
O PROGRESSO
DE PAREDES

Quinzenário | Diretor: Manuel Ferreira Coelho | Ano 83 | Nº. 3359
sexta-feira, 7 de novembro de 2014 | €0,60 (IVA incluído)

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

PUB

PUB

PUB

75x55_Paredes.indd   1 10/2/2014   9:47:43 AM

A explosão na fábrica MR Polimentos, em Rebordosa, provocou a morte a um 
funcionário da empresa de 40 anos. A vítima mortal ainda tentou fugir das chamas 
e refugiou-se na casa de banho da empresa, mas acabou por ser encontrado já 
sem vida. Deixa um filho de 12 anos.

Tragédia em Rebordosa tirou a vida a Ricardo Freitas, de 40 anos

Homem morre em explosão
numa fábrica de polimentos

Antero Lopes foi a figura homenageada este ano pelo Rotary Club de Paredes, 
na habitual sessão que o clube faz todos os anos a uma figura de destaque no 
concelho. Num jantar repleto de amigos e figuras que marcaram a sua vida, os 
rotários homenagearam o empresário paredense, destacando as suas qualidades 
profissionais, sociais e humanitárias.

Rotários distinguiram mérito profissional do dono da InsParades

Rotary Club de Paredes
homenageou Antero Lopes

"A boa gestão
é fundamental"

Carlos Moreira e Cátia Ferreira

Parada de Todeia

Detido suspeito de tráfico de droga

Desemprego
volta a baixar

No concelho

Lordelense
é campeão

europeu

Patinagem artística
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Devem ter sido os aviões da Rússia que descobriram 
e avisaram a Alemanha que Portugal é um país 
pequeno, com muita história e alguns fanfarrões, 

mas fundamentalmente com doutores a mais ou, pelo 
menos, com muitos! Vá lá a gente percebê-los. Uma coisa 
é certa: russos por aqui, americanos por ali, e outros que 
tais; uma coisa é também certa: todos estão olhando pela 
sua vidinha!

A nível mundial a coisa é mesmo assim. Belicamente 
falando há duas distintas potências: América e Rússia e 
alguns potentados regionais, que se acolhem à sombra 
daquelas. 

Ora os aviões russos que sobrevoaram Portugal aqui 
há uns dias, não querem nada connosco. Se soubessem 
da miséria que por cá vai bem fugiam a sete pés! O estar-
dalhaço que fazem por aqui e pelo resto da Europa é só 
“fumaça”, para distrair o pagode das verdadeiras razões, 
desviar as atenções para que entretanto vão deitando mão 
ao quintal do vizinho, especificamente se ao lado se mos-
trar fonte de petróleo ou de outro tipo de riquezas. Nisto 
são todos iguais! Tanto levantam pó as “botas cardadas” 
de um como de outro lado, seja qual for o “sapateiro” 
fabricante, por mais que uns e outros levantem a virginal 
ladainha de uma prática cosida a ouro-fio, embora abriga-
da sobre outra cor. Bem, mas os aviões já foram. 

Do mesmo género e do mesmo jeito, por cá nos ve-
mos debatendo com uma situação social bem complicada, 
com a traquitana da política financeira aos solavancos, ao 
corta e cose das circunstâncias, com a tesoura de se cortar 
à faca, sem capacidade bastante para atingir o nó górdio e 
muito menos a direito, ensaiando, no entretanto, cortar as 
linhas de passe, jogando com fatos de bom corte. 

Com problemas de aviação, é certo, com comitivas 
de encher o olho à pala dos impostos, com a opção, tam-
bém, de submarinos de escotilha tipo “BES” e de portas 
douradas. 

Voltando à aviação, a nossa TAP voa há muitos 
anos, mas agora tal como a PT, vão voar juntas para 
mãos alheias, para que assim Portugal fique quase sem 
nada para vender. Sobram somente alguns monumentos 
nacionais, como a igreja e mosteiro dos Jerónimos que, 
numeradas as pedras e desmontadas uma a uma, podem 
ser levadas, sabemos lá para onde, talvez para o Brasil. 

E já agora, cá pelo nosso burgo paredense, podemos 
falar num bem vendável, os antigos edifícios fradescos de 
beneditinos e gracianos, a que as autoridades concelhias 
fazem vista grossa, concorrendo assim para o seu não 
aproveitamento e permitindo a ruína que ensombra a 
elegante igreja românica, de Cete,  que o Estado Português 
mantém em boa conservação. 

Situação mais visível agora pela abertura de uma 
imensa clareira, removendo todo o arvoredo existente e, 
por isso, criando uma zona deserta do que era um pulmão 
verde, com espécies ancestrais. 

Dir-se-á, certamente, que o município está endivi-
dado, que as receitas baixaram e todo um estendal de 
problemas afetam e impedem o desenvolvimento, mas 
o que é facto é a facilidade com que a corte e cortesãos 
ocupam aviões para voar para a China e outras paragens, 
com gastos de oitenta mil euros, à sombra de um prémio 
ganho, mas que antecipadamente estava mais do que 
gasto, sendo certo que para tal se conseguir se investiu 
muito dos contribuintes, sendo que tal deveria ser para 
reforçar os cofres do município, bem exauridos que estão, 
basta ver os milhões de euros que se pedem emprestados 
e que nos levam milhões de juros. Nós também sabemos 
que há ar e ar, há ir e voltar! Mas que cada um pague a 
sua conta, ora não. 

Também aqui se vai olhando pela vidinha! Uns a não 
querer sair e outros a querer entrar! 

Mundo de
coincidências

O Núcleo de Investigação 
Criminal da GNR de Pena-
fiel deteve, no início desta 
semana, um homem de 34 
anos, residente em Parada 
de Todeia, suspeito de trafi-
car droga. Outro homem, de 
49 anos, também foi detido 
por suspeita de coautoria no 
tráfico de droga. 

GNR prendeu outro homem por coautoria no crime

Detido suspeito de tráfico de 
droga em Parada de Todeia

Três dos doze elementos de-
tidos pelo Núcleo de Inves-
tigação Criminal da GNR de 
Penafiel, no passado dia 21, 
vão ficar a aguardar julga-
mento em prisão preventi-
va. O Tribunal de Penafiel 
decretou a medida de coação 
máxima para os alegados 
cabecilhas da rede de tráfico 
de droga que operava em 
Paredes e Penafiel. 

Os restantes elementos da rede 
ficaram sujeitos a apresentações 
periódicas na GNR e PSP local 

até ao início do julgamento. As medidas de 
coação mais pesadas foram aplicadas pelo 
Tribunal de Penafiel aos três elementos 
que alegadamente lideravam a rede de 
tráfico de droga: Bruno Costa, residente 
no Porto, apanhado com um fardo de 30 

No próximo dia 7 de novembro a biblioteca muni-
cipal de Penafiel recebe a apresentação da Gene-

alogia ‘Os Pinto Lopes’, da autoria de António Gomes 
de Sousa. 

Helena Nunes

A GNR anunciou na passada se-
gunda-feira, dia 3, a detenção de 
um homem de 34 anos suspeito 

de tráfico de droga. Segundo aquela força 
policial, a detenção decorreu em Parada de 
Todeia, Paredes, no âmbito de uma opera-
ção que incluiu duas buscas domiciliárias 
e duas não domiciliárias. 

Na operação levada a cabo pela 
GNR foram apreendidos 65 panfletos de 
heroína, 45 bases de cocaína, 5,4 gramas 
de liamba, duas viaturas e mais de 2 mil 
euros em dinheiro.

Na operação, que culminou com 

diligências do Núcleo de Investigação Cri-
minal (NIC) de Penafiel iniciadas há cerca 
de um ano, foram detidos dois homens, 
com 34 e 49 anos, o primeiro suspeito de 
tráfico de droga e o segundo por coautoria 
no crime de tráfico de estupefacientes. Os 
dois suspeitos, residentes em Parada de 

Todeia, foram constituídos arguidos. 
As detenções agora efetuadas pela 

GNR Penafiel põem fim a uma investiga-
ção que durava há cerca de um ano, ini-
ciada após denúncias de vários moradores 
sobre movimentações suspeitas junto a um 
café em Parada de Todeia.

Suspeitos de tráfico de droga 
ficam em prisão preventiva

quilos de haxixe e um casal residente em 
Galegos, Penafiel, que seria o principal 
fornecedor de droga a pequenos traficantes 
na região.

A rede que operava sobretudo nos 
concelhos de Paredes e Penafiel era 
liderada por Joaquim Lopes e a esposa 
que vendiam a droga diretamente aos 
consumidores e a pequenos traficantes da 
região. O principal fornecedor desta rede 
que operava no Vale de Sousa, segundo 
a GNR de Penafiel, era Bruno Costa, que 
vendia outros tipos de drogas para além 
de haxixe, como ‘spedd’ e MDMA. A GNR 
acredita que este homem era o principal 
fornecedor de droga de diversos traficantes 
da região. 

Há pouco mais de duas semanas a 
GNR de Penafiel deteve 12 pessoas liga-
das a uma das principais redes de tráfico 
de droga a operar na região do Vale de 
Sousa. 

Após sete buscas domiciliárias rea-
lizadas na madruga de segunda (dia 20) 
e na manhã de terça-feira (dia 21) o NIC 
da GNR de Penafiel apreendeu 42 quilos 

de haxixe, 280 gramas de MDMA, 0,3 
gramas de liamba, 9,8 gramas de canábis 
e 278,4 gramas de bicarbonato de sódio. 
Foram detidas 12 pessoas, com idades 
entre os 21 e os 63 anos, e apreendidas 
quatro viaturas, 16 telemóveis e mais de 
4 mil euros em notas e diverso material 
de embalamento e acondicionamento de 
estupefacientes. 

 A investigação já durava há alguns 
meses, envolvendo 58 militares dos co-
mandos do Porto e Braga, da Unidade de 
Intervenção e do Comando Metropolitano 
da PSP do Porto. Entre os 12 detidos estão 
nove homens e três mulheres, sendo uma 
delas sogra de Bruno Costa, o fornecedor 
da rede, que assumia a responsabilidade 
do genro sempre que este não se encon-
trava em casa para vender a droga aos 
clientes. A mulher tem 63 anos e residia 
no Porto. 

De acordo com as informações do 
NIC alguns dos indivíduos detidos já 
tinham antecedentes criminais e já tinham 
sido condenados pelo crime de tráfico de 
droga. 

A apresentação da obra será feita pelo Dr. Coelho 
Ferreira, pelas 21h30, no auditório da biblioteca municipal 
penafidelense. O evento será encerrado com um momento 
musical a cargo da escola ‘Solidó’. 

Obra do escritor António Gomes de Sousa

Genealogia ‘Os Pinto Lopes’
apresentada na biblioteca de Penafiel
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Uma explosão na fábrica 
MR Polimentos, em Rebor-
dosa, causou no passado 
sábado, dia 1 de novembro, 
um morto e três feridos. A 
vítima mortal era um dos 
funcionários da empresa, 
de 40 anos de idade, que 
tinha sido dado como desa-
parecido, mas acabou por 
ser encontrado na casa de 
banho da empresa, onde 
se terá refugiado e per-
dido a vida, ao que tudo 
indica devido à inalação 
de fumo. 

Ricardo Freitas morava a escassos metros da fábrica. Deixa um filho de 12 anos

Explosão em fábrica de polimentos
em Rebordosa mata uma pessoa

Helena Nunes |texto
Paulo Pinheiro |foto

Incêndio na fábrica MR Polimentos, na rua da Candeeira, em Rebordosa, alarmou os moradores, devido à proximidade com as habitações

Fugiu das chamas,
mas foi encontrado 
morto nas traseiras 
da fábrica 

O alerta foi dado por volta 
das 10 horas da manhã de 
sábado após uma violenta 

explosão na empresa MR Polimen-
tos, que se encontrava a trabalhar 
normalmente. A explosão terá acon-
tecido na sala usada para envernizar 
os móveis. As chamas rapidamente 
alastraram e deixaram alarmados os 
moradores das habitações vizinhas. 
Na rua da Candeeira, em Rebordosa, 
juntaram-se dezenas de populares 
aflitos com a propagação das chamas 
aos prédios habitacionais vizinhos. 

Segundo os populares o pro-
prietário da empresa foi o primeiro 
a sair do edifício, já tomado pelas 
chamas, em completo desespero 
porque outros três funcionários 
tinham ficado para trás. “Ele só 
chamava pelo funcionário que ain-
da estava dentro da fábrica”, disse 
à nossa reportagem Deolinda, uma 
das moradoras daquela rua. 

Nessa manhã de sábado três 
funcionários encontravam-se a 
trabalhar na empresa para concluir 
uma encomenda de um cliente. 

Dois conseguiram sair da fábrica 
pelo próprio pé, tal como o pro-
prietário, mas Ricardo Freitas não 
conseguiu. 

