da sua campanha eleitoral: “Fazer 
bem as coisas certas”.

Contrabalanços
e balanços

“Gastou-se, ficou-se a dever, compro-
meteu-se capacidade de investimento 
futuro e quem vier atrás, como diz o 
Povo, que feche a porta. Uma gestão 
autárquica de sucesso!”



15sexta-feira
1 de agosto de 2014

O PROGRESSO
DE PAREDES

Cristiano Ribeiro
Médico

_________________________________________
cristianoribeir@gmail.com

|Opinião Política|

Joaquim Neves
Engenheiro

__________________________________
joaquimneves.progresso@gmail.com

Ricardo Salgado, o banqueiro, está 
agora em maus lençóis com a justiça 
internacional. E não digo o mesmo 

com a justiça nacional, porque esta há muito 
tempo deixou de julgar os poderosos, nome-
adamente quando estão em causa interesses 
financeiros ou patrimoniais. Faz parte das 
regras lusitanas: os ricos têm “erros” de 
gestão, lapsos de memória, eventuais delitos 
merecedores de perdão; os pobres, esses sim, 
confirmadamente ou não, roubam, cometem 
crimes, e sofrem adequada censura pública 
e moral.  

Ricardo Salgado e uma certa dinastia 
de oligarcas todo-poderosos construíram 
um imenso império económico e financeiro 
partir da promiscuidade cúmplice do poder 
económico com os poderes políticos. Se não 
eram, como afirmado, “os donos disto tudo”, 
muitas vezes o pareciam…com uma aura de 
respeitabilidade, de poder efetivo, de uma 
supremacia quase divina. A sua atividade 
estendia-se a áreas como a saúde, a energia, 
o turismo, as autoestradas, as telecomunica-
ções, muitas vezes em situação de monopólio 
não concorrencial. 

O país era refém acomodado da estraté-
gica de interesses como os de Ricardo Salga-
do, transformado no génio da economia, no 
guru da internacionalização. Citemos o dou-
toramento Honoris Causa que lhe atribuído 
pelo ISEG, em julho de 2013, e as palavras de 
tanta gente ilustre que encontraram, em 2011, 
em Ricardo Salgado um interlocutor avisado 
(e representativo dos bancos portugueses) da 
necessidade de intervenção da Troika estran-
geira em Portugal, bem como das medidas 
de austeridade a implantar. 

O Estado sempre olhou com particular 
desvelo para a família Espírito Santo, per-
mitindo a criação de sociedades offshores 
sediadas em paraísos fiscais para evasão 

fiscal e lavagem de dinheiro, a cegueira 
dos supervisores e reguladores, as fraudes 
contabilísticas, a sonegação de informação, 
os generosos benefícios fiscais, a oferta de 
participações sociais de salvaguarda em 
empresas como a PT. O Estado a “capita-
lizou” e “recapitalizou”, usando dinheiros 
do empréstimo da Troika, aumentando 
indevidamente o património dos principais 
acionistas. Para isso, dezenas de quadros do 
Espírito Santo “navegaram” dos conselhos 
de administração para a máquina da admi-
nistração do Estado. 

O buraco afigura-se gigantesco. A mão 
estende-se dirigida ao Estado pedindo cerca 
de 2,5 mil milhões de euros! O sector finan-
ceiro, dito de referência, provou que sem 
controlo público, não só não cumpre papel 
social de relevo, como constitui factor de 
corrupção, especulação e apropriação de di-
nheiros públicos, cancro de uma democracia 
de qualidade. Para alguns, o que é Espírito 
Santo, Banco e Grupo, é privado no que refere 
a lucros, mas é estatal, de interesse público 
e nacional, quanto é relativo a prejuízos e 
falências. Para o público, tal é inconcebível.

O BES e Ricardo Salgado afundam-se no 
momento mais insólito, quando nos garan-
tem que novas regras de controlo blindam a 
possibilidade de falência de bancos, salva-
guardados os compromissos com os deposi-
tantes. O BES e Ricardo Salgado afundam-se 
no momento mais insólito em que o BES 
também beneficia de financiamentos do BCE 
de mais de 10 milhões de euros a taxa muito 
reduzida de 1%, muito mais favorável do 
que os sectores produtivos. O BES e Ricardo 
Salgado afundam-se no momento mais insó-
lito em que o poder político tudo tem feito 
para aumentar os lucros do capital. Porém… 
eles vivem sempre acima das suas infinitas 
possibilidades.

Acima das suas 
possibilidades…

infinitas!

"O buraco afigura-se gigantesco. A mão 
estende-se dirigida ao Estado pedin-
do cerca de 2,5 mil milhões de euros! 
O sector financeiro, dito de referência, 
provou que sem controlo público, não 
só não cumpre papel social de relevo, 
como constitui factor de corrupção, 
especulação e apropriação de dinheiros 
públicos, cancro de uma democracia de 
qualidade."

Todos os anos, por esta altura, as notícias 
escasseiam porque, como é normal, a 
maior parte dos agentes económicos, 

mas principalmente os políticos entram de 
férias e, consequentemente, o país atravessa 
um mês de relativa calmaria mediática (a 
chamada silly season).

Infelizmente, este agosto de 2014 fugirá 
à regra. Seja pelos submarinos e as respetivas 
contrapartidas, seja pela novela em que está 
transformada a disputa pela liderança do 
PS, seja pela entrada da Guiné Equatorial 
na CPLP, ou mesmo pela crise que o BES 
atravessa, neste mês não faltará matéria nas 
redações.

Começando pela entrada da Guiné 
Equatorial na Comunidade de Países de 
Língua Oficial Portuguesa, parece-me algo 
estranho que um país onde a população fala 
espanhol, mas onde o francês foi declarado 
língua oficial, venha agora fazer parte de 
uma comunidade de países cujo português 
é a sua principal referência comum. O facto 
do presidente deste pequeno país africano 
ser um ditador e haver queixas de atropelos 
aos direitos humanos, apesar de grave, não 
me parece que seja impedimento para fazer 
parte da CPLP pois, como todos sabemos, 
este não é um comportamento exclusivo da 
Guiné Equatorial.

Relativamente aos submarinos, parece- 
-me que se está a tentar esclarecer algo que di-
ficilmente poderá ser esclarecido convenien-
temente, pois já todos percebemos que houve 
algo que não correu bem na negociação e que 
já se perdeu muito tempo a investigar o que 
se calhar está à vista de todos. Segundo se 
sabe, na Alemanha a justiça foi muito lesta a 
resolver esta questão, já existe gente presa e 
até já fizeram um documentário que passou 
em horário nobre na televisão pública. Por 
cá, fazem-se inquéritos e mais inquéritos, 
criam-se comissões atrás de comissões, para 

se chegar ao fim e apresentarem uma mão 
vazia e outra cheia de nada.

Quanto à luta de galos em que está 
transformada a disputa da liderança do PS, 
já não há muito mais a dizer. Vai ser mais 
do mesmo até às tão faladas primárias de 
setembro. Seguro ataca Costa, Costa ataca 
Seguro. Um promete mundos e fundos, o 
outro contra-ataca, dizendo que o opositor 
está a ser irrealista, mas também não se pou-
pa nas promessas. Enfim, só esperemos que 
não destruam o partido, pois apesar de não 
ser o meu, acho que a democracia portuguesa 
precisa de um PS, no mínimo coerente.