O funcionário de 40 anos, que 
tinha sido dado como desaparecido 
aquando da chegada dos bombei-
ros ao local, foi encontrado pouco 
tempo depois, já sem vida, nas 
traseiras da empresa, onde se tinha 
escondido para fugir às chamas. 
Colegas e vizinhos tentaram entrar 
na fábrica para ajudar o funcionário 
a sair, mas a propagação das cha-
mas impediu a entrada no prédio. 

Ricardo Freitas tentou fugir 
pelas traseiras do pavilhão onde 
funciona a empresa, mas as chamas 
também o impediram de encontrar 
a saída. Viria a ser encontrado pelos 
bombeiros já inanimado na casa de 
banho, onde se refugiou. “À nossa 
chegada, recebemos a informação 
que tinha havido uma explosão e 

que havia uma vítima no interior 
das instalações. Iniciámos uma 
operação de resgate e salvamento 
e encontrámos a vítima em para-
gem cardiorrespiratória. Iniciámos 
as manobras de reanimação, mas 
os médicos do INEM declaram 
o óbito pouco depois”, garantiu 
o adjunto do comando dos Bom-
beiros voluntários de Rebordosa, 
Paulo Ferreira.

Não foi avançada até ao mo-
mento nenhuma causa para a 
explosão que originou o incêndio 
na empresa MR Polimentos, que 
envolveu dezenas de bombeiros 
de várias corporações do conce-
lho, incluindo Lordelo, Baltar e 
Paredes, uma viatura médica de 
emergência e reanimação (VMER) 
do hospital de São João e uma via-
tura de Suporte Imediato de Vida 
de Gondomar. 

O adjunto do comando dos 
B.V. de Rebordosa confirmou ape-
nas que a explosão aconteceu no 
primeiro andar da empresa, num 
espaço onde os móveis eram en-
vernizados.

A vítima mortal era natural 
de Rebordosa e residia a escassos 
metros da empresa onde trabalhava 
há mais de três anos. Era divorcia-
do e tinha um filho adolescente, 
com 13 anos. O incidente provocou 
ainda ferimentos ligeiros em dois 
funcionários que foram assistidos 
no local. “À nossa chegada en-
contrámos dois funcionários em 
pânico, que foram assistidos no 
local”. Um bombeiro também re-
cebeu assistência “por exaustão”, 
mas também não necessitou de ser 
transportado para uma unidade 
hospitalar. 

As causas da explosão estão 
ainda a ser investigadas pela GNR, 
mas podem estar relacionadas com 
um problema no quadro elétrico 
da fábrica. Este foi o segundo 
acidente em fábricas no concelho 
de Paredes, em menos de um mês. 
A 9 de outubro uma fábrica de 
tintas e vernizes, em Vilela, ficou 
completamente destruída após um 
incêndio. Apenas um funcionário 
ficou ferido. 
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A antiga escola pri-
mária de Astromil 
foi convertida na sala 
“Encontro e Conheci-
mento”, com um au-
ditório para a cultura 
e cidadania, que vai 
dinamizar socialmente 
a freguesia. O espaço 
foi inaugurado no dia 
25 de outubro, data em 
que foi apresentada a 
candidatura “Astromil 
Une Gerações” através 
da natureza, memória e 
atividades, no âmbito 
do projeto “Paredes - 
Capital Jovem da Cria-
tividade”. 

Espaço para a cultura e cidadania pretende dinamizar a freguesia 

Antiga escola de Astromil transformada
em sala “Encontro e conhecimento”

“Esta é uma escola que 
fechou pela Carta Educativa e 
abriu com cultura”, começou por 
dizer Celso Ferreira. “A escola 
primária de Astromil foi uma 
das que fecharam e nenhum 
presidente gosta disso, mas as 
crianças estão melhor. Cumpri-
mos. Demos novas escolas aos 
alunos e devolvemos as antigas 
à comunidade” acrescentou o 
presidente da câmara municipal 
de Paredes. 

Na cerimónia de inauguração 
do novo espaço de cidadania e cul-
tura, construído com a colaboração 
da câmara que forneceu as tintas 
e mão-de-obra e de empresas que 
forneceram os restantes materiais, 
foram homenageadas antigas 
professoras e uma funcionária da 
escola que atravessou muitas ge-
rações de alunos. 

Apresentado
projeto “Astromil
Une Gerações”

A presidente da junta de 
freguesia de Astromil, que ide-
alizava esta obra há mais de um 
ano, mostrou-se satisfeita por 
ter agora o espaço ao dispor da 
população para as mais diversas 
atividades. “Estou muito con-
tente com esta sala. Muito obri-
gado senhor presidente e toda a 
vereação da câmara de Paredes” 
salientou Lurdes Meireles. 

O arquiteto Joaquim Mas-
sena apresentou entretanto o 
projeto de requalificação da feira 
de Astromil, no âmbito do pro-
jeto “Paredes – Capital Jovem 
da Criatividade”, enaltecendo 
“o trabalho do presidente e da 
câmara de Paredes pela aposta 
na regeneração urbana e na 
cultura”.

A junta de freguesia homenageou a professora Rita Silva, a docente que mais anos lecionou na escola

O arquiteto Joaquim Massena a apresentar o projeto "Astromil une gerações"

A junta entregou lembranças ao executivo camarário, agradecendo o apoio na concretização da obra

Demos novas
escolas aos alunos
e devolvemos
as antigas
à comunidade”

- Celso Ferreira - presidente da 
Câmara de Paredes

O projeto que começou por 
incluir apenas a requalificação 
da feira semanal com vista a di-
namizar atividades económicas e 
de lazer e criar condições para os 
pequenos produtores locais esco-
arem os seus produtos foi alber-
gando outras vertentes ligadas à 
natureza, património e memórias 
da freguesia. O projeto “Astromil 
Une Gerações” envolve a reabili-
tação da nascente da Ribeira, as 
presas e paços de linho que carac-
terizam aquela zona da freguesia, 
a recuperação de cruzeiros e do 
caminho até ao lugar do Calvário, 
prevendo ainda uma intervenção 
no espaço verde junto à igreja de 
Astromil para a criação de um 
parque de lazer.

Na vertente ligada ao pa-
trimónio histórico e cultural da 
freguesia este projeto envolve 
ainda a reabilitação das minas 
subterrâneas particulares, no 
Carre iro  e  a  cr iação de  um 
passadiço desde a nascente da 
ribeira até ao polidesportivo 
Fernando Meireles, com passa-
gens entre as margens e percur-
sos pedestres.  

“Este projeto
tem tudo
para ser vencedor”

- Lurdes Meireles – presidente 
da JF Astromil

O projeto prevê ainda a 
criação de um centro cívico junto 
ao edifício da junta de freguesia, 
para a dinamização de diversas 
atividades. “Começou por ser 
apenas a reabilitação das minas 
subterrâneas particulares no 
Carreiro para ser um projeto 
mais ambicioso e alargado à fre-
guesia. Só consigo acreditar que 
este projeto tem tudo para ser 
vencedor, até porque estamos a 
falar de uma ideia que vai mexer 
com toda a freguesia e que, no 
fundo, sendo uma candidatura 
financiada por Fundos Comu-
nitários iria retirar o encargo à 
câmara municipal. Temos todos 
a ganhar”, sublinhou a presidente 
da JF Astromil. 

O arquiteto Joaquim Mas-
sena assinou o projeto,  que 
aguarda agora pela aprovação 
para iniciar o trabalho que pro-
mete dinamizar a freguesia de 
Astromil. 

Helena Nunes
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Há semelhança do que 
aconteceu no país, o 
número de desempre-
gados no concelho de 
Paredes baixou. O últi-
mo boletim estatístico 
do Instituto de Emprego 
e Formação Profissio-
nal (IEFP) de setembro 
mostra que o concelho 
tinha 7665 desemprega-
dos, menos 496 do que 
em agosto. Os dados do 
IEFP mostram que, tam-
bém na região o número 
de pessoas sem trabalho 
baixou.

Últimos dados do IEFP mostram tendência de queda em outros concelhos da região

Número de desempregados no concelho 
voltou a baixar em setembro

Os moradores do lugar de Talhô, em Gondalães, Paredes, já contam com um 
novo posto de transformação da EDP, já em funcionamento, vindo resolver as 
quedas de tensão e reduzir as perdas de energia que regularmente aconteciam 
naquele lugar. Fonte da EDP distribuição garante que a qualidade do serviço de 
fornecimento de energia foi melhorada. 

Quedas de tensão e perdas de energia transtornavam moradores

Novo posto de transformação
da EDP em Gondalães

A EDP distribuição informou 
que colocou em exploração 
um novo posto de transfor-

mação no lugar de Talhô, em Gon-
dalães, concelho de Paredes, para 
melhorar a qualidade de serviço 
do fornecimento de energia elétrica 
aos moradores daquele lugar.

“A obra permitiu a constru-
ção dum posto de transformação, 
com uma potência instalada de 
250 kva, e a construção de 380 
metros de rede de média tensão 
em cabo subterrâneo e 110 metros 
de rede de baixa tensão em cabo 
subterrâneo”, sublinha a empresa 
em comunicado. 

A alteração veio resolver as 

Helena Nunes

Os dados mais recentes do 
IEFP confirmam que o nú-
mero de desempregados 

inscritos nos centros de emprego 
baixou 11,6 % em comparação com 
o mês homólogo de 2013. No final 
do mês de setembro existiam em 
Portugal 616 622 desempregados, 
menos 7608 do que em agosto, o 
que representa uma diminuição 
de 1,2%. 

O desemprego jovem também 
baixou 13,3% face ao mês homólo-
go de 2013, situação idêntica nos 
desempregados de longa duração 
(tempo igual ou superior a um 
ano), que baixou 4,6%. 

Olhando para os dados do 
IEFP, por regiões, o norte conti-
nua a registar o maior número de 
desempregados. Em setembro a 
região registou 264 509 inscritas nos 
centros de emprego, o que ainda 
assim representa uma diminuição 
de 12 % faze ao mês homólogo de 

Helena Nunes quedas de tensão e perdas de ener-
gia que se faziam sentir regularmen-
te nas instalações de utilização, em 
resultado do aumento de consumos. 
De acordo com a empresa “fica ain-
da garantida a disponibilização de 
potência para a satisfação de novas 
solicitações de energia elétrica para 
esta zona”, no futuro, garante a 
empresa em comunicado.

2013 e de 1,8% face ao mês anterior, 
já que em agosto o número de de-
sempregados na região superava 
os 269 mil. 

A queda do fluxo de desem-
pregados fez-se sentir em todas as 
regiões do país, à exceção da Região 
Autónoma da Madeira. Depois 
do norte é na região de Lisboa e 
Vale do Tejo que se regista o maior 
número de desempregados (184 
mil), seguindo-se o centro (84 mil), 
o Alentejo (28 mil), a Madeira (22 
mil), o Algarve (20 mil) e por último 
os Açores (11 mil).  

Na região e segundo as es-
tatísticas do IEFP o concelho de 
Paredes continua a registar o maior 
número de desempregados entre 

os concelhos do Vale de Sousa. No 
boletim estatístico do desemprego 
por concelhos o IEFP contabili-
zou, em setembro deste ano, 7665 
pessoas sem trabalho no concelho 
de Paredes, mais de metade eram 
desempregados de longa duração 
(inscritos no centro de emprego há 
um ano ou mais).  

Olhando para os dados dos 
restantes concelhos Penafiel surge 
logo a seguir, com 5456 desempre-
gados inscritos no centro de empre-
go, depois Paços de Ferreira, com 
4947 pessoas sem trabalho e, por 
último, Lousada que registou em 
setembro 3600 desempregados.  

Analisando os dados do de-
semprego por grupos etários é o 

concelho de Paredes que regista o 
maior número de desempregados 
jovens. Em setembro estavam ins-
critos no centro de emprego 1125 
jovens paredenses com menos de 
25 anos. Penafiel é o segundo con-
celho a registar o maior número de 
desempregados (853), seguindo-se 
Paços de Ferreira, onde 629 jovens 
não tinham trabalho. É em Lousada 
onde há menos desemprego jovem. 
Em setembro 605 jovens lousaden-
ses não tinham trabalho.  

Traçando uma análise ao 
desemprego de longa duração 
Paredes continua a ser o concelho 
da região com maior número de 
desempregados inscritos no centro 
de emprego há pelo menos um 

ano. Segundo o IEFP em setembro 
existiam mais de 4500 paredenses 
nesta situação. 

Penafiel e Paços de Ferreira 
surgem logo a seguir, com o pri-
meiro a registar em setembro 3106 
desempregados de longa duração e 
a capital do Móvel 3039 inscritos no 
centro de emprego há pelo menos 
um ano. Lousada continua a ser o 
concelho da região com menor nú-
mero de desempregados de longa 
duração (2050). 