Mas, mais grave do que tudo o que disse 
atrás é sem dúvida o que se está a passar com 
o Banco Espírito Santo. Uma instituição que 
até há bem pouco tempo gozava de credibi-
lidade quase ilimitada, tendo sido mesmo 
considerada pelos consumidores como a 
marca de maior confiança em 2013, está 
agora num beco sem saída. Mas o que mais 
me surpreende é mesmo a volatilidade deste 
tipo de opiniões. Como é possível que um 
banco que até bem pouco tempo dava sinais 
de saúde (até em contraciclo com a própria 
economia do país), entrar tão rapidamente 
numa espiral tão negativa?

É simples. Pelo que consegui apurar, 
trata-se de uma sucessão de erros e de más 
tomadas de decisão, que em última instância 
redundaram num buraco 3,1 mil milhões de 
euros (até ver!). E mais surpreendente de 
tudo, grande parte destas operações foram 
feitas com a Troika cá em Portugal. Não 
se compreende como é que ninguém agiu 
mais cedo.

Mas enfim, como disse no início, este 
mês de agosto será quente por estas razões, 
e só me resta desejar umas boas férias a quem 
me lê e esperar que tudo se resolva e que, em 
setembro, tudo esteja a correr melhor.

Boas férias.

Este ano não há 
silly season

“Como é possível que um banco que até 
bem pouco tempo dava sinais de saúde 
(até em contraciclo com a própria eco-
nomia do país), entrar tão rapidamente 
numa espiral tão negativa?”
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Assumiu publicamente 
no final da época que ia 
abandonar a presidência 
do Rebordosa Atlético 
Clube. Ao fim de mais 
de 16 anos a dirigir o 
clube, Joaquim Barbosa 
entendeu que era chega-
da a hora de renovar a 
direção. Na falta de inte-
ressados e na iminência 
de entregar o clube à 
junta de freguesia, Joa-
quim Barbosa foi pres-
sionado a continuar. 
Em entrevista ao jornal 
“O Progresso de Pare-
des” o presidente do 
RAC explica as razões 
da decisão e admite que 
colocou os interesses do 
clube acima dos seus 
interesses pessoais. 

Ausência de um substituto levou Joaquim Barbosa a continuar no RAC 

“Acabei por aceitar apenas
para que o Rebordosa não acabe”

arranjar uma alternativa viável 
para o clube. 

As pessoas que participaram 
nessas reuniões, e tendo em conta 
que estamos mesmo em cima do 
início do campeonato, entenderam 
que também eu devia ser chamado 
a participar. E assim foi. Foi-me 
pedido que assumisse mais uma 
vez a presidência do clube e, jun-
tamente com um grupo de pessoas, 
constituir uma direção que pudesse 
dar seguimento ao trabalho feito 
até agora. 

Sentiu-se pressionado por 
faltarem pouco mais de 15 dias 
para as primeiras competições 

oficiais do campeonato?
Não posso dizer que não, mas 

derivado ao grupo que lá estava e 
a estes amigos que me incentiva-
ram a continuar acabei por aceitar 
apenas para que o Rebordosa não 
acabe. Somos um clube com muita 
história, quase a completar 50 anos 
de existência. 

Mas é uma solução provi-
sória?

A ideia é mantermos esta 
direção durante os próximos dois 
anos, até arranjarmos uma suces-
são à altura. É importante que os 
rebordosenses não fiquem sem 
futebol na sua terra e que o RAC 

não acabe. 
A situação é provisória até se 

encontrarem as pessoas indicadas 
para assegurar a continuidade do 
clube. Vamos ver como as coisas 
correm e o que pode sair daqui. Va-
mos preparar a época como fizemos 
até agora e depois logo se vê. 

Os corpos sociais do clube já 
são conhecidos?

Ainda não está tudo fechado. 
Eu assumi a presidência, o Dr. 
Albano ficou com a tesouraria, o 
Armando Rocha Carneiro assu-
miu a mesa da assembleia, o Dr. 
Alexandre Almeida assumiu o 
conselho fiscal, em substituição 

do Dr. Albano que já ocupava esse 
cargo há mais ou menos 20 anos, e 
o Sr. Abel Silva, ex-comandante dos 
bombeiros voluntários de Rebordo-
sa, assumiu o conselho superior. 

Agora cada um vai tentar, 
dentro dos seus órgãos, arranjar 
gente nova para dinamizar mais a 
estrutura do clube. A assembleia e o 
conselho fiscal já estão constituídos. 
Fica a faltar a parte da direção, onde 
precisamos de ter um volume sig-
nificativo de pessoas. Gostávamos 
de alargar a direção às mulheres, 
porque elas também se interessam 
por futebol e esperamos que haja 
algumas interessadas em fazer 
parte do clube. 

O objetivo de todos foi assegu-
rar a continuidade do Rebordosa. 
É isso que interessa e vamos dar 
o nosso melhor para que o clube 
continue a existir. 

“É importante que 
os rebordosenses 

não fiquem
sem futebol”
Sente que as pessoas estão 

desmotivadas para assumir essa 
responsabilidade?

Talvez até tenha havido em 
parte alguma culpa minha porque 
durante todos estes anos em que 
estive na presidência não conseguir 
abrir mais o clube à comunidade. 
Talvez tenha sido um erro, e não 
tenho problema em assumi-lo, 
ter fechado um pouco o clube 
à população. Mas isso também 
aconteceu porque atravessávamos 
uma fase com alguns problemas 
financeiros. 

Cheguei a convidar algumas 
pessoas, algumas aceitaram e 
outras acabaram por não assumir, 
mas talvez devesse ter feito mais 
pressão. Mas já nesta parte final da 
época que fizemos com a formação, 
vi da parte dos pais dos miúdos 
maior entreajuda. E isso fez-me ver 
que se tentarmos mostrar às pesso-
as como é que isto funciona talvez 
existam interessados em ajudar. 

Hoje, em termos financeiros 
o clube já respira. Agora vamos 
concentrar-nos em passar para fora 
aquilo que eu não consegui. Atrair 
mais as pessoas para participar e 

Helena Nunes|texto/foto

Após terminar a época, 
afirmou, mais do que uma 
vez, que tinha chegado a 

hora de deixar a direção do RAC, 
mas em pouco tempo mudou de 
ideias. Porquê?

Acontece que depois de ter dito 
que queria sair e depois de tudo o que 
se passou nas assembleias, o destino 
do clube ficou entre o presidente 
do conselho superior e o presidente 
da mesa da assembleia. Os dois 
tentaram encontrar um sucessor 
e eu também fiz várias tentativas 
nesse sentido, mas infelizmente não 
conseguimos. 

Depois das várias assembleias 
e de várias soluções apresentadas 
para encontrar o meu sucessor o 
presidente da assembleia, Aurélio 
Dias, que na ausência do Sr. Mário 
Martins e do 1.º secretário Amândio 
Ribeiro, decidiu, na ausência de in-
teressados, entregar o clube à junta 
de freguesia. 

 Fizeram-se várias reuniões 
com a junta, onde vários elementos 
do clube e outros rebordosenses 
estiveram presentes, entre eles o 
Sr. Domingos Barros, para tentar 
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organizar melhor as coisas inter-
namente. 

Liderar qualquer departamen-
to do clube não é assim tão difícil, 
é apenas preciso tempo e algum 
trabalho para assumir as coisas. E 
posso garantir que quando deixar 
o clube vou estar sempre disponí-
vel para ajudar no que for preciso, 
porque quando se gosta da terra e 
do futebol não se consegue deixar 
as coisas de repente. 

Já estão a preparar a próxima 
época com o grupo de trabalho 
completo?

Já começamos a trabalhar com 
alguns dos jogadores da época 
passada. Temos muitos jovens de 
Rebordosa da nossa formação que 
também integram o grupo, faltam 
apenas alguns complementos para 
estar tudo fechado. Já começamos 
a treinar há duas semanas e só nos 
faltam um ou dois jogadores para 
completar o plantel. 

“O objetivo
de todos foi
assegurar a

continuidade
do Rebordosa”

Optaram por renovar com a 
maior parte dos jogadores?

Sim, a maioria ficou e por isso 
tivemos apenas de fazer quatro 
contratações. Vamos fazer uma 
época tranquila, até porque a equi-
pa técnica se mantem. 

O balanço positivo dos re-
sultados desportivos desde a 
mudança da equipa técnica foi 
importante para a continuidade do 
Tonanha como treinador? 

Quando fomos buscar o To-
nanha queríamos aproveitar a sua 
experiência com a formação das 
camadas jovens do Freamunde e 
também a sua experiência como 
jogador. Tínhamos uma equipa 
muito jovem, com uma média de 
idades na ordem dos 23 anos. Ele 
já estava habituado a trabalhar 
com jovens e os seus métodos de 
trabalho eram diferentes. Por isso, 
desde que o Tonanha chegou ao Re-
bordosa os resultados começaram 
a melhorar. 

Se tivéssemos feito as primei-
ras 10 ou 12 jornadas do campeona-
to com o Tonanha, tendo em conta 
a média de pontos que fizemos nos 
restantes jogos, tínhamos tirado o 
terceiro ou o quarto lugar. 

Face aos resultados positivos 
entendemos que a continuidade 
do Tonanha era fundamental. Ele 
já conhece todos os jogadores, sabe 
aquilo que o clube procura e por 
isso vai dar continuidade ao tra-
balho que começou. Ainda estamos 
a ver se financeiramente é possível 
contratar mais dois reforços para 
equilibrar o plantel, mas já está 
tudo em andamento e da melhor 
forma possível. 

Qual é o orçamento da equi-
pa na próxima época?

No ano passado o orçamento 
final do clube, incluindo as despe-
sas com as camadas jovens, rondou 
os 130 mil euros e vamos tentar 
manter estes números até porque 
na época passada o Rebordosa 

manteve o equilíbrio financeiro e 
queremos continuar nesse senti-
do. Naturalmente que se o clube 
perspetivar a subida, cá estaremos 
para tentar arranjar fundos para 
sustentar esse objetivo. 

“O primeiro
objetivo e o mais

importante
é assegurar

a manutenção”
Quais são os objetivos do 

Rebordosa na próxima época? 
O primeiro objetivo e o mais 

importante é assegurar a manu-
tenção. Não podemos ter para já 
objetivos mais ambiciosos porque 
não sabemos como é que o grupo 
vai começar o campeonato. Vamos 
esperar e ver como as coisas correm 
e como os jogadores vão reagir nas 
primeiras jornadas. 

É importante manter uma 
chama acesa e sonhar mais alto até 
para tentar ir o mais longe possível, 
mas o nosso principal objetivo é 
sempre a manutenção. Vamos estar 
atentos ao trabalho dos jogadores e 
se for necessário arranjar formas de 
apoiar a equipa e ajudá-la a alcan-
çar objetivos maiores. 

Tem dito muitas vezes que 
a maioria dos sócios não está pre-
sente nos momentos mais impor-
tantes. Espera que seja diferente 
esta época?

Sem dúvida. Estarmos abertos 
à comunidade ajuda a que as pesso-
as se sintam mais próximas do clu-
be e sejam elas também a decidir e a 
ajudar. É claro que se começarmos 
bem o campeonato será uma força 
extra para que as pessoas venham 
assistir aos jogos.  

Os resultados são muito impor-
tantes para a motivação dos adeptos. 
Ainda há adeptos que gostam do 
clube e que aparecem nos bons e 
maus momentos, mas o futebol vive 
de resultados e os sócios sentem-se 
mais motivados para apoiar quando 
as equipas ganham. 

O Rebordosa tem um volume 
de sócios razoável, mas não à me-
dida da freguesia. Se a cidade tem 
12 mil habitantes o clube deveria 
ter pelo menos dois mil sócios. Se 
assim fosse poderíamos ter uma 
equipa melhor. 

Esta época para além do Re-
bordosa, do Aliados de Lordelo e 
do União de Paredes o Aliança de 
Gandra subiu de divisão e tam-
bém vai competir no campeonato 
nacional de elite. Avizinham-se 
embates aguerridos entre as qua-
tro equipas do concelho?

Espero que sim. Desde já dou 
os parabéns ao Aliança de Gandra 
pela subida de divisão. Quanto 
mais equipas do concelho estive-
rem a competir juntas, melhor é 
para a nossa terra e só gostava que 
estivéssemos todos a jogar no cam-
peonato nacional de seniores. 

Ter as quatro equipas do conce-
lho a competir no mesmo campeona-
to vai ser bom, mas dentro de campo 
vamos lutar todos pela vitória, cada 
um pela sua equipa. Nós vamos dar o 
nosso melhor e não queremos perder 
com nenhum deles e certamente eles 
também não. 

O paredense Carlos 
Ribeiro é um dos nove 
ciclistas escolhidos para 
envergar a camisola da 
seleção nacional na 76.ª 
Volta a Portugal em bi-
cicleta, que começou no 
passado dia 30 de julho 
e termina a 10 de agosto. 

A academia de patina-
gem artística da Casa 
do Benfica em Paredes 
conquistou dois pódios 
no campeonato nacional 
de séniores, que se reali-
zou em Cuba, distrito de 
Beja, nos dias 19 e 20 de 
julho. 

Mais um título para a 
academia de patinagem 
artística da Casa do Ben-

fica em Paredes, desta vez no 
campeonato nacional de patinagem 
livre juvenis e seniores, que decor-
reu no município de Cuba, distrito 
de Beja. 

Na competição organizada 
pela Federação de Patinagem 
de Portugal e a associação de 
patinagem do Alentejo/Algarve 
estiveram presentes 73 patinadores 
em representação de 43 clubes de 
patinagem. 

A academia de patinagem 
artística da Casa do Benfica em Pa-
redes esteve em destaque nesta que 
é uma das provas mais importantes 
da modalidade em território nacio-
nal, ao conquistar dois pódios, um 
individual e outro no coletivo. 

No escalão de seniores a atleta 
Diana Ferreira conquistou o 2.º lu-
gar na categoria de patinagem livre, 
no seu escalão, onde venceu Caro-
lina Andrade do Clube Recreativo 
dos Leões de Porto Salvo, tendo 
terminado no 3.º lugar do pódio a 

atleta Maria Sousa, da Juventude 
pacense. 

Para além do pódio individu-
al conquistado pela atleta Diana 
Ferreira, que trouxe para casa a 
medalha da prata atribuída no seu 
escalão, a academia de patinagem 
artística da Casa do Benfica em 
Paredes conquistou ainda o melhor 
resultado por equipas, subindo as-
sim ao primeiro lugar do pódio dos 
clubes. A juventude pacense con-
quistou o segundo lugar e o CRL 
Porto Salvo a medalha de bronze 
na classificação por equipas. 

Destaque ainda para a classi-
ficação de Maria Vila Pouca, atleta 
da academia de patinagem artística 
da Casa do Benfica em Paredes, que 
terminou em 4.º lugar na prova de 
patinagem livre, escalão sénior.