Em Paredes há
mais desemprego
jovem e de
longa duração

No mesmo boletim do IEFP 
Paredes regista também o maior 
número de desempregados com 
formação superior. Em setembro 
o concelho de Paredes tinha 605 
licenciados sem trabalho. Nesta 
análise é Paços de Ferreira que 
regista o menor número (376). 
Penafiel tinha em setembro 555 
licenciados desempregados e Lou-
sada registou 415. 

O mesmo acontece entre os 
desempregados com baixo nível de 
escolaridade. O concelho de Paredes 
voltou a registar o maior número 
entre os concelhos da região. Em 
setembro existiam no concelho 2542 
paredenses com 1.º ciclo do ensino 
básico desempregados. Paços de Fer-
reira é o segundo município da região 
a registar o maior número de desem-
pregados com baixa escolaridade. Em 
setembro mais de 2 mil pacenses com 
o 1.º ciclo do ensino básico concluído 
não tinham trabalho. Segue-se Pe-
nafiel (1600 desempregados com 1.º 
ciclo do ensino básico) e, por último, 
Lousada (1154). 



6 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
7 de novembro de 2014|Sociedade|

PUB

Rua Estrada Nacional 209, N.º 4460 | 4580-439 LORDELO
Tel. 224 445 196 | Tlm. 919 909 133 | lordpneus@gmail.com

♦ SERVIÇOS RÁPIDOS ♦ MUDANÇAS DE ÓLEO ♦ FILTROS
♦ BATERIAS ♦ ESCOVAS ♦ ESCAPES ♦ AMORTECEDORES 

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

PUB

PUB

Vale das Acácias
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Fernando Ferraz
Mediação de Seguros

http://fmferraz.valedosousa.net | fmferraz.seguros@sapo.pt

Rua Serpa Pinto, 129 - Loja 11 | 4580-204 PAREDES
Tel./Fax: 255 783 633 | Tlm.: 914 613 916

Mais de 200 pessoas assistiram 
ao quinto encontro musical 
promovido pela Fundação A 
Lord, no âmbito das comemora-
ções do dia mundial da música. 
No último estiveram em palco 
a orquestra da Fundação, em 
conjunto com o saxofonista 
Fernando Ferreira. 

Último evento inserido nas comemorações do dia mundial da música

Orquestra da Fundação A Lord
encerrou encontros musicais

e solistas convidados. Sob a direção artística 
do maestro Rui Leal, a orquestra pretende 
ainda participar em concursos nacionais e 
internacionais para firmar a sua qualidade e 
dar a conhecer o seu trabalho.

Espetáculo contou
com o saxofonista
Fernando Ferreira

Para além de maestro e diretor artístico 
da orquestra da Fundação A Lord, Rui Leal 
é diretor pedagógico da escola de música 
da fundação, onde leciona as disciplinas 
de saxofone, formação musical, saxofone e 
orquestra. 

O jovem de 26 anos, que rege a or-
questra desde 2012, iniciou os seus estudos 
musicais na escola da Associação Recreativa 
e Musical de Vilela, tendo integrado a banda 
da associação recreativa e musical de Vilela, 
como chefe de naipe de saxofone. Foi maestro 
da orquestra de sopros juvenil “Little Band” 
e trabalhou de perto com conceituados ma-
estros e saxofonistas portugueses. 

  Fernando Ferreira tem uma longa 
carreira como saxofonista em Portugal, 
tendo iniciado os seus estudos musicais 

aos 10 anos, na academia de 
música de Castelo de Paiva. 
Conquistou diversos prémios 
em território nacional. O pri-
meiro foi em 2001. Enquanto 
finalista do curso supletivo de 
saxofone, conquistou nesse 
ano o 1.º prémio no concurso 
Olimpíadas Musicais na aca-
demia de música de Castelo 
de Paiva. Volta a ser distin-
guido em 2008, no concurso 
nacional de instrumentos de 
sopro “Terras de La-Salette”, 
em Oliveira de Azeméis, com 
o primeiro prémio.

Na formação, o saxo-
fonista concluiu o mestrado 
em ensino de música na uni-
versidade de Aveiro e iniciou 
um ano mais tarde, em 2012, 
o doutoramento em música 
– interpretação, na univer-
sidade de Évora. Fez ainda 
carreira no ensino, lecionando 
em diversas academias de 
música da região, incluindo 

a de Castelo de Paiva, a escola profissional 
artística do Vale do Ave e no centro cultural 
e musical de Santo Tirso, orientando ainda 
cursos de aperfeiçoamento. Conta ainda com 
importantes participações em diversos gru-
pos de câmara, música contemporânea e nas 
orquestras do Porto e a orquestra portuguesa 
de saxofones, entre outras. 
O espetáculo contou com o apoio da Coope-
rativa de Eletrificação A Lord, os supermer-
cados Euro Força de Vencer, a Bifase, Ferreira 
e Oliveira e de Carla Alves Atelier. 

Helena Nunes

Duzentas e vinte pessoas encheram o 
auditório da Fundação A Lord para 
assistir ao quinto e último encontro 

musical promovido pela fundação que, desta 
forma, encerrou as comemorações do dia 
mundial da música. Em palco esteve a or-
questra da Fundação A Lord e o saxofonista 
Fernando Ferreira, num concerto diferente. 

A orquestra da Fundação A Lord com o 
seu projeto musical e cultural multifacetado 
apresentou temas como Cielo Andaluz, de 
Pascual Marquina, Deux Movements, de 
André Waignein com o solista Fernando 
Pereira, Russian Easter Overture, de Nikolai 
Rimsky-Korsakov, Manhattan Pictures, de 
Jan Van der Roost e Português Suave, de 
Carlos Marques. 

Tendo completado dois anos de exis-
tência em outubro passado, a orquestra da 
Fundação A Lord, ainda em fase de afir-
mação, pretende desenvolver um trabalho 
complementar e alternativo de cooperação 
com as enraizadas bandas filarmónicas, com 
o objetivo de evoluir para um processo de 
semiprofissionalização. 

Composta por jovens instrumentistas 
de sopro, percussão e cordas, a orquestra da 
Fundação A Lord vai apostar agora na reali-
zação de master classes com professores de 
reconhecido mérito artístico e concertos em 
salas e auditórios de todo o país com maestros 
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A ideia surge de um estudo científico que a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e 
Universitário (CESPU) está a desenvolver em parceria com a escola Didáxis com o objetivo 
de “avaliar a eficácia da frequência de aulas do 12.º ano em ambiente de ensino superior”. 

Estudo avalia dificuldades de adaptação ao ensino superior 

CESPU põe 35 alunos do 
secundário a frequentar 

ensino superior

Trinta e cinco alunos do 
secundário da área de 
Ciências e Tecnologias 

já estão a frequentar, durante 
um dia por semana, aulas 
conjuntas com estudantes uni-
versitários do primeiro ano. A 
ideia é posta em prática pela 
CESPU que está a desenvol-
ver, em parceria com a escola 
Didáxis, um estudo científico 
com o propósito de avaliar a 
eficácia da frequência de aulas 
do 12.º ano em ambiente de 
ensino superior. 

“Este é um estudo 
pioneiro e que a CESPU 
ambiciona contribuir para 
uma integração facilitada 
destes alunos no ensino 
superior”, sublinha o pre-
sidente da CESPU, António 
Almeida Dias, que defende 
que a investigação piloto da 
cooperativa de ensino pode 

ainda “auxiliar [os alunos 
do secundário] na orienta-
ção profissional”.  

A investigação da CES-
PU vai analisar o impacto 
que a passagem precoce 
pelo ensino superior terá na 
avaliação final destes alunos 
do secundário, ao mesmo 
tempo que será investigada a 
hipótese de o meio de estudo 
em que se completa o 12.º 
ano poder minimizar as di-
ficuldades de adaptação dos 
estudantes ao ingressarem 
no ensino superior. 

Facilitar
a integração

O responsável pelo estu-
do piloto da CESPU sublinha 
as conclusões de diversos estu-
dos já realizados, que apontam 
o stress como o principal fator 

de dificuldade na adaptação 
dos alunos ao ensino supe-
rior. “Desde a autonomia e 
responsabilidade acrescida 
que lhe é exigida na forma 
como estuda, até ao novo 
meio institucional em que 
passa a ter aulas, e passando 
pelas novas metodologias de 
ensino e avaliação a que será 
exposto, todos estes são fato-
res que contribuem para essa 
situação de stress”, sublinha o 
docente da CESPU Rui Jesus. 
“Esta investigação-piloto 
quer perceber se os estudan-
tes pudessem terminar o 
seu ensino secundário (12.º 
ano) em ambiente de ensino 
superior, sentiriam menos 
dificuldades de adaptação 
ao ingressarem nesse nível 
de ensino e se influencia o 
desempenho escolar dos es-
tudantes”, acrescenta. 

A primeira avaliação 
dos resultados deste estudo 

será realizada este mês. Os 
35 alunos-alvo têm aulas nas 
instalações da Escola Supe-
rior de Saúde do Vale do Ave 
(ESSVA), integrando o “dia 
da CESPU”, que inclui a dis-
ciplina de “funcionamento 
do corpo humano”, lecionada 
pela docente de biologia da 
CESPU, Sofia Carreira e por 
professores da Didáxis. 

Os alunos estão sujeitos 
às regras e normas do ensino 
superior tanto ao nível das 
relações interpessoais, como 
na adaptação aos métodos de 
ensino e corpo docente. Para 
além das aulas conjuntas com 
os estudantes universitários 
da CESPU, aos 35 alunos 
do 12.º ano é dada ainda a 
possibilidade de frequentar 
diversas atividades extracur-
riculares, como workshops 
temáticos, rastreios de saúde 
e visitas às clínicas da coope-
rativa de ensino. 

Helena Nunes
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Baltar
Faustino Sousa | faustinosousa@iol.pt

Escolinhas dos
bombeiros de Vila

Meã visitaram Baltar

sepultado na igreja de Baltar. O que muitos baltarenses 
também não sabem é que Afonso Fayão viveu naquela que 
é chamada a casa do Areal (ou da Estalagem), em Baltar. 
A mesma foi renovada em 1769, tendo ganho nessa data o 
brasão que ostenta o seu portal. A casa chegou a ser usada 
como estalagem até ao século XIX, tendo o rei Dom José 
I pernoitado nela.

Deve-se recordar que a estrada real em direção a 
Amarante passava em frente à atual junta de freguesia, 
e seguia em direção ao lugar de Além do Rio, pelo que 
passava em frente à casa onde viveu um descendente 
da realeza de Portugal, que curiosamente foi pároco 
de Baltar desde os seus 45 até aos 64 anos e foi ainda 
sepultado em Baltar.

Esta é mais uma prova da antiguidade e da importância 
histórica de uma localidade que vai comemorar os 500 anos da 
atribuição do seu foral no próximo ano de 2015.

União Sport Clube de Baltar
3.ª jornada - fase de grupos Taça Brali AF Porto

Caíde Rei SC 1 - 1 USC Baltar
Marcador: Hélio 53 min

5.ª jornada - 1.ª Divisão AF Porto
GDC Vila Caiz 3 - 1 USC Baltar
Marcador: Rui Liedson 23 min

Resultados formação: Sábado, 25 outubro:
Sub-10: USC Baltar 1 - 1 Marco

Sub-11: USC Baltar 6 - 3 Freamunde
Infantis: USC Baltar 3 - 4 Sobrosa

Domingo, 26 out 2014:
Juvenis: Campo 0 - 8 USC Baltar

Juniores: USC Baltar 1 - 0 Paços de Gaiolo ■

Os bombeiros voluntários de Baltar são uma das referên-
cias nacionais das corporações portuguesas. A presença 

da unidade dos GIPS da Guarda Nacional Republicana, veio 
conferir ainda mais prestígio à vila de Baltar e ao concelho 
de Paredes. 

Foi neste contexto que cerca de 30 elementos das escoli-
nhas “Red Squad”, dos bombeiros voluntários de Vila Meã, 
no dia 11 de outubro, se deslocaram a Baltar para visitar o 
quartel dos bombeiros voluntários e o respetivo heliporto. 

Foram constituídos dois grupos, que visitaram alter-
nadamente o heliporto e respetivo helicóptero, bem como 
a unidade de formação de incêndios urbanos e a central de 
telecomunicações dos BV de Baltar. 

A visita serviu para motivar a formação de novos bom-
beiros, que se querem cada vez com maior vocação e interesse 
pela ajuda ao próximo. Estas visitas são essenciais para a 
consciência da existência de várias realidades por parte dos 
pequenos futuros bombeiros.

Banda de filarmónica existe há 154 anos
A banda musical de Baltar celebra este mês 154 anos. 