Patinagem Artística da Casa do Benfica em Paredes

Dois pódios no campeonato 
nacional de seniores

Paredense na 76.ª Volta a Portugal em bicicleta

Carlos Ribeiro enverga a
camisola da seleção nacional

confiança do selecionador José 
Poeira. Especialista em etapas de 
contrarrelógio o jovem paredenses 
espera estar a bom nível para ven-
cer na sua especialidade e “chamar 
a atenção de algum treinador de 
uma equipa profissional”. 

Carlos Ribeiro é natural de 
Lordelo, Paredes, e já ganhou 
duas etapas da Volta a Portugal ao 
Futuro, que se disputou entre os 
dias 17 e 20 de julho, competição 
onde arrecadou também a camisola 
vermelha dos pontos.

Esta é a quarta participação 
da seleção portuguesa na Volta 
a Portugal. A presença da jovem 
equipa tem por objetivos dar opor-
tunidade a corredores que, pelos 
mais variados motivos, ainda não 
conseguiram alcançar o profissio-
nalismo. 

Na anterior edição da pro-
va em que a seleção portuguesa 

participou, em 2012, dos nove 
corredores que integraram o grupo, 
oito conseguiram dar o salto para 
as equipas profissionais.

Para além de Carlos Ribeiro 
os colegas de equipa Joaquim Sil-
va, natural de Galegos, Penafiel e 
Hugo Vaz, também envergam a ca-
misola da seleção. Para além deles 
também David Rodrigues, Rúbem 
Guerreiro e Samuel Magalhães 
(Liberty Seguros/Feira/KTM), José 
Gonçalves (La Pomme Marseille), 
Nuno Almeida (CC José Maria 
Nicolau) e Nuno Meireles (Maia/
bicicletas Andrade) completam o 
plantel de ciclistas da seleção nesta 
edição da Volta a Portugal. 

O pelotão da prova já está na 
estrada, desde o dia 30 de julho, 
com um prólogo por equipas 
disputado em Fafe. A 76.ª edição 
da Volta a Portugal em bicicleta 
termina no dia 10 deste mês. 

Helena Nunes

O corredor da Anicolor é um 
dos jovens que integra a 
equipa portuguesa com-

posta por cinco sub-23 e quatro 
corredores de elite, com apenas 
um corredor de uma equipa con-
tinental. 

O jovem, que completa 22 
anos este mês, mostrou-se feliz 
pela convocatória e agradeceu a 
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Freguesia
de Baltar (II)

Serafim Martins Pereira. Sendo natural 
de Baltar, Paredes, residia na freguesia 
de Duas Igrejas, também deste conce-

lho, aquando da sua incorporação no Corpo 
Expedicionário Português. Era filho de An-
tónio Martins e de Emília Pereira. Foi mobili-
zado pelo Regimento de Infantaria n.º 32, 3.ª 
Companhia, 1.º Batalhão, ostentava a placa 
de identificação n.º 21959 e detinha o posto 
de 2.º Cabo (nº324). Embarca para França a 
14 de Julho de 1917. Três meses depois, a 23 
de Outubro, é punido pelo comandante do 4º 
Depósito de Infantaria com três dias de de-

mais concretamente no Stade du Matin, hoje 
designado Stade Yves-du-Manoir, um recinto 
que depois da guerra foi palco dos Jogos 
Olímpicos de Verão, em 1924, e da final do 
Campeonato do Mundo de Futebol, em 1938. 
Doze dias depois, Serafim Pereira faz-se de 
novo presente na sua unidade. Encontrava-se 
na Escola do CEP quando, a 4 de Fevereiro 
de 1919, fora colocado na 4.ª Companhia do 
Batalhão de Infantaria 12. Pouco tempo lá 
esteve de resto, tendo requerido passagem 
para Infantaria 35 no dia 6 do mês seguinte. 
No dia 29 de Março baixa ao Hospital, ten-
do recebido alta e fazendo-se presente na 
unidade a 3 de Abril. No dia 25 é castigado 
pelo comandante com 15 dias de punição 
disciplinar. Motivo: ter censurado uma or-
dem de serviço dada pelo oficial durante a 

mento de Infantaria n.º 32, 3.ª Companhia, 1.º 
Batalhão, ostentando a placa identificativa n.º 
21946 e detendo o posto de Corneteiro (n.º 
310). Embarcou em Lisboa no dia 14 de Julho 
de 1917. Doze dias depois, já em França, baixa 
ao hospital n.º 26, tendo alta a 11 de Agosto. 
No dia 13 baixa novamente ao hospital, até 
que a 7 de Outubro é julgado «incapaz de todo 
o serviço». É evacuado para o hospital n.º 3 a 
13 de Novembro, recebendo alta a 16. Segue 
para o porto de Cherbourg a 25 de Fevereiro 
de 1918, embarca a 7 de Março a bordo do 
navio Glenghorm N. H. e chega a Lisboa três 
dias depois. Casou 2.ª vez com Silvina Moreira 
de Sousa, natural de Baltar, em 1961, e faleceu 
quatro anos depois, no dia 1 de Setembro.

Joaquim Pinto. Nasceu no lugar da 
Feira, Baltar, no dia 8 de Julho de 1893. Era 
filho de José Pinto, pedreiro de profissão e 
de Margarida de Jesus, ocupada no governo 
de casa. Foi mobilizado pelo Regimento de 
Infantaria 32, 1.º Batalhão, ostentando a placa 
de identificação n.º 21482 e detendo o posto 
de soldado (n.º 528). Em França, no dia 23 de 
Agosto de 1917, é colocado na 12.ª Compa-
nhia do Batalhão de Infantaria 12, onde fica 
com o n.º 515. Esta divisão ficara inicialmente 
instalada no subsector de Fauquissart, com 
funções de defesa da 1.ª linha. Em Janeiro 
de 1918, o batalhão encontrava-se já no 
subsector II de Neuve-Chapelle. É aí que, 
no dia 20, sofre um forte bombardeamento 
inimigo. Do ataque resultam sete baixas, das 
quais um morto, seis gaseados e um soldado 
«com um ataque de nervos». Nos meses se-
guintes, a divisão permanece nas trincheiras 
de Neuve-Chapelle, registando-se entretanto 
alguns combates e a captura de patrulhas 
inimigas. Na madrugada do dia 9 de Abril 
dá-se o famoso e trágico recontro de «La 

Lys», a batalha que mais baixas causou entre 
as tropas portuguesas. O B.I. 15 encontrava-
-se na altura de reserva à 2.ª Divisão. Às 
6h15m recebe ordens para guarnecer duas 
companhias em Pont du Hem, La Flinque 
e na esquina da Linha das Aldeias, estando 
a reserva em Le Drumez a cargo de outras 
duas companhias (Martins, D., 1995). Embora 
tomando parte directamente nas operações, 
Joaquim Pinto não ficara entre as muitas 
vítimas e prisioneiros que resultaram desta 
memorável e fatídica batalha. No dia 30 de 
Junho seguinte é disciplinado pelo coman-
dante da companhia com pena de oito dias 
de detenção. Motivo: ter saído da formatura 
do rancho (alimentação) sem autorização. A 
21 de Janeiro de 1919, Joaquim Pinto entra 
no gozo de dez dias de licença. No dia 13 de 
Fevereiro baixa ao hospital n.º 8, tendo alta 
cinco dias depois. No dia 26 do mesmo mês é 
condecorado com a Medalha Comemorativa 
da Expedição à França. Casou com Maria da 
Conceição Ferraz em 1921. Faleceu, com 78 
anos de idade, no dia 13 de Janeiro de 1972.    