Foi fundada em novembro de 1860. Ao longo do tempo teve 
inúmeros pontos altos, tendo-se transformado numa das 
referências culturais do concelho.

Neste momento apresenta um dinamismo assinalável, em 
que se destaca a juventude presente em grande número.

Na próxima edição do jornal “O Progresso de Paredes”, 
nomeadamente nas “Notícias de Baltar”, será efetuado um 
trabalho mais profundo, para que seja dado o merecido des-
taque a uma associação que tanto faz pela cultura de Baltar 
e do concelho de Paredes.

Você Sabia Que...
Filho ilegítimo de V duque de Bragança

foi abade de Baltar
Dom Teodósio 

I, V duque de Bra-
gança, envolveu-se 
com uma dama sol-
teira do Paço Ducal 
de Vila Viçosa, do 
qual resultou um 
filho ilegítimo, que 
se chamou Afonso 
Fayão. O seu nasci-
mento acontece no 
ano de 1558 em Vila 
Viçosa e foi apresen-
tado Casa de Bra-
gança aos 13 anos.

O seu nome 
aparece pela primei-
ra vez, no registo 
paroquial da fregue-
sia de Baltar, a 20 
de janeiro de 1594, 
como padrinho num 
assento de batismo, intitulando-se abade de Baltar. 

A sua assinatura aparece nos registos desde 11 de 
maio de 1603 a 16 de agosto de 1622. O seu falecimento 
ocorreu a 3 de outubro de 1622, em Baltar, tendo sido 

Bitarães
António Oliveira | oliveirinhas@hotmail.com

Passagem estreita
e perigosa na

Av. de S. Tomé

Quem se desloca da igreja ou vem de Paredes para o lado 
dos Chãos, encontra um obstáculo entre os muros que 

ladeiam a Quinta de Poveira e a da Torrinha, pois as bermas 
são reduzidas, conforme se pode ver na fotografia. 

Do lado da Torrinha, as heras estão baixas e inco-
modam quem por lá passa. Era bom que os responsáveis 
as mandassem cortar, pois apanham com elas na cabeça 
devido ao grande fluxo de trânsito. Se verificarem, não 
há espaço para que uma pessoa possa andar neste local 
com segurança. 

Já foi abordado este assunto junto das autoridades 
locais mas, até hoje, ainda ninguém tomou uma atitude 
sobre tal assunto. Esperemos que este caso seja resolvido 
definitivamente para segurança de todos.

Eleições para APGV
nacional e delegações

No próximo dia 16 de novembro, na sede da delegação 
do Vale do Sousa, serão realizadas as eleições para os novos 
corpos gerentes da APVG, a nível nacional e local.

A secção de voto nesta localidade estará aberta entre as 
9 h e as 19 horas. Esperamos que não deixe de vir votar. Se, 
por ventura, tiver as suas cotas em atraso, poderá, nesse dia, 
fazer a atualização e votar. 

Somos ex-combatentes, não esqueçamos isso. Temos o 
dever de nos ajudar mutuamente, por isso, cá estamos com 

39.º aniversário do 
Centro Social de Cete
O Centro Social de Cete celebra no próximo mês de Novembro 

o seu 39.º aniversário. Fundado em 26 de Novembro de 
1975, comemora o seu aniversário com um programa (no final) 
que inicia dia 1 e termina a 30 de novembro.

A exemplo de outros aniversários, será realizado um jan-
tar-convívio para sócios e amigos no dia 29 de Novembro.
1 de novembro
21h30 - Grupo de Dança FreeStyle “3C” / Grupo de Fitness 
Aerolight “3C”
8 de novembro
21h30 - Grupo de Teatro de Novelas (GTN): “O pai já vai”
23 de novembro
8h30 - Caminhada pela Saúde
15h - Grupo Folclórico São Pedro de Cete / Magusto e Con-
fraternização
29 de novembro
19h - Missa solene em honra de sócios e amigos falecidos 
(capela Senhora do Vale)
20h30 - Jantar convívio 39.º aniversário [inscrições até 
22/11/2014 (lotação limitada)]

Resultados FC Cete

Cete
Saúl Ferreira | saul.ferreira@gmail.com

No fim de semana de 1 e 2 de novembro as equipas do 
FC Cete tiveram os seguintes resultados:
Juniores A - FC Cete 2 - SC Rio de Moinhos 0. Juniores B - CD 
Sobrado 4 - FC Cete 0. Infantis - sub 13 - FC Foz 3 - FC Cete 
7. Escolinhas sub 11 – FC Cete 4 - ISC Sobreirense 3

No fim de semana de 8 e 9 de Novembro realizam-se 
os seguintes jogos: 

Sábado, 8 de novembro
9h30 (em Cete) Benjamins sub 11 -  FC Cete-UD Guilhufe; 
15horas (em Cete) - Infantis sub 13: FC Cete - Padroense FC

Domingo, dia 9 de novembro
10 h -Juvenis: FC Cete - Ermesinde SC 1936
10 h (em Cabeça Santa) Juniores A: FR Cabeça Santa – FC Cete

muito sacrifício, para não deixar ao abandono quem de nós 
necessita. 

Estamos já com certa idade e cada vez mais necessitamos 
uns dos outros. Neste triénio, estaremos dispostos a lutar por 
um bem comum, que é ter direito ao cartão de ex-combatente. 
Venha votar, pois o nosso voto é sinal de que ainda estamos 
presentes e que não esquecemos o que passamos. 

Esta delegação, a convite do seu presidente teve o honroso 
prazer da visita da Dr.ª Hermínia Moreira, vereadora da câmara 
municipal de Paredes, bem como da direção nacional, para ve-
rificar as precárias condições onde esta delegação dá apoio aos 
seus associados, veteranos de guerra e suas famílias.

Por coincidência, estava a nossa psicóloga no seu peque-
no gabinete, sem luz solar, e sem janelas onde, normalmente 
atende, durante o mês, homens com stress de guerra dando 
apoio, também, às suas famílias. 

O mesmo consultório é utilizado pelo médico de clínica 
geral e serviços de enfermagem para atender os doentes 
que nos procuram. Já em 2009, prevendo instalações que 
vagariam devido à abertura do centro escolar de Bitarães, 
foram pedidas salas para a continuação dum trabalho com 
mais dignidade. 

Segundo o que observo, julgo que serão mais depressa 
dispensadas para outros fins, que não vemos o que fazem, 
do que para quem diariamente trabalha voluntariamente 
para bem duma comunidade que muito sofreu e continua a 
sofrer. Espera esta direção que os responsáveis locais refli-
tam e vejam  todo o trabalho que se tem feito sem qualquer 
apoio e incentivos. Viver a democracia é ouvir a voz dos 
mais fracos. ■
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Rebordosa
Paulo Pinheiro | pinheipaulo@gmail.com

Tuna de Rebordosa 
prestou homenagens

A Tuna de Rebordosa apresentou, no salão da junta de fregue-
sia em Rebordosa, um espetáculo extraordinário. Ao longo 

do tempo a tuna tem desenvolvido um trabalho valioso, onde 
se destaca a criação de uma “escola” de iniciação e formação 
musical de carácter popular, espaço de convivência e cidadania 
onde os jovens, professores, direção e as famílias têm desenvol-
vido projetos de animação sociocultural que, pelo seu carisma e 
identificação com a cidade, permitiram criar e consolidar uma 
orquestra ligeira, e cujas prestações públicas têm merecido o 
carinho e o reconhecimento dos rebordosenses. 

Foi um dia de homenagem às pessoas que, ao longo dos 
anos, têm trabalhado em prol da continuidade desta associação. A 
tuna de Rebordosa, reconhecendo o papel cultural e de formação 
humana que esta “escola” de música tem desempenhado na 
formação de crianças e jovens de Rebordosa e arredores, de um 
modo especial junto das classes, decidiu prestar homenagem a 
várias pessoas, considerando que este projeto de educação mu-
sical, artística e formação humana, que abrange atualmente mais 
de meia centena de pessoas, tem prestado um valioso contributo 
para a consolidação da matriz cultural rebordosense.

O maestro Francisco Carneiro foi homenageado pelos 
25 anos na direção artística da tuna de Rebordosa, recebeu 
das mãos de Manuel Neto (maestro) a lembrança. Manuel 
Neto, familiar e antecessor de Francisco Carneiro, sendo 
responsável pela sua entrada na associação.

Foram igualmente homenageados para sócios honorários: 
Manuel Domingos da Fonseca Martins Moreira – n.° 2 - respon-
sável pela legalização e criação da associação com os estatutos 
em vigor e pela aquisição da sede e respetivas obras. 

Henrique de Jesus Leite – n.º 3 - Maria Luiza da Fon-
seca Martins Moreira Leite - n.° 4 - ajudaram a tuna quando 
ficou sem sala para os ensaios, disponibilizando o rés-do-chão 
da sua habitação. Ajudaram e ajudam a associação de forma 
direta ou indireta com questões burocráticas ou sociais.

Claudino Leão Moreira – n.º 5 - amigo da tuna desde 
sempre, disponibilizou os seus serviços como cobrador das 
cotas visto ter sido cobrador dos bombeiros. Visto o seu estado 
de saúde ser muito debilitado a direção propôs o seu nome 
com a intenção de o homenagear em vida. Esteve presente o 
seu filho para receber o diploma.

Maria Elisa Pereira Santos – n.º 6 - mereceu a atenção 
da direção da associação pelo carinho demonstrado à mesma, 
estando sempre presente em concertos e ter doado a primeira 
bandeira. A bandeira é bordada a ouro, com mais de 100 anos 
e encontrasse exposta numa vitrina nas instalações da tuna.

Os homenageados receberam um diploma e uma pasta 
igual à dos músicos como forma de agradecimento. Assinalava-
se um dia de emoções fortes. Um dia que marcava a entrada do 
maestro Francisco Carneiro nos trabalhos com a tuna. 

Entre os presentes estiveram Alberta Rangel e o marido, 
os elementos do executivo da junta de freguesia e da câmara 
municipal, assim como familiares e amigos da tuna, que 
encheram o salão da junta de freguesia.

No final os presentes foram agraciados com um porto 
de honra.

Noite de fados
Os escuteiros de Rebordosa organizam “O Clã 104”, uma 

noite de fados. Este evento será no salão da junta de freguesia 
de Rebordosa, no próximo dia 8 de novembro, pelas 21h30. 
A entrada tem um custo de cinco “fados” e a receita reverte 
para o agrupamento de escuteiros de Rebordosa.

A tradição já não é o que era…
O primeiro dia de novembro era marcado pela ida de 

milhares de pessoas aos cemitérios, que nesta altura estão 

especialmente enfeitados. Mas esta visita tem tendência 
a acabar, muito por culpa da força popular. Assim, é cada 
vez mais comum celebrar-se no dia dos fiéis defuntos o dia 
de Todos os Santos. 

Sem saber a justificação plausível pode ser simplesmente 
pelo facto de o dia 1 de novembro (dia de Todos os Santos) 
deixar de ser feriado. “A voz do povo é a voz de Deus e 
se calhar muitos dos nossos defuntos podem ser também 
celebrados no dia de Todos os Santos”. Rebordosa não é 
exceção. Este ano, na paróquia de S. Miguel de Rebordosa 
as cerimónias que normalmente se realizavam no dia de 
Todos os Santos também passaram para o dia 2, dia de Fieis 
Defuntos. Foi realizada uma eucaristia na igreja nova, pelas 
15h, seguida da procissão e oração no cemitério. 

É caso para muitos pensarem e dizerem “a tradição já 
não é o que era”.

II gala ‘Roda na Frente’ distingue 
ciclistas da formação

Pelo segundo ano consecutivo, a associação ‘Roda na 
Frente’ vai distinguir os melhores ciclistas da formação 
referentes à época 2014, gala que é dedicada ao ciclismo de 
formação e onde vão estar presentes os atletas (de benjamins 
a elites) das equipas de norte a sul do país.

A gala será no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, 
no dia 8 de novembro e conta com o apoio da câmara mu-
nicipal de Paredes. 

A “II gala Roda na Frente - Paredes Rota dos Móveis” vai 
premiar os melhores ciclistas juvenis, cadetes, juniores, sub-23 
e elites da vertente de estrada em diversas categorias (sprinter, 
trepador, revelação, melhor de 1.º ano e melhor ciclista do ano). 
Nos restantes escalões serão entregues lembranças.

“Trata-se do maior evento do género do país”, sustenta 
a organização. “Depois do sucesso da primeira edição o 
estatuto e credibilidade da gala. Queremos que o evento 
seja uma festa para todos os presentes e um convívio e 
motivação para os atletas que em breve voltam à estrada”, 
disse Ricardo Dias, presidente da associação Roda da Frente, 
sediada em Rebordosa.