Nota:
O autor escreve segundo a antiga ortografia.

tenção. Motivo: ter acendido lume no acam-
pamento e não ter feito a sua apresentação ao 
comandante quando lhe fora ordenado. A 12 
de Maio do ano seguinte é promovido a 1.º 
Cabo. A 6 de Julho parte para Paris, a fim de 
tomar parte nas «provas desportivas de Co-
lombes», como consta da sua ficha individual 
do CEP. Neste evento, localmente designado 
«Fête sportive américaine» ou «Meeting 
sportif franco-américaine», as tropas aliadas 
concorriam entre si em modalidades diversi-
ficadas e que iam desde o atletismo ao jogo-                                                                                        
-da-corda (ver fotos). As provas realizavam-se 
em Colombes, arredores da capital francesa, 

execução de trabalhos, censura esta «feita em 
voz bastante alta de forma a ser ouvida pelo 
mesmo oficial», lê-se na sua ficha. No dia 
22 de Junho de 1919 inicia o seu regresso a 
Portugal, embarcando no N.W. Miller junta-
mente com todo o 5.º Batalhão. Desembarca 
em Lisboa três dias depois.

Álvaro Moreira. Nasceu no lugar da 
Feira, Baltar, a 9 de Setembro de 1889. Era filho 
de Rosa Moreira, exposta da roda de Penafiel. 
À data de incorporação no CEP (1917) era 
casado com Maria da Glória Moreira, também 
natural de Baltar, filha de José Luís de Almeida 
e de Ana Moreira. Foi mobilizado pelo Regi-
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O campeonato nacional d’elite 2014/2015 arrancou no dia 31 de agosto e com uma novidade: para além do União de Paredes, o Rebordo-
sa Atlético Clube e Aliados de Lordelo também o Aliança de Gandra compete neste campeonato. 

1.ª jornada (31 agosto)
Padroense – Aliança de Gandra
Serzedo – Aliados de Lordelo
S. Martinho – União de Paredes
Rebordosa - Candal

2.ª jornada (7 setembro)
Gandra – Perafita
Aliados de Lordelo – S. Martinho
U. Paredes – Valonguense
Vila Meã – Rebordosa

3.ª jornada (14 setembro)
Valonguense – Aliados de Lordelo
Aliança de Gandra – Rio Tinto
Rebordosa – U. Paredes

4.ª jornada (21 setembro)
Candal – Aliança de Gandra
Aliados de Lordelo – Rebordosa
U. Paredes – Gens

5.ª jornada (28 setembro)
Aliança de Gandra – Vila Meã
Gens – Aliados de Lordelo
Padroense – U. Paredes
Rebordosa – Valadares Gaia

6.ª jornada (5 outubro)
Aliados de Lordelo – Padroense
U. Paredes – Aliança de Gandra
Leça – Rebordosa

Quatro equipas do concelho disputam o campeonato nacional d’elite 2014/2015

Rebordosa e U. Paredes defrontam-se
na 3.ª jornada do campeonato

O calendário dos jogos, época 2014/2015, 
campeonato d’elite pro-nacional: 

São quatro equipas do concelho a inteirar 
um conjunto de 20 que competem no 
campeonato nacional d’elite na época 

2014/2015. Para além do União de Paredes, 
o Rebordosa e o Aliados de Lordelo, também 
o Aliança de Gandra joga este ano no cam-
peonato nacional. 

A Associação de Futebol do Porto di-

vulgou, no passado dia 28, o calendário dos 
jogos: logo na 3.ª jornada o Rebordosa e o 
União de Paredes defrontam-se. Na jornada 
seguinte o Rebordosa volta a ter um teste 
de fogo com o Aliados de Lordelo. Na sexta 
jornada, o Aliança tem o seu primeiro dérbi 
com o U. de Paredes. 

7.ª jornada (12 outubro)
Aliança de Gandra – Aliados de Lordelo
Rio Tinto – U. Paredes
Rebordosa – Grijó

8.ª jornada (19 outubro)
Aliados de Lordelo – Rio Tinto
Valadares Gaia – Aliança de Gandra
U. Paredes – Candal
Oliv. Douro Rebordosa

9.ª jornada (26 outubro)
Candal – Aliados de Lordelo
Aliança de Gandra – Leça
Vila Meã – U. Paredes
Rebordosa – Lixa

10.ª jornada (9 novembro)
Aliados de Lordelo – Vila Meã
Grijó – Aliança de Gandra
U. Paredes – Perafita
Varzim B – Rebordosa

11.ª jornada (16 novembro)
U. Paredes – Aliados de Lordelo
Aliança de Gandra – Oli. Douro
Rebordosa – S Pedro Cova

12.ª jornada (23 novembro)
Aliados de Lordelo – Perafita 
Valadares Gaia – U. Paredes 
Lixa – Aliança de Gandra
Serzedo – Rebordosa

13.ª jornada (30 novembro)
Aliados de Lordelo – Valadares Gaia
U. Paredes – Leça
Aliança de Gandra – Varzim B
Rebordosa – S. Martinho

14.ª jornada (7 dezembro)
Leça – Aliados de Lordelo
Grijó – U. Paredes
S Pedro Cova – Aliança de Gandra
Valonguense – Rebordosa

15.ª jornada (14 dezembro)
Aliados de Lordelo Grijó
Aliança de Gandra – Serzedo 
U. Paredes – Oli. Douro
Perafita – Rebordosa

16.ª jornada (21 dezembro)
Oli. Douro – Aliados de Lordelo
S. Martinho – Aliança de Gandra
Lixa – U. Paredes 
Rebordosa – Gens

17.ª jornada (4 janeiro 2015)
Aliados de Lordelo – Lixa
Aliança de Gandra – Valonguense
U. Paredes – Varzim B
Padroense – Rebordosa

18.ª jornada (11 janeiro)
Varzim B – Aliados de Lordelo
Rebordosa – Aliança de Gandra
S. Pedro Cova – U. Paredes

19.ª jornada (18 janeiro)
Aliados de Lordelo – S. Pedro Cova
U. Paredes – Serzedo
Aliança de Gandra – Gens
Rio Tinto – Rebordosa

20.ª jornada (25 janeiro)
Aliança de Gandra – Padroense 
Candal – Rebordosa
U. Paredes – S. Martinho
Aliados de Lordelo – Serzedo   

21.ª jornada (1 fevereiro)
Perafita – Aliança de Gandra
Rebordosa – Vila Meã
Valonguense – U. Paredes
´S. Martinho – Aliados de Lordelo

22.ª jornada (8 fevereiro)
Rio Tinto – Aliança de Gandra
U. Paredes – Rebordosa
Aliados de Lordelo – Valonguense

23.ª jornada (15 fevereiro)
Aliança de Gandra – Candal
Gens – U. Paredes
Rebordosa – Aliados de Lordelo

24.ª jornada (22 fevereiro)
Vila Meã – Aliança de Gandra
U. Paredes – Padroense
Aliados de Lordelo – Gens
Valadares Gaia – Rebordosa

25.ª jornada (1 março)
Aliança de Gandra – U. Paredes
Padroense – Aliados de Lordelo
Rebordosa – Leça

26.ª jornada (8 março)
U. Paredes – Rio Tinto
Aliados de Lordelo – Aliança de Gandra
Grijó – Rebordosa