RAC perde com União de Paredes
O Rebordosa Atlético Clube perdeu por 2-1 com o União 

de Paredes, num jogo a contar para a Taça AF Porto (elites). 
A partida foi disputada no complexo desportivo de Azevido, 
em Rebordosa, no passado dia 2 de novembro. 

Apesar desta derrota, a formação rebordosense ficou 
apurada para a fase seguinte da prova.

Resultados do Rebordosa
Seniores:  RAC 0 – Lixa 1
Taça Elite: RAC 1–Paredes 2
Juniores: RAC 2–Baião 0; Paços Gaiolo 2–RAC 5 
Juvenis: RAC 6–Ermesinde 0; Valonguense 2–RAC 1 
Iniciados: Paredes 2–RAC 0; RAC 2–Sousense 5
Infantis: RAC 3–S.L Douro 2
Escolas sub 11: Trofense 18–RAC 0; RAC 4–Paços de Ferreira 2
Escolas sub 10: RAC 3–A. de Gandra 1; Paredes 0-RAC 13 
Feminino: Vela FC 2–RAC 3; Solverde 3–RAC 4 ■

PUB

Vilela
Sílvio Mendes | osentineladevilela@gmail.com

De Vilela para o Mundo:
Sara Vale, 28 anos, Orleans (França)

Sara Vale tem 28 anos e mudou-se há três para Orleans 
(França), a 120 quilómetros de Paris, deixando para trás 

a rua do Amaral (Vilela), onde vivem as recordações de “uma 
infância e adolescência felizes”. 

Trabalha atualmente como chefe de equipa de uma 
empresa de prestação de serviços de limpeza, mas não deixa 
para trás o sonho de validar o seu certificado de licenciatura 
(é licenciada em educação de infância pelo Instituto Politéc-
nico de Viseu – polo de Lamego, desde 2009), para poder 
lecionar em França. 

Emigrou pelos mesmos motivos que “tantos jovens 
emigram: a falta de trabalho e, principalmente, os salários e 
condições precárias a que somos sujeitos”. E, para já, não se 
arrepende: “o esforço que eu fiz um dia em partir foi a garan-
tia de que pude dar tudo quanto quis aos meus filhos”.

Viver “num país que não o nosso”, tem-se revelado 
enriquecedor, como nos conta Sara Vale: ”aprendemos uma 
língua nova, uma cultura nova, perspetivas de vida diferen-
tes, aprendemos a ser autónomos, unidos...”. No entanto, a 
mente volta sempre às origens: “Penso voltar todos os anos 
física e mentalmente! Volto à minha terra todos os dias, 
não há nada que eu faça que não tenha origem na minha 
terra”. E as coisas de que mais sente falta são também as mais 
simples: “as conversas de soleira da porta: tenho saudades 
de demorar uma hora a percorrer dois quilómetros, sim-
plesmente porque ficava à conversa com toda a gente...”.  
Enquanto não mata saudades de Vilela, Sara vai-se deliciando 
com os “croissants maravilhosos” e com a “generosidade e 
compreensão” dos habitantes de Orleans.

É a nona história que partilhamos na rubrica “De Vi-
lela para o Mundo”, que partilha histórias de emigrantes 
naturais de Vilela que tentam a sua sorte pelos quatro cantos 
do mundo. Pode ler esta e outras entrevistas completas em 
sentineladevilela.wordpress.com.

 

Dança, futebol, patinagem
e ténis no centro escolar

O centro escolar de Vilela disponibiliza uma progra-
mação de atividades lúdico-desportivas, todos os dias da 
semana, entre as 18h e as 19h. Os alunos do 1.º ciclo podem 
frequentar as atividades de dança (segunda-feira), futebol 
(quarta-feira) e ténis (sexta-feira), da responsabilidade do 
grupo ‘Bichinhos Carpinteiros’. A atividade de patinagem 
(terça e quinta-feira) é aberta a todos os alunos e da respon-
sabilidade do Altis Clube de Paredes. À quarta-feira, pelas 
15h30, há atividades rítmicas e expressivas/dança, dinami-
zadas pelos ‘Bichinhos Carpinteiros’, e direcionadas para as 
crianças do jardim-de-infância.

As atividades lúdico-desportivas são da responsabili-
dade da câmara municipal de Paredes, através do protocolo 
centros escolares em movimento. Os alunos que ainda não se 
inscreveram e o pretendam fazer podem inscrever-se junto 
do professor de cada atividade. A patinagem – duas aulas 
por semana - tem um custo de oito euros por mês (mais 10 
euros de inscrição/seguro).

As restantes atividades têm um custo de sete euros por 
mês (mais 10 euros de inscrição/seguro). Todas as informa-
ções foram confirmadas pela APCEV – associação de pais do 
centro escolar de Vilela - que tem feito um grande esforço na 
divulgação das atividades. ■
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Na minha vida sempre me pautei por 
dizer as coisas certas na hora exata 
e no local que sempre achei mais 

apropriado. E nunca fui de ficar a remoer 
no passado, perdendo tempo e energia com 
o que já não pode ser alterado.

 Por isso, sempre tentei alertar para 
o que achava que podia ser melhorado ou 
até eventualmente não ser executado. Se 
depois fui ouvido ou não, isso já é outra 
história. Mas, sempre procurei ajudar 
naquilo que sentia que não estava a ser 
bem feito na nossa terra. E fi-lo em tempo 
útil, por isso não adianta remoer no que 
passou, porque o mais importante agora 
é olharmos para o futuro e pensar no que 
podemos fazer, em vez de ficarmos a pen-
sar no que poderia ter sido feito.

E, como muito bem disse o professor 
Marcelo, questionar o nosso próprio par-
tido é um sinal de coerência, e nunca deve 
ser encarado como algo de negativo, pois 
só com opiniões divergentes se poderá 
estabelecer a melhor forma de governar 
Paredes, pois o pensamento único e a una-
nimidade nem sempre resultam.

 Um líder deve saber quando e como 
decidir corretamente, mas acima de tudo 
deve saber ouvir quem o rodeia (e não só), 
para que ao tomar a decisão, estas possam 
ser o mais abrangente possível. Só assim 
se pode pensar Paredes. Ser líder não ser-
ve apenas para mandar. Um líder que se 
preze deve saber ouvir, e acima de tudo 
deve estar ligado à realidade que o rodeia. 
Como disse há tempos, Paredes não precisa 
de gente que só sabe estar nos gabinetes a 
congeminar estratégias. Paredes precisa de 

gente que ande no terreno e que conheça 
a realidade dos paredenses, pois só assim 
se pode fazer a diferença.

E desenganem-se aqueles que quando 
lhes interessou foram PSD (tendo mesmo 
sido candidato à liderança e perdendo, 
numa primeira fase, e noutra anunciando-                                                                            
-se como candidato para depois não ter tido 
coragem de se assumir), andando em mo-
vimentações que o levou a ser hoje em dia 
acérrimo defensor do PS. Pelo menos não será 
por falta de tentativas que conseguirá obter 
a “panela” que tanto procuram.

Eu não ando a reboque de “follows” 
ou “likes”. A mim o que mais me interessa 
é Paredes, os paredenses e o seu futuro, e 
podem-me apontar os defeitos que quise-
rem, mas uma coisa é certa: 

Apesar de todas as vicissitudes e in-
justiças que fui sujeito, nunca abandonei o 
meu partido que foi e sempre será o PSD, 
nem procurei abrigo no PS à espera deste 
ou daquele lugar.

A coerência em política é uma virtude, 
e não é com mais ou menos movimentos, 
que chegamos a algum lado. É preciso 
coerência nos ideais e, acima de tudo, co-
erência naquilo que defendemos. 

Paredes não precisa de “vira-casacas” 
que só pensam nos lugares que podem vir 
a ocupar, e que neste momento, aprovei-
tando a fragilidade demonstrada pelo PSD, 
estão quase todos no PS.

 Paredes precisa é de dinamismo e 
gente disposta a trabalhar e a pensar o 
futuro, e não de pessoas que falem mal 
de tudo e de todos só para chegarem ao 
poder.

Sempre
por Paredes…

“Apesar de todas as vicissitudes e injus-

tiças a que fui sujeito, nunca abandonei 

o meu partido…”

Durão Barroso terminou os seus dois 
mandatos como presidente da Co-
missão Europeia. Pode afirmar-se 

que Portugal ficou menos influente e perdeu 
uma figura de referência no mundo inteiro, 
nem sempre pelas melhores razões, entre 
as quais se destaca, pela negativa, o apoio 
ainda enquanto nosso Primeiro-ministro à 
invasão do Iraque em 2003, liderada pelos 
Estados Unidos da América, que se revelou 
catastrófica e cujas nefastas consequências 
ainda perduram. Mas a sua liderança da 
Comissão Europeia manteve Portugal, um 
pequeno país à beira mar plantado, constan-
temente referenciado nas primeiras páginas 
da política mundial.

Este português, nascido em Lisboa em 
1956, formado em Direito, pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, e 
militante do PSD desde 1980, começou 
pelos caminhos da extrema-esquerda, nos 
anos que se seguiram ao 25 de Abril, tendo 
ficado conhecido pela sua militância na 
Frente de Estudantes Marxistas-Leninistas, 
do Movimento Reorganizativo do Partido 
do Proletariado (MRPP), força política de 
inspiração maoista.

Já é do meu tempo a sua participação 
nos governos do Prof. Cavaco Silva, onde 
desempenhou funções como secretário de 
Estado e depois ministro dos Negócios Es-
trangeiros. Chegou a líder do seu partido 
e, no rescaldo do guterrismo, ganhou as 
eleições legislativas de 2002, do qual saiu 
Primeiro-ministro de um governo em coli-
gação com o CDS/PP. Demitiu-se do cargo 
em junho de 2004, para rumar ao eldorado 
europeu, não sem antes proferir a célebre 
frase: “o país está de tanga”. Verdade que 
a história recente viria a confirmar, sendo 
certo que até acabamos por ficar sem a dita, 
no sentido figurado, é claro!

Durante os seus mandatos à frente da 
Comissão Europeia, a Europa em geral e Por-
tugal em particular viveram, e vivem, a época 
mais negra da sua história contemporânea. 
A crise das dívidas soberanas, a intervenção 
da Troika a que nós e outros países estivemos 

sujeitos, e, nos últimos tempos, a guerra civil 
na Ucrânia e o recrudescer da “guerra fria”, 
com aviões russos a voar ilegalmente pelos 
nossos céus, são nuvens negras que ensom-
bram o seu mandato, momentos difíceis e 
de consequências ainda pouco previsíveis 
no futuro da Europa, tal como a conhecemos 
hoje.

Um dos seus momentos de glória ocor-
reu em finais de 2007, no final dos seis meses 
da presidência portuguesa. A assinatura do 
chamado “Tratado de Lisboa” pelos estados 
membros da União Europeia, que se pre-
tendia reformador, destinado a melhorar a 
forma de funcionamento da União Europeia, 
dotando-a de meios mais eficazes. É certo que 
Portugal e os países mais pequenos perderam 
algum peso relativo, mas foi um momento 
alto na chamada “construção europeia”. O 
“porreiro pá” de Sócrates na assinatura do 
tratado é mais uma das frases que marca o 
percurso de Barroso, juntamente com a da já 
referida tanga e a “sigam o cherne”, retirada 
de um poema e citada pela sua mulher, e que 
fez as delícias dos jornalistas e comentadores 
do costume. De Durão a cherne foi um pe-
queno passo e o nome ficou. 

Agora prepara-se para gozar, sabe-se lá 
por quanto tempo, um período de descanso, 
parte dele esperamos que sentado na cadeira 
oferecida no âmbito da 2.ª edição “Duets”, 
do “Art on Chairs”, concebida pelo designer 
Paulo Parra, especialmente dimensionada 
para o seu quotidiano, leitura e mobilidade. 
E porque os agradecimentos e condecorações 
não chegam para sobreviver, vai usufruir até 
ao fim da sua vida, de uma reforma que, se-
gundo a edição do jornal inglês ‘Daily Mail’, 
ronda os 11 mil euros mensais, um subsídio 
de “transição” durante três anos, que irá 
variar entre 122 mil euros e 200 mil euros 
anuais e um salário extra de 25 mil euros, ao 
que acrescem despesas de deslocação.

Nada mau para um ex-maoísta, a viver 
as delícias do capitalismo socialista.

Ainda bem que há reformados que não 
ficam de tanga. Mas há reformas que são uma 
verdadeira tanga…

Uma cadeira 
pouco Dura(o)

“…Reforma que, segundo a edição do 

jornal inglês ‘Daily Mail’, ronda os 

11 mil euros mensais, um subsídio de 

“transição” durante três anos, que irá 

variar entre 122 mil euros e 200 mil eu-

ros anuais e um salário extra de 25 mil 

euros, ao que acrescem despesas de des-

locação”
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O Partido Socialista de Paredes tem 
recebido algumas críticas à forma 
como estão a ser geridos os pavi-

lhões desportivos no município de Paredes. 
A crescente importância do desporto e das 
atividades físicas como fator de promoção de 
saúde, de bem-estar e da qualidade de vida 
dos cidadãos vincula e responsabiliza a au-
tarquia na oferta de condições que satisfaçam 
tais necessidades e expetativas.

Os pavilhões desportivos, património 
do município, deveriam ter como finalidade a 
formação, competição, recreio e ocupação dos 
tempos livres. Algumas associações despor-
tivas fizeram chegar até nós o seu lamento, 
referindo não existir isenção de taxas para as-
sociações federadas de desporto de formação. 
Estas isenções são aplicadas, por exemplo, no 
concelho vizinho de Penafiel, e beneficiam 
todas as associações de formação.

As associações desportivas lamenta-
ram ainda o facto de entidades privadas, 
algumas com fins lucrativos, poderem ter 
prioridade na reserva desses espaços em 
detrimento das associações, todas elas sem 
fins lucrativos.

As associações ouvidas entendem que a 
utilização dos pavilhões municipais deveria 
seguir as seguintes ordens de prioridades:

- Atividades desportivas e outras pro-
movidas e/ou apoiadas pela autarquia;

- Atividades desportivas escolares 
curriculares;

Nozes temos…
faltam os dentes

- Clubes e coletividades com registo 
concelhio, associações e federações em com-
petições oficiais;

- Atividades desportivas de iniciativa 
de clubes e coletividades com registo con-
celhio, 

- Associações e federações que não 
estejam inseridas em competições oficiais e 
atividades desportivas escolares extracurri-
culares, outras utilizações.

Os pavilhões desportivos municipais 
de Paredes constituem um património 
municipal e deveriam ter como função 
prioritária possibilitar o acesso progressivo 
e generalizado da população do concelho à 
prática desportiva organizada, desenvolvida 
nas suas diversas formas e vertentes numa 
perspetiva de estimulo, de uma competição 
saudável, virada para a promoção de valores 
solidários e com o objetivo primordial de 
promover uma cidadania ativa, ajudando 
a estimular de forma gradual e integrada, o 
desenvolvimento de competências humanas 
e sociais que ajudem a fomentar o respeito e 
a competitividade.

Estas infraestruturas podem e devem 
também servir para a realização de mani-
festações de âmbito cultural que a câmara 
municipal entenda organizar ou apoiar, 
mas o que sentimos depois da conversa 
com algumas associações do concelho é que 
os pavilhões infelizmente continuam a não 
cumprir esta missão.

“Os pavilhões desportivos, património 

do município, deveriam ter como fina-

lidade a formação, competição, recreio 

e ocupação dos tempos livres. Algumas 

associações desportivas fizeram chegar 

até nós o seu lamento, referindo não 

existir isenção de taxas para associações 

federadas de desporto de formação”

O conteúdo das propostas previsionais 
para 2015 da Câmara Municipal de 
Paredes (a que volto) expressa uma 

orientação e identifica uma maioria política. 
Sejamos rigorosos. Não é o programa político 
das forças de oposição que assim se concre-
tiza em Paredes. É o PSD, e só o PSD, na sua 
dinâmica, e na sua organização, que assim 
se avalia na sua capacidade de previsão e na 
sua capacidade de realização. Dito isto, o que 
esperar para 2015? 

Vejamos o essencial de uma certa polé-
mica. O valor das transferências monetárias 
para as juntas de freguesia define a real 
capacidade de investimento das juntas de 
freguesia. Num quadro de retração e mesmo 
recessão económica e social, manter para o 
próximo ano esse valor, já parece sinal posi-
tivo. Pequeno, insuficiente, mas positivo. As 
freguesias geridas pela oposição necessitam 
dessas verbas bem como do diálogo e apoio 
técnico qualificado da câmara. E isso pode 
estar assegurado.  

O aumento de 25% da taxa do IMI 
melhorará a parcela das receitas da câmara 
em relação a 2014 e constitui uma aparente 
resposta à perda de 7,2% do IMI cobrado com 
a reformulação do zonamento fiscal. Percebe-
se que os proprietários se sintam defraudados 
nas suas expetativas. São já um rol imenso de 
medidas fiscais atentatórias dos seus interes-
ses, nomeadamente proveniente do Governo 
Cavaco/PSD/CDS. Mas importa não deixar 
de considerar que os impostos sobre o pa-
trimónio são socialmente mais justificados 
quando se sobrecarregam as famílias dos 
trabalhadores com impostos sobre o rendi-
mento ou sobre o consumo, e as empresas de 
pequena e média dimensão, com o IRC.

Igualmente a subida da tarifa de recolha 
de resíduos sólidos para 6 euros/mês para 

utilizador doméstico constitui um sacrifício 
adicional, compreensível numa lógica de 
reforço de receitas correntes. 

É igualmente significativo e verdadeiro 
que a Lei das Finanças Locais foi suspensa 
em 2006, cortando inúmeras fontes de in-
vestimento e bases do equilíbrio financeiro 
das autarquias via Orçamento de Estado. 
E o Ministro da Administração Interna da 
altura chamava-se… António Costa. A au-
tarquia não soube então (em conjunto com a 
Associação Nacional dos Municípios Portu-
gueses) reivindicar e lutar pela legalidade, e 
que resultou em incalculáveis prejuízos para 
as autarquias.

Deixamos de lado as polémicas estéreis 
sobre subsídios para bombeiros, ou cemité-
rios, retenção na fonte de financiamento ao 
município do PAEL, etc. 

Neste contexto, a CDU votou a favor 
dos Documentos Previsionais. Tal não 
constitui um cheque em branco à gestão da 
Câmara, mas antes uma séria plataforma de 
compromisso para melhores soluções orça-
mentais. Não pedimos ou seguimos a opinião 
de outros. Votamos autonomamente. 

Ao riso idiota de alguns que não perce-
bem que as responsabilidades da CDU não 
se esgotam na dialéctica poder/oposição, 
naquela alternância em que hoje se diz uma 
coisa e amanhã o seu contrário, responde a 
CDU com a gargalhada não sonora, com a 
futura aliança governamental entre Costa e 
Rio, com a histórica aliança de alguns com 
a direita dos interesses, da banca e das oli-
garquias. Mas sobretudo responde a CDU 
com o contributo crítico para a solução dos 
problemas dos paredenses. 

Na próxima, concluirei com a contração 
de empréstimo para saneamento financei-
ro.

Um momento 
importante (II)

“A CDU votou a favor dos Documen-

tos Previsionais. Tal não constitui um 

cheque em branco à gestão da Câmara, 

mas antes uma séria plataforma de 

compromisso para melhores soluções 

orçamentais. Não pedimos ou seguimos 

a opinião de outros. Votamos autono-

mamente”



12 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
7 de novembro de 2014|Destaque|

PUB

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró - 4585-172 Gandra PRD
Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605 m

ar
m

ila
ge

s@
m

ar
m

ila
ge

s.
pt

w
w

w
.m

ar
m

ila
g

es
.p

t

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

O Rotary Club de Pa-
redes homenageou, à 
semelhança de anos 
anteriores, um profis-
sional de destaque no 
concelho. Antero Lopes 
foi o empresário home-
nageado pelos rotários, 
pelas suas qualidades 
profissionais, sociais e 
humanitárias. A cerimó-
nia decorreu no passado 
dia 24 de outubro, na 
quinta da Lavandeira, 
em Mouriz, durante um 
jantar que juntou fami-
liares e amigos do em-
presário. 

Rotary Club de Paredes elegeu proprietário da InsParedes profissional do ano

Antero Lopes distinguido pelas qualidades profissionais, sociais e humanitárias

Helena Nunes|texto/fotos

Antero Lopes, Ernesto Rodrigues e Pedro Mendes na saudação de bandeiras

“É uma honra para o Rotary 
Club de Paredes poder homena-
gear o senhor Antero Lopes pelas 
suas qualidades profissionais, 
sociais e humanitárias. Tem a 
nossa admiração por ser um ho-
mem bom, um chefe de família 
exemplar, trabalhador e empre-
endedor”. Os primeiros elogios da 
noite ao empresário Antero Lopes 
foram feitos pela companheira 
Ilda Taborda, do Rotary Club de 
Paredes. No mês dedicado aos 
profissionais, os rotários de Paredes 
elegeram o empresário paredense 
como profissional do ano, não só 
pelo sucesso profissional como 
pelas ações que foi desenvolvendo 
em prol da comunidade. 

Amigos e familiares elogia-
ram o empresário pelo sucesso 
nos negócios, mas, acima de tudo, 
pela vontade de ajudar diversas 
coletividades do concelho. “Tor-
nou-se um homem de negócios 
e um empresário de sucesso em 
várias cidades do norte do país, 
nomeadamente Guimarães, Braga, 
Barcelos, Lousada, Matosinhos, 
Famalicão e Paredes. Ajudou di-
versas coletividades do concelho 
e outros e particulares, demons-
trando sempre um peculiar sen-
tido de ajuda pessoal”, lembrou o 
amigo de longa data Mário Cruz, 
que deixou ainda uma palavra de 
reconhecimento à esposa de Antero 
Lopes pelo apoio incondicional. 

“Presto a minha homenagem 
também à dona Virgínia pela força 
que sempre deu ao marido que lhe 
permitiu ser reconhecido pelos 
seus pares de maneira a impor-se 
com a sua racionalidade, que o 
levou a um lugar de destaque na 
sociedade paredense”.  

“Tornou-se um
homem de
negócios e um
empresário
de sucesso”

- Mário Cruz, amigo de longa data

O Rotary Club de Paredes 
relembrou o percurso de vida deste 
profissional de sucesso. Antero 
Lopes nasceu a 5 de setembro de 
1935, o quarto de oito filhos de Al-
bino Lopes e Maria de Oliveira. “É 
oriundo de uma família humilde, 
mas rica em valores humanos”, 
sublinhou a companheira Ilda. 

Frequentou a escola primária 
de Gondalães e viveu com os pais 
até ir à tropa, altura em que já ti-

nha definido os objetivos de vida: 
tirar a carta de condução e arranjar 
emprego como motorista de praça. 
Casou aos 25 anos com a única na-
morada que tivera, Virgínia Isaura, 
ou “Sisau”, como amorosamente 
lhe chamava. 

Logo depois de casar Antero 
Lopes iniciou a sua profissão de 
taxista, ao mesmo tempo que a 
sua mulher iniciava carreira como 
professora regente. Algum tempo 
depois e a pedido da esposa Antero 
Lopes tirou o curso de instrutor. 
“Virgínia empurrou-o para a pro-
fissão que lhe haveria de mudar a 
vida”, lembrou a companheira do 
Rotary Club de Paredes. 

Começou a trabalhar como 
instrutor na escola de condução 
Bastos, em Paredes. Ao fim de um 
ano, e em sociedade com um ami-
go, abria a sua primeira escola de 
condução em Guimarães, a Vima-
ranense. Seguiu-se Lousada e uma 
terceira em Braga. 

Nos inícios dos anos 90 Antero 
Lopes e o amigo Duarte constituem 
uma nova sociedade que dá lugar 
à abertura de mais três escolas de 
condução, a Joanense (Braga), Bar-
celinhos (Barcelos) e Sr.ª da Hora 

Maria Elisa Marques (presidente do Rotary), Antero Lopes (homenageado) e a esposa Vírginia Isaura
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Rotary Club de Paredes elegeu proprietário da InsParedes profissional do ano

Antero Lopes distinguido pelas qualidades profissionais, sociais e humanitárias
Família agradece
com amor e carinho

Virgínia Lopes (filha)

Da família chegaram pala-
vras de agradecimento pelo 

amor e carinho e sobretudo pela 
dedicação que sempre teve com 
todos. “Esta homenagem preen-
che-me o coração e enche-me de 
alegria. Pelo seu trabalho, pela 
sua honradez e caráter, pelo seu 
amor e amizade incondicionais, 
pela sua dedicação à família, 
amigos e colaboradores e a 
todos quanto se cruzaram no 
seu caminho”, lembrou Virgí-
nia Lopes, filha mais velha de 
Antero Lopes. 

Guilherme (neto)

“Sinto-me orgulhoso em 
ter um avô que pratica o bem. 
És um exemplo para todos os 
que te rodeiam”, disse o neto 
Guilherme. “Esta homenagem 
é bem merecida. Convives 
com todas as pessoas de igual 
forma. És um exemplo de bon-
dade e ajudas quem necessita. 
És honesto, trabalhador e tens 
sempre tempo para estar com a 
família”, salientou Guilherme 
que quis agradecer o amor, 
carinho e os valores que o avô 
sempre transmitiu à família.