27.ª jornada (15 março)
Candal – U. Paredes
Rio Tinto – Aliados de Lordelo
Aliança de Gandra – Valadares Gaia
Rebordosa – Oli. Douro

28.ª jornada (22 março)
U. Paredes – Vila Meã
Aliados de Lordelo – Candal
Leça – Aliança de Gandra
Lixa – Rebordosa

29.ª jornada (29 março)
Perafita – U. Paredes
Vila Meã – Aliados de Lordelo
Aliança de Gandra – Grijó
Rebordosa – varzim B

30.ª jornada (12 abril)
Aliados de Lordelo – U. Paredes
Oli. Douro – Aliança de Gandra
S. Pedro Cova – Rebordosa

31.ª jornada (19 abril)
Perafita – Aliados de Lordelo
U. Paredes – Valadares Gaia
Aliança de Gandra – Lixa
Rebordosa – Serzedo

32.ª jornada (26 abril)
Valadares Gaia – Aliados de Lordelo
Leça – U. Paredes
Varzim B – Aliança de Gandra 
S. Martinho – Rebordosa

33.ª jornada (3 maio)
Aliados de Lordelo – Leça
U. Paredes – Grijó
Aliança Gandra – S. Pedro Cova
Rebordosa – Valonguense

34.ª jornada (10 maio)
Grijó – Aliados de Lordelo
Oli. Douro – U. Paredes
Serzedo – Aliança Gandra
Rebordosa – Perafita

35.º jornada (24 maio)
Aliados de Lordelo – Oli. Douro
U. Paredes – Lixa
Aliança de Gandra – S. Martinho
Gens – Rebordosa

36.ª jornada (31 maio)
Lixa – Aliados de Lordelo
Varzim B – U. Paredes
Valonguense – Aliança de Gandra
Rebordosa – Padroense

37.ª jornada (7 junho)
Aliados de Lordelo – Varzim B
U. Paredes – S Pedro Cova
Aliança de Gandra – Rebordosa

38.ª jornada (14 junho)
S. Pedro Cova – Aliados de Lordelo
Serzedo – U. Paredes
Rebordosa – Rio Tinto
Gens – Aliança de Gandra
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Nos negócios como em todas as áreas da vida, a ética 
é um valor fundamental e que deve ser defendido 
por todos. Nos negócios a ética é também cada vez 

mais um fator de sucesso, não só para as empresas como 
para a economia como um todo. Ao contrário daquela ima-
gem que muitas vezes se tenta passar, a vida empresarial 
não pode ser uma selva em que se safa quem poder.

A ética, a adoção de comportamentos corretos e 
responsáveis, independentemente de os mesmos serem 
protegidos ou não pela lei, são uma necessidade cada vez 
maior no mundo dos negócios. Quando esses negócios 
são de áreas sensíveis para a sociedade, como a banca, a 
adoção de comportamentos éticos é imprescindível, sob 
pena de se colocar em risco a própria economia.

Veja-se o exemplo recente do BES. Muito do que 
está em causa tem a ver com a falta de ética e de in-
dependência entre o banco e muitas outras empresas 
ligadas ao grupo BES. Todos nós sabemos que quando 
uma PME se dirige ao BES ou a qualquer outro banco 
nacional e solicita um financiamento, por muito pequeno 
que seja, os bancos exigem não só garantias da própria 
empresa, como garantias pessoais dos sócios das em-
presas, vulgarmente conhecidas por avales, e muitas 
vezes até exigem garantias reais. Agora, quando se trata 
de emprestar dinheiro a empresas do próprio grupo, 
verifica-se que os bancos, como aconteceu agora com 
o BES, não só não são rigorosos na análise e avaliação 
da concessão desses empréstimos, como não exigem 
garantias aos principais accionistas, que são eles pró-
prios, como acontece nos empréstimos às PME. E quando 

Recebi há pouco uma cópia de «Sub-
sídios Genealógicos sobre os Pece-
gueiros» da autoria do padre João 

Dias Rezende Filho. Trata-se de um tra-
balho publicado na Revista da Associação 
Brasileira de Pesquisadores de História e 
Genealogia, de Julho de 2011, onde ocupa 
44 páginas.

Na abertura dos seus subsídios diz o 
reverendo autor – “A Genealogia, cada vez 
mais, é reconhecida como ciência. Ela tem 
o importantíssimo papel de revelar modos 
de configuração e compreensão da organi-
zação do corpo social. Tendo em vista que 
a família é um dos grupos sociais básicos e 
de grande significação que formam a socie-
dade, sendo uma das primeiras instituições, 
se não a primeira, a influenciar as pessoas, é 
necessário estudá-la e conhecê-la para que 
se possa bem compreender as questões so-
ciais. Ainda que, atualmente, não se tenha, 
em todos os casos, o mesmo modelo de fa-
mília patriarcal, ou ainda o modelo conjugal 
de família, com pai, mãe e filhos, mas uma 
variedade de modos de estruturação e or-
ganização familiar, esta antiqüíssima insti-
tuição guarda muita relevância nos estudos 
históricos e sociológicos.”

Ora aqui está uma síntese do âmbito e 
do objecto de uma genealogia. 

Vem a talho de foice referir que se fa-
zem genealogias há milhares de anos. São 
sobejamente conhecidas as genealogias de 
Jesus Cristo: 

1 – São Mateus começa assim o seu Evan-
gelho ‘Genealogia de Jesus Cristo, filho de Da-
vid, filho de Abraão’. Divide-a em três partes 
com catorze gerações cada uma, até José, esposo 
de Maria. [1:1–17].

2 – São Lucas inclui a ‘Genealogia do Se-

nhor’ no capítulo terceiro: ‘Ao iniciar o Seu mi-
nistério, Jesus tinha cerca de trinta anos, sendo 
filho, como se supunha de José, filho de Heli […] 
filho de Adão, filho de Deus’. [3:23–38].

Do Portugal medieval chegaram até 
nós os ‘Livros de Linhagens’ escritos para ‘sa-
berem os homens fidalgos de Portugal de 
qual linhagem vêm’ e que foram publicados 
por Alexandre Herculano nos Portugaliae 
Monumenta Historica, no volume designado 
por Scriptores.

Depois temos a Pedatura Lusitana: 
nobiliário de famílias de Portugal, por Cris-
tóvão Alão de Morais, outro Nobiliário de 
famílias de Portugal, por Felgueiras Gaio 
e actualmente os Carvalhos de Basto, com 
uma dezena de volumes.

O autor dos ‘Subsídios Genealógicos 
sobre os Pecegueiros’, o padre João, iniciou 
os estudos eclesiásticos no seminário de Ala-
goas – arquidiocese de Maceió, onde ponti-
ficava Dom José Carlos Melo, primo de sua 
avó materna. Foi ordenado a 7 de Setembro 
de 2013, por Dom José Belisário da Silva, 
O.F.M. e incardinado na Arquidiocese de 
São Luís do Maranhão, sendo actualmente 
Administrador Paroquial na Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida – Vila São Luís, na 
forania de São Losé do Ribamar. [Forania 
equivale a arciprestado ou vigararia].