(Matosinhos). 
Em julho de 1994 abriu o 

primeiro centro de inspeções auto-
móveis em Braga e em novembro 
do mesmo ano em Paredes. Dois 
anos depois Antero Lopes sofre um 
derrame cerebral, ficando interna-
do mais de um mês no hospital de 
São Marcos, em Braga. Recuperou 
ao longo de 9 meses e regressou 
à sua vida de trabalho e empre-
endedorismo. 

Foi pelo percurso profis-
sional, social e humanitário 
do empresário paredense, re-
conhecido pela comunidade 
local, que os rotários elegeram 
Antero Lopes como profissional 
do ano. 

Maria Elisa Marques refor-
çou a “conduta pessoal e profis-
sional exemplar” de Antero Lo-
pes, mostrando-se honrada pela 
oportunidade de homenagear 
o empresário. “É uma honra 
para mim e para o meu clube 
proporcionar esta cerimónia”, 
salientou a presidente do Rota-
ry Club Paredes, agradecendo 
a presença dos companheiros 
rotários de Fafe, Penafiel e Fel-
gueiras, dos amigos e familiares 
de Antero Lopes.

Da homenagem deste 
empresário também fizeram 
parte todos os funcionários e 
colaboradores. “A InsParedes 
funciona como uma família”, 
disse Antero Bessa, salientando 
a preocupação do empresário 
no bem-estar dos seus funcio-
nários como meio para atingir o 
sucesso. “Ao longo destes anos 
o senhor Antero Lopes sempre 
teve duas preocupações: servir 
bem os clientes e ter os seus 
funcionários satisfeitos. Tem 
conseguido cumprir os seus 
objetivos, demonstrando que 
não é com políticas de ‘eu 
quero, posso e mando’ que se 
consegue sucesso. Estaremos 
sempre disponíveis para cola-

Antero Lopes mostrando a distinção que recebeu do Rotary Clube de Paredes

borar consigo”, disse o funcionário 
mais antigo da InsParedes.

“É um homem de
coração aberto

a todos e a tudo”
- Irmã Maria da Glória

O empresário Antero Lopes 
sempre apoiou diversas coletivi-
dades do concelho, nomeadamente 

a igreja, diversas IPSS’s e o União 
Sport Club Paredes. O presidente 
do clube salientou isso mesmo. 
“Tenho a agradecer tudo o que 
tem feito pelo União de Paredes, e 
pelos 260 jovens que estão na for-
mação”, notou Manuel Cardoso. 

Sendo natural de Gondalães, 
onde frequentou o ensino primário, 

e tendo sempre apoiado diversas 
iniciativas e ajudado inúmeras 
famílias carenciadas, também a 
junta de Paredes quis agradecer 
toda a ajuda que o empresário deu 
à freguesia. “Queria agradecer 
pelo apoio que prestou a todas as 
instituições, especialmente pelos 
donativos que fez à igreja para as 
obras de restauro e pelos postos de 
trabalho que criou. Não posso es-
quecer o apoio social prestado por 
ele a todas as famílias carenciadas 

que lhe pediram ajuda”, lembrou 
Paulo, representante de Gondalães 
na JF Paredes. 

A irmã Maria da Glória, amiga 
do casal, também se juntou à home-
nagem, reforçando a coragem, deter-
minação e a boa-fé de Antero Lopes. 
“É um homem de coração aberto a 
todos e a tudo. É um homem de co-

ragem que jamais deixa ficar coisas 
a meio. Sabe lutar e é um homem de 
competência e esta homenagem é a 
garantia disso mesmo”, agradecen-
do também toda a ajuda que prestou 
à igreja e aos pobres.  

O vice-presidente da câmara 
municipal de Paredes reforçou o 
legado que o empresário e a es-
posa Virgínia souberam construir 
ao longo da vida. “Antero Lopes 
soube construir um património 
de vida e dignidade humana. E 

esse património somos todos nós 
esta noite que lhe reconhecemos 
esta dimensão. É daquelas pessoas 
que faz parte da história da gente. 
É um homem sábio e bom e que 
soube espalhar aquilo que vimos 
todos hoje. É um homem que efe-
tivamente ama Paredes e, por isso, 
e por tudo o que fez por esta terra e 

pelo que ajudou a construir, no 
dia 20 de junho vai ser distin-
guido com a medalha de ouro 
do município de Paredes”, 
frisou Pedro Mendes.

“É um homem
que  ama
Paredes”

- Pedro Mendes, vice-presidente 
da CM Paredes

Ao longo de toda a noite 
foram também muitos os elo-
gios dos amigos e familiares 
à esposa de Antero Lopes 
que sempre esteve ao lado do 
marido na vida profissional. 
Casados há mais de 50 anos 
Virgínia Isaura e Antero Lo-
pes sempre mantiveram uma 
relação de carinho, amor, 
amizade,  cumplicidade e 
dedicação ao longo de toda 
a vida. A admiração que um 
tem pelo outro demonstra 
que o sucesso que o empre-
sário conquistou na sua vida 
a vários níveis nunca podia 
ter sido conseguido sem ter 
Virgínia ao seu lado. 

Num pequeno vídeo pro-
jetado no salão da quinta da 
Lavandeira, recuperaram-se 
fotografias de outros tempos de 
Antero Lopes e Virgínia Isaura. 
Sempre juntos em todos os mo-
mentos foram conquistando o 
sucesso em conjunto. Virgínia 
sempre considerou o seu ma-
rido um homem “dinâmico, 
calmo, honesto, trabalhador, 

amigo do seu amigo e com muito 
bom feitio. Um pai exemplar e 
uma pessoa que nunca diz não 
para ajudar o próximo”. É um ho-
mem de fé e por isso “tem o prazer 
de ajudar a manter a igreja com 
dignidade”. 

No final da homenagem e 
entre muitos abraços aos ami-
gos, Antero Lopes mostrava-se 
visivelmente emocionado. Da 
homenagem quis apenas dizer 
“obrigado por tudo”. 
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É um dos ciclistas portu-
gueses com mais experi-
ência no pelotão nacional. 
Aos 37 anos Célio Sousa, 
natural de Lordelo, Pa-
redes, esteve no top 10 
da Volta a Portugal em 
2013, conquistou diversas 
camisolas e prémios, mas 
faltou a vitória numa eta-
pa para a carreira plena. 
Em entrevista ao nosso 
jornal, Célio Sousa garan-
te que 2015 será o último 
ano na estrada como ciclis-
ta profissional, passando 
a dedicar-se a 100% ao 
negócio da loja de bicicle-
tas que gere há cinco anos, 
na sua terra natal. 

Célio Sousa quer terminar a carreira no Boavista, onde está há já 11 anos 

“2015 será a minha última época”

dedicar apenas às corridas. 

Como têm sido estes últimos 
11 anos no Boavista?

Têm sido muito bons. Somos 
quase uma família já. Pensado bem 
sou o segundo ciclista mais antigo 
da história do Boavista, tirando 
o Delmindo. A melhor decisão 
que tomei nestes anos todos de 
estrada foi ter aceitado o convite 
do Boavista. As pessoas gostam 
de mim e também sinto que temos 
uma relação muito boa com todos. 
Passaram por lá vários ciclistas ao 
longo dos anos, mas houve um que 
me marcou bastante, o Joaquim 
Sampaio. Quando fui para o Boa-
vista em 2003 ele era o capitão de 
equipa e ensinou-me muita coisa. 
Depois de ele abandonar o ciclismo 
passei a ser eu a assumir essa fun-
ção. E, provavelmente, vou acabar 
a minha carreira no Boavista. 

“Vou acabar
a minha carreira 
no Boavista”

Renovou no mês passado 
contrato com a equipa. Acha que 
o Boavista tem uma das melhores 
equipas do pelotão nacional? 

Acho que sim. Na última 
época já tínhamos uma boa equipa, 
mas em 2015 temos um bloco ainda 
mais forte. Só precisamos de uma 

ponta de sorte na Volta a Portugal 
para fazer uma época em grande. 
Não falo de mais nenhuma prova 
durante a época porque a Volta a 
Portugal é a prova decisiva. Para o 
público em geral e até mesmo para 
os patrocinadores é a grande prova. 
Não interessa muitas vezes fazer 
uma grande época durante o ano 
quando se chega à Volta a Portugal 
e não se consegue andar na frente. 

Neste grupo temos ciclistas 
capazes de discutir muitas provas du-
rante a época e temos 4 ou 5 ciclistas 
para discutir a Volta a Portugal. 

Entre eles está claramente o 
Rui Sousa…

Sim o Rui é um ciclista que já 
mostrou que na Volta a Portugal 
anda sempre nos lugares do pódio. 
Este ano subiu mais um lugar e pas-
sou para segundo e contamos que 
para o ano possa subir a primeiro. 
É claro que é preciso também ter 
sorte. Este ano tivemos vários 
azares na Volta, o tempo logo na 
primeira semana não estava nada 
bom, tivemos vários ciclistas doen-
tes, incluindo eu que fiz três etapas 
com febre. Alinhei no Prólogo em 
Fafe com 38,5 º de febre e cheguei 
a pensar não alinhar. 

Entretanto o Daniel Silva tam-
bém ficou doente e ficamos ainda 
mais condicionados porque ele era 
um elemento fundamental na equi-
pa na alta montanha. Só para o final 
da Volta é que consegui ajudar a 

equipa na subida, mas infelizmente 
não conseguimos ganhar. Vence-
mos uma etapa e ficamos no pódio 
por equipas, por isso, o balanço 
ainda assim foi positivo. 

“Gostava de
ganhar uma etapa 
antes de terminar 
a carreira”

O principal objetivo na pró-
xima época é vencer a Volta a 
Portugal?

Esse é o grande objetivo da 
equipa e do Rui Sousa. Andamos há 
muito a bater na trave e quando isso 
acontece já passamos a ser um segun-
do Cândido Barbosa (risos). 

É um dos ciclistas com mais 
experiência na equipa, a par de 
Virgílio Santos e Rui Sousa. O que 
falta na sua carreira? 

Já ganhei tudo o que havia para 
ganhar. Já ganhei as camisolas todas, 
inclusive de sprinters, que não é de 
todo a minha especialidade, já ganhei 
etapas e prémios. Cheguei a ganhar 
uma camisola amarela, fui líder da 
camisola das metas volantes durante 
meia Volta a Portugal, quando estava 
no Paredes, e fiz o top dez na Volta.

Só me falta mesmo ganhar 
uma etapa. É claro que não é fácil, 
mas sinto que é isso que falta na 

minha carreira. É claro que gostava 
de conseguir esse objetivo antes de 
abandonar o ciclismo, mas também 
sei que na equipa em que estou e com 
o líder que temos é-me praticamente 
impossível. A não ser que as coisas 
corram muito mal e logo desde cedo a 
equipa fique arredada e seja necessá-
rio mudar de estratégia. Mas preferia 
que isso não acontecesse.

Há alguma prova que o tenha 
marcado?

Esta edição da Volta a Portugal 
marcou-me pela negativa. Em 16 
edições da prova esta foi a única em 
que alinhei doente. Fazia medicação 
durante a etapa e não foi fácil. 

Lembro-me também de uma 
Volta em que desisti precisamente 
no dia em que a etapa terminava em 
Lordelo. Isso deve ter acontecido em 
1999. No primeiro dia caí durante 
um sprinte para uma meta volante, 
a tentar ganhar tempo de bonifica-
ção para a camisola da juventude. 
Dois dias depois o médico da prova 
aconselhou-me a desistir, mas a 
vontade de chegar à terra era maior 
e acabei por continuar. 

Lembro-me que a partida foi 
de Mondim e que 20 km depois já 
ia descolado do pelotão. Acabei por 
desistir a chegar a Sobrosa. O meu 
pai estava ali a ver a prova e entrei 
logo para dentro do carro. Foi a única 
Volta a Portugal em que desisti, curio-
samente numa etapa que terminava 
na minha terra. 

Pela positiva marcou-me a Volta 
a Portugal de 2013, que terminei no 
top 10, e a de 2012, que fiz segundo 
numa etapa. 

É difícil viver só do ciclismo 
hoje?

O ciclismo vem atravessando 
um período muito mau, em termos 
de patrocínios. Os apoios baixaram 
drasticamente. Posso dizer que em 
2003 quando fui para o Boavista era 
um ciclista novo, longe de ser dos 
melhores da equipa, era um dos 
que ganhava menos. Hoje em dia o 
melhor ciclista português não deve 
ganhar o ordenado que eu ganhava 
em 2003. 

Para um ciclista que está agora 
a começar em Portugal o futuro não é 
risonho. Ou dá logo o salto para uma 
equipa estrangeira ou para fazer uma 
carreira digna em Portugal não é fácil. 
As equipas não têm dinheiro porque 
vivem de patrocínios que são cada 
vez mais escassos. 