É Bacharel em Direito pelo Centro Uni-
versitário do Maranhão e em Teologia pelo 
IESMA (Instituto de Estudos Superiores do 
Maranhão). Membro efectivo da Associa-
ção Brasileira de Pesquisadores de História 
e Genealogia (ASBRAP), com sede em São 
Paulo. Sócio colaborador do Colégio Brasi-
leiro de Genealogia (CBG), com sede no Rio 
de Janeiro. Conselheiro e vice-representante 
do Instituto Cultural Dona Isabel I, a Re-
dentora (IDII), com sede no Rio de Janeiro. 
Sócio da Confraria dos Bibliófilos do Brasil 
(CBB), com sede em Brasília, DF. 

O seu estudo divide-se em duas par-
tes: os descendentes de Manoel Coelho 
Pecegueiro que nasceu na freguesia de São 
Miguel de Baltar, e os descendentes de João 
Lopes Pecegueiro que era natural da fregue-
sia de São Mamede de Valongo.

Aquele Manuel Coelho Pessegueiro 
nasceu em 1807 era “filho legitimo de João 
Bernardo do lugar do Sageal e de Maria Co-
elha de Oliveira do lugar de Alem do Rio”, 
foi buscar o ‘Coelho Pessegueiro’ ao avô 
materno que ainda não era ‘Pessegueiro’ 
quando casou a 21 de Junho de 1744.

Casou em Santa Maria de Duas Igrejas 
(Nossa Senhora do Ó), Paredes, a 4 de No-
vembro de 1851, com D. Delfina Carolina 
Leal, viveram em Baltar onde tiveram cinco 

filhos, sendo terceiro Manuel Coelho Pesse-
gueiro Júnior, que requereu passaporte para 
o Maranhão a 3 de Janeiro de 1885, onde ca-
sou a 26 de Setembro de 1885.

Sua descendência brasileira, no Ma-
ranhão, até à actualidade, vem no estudo 
que estamos a referir e que, em números, se 
pode resumir assim: 5 filhos, 4 netos, 5 bis-
netos, 9 trinetos e 1 tetraneto.

Eis a linha directa de Baltar ao autor 
dos subsídios genealógicos: Manoel Coelho 
Pessegueiro Júnior casou com D. Corina de 
Jesus e Silva, foram pais de Childeberto Silva 
Pessegueiro que casou com D. Berta Júlia 
Morais Correia, foram pais de Mário Correia 
Pessegueiro que casou com D. Tamar Pires 
Barbosa, foram pais de D. Rita de Cássia 
Barbosa Pessegueiro que casou com João 
Dias Resende e foram pais do padre João 
Dias Resende Filho.

A Maria Coelho de Oliveira teve sete 
irmãos ‘Pessegueiro’ com larga descendên-
cia em Baltar e arredores, de entre os quais é 
justo destacar Monsenhor Francisco Morei-
ra das Neves.

O João Lopes Pessegueiro de Valongo, 
era oriundo dos ‘Lopes Pessegueiros’ do sé-
culo XVII e seu filho Manuel Lopes Pesse-
gueiro foi a origem do ramo assaz frondoso 
dos ‘Pessegueiros’ do Rio de Janeiro. 

Nestes subsídios genealógicos o autor 
não se limita a registar os elementos de cada 
geração: sempre que se justifica junta-lhe os 
elementos biográficos que julga necessários 
para fazer o devido destaque que cada um 
merece.

Este trabalho é um incentivo para a 
pesquisa dos antigos Pessegueiros de Pare-
des, Valongo e arredores, até se achar o que 
primeiro usou tão peculiar apelido…

VIDA & OBRA

64 – PESSEGUEIROS 
NO BRASIL

A falta de ética nos negócios

assim é, quando os negócios não dão certo, os bancos 
não têm a que se agarrar, e para cobrirem esses enormes 
prejuízos, deitam mão a novos aumentos de capital, ou 
como aconteceu no BPN, é o próprio Estado, todos nós, 
a suportar esses prejuízos.

Há um ditado popular que diz: “cada macaco no 
seu ramo”, e na atividade financeira também devia ser 
assim. Os grupos financeiros, os bancos, deviam centrar-
-se na sua atividade e fazê-la com toda a especialização, 
profissionalismo, competência e ética, mas aquilo que se 
assiste é que com uma grande facilidade criam empre-
sas do grupo nas mais diversas áreas - desde a saúde, 
passando pela comunicação social, ramo alimentar, etc. 
Isto porque, como vimos, o acesso ao crédito é muito 
mais facilitado.

E não se pode imputar toda a responsabilidade destas 
situações aos auditores dos bancos, uma vez que, como 
comecei por dizer no início, a ética é diferente da lei. Há 
comportamentos que os bancos praticam que estão dentro 
da lei, mas que em termos éticos são reprováveis e ina-
ceitáveis. Emprestar dinheiro a uma empresa do grupo 
sem as devidas garantias é legal, mas deve ser eticamente 
reprovável.

O mais grave de tudo isto é que muitas vezes os 
bancos canalizam as nossas poupanças para financia-
mentos a estas empresas do grupo - através do chamado 
papel comercial - quando pensamos que estamos a fazer 
simples depósitos a prazo, pelo que, uma vez mais, aqui 
a ética é fundamental, pois trata-se de atividades em que 
o principal património é a confiança.

“Quando esses negócios são 
de áreas sensíveis para a 
sociedade, como a banca, a 
adoção de comportamentos 
éticos é imprescindível, sob 
pena de se colocar em risco a 
própria economia”

Alexandre Almeida
Economista | Revisor Oficial de Contas

_____________________________________________________________________________________________________________________________
roc@alexandrealmeida.com
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Faleceu

Maria de Jesus da Silva Moreira
Faleceu com 82 anos, no dia 25 de 

julho. Natural de Besteiros, Paredes e 
residente na rua dos Cedros, n.º 37, 1.º 
esquerdo, Paredes. Era viúva de Vitorino 
de Sousa Nunes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes 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

António Moreira Leal
Faleceu no dia 27 de julho com 79 

anos. Natural e residente na freguesia 
de Lordelo, Paredes. Era viúvo de Isaura 
Ribeiro Martins Pereira.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensibi-
lizados e na impossibilidade de o fazerem 
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

Maria de Lurdes Dias
Faleceu no dia 26 de julho com 84 

anos. Natural e residente na freguesia de 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 
Dias de Sousa.

Agradecimento
Suas filhas, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensibi-
lizados e na impossibilidade de o fazerem 
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

Hermógenes Barbosa Ribeiro
Faleceu com 76 anos, no dia 19 de 

julho. Natural e residente na freguesia de 
Parada de Todeia, Paredes. Era casado 
com Justina Rodrigues Pinto.

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

António Vieira Coelho
Faleceu no dia 27 de julho com 82 

anos. Natural de Mouriz e residente em 
Besteiros, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade 

que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Maria Emília Carneiro Alves Lamas
Faleceu no dia 16 de julho com 82 

anos. Natural da freguesia de Lordelo, Pa-
redes e residente em Valongo. Era casada 
com Serafim Alves Ferreira.

Agradecimento
Seu marido, filha, netos e restante 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fa-
zerem pessoalmente, agradecer a todas as 

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Francisco Oliveira da Silveira
Faleceu no dia 27 de julho com 60 

anos Francisco Oliveira da Silveira. Natural 
da Madalena, Paredes e residente em Pa-
redes. Era casado com Maria da Conceição 
Caetano da Silveira.

Agradecimento 
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral. Participam também que as missas de 7.º 
dia serão celebradas sábado, dia 2 de agosto, pelas 19h, na igreja 
matriz de Paredes e domingo, dia 3 de agosto, pelas 9h, na igreja 
paroquial da Madalena, Paredes. Antecipadamente agradecem a 
todas as pessoas que participem neste acto religioso. 

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

Faleceu

Carmindo da Rocha e Silva
Faleceu no dia 28 de julho com 80 

anos. Natural da freguesia de Lordelo, 
Paredes e residente em Vila Cova de 
Carros, Paredes. Era casado com Maria 
Emília Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, 

netos e restante família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impos-

sibilidade 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, 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

Maria José da Rocha Lamas
Faleceu no dia 23 de julho com 60 

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

Agradecimento
Seus irmãos, sobrinhos e restante 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade 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, 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

Abel Ribeiro Pacheco
Faleceu no dia 23 de julho com 71 

anos. Natural da freguesia de Louredo e 
residente em Duas Igrejas, Paredes. Era 
casado com Maria Rosa Nunes Ferreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e restante 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fa-
zerem pessoalmente, agradecer a todas as 

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Joaquim Barbosa Ferreira
Faleceu no dia 20 de julho com 82 

anos. Natural da freguesia de Rebordosa, 
Paredes e residente em Paris, França. Era 
viúvo de Gracinda Ferreira Moreira.

Agradecimento
Seus filhos, netos e restante família 

vêm por este meio, extremamente sensibi-
lizados e na impossibilidade de o fazerem 
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

Rui Manuel do Vale Ferreira
Faleceu no dia 25 de julho com 41 

anos. Natural e residente na Madalena, 
Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

mamente sensibilizada e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade 

que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Pub
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Miguel Teixeira do Couto

José teixeira do couto Joaquim teixeira do couto Miguel coutoDesde 1943
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Aos familiares de todos os falecidos "O PROGRESSO DE PAREDES" apresenta sentidas condolências
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Faleceu

Fernando Augusto da Silva Mendes
Faleceu aos 73 anos, do dia 24 de 

julho. Natural de Bitarães e residente na 
rua de Penedos, número 24, Bitarães, 
Paredes. 

Agradecimento
Sua esposa, filhos, genros, noras e 

restante família vem 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, funeral, bem como na missa de 7.º dia na igreja 
paroquial de Bitarães, desde já agradece-se a quem participou 
nestas cerimónias, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.

Funerária Castro – Bitarães – Paredes

|Necrologia  |  Diversos|
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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.

MUITO IMPORTANTE

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

Praça Capitão Torres Meireles, 30
2.º Andar - Sala B  |  4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30
e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco
por transferência bancária para o NIB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o

e-mail jornalprogresso@gmail.com

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

Já pagou
a sua assinatura?

Ainda não?

O auditório da bi-
blioteca municipal 
de Penafiel acolheu, 
no passado dia 18 
de julho, o encon-
tro com o escritor 
Alberto Santos, que 
apresentou o conto 
“Maria Carriça”, 
integrado na coletâ-
nea de contos “Roça 
Língua”, e inspira-
do na ancestralida-
de do concelho de 
Penafiel. 

Penafiel

Alberto Santos
apresentou novo conto

com 17 anos, órfã, é criada 
por um familiar, num am-
biente com escassos recur-
sos. O enredo situa-se entre 
Penafiel e o Brasil e retrata 
tradições como a procissão 
das Endoenças.

Alberto Santos, ex-pre-
sidente da câmara e escritor 
falou do desafio da Santa 
Casa da Misericórdia de Pe-
nafiel, lançado aquando da 
comemoração do seu 500.º 
aniversário, em 2009. “O que 
suscitou inspiração foram 
os dois documentos do séc. 

XVII da Santa Casa, onde 
recriei parte da história da 
nossa cidade. O legado do 
Abade Ermelo permitiu 
que órfãs pudessem ter 
melhores condições de vida 
e o conto ‘Maria Carriça’ 
foi ao encontro da ances-
tralidade e da toponímia 
daquela época. ‘Roça Lín-
gua’ é um projeto bastante 
interessante que aproxima 
povos e autores que falam 
a mesma língua”, salientou 
o escritor. 

A coletânea de con-

tos “Roça Língua” é uma 
compilação de textos de 15 
autores de diferentes na-
cionalidades, que têm em 
comum a língua portuguesa. 
A maioria está focada em São 
Tomé e Príncipe, local onde 
nasceu o projeto. 

Alberto Santos já publi-
cou três romances históricos, 
“A Escrava de Córdova”, 
em 2008, “A Profecia de 
Istambul” em 2010 e “O 
Segredo de Compostela” no 
ano passado, editados pela 
Porto Editora. 

Ilustrações dos alunos do curso 
de Artes Visuais em exposição

O conto de Alberto 
Santos é baseado em 
dois documentos da 

Santa Casa da Misericórdia 
de Penafiel – o testamento 
do Abade Ermelo Amário 
Moreira (Provedor da ins-
tituição entre 1627-1628) e 
“O Compromisso da Santa 
Casa da Misericórdia de Pe-
nafiel”, datado de 1643. 

Nesta narrativa, a per-
sonagem “Maria Carriça” 

A exposição coletiva de 
ilustrações “Dúzia & 
Meia de Talentos”, 

dos alunos do Curso de 
Artes Visuais, da Escola 
Secundária de Penafiel foi 
inaugurada no passado dia 
18 de julho e estará patente 
na biblioteca municipal até 
ao final de agosto.

“Dúzia & Meia de Ta-
lentos” é o tema da exposi-
ção composta por 12 quadros 
com temáticas diversifica-
das, desenvolvida pelos 
alunos finalistas do curso 
de Artes Visuais da escola 
secundária de Penafiel. 

Na inauguração oficial 
esteve presente a vereadora 
do pelouro da cultura da câ-
mara municipal de Penafiel 
que salientou a importância 
da partilha do trabalho dos 
jovens estudantes de Be-
las Artes. “É fundamental 
que os jovens do nosso 
concelho partilhem com a 

comunidade os seus talen-
tos, os trabalhos que vão 
desenvolvendo ao longo do 
ano letivo”, referiu, subli-
nhando o papel da escola na 
formação cívica dos alunos. 
“Nesta exposição podemos 
observar o que de melhor 

se faz no Curso de Artes Vi-
suais, da Escola Secundária 
de Penafiel, o que reflete e 
demonstra também o im-
portante papel que a escola 
assume na formação cívica 
dos jovens, dotando-os de 
ferramentas, capacidades 

e desafios que permitam 
uma melhor integração na 
comunidade.”

A cerimónia de inau-
guração contou ainda com 
animação musical, da au-
toria de Joana Nogueira e 
Vítor Alves.
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Cumprindo a tradição, rumaram à 
cidade de Paredes, entre os dias 18 
e 21 de julho, centenas de pessoas 

para as festas do padroeiro Divino Salva-
dor. Depois de no ano passado o programa 
musical ter consagrado dois artistas por-
tugueses de renome, Luís Represas e João 
Gil, este ano a animação ficou a cargo das 
bandas ‘As Latinas’, ‘o Zé do Pipo’ e a 
orquestra ‘Siri Lanka’. 

Festas da cidade e do concelho

Para quem estranhou a mudança talvez 
encontre explicação no facto de no ano passa-
do, apesar da crise e da contenção de custos, 
ter sido ano de eleições autárquicas. 

Ainda assim, o programa religioso fez 
honras à grandiosidade da efeméride, tendo 
o seu ponto alto na procissão em honra do 
padroeiro Divino Salvador, que integrou an-
dores dos padroeiros de todas as freguesias 
do concelho. 