Esse foi um dos motivos que 

Helena Nunes

Como nasceu esta paixão 
pelo ciclismo?

Tudo começou praticamente 
como uma brincadeira. Os meus 
amigos andavam de bicicleta na 
altura e eu quis experimentar. A 
primeira prova em que participei 
foi no prémio Ribeiro da Silva, ti-
nha 9 ou 10 anos. Na altura estava 
na equipa de ciclismo do Aliados 
de Lordelo. Foi lá que comecei a 
minha formação e onde estive du-
rante alguns anos até à categoria 
de cadetes. Quando subi a júnior 
fui para o Barcelos e depois voltei 
para Paredes, no Sub 23. Subi a 
profissional um ano depois e esti-
ve na equipa do Paredes até 2002. 
Depois fui para o Boavista onde me 
mantenho desde então. 

Quando começou realmente a 
pensar fazer carreira do ciclismo?

Quando estava no Paredes já 
enquanto ciclista profissional. Na 
altura não se ganhava o que se ga-
nha hoje. Naquela altura os ciclistas 
ganhavam bem e como ainda era 
muito jovem e não gostava muito 
de estudar acabei por optar pelo ci-
clismo. Abandonei o 10.º ano a meio 
porque não conseguia conciliar as 
duas coisas. As provas que fazíamos 
eram quase todas com profissionais e 
sabia que tinha de ir bem preparado 
para conseguir acabar a corrida. Não 
conseguia estar a 100 % na escola e 
nas provas, por isso acabei por me 
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Notas
desportivas

o levou a dedicar-se também aos 
negócios?

Sim. Foi difícil no início, mas 
já tenho a loja de bicicletas há 5 
anos e tenho a clientela assegurada. 
Digamos que agora é só gerir e sei 
que quando terminar a minha car-
reira vou continuar a estar ligado ao 
ciclismo. 

“Hoje o melhor
ciclista português 
não deve ganhar 
o que eu ganhava 
em 2003”

Apesar da falta de oportuni-
dades, há muitos jovens talentos no 
ciclismo português?

Há muitos jovens com talento. 
O problema é que há muitos ciclis-
tas que se sujeitam durante dois os 
três anos a não ganhar o suficiente 
para ter uma vida digna. Ainda que 
lhe digam que têm futuro e que po-
dem vir a ser grandes profissionais 
acabam por perder a motivação ao 
fim de um ano ou dois ou até três 
sem ganhar. 

Quando subi a profissional ga-
nhava-se bem. Atualmente as coisas 

são diferentes. Hoje temos ciclistas 
jovens que quase que pagam para 
correr. E depois há algumas equipas 
que exploram estes ciclistas. 

Na região continuamos a ter 
uma boa escola de ciclismo, a ADRAP 
e temos também bons ciclistas ainda 
na formação. Dou o exemplo do 
Carlos Ribeiro, um jovem ciclista 
do concelho, que fez uma boa Volta 
a Portugal do futuro, ganhou uma 
etapa e a camisola dos sprinters e 
andou na Volta a Portugal este ano 
diversas vezes em fuga, mas que 
continua sem equipa para correr. É 
inglório para um ciclista Sub 23 do 
concelho não ter uma equipa que lhe 
dê oportunidade. 

Comigo aconteceu o mesmo. 
Quando saí do Paredes sentia que 
não era dado o devido valor aos 
ciclistas da terra, e não fui o único, o 
Virgílio sentiu o mesmo. 

Com 37 anos e muitos qui-
lómetros de estrada, sente-se um 
profissional realizado?

Posso dizer que sim. Já ganhei 
várias etapas, prémios, já terminei 
no top 10 da Volta. Só me falta mes-
mo ganhar uma etapa na Volta a 
Portugal. De resto já ganhei tudo o 
que havia para ganhar. Tenho noção 
de nunca vou conseguir vencer a 
Volta a Portugal, mas gostava de 

ganhar uma etapa antes de terminar 
a carreira. 

Sente-se com capacidade para 
correr ainda mais algumas épocas?

Em princípio 2015 será a minha 
última época. A menos que as coisas 
mudem radicalmente a decisão já 
está tomada. Fisicamente sinto-me 
bem e sei que tinha capacidades para 
continuar, mas também não quero 
andar no pelotão por andar. Gostava 
de terminar a minha carreira com 
uma vitória na Volta a Portugal no 
seio da equipa. 

O que disse a equipa sobre 
essa decisão?

No decorrer da última Volta, 
no dia do contrarrelógio final falei 
com o diretor técnico do Boavista 
que já me tinha perguntado se ia 
correr mais um ano pelo menos. 
Mostraram sempre total apoio e 
respeitaram a minha decisão. Que-
ro sair do ciclismo pelo meu pró-
prio pé e sei que terei o apoio deles 
nesse momento para me dedicar a 
100% à minha loja. Gostava de ter 
conseguido ajudar mais a equipa 
nesta última Volta. Apesar de ter 
estado doente consegui ajudar o 
Rui Sousa na subida à serra da 
Estrela e cumprir a minha função 
dentro da equipa.

Os ciclistas Virgílio Santos, Rui Sousa, Célio Sousa e Daniel Silva

Célio Sousa numa prova de contrarelógio

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite –Taça Brali - grupo 4

REBORDOSA 1 – PAREDES 2

O U. Paredes venceu o Rebordosa no jogo a contar para a Taça da 
AFPorto, por 1-2. Os golos das duas equipas foram apontados 

na segunda parte. O Rebordosa marcou primeiro, aos 47 m, por 
Chiquinho, e Passos igual o marcador aos 65m. O golo da vitória 
dos unionistas foi apontado já nos descontos, por Duarte. Apesar 
da derrota em casa o RAC lidera o grupo 4, com seis pontos e o U. 
de Paredes ocupa a 3.ª posição com 4 pontos. 

ALIANçA DE GANDRA 0 – ALIADOS DE LORDELO 0

Empate a zero no jogo da taça entre o Gandra e o Aliados de 
Lordelo. O resultado coloca a equipa do Gandra na última 

posição do grupo, sem nenhuma vitória, e o Aliados de Lordelo na 
2.ª posição, com 4 pontos.

1.ª Divisão – AF Porto - Taça Brali – grupo 7

SP. CAMPO1 - NUN’ÁLVARES 2

Jogo a contar para a Taça da AF Porto a terminar com a vitória da 
formação de Recarei, por 1-2. Na próxima jornada a formação do 

Nun’Alvares vai defrontar o FC Vila Boa Quires na sexta jornada 
do campeonato.

CAíDE DE REI 1 – USC BALTAR 1

O Baltar empatou a uma bola no terreno do Caíde de Rei, re-
gistando o segundo empate nos jogos da Taça. Na próxima 

jornada a equipa recebe o CCD Sobrosa no jogo a contar para a 
sexta jornada do campeonato.  

CCD SOBROSA 1 – ERMESINDE 1939 4 

O Sobrosa somou a segunda derrota na Taça Brali da AF Porto 
frente ao Ermesinde 1939. Na próxima jornada a equipa 

paredense desloca-se a Baltar para o jogo da sexta jornada do 
campeonato. 

FUTSAL
2.ª Divisão – Série B – 5.ª jornada

PAREDES 3 – SANGEMIL 1

O Paredes conquistou a primeira vitória no campeonato frente 
ao Sangemil, por 3-1. O resultado faz a equipa subir para a 7.ª 

posição da tabela, com cinco pontos. Na próxima jornada o Paredes 
vai defrontar o Cohaemato. 

A.F. Porto – Divisão de Honra – 2ª. jornada 
ALFA AC 3 – ROMANOS 3

Os Romanos somaram o primeiro empate do campeonato, fren-
te ao Alfa AC. Com este resultado os Romanos descem uma 

posição na tabela, ocupando agora o 4.º lugar, com sete pontos. Na 
próxima jornada vai receber a equipa Escolas Modelos.
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Os atletas da Academia 
de Patinagem Artística 
da Casa do Benfica em 
Paredes conquistaram 
duas medalhas de prata 
na Taça Europa 2014, 
que se realizou na vila 
de Luso, entre 28 de ou-
tubro e 1 de novembro. 

O atleta Nuno Fernandes conquistou, juntamente com Lara San-
tos, a medalha de ouro na Taça da Europa 2014, que se disputou na 
passada quarta-feira, dia 30 de outubro, em Coimbra. Em estreia 
absoluta na seleção nacional, os dois jovens alcançaram a medalha 
de ouro no escalão de juniores, na categoria de pares artísticos. 

A cidade de Paredes vai 
receber, pelo segundo 
ano consecutivo, a 1.ª 
prova a contar para a 
Taça de Portugal de 
Ciclocross, já este do-
mingo, dia 9. O palco da 
competição volta a ser 
o parque da cidade de 
Paredes, onde vão estar 
em competição dezenas 
de ciclistas portugueses 
e espanhóis.

Nuno Fernandes e Lara Santos conquistaram medalha de ouro na Taça da Europa

Atleta de Lordelo campeão europeu

Helena Nunes

de juvenis a vitória foi espanhola, com Sergi 
Rigo e Nadia Marrin a conseguir a pontuação 
mais alta (73.400 pontos) que lhes valeu a 
medalha de ouro. 

Os atletas da Juventude Pacense que 
integraram a comitiva portuguesa na Taça da 
Europa de Patinagem artística 2014, estive-
ram ainda em destaque em patinagem livre, 
com Catarina Andrade e Diogo Craveiro a 
conquistar duas medalhas de prata. 

Saldo mais que positivo para a seleção 
portuguesa de patinagem e para a Juven-
tude Pacense que entre 208 atletas de nove 
países diferentes, conquistaram importantes 
trofeus, numa das provas mais relevantes da 
modalidade. 

Espanha teve a maior participação na 
prova, com 47 atletas, seguindo-se Portugal, 
com 34 e a França com 31 atletas. 

o número de títulos da academia 
de patinagem artística da Casa do 
Benfica em Paredes. 

Ricardo Martins ficou a escas-
sos pontos de diferença do primeiro 
lugar, mas garantiu a medalha de 
prata. Mariana Souto, que “teve um 
comportamento exemplar” na pro-
va, garantiram os diretores, subiu 
ao segundo lugar do pódio. 

Ainda destaque para a classi-
ficação de Rita Lima, que obteve o 
6.º lugar na competição, embora, 
em situação normal, salientam os 
diretores, “na opinião dos creden-
ciados a sua classificação deveria 
ser o bronze”. 

A Taça da Europa 2014 foi 

Academia de Patinagem Artística da Casa do Benfica em Paredes

Duas medalhas de prata na Taça Europa

Ciclistas portugueses e espanhóis vão estar no parque da cidade de Paredes

Paredes recebe 1.ª prova
para Taça Portugal de Ciclocross

A participação de Portugal na Taça da 
Europa 2014 de patinagem artística, 
que decorreu em Coimbra entre 28 

de outubro e 1 de novembro, terminou com 
um total de quatro medalhas, duas de ouro 
e duas de prata. Em destaque estiveram os 
atletas da Juventude Pacense, convocados 
para integrar o plantel da seleção nacional 
portuguesa, ao conquistar uma medalha de 
ouro e duas de prata. 

Nuno Fernandes, natural de Lordelo, 
Paredes e Lara Santos sagraram-se campeões 
europeus de pares artísticos, ao arrecadar um 
total de 76 mil pontos, no escalão de juniores. 
Em estreia absoluta na seleção nacional os dois 
atletas estiveram na melhor forma. Para além da 
medalha de ouro, Lara Santos ainda conseguiu 
um honroso 6.º lugar em patinagem livre.

Ainda em destaque estiveram Bruno 
Tavares e Beatriz Silva, que arrecadaram 
o título europeu em cadetes, ao terminar a 
competição com 65.500 pontos. No escalão 

Helena Nunes

Mariana Souto e Ricardo 
Martins conquistaram 
duas medalhas de prata 

na Taça Europa 2014, engrossando 

uma das últimas competições da 
época 2014 da Academia de Pati-
nagem Artística da Casa do Benfica 
em Paredes. Em jeito de balanço a 
direção destaca os “inúmeros títu-
los” conquistados pelos atletas e o 
trabalho e dedicação do treinador 
Luís Gomes Sereno. O treinador da 
academia de patinagem artística da 
casa do Benfica em Paredes esteve 
nos diferentes momentos de glória 
dos atletas paredenses na presente 
época, nomeadamente na conquis-
ta de 17 medalhas de ouro, 19 de 
prata, 9 de bronze e 45 pódios em 
competições distritais, nacionais e 
internacionais, a título individual 
e coletivo. 

competitiva na Europa central, que 
tem contagiado também o continente 
americano. 

As provas duram aproximada-
mente uma hora e disputam-se em 
percursos técnicos de terra, obstácu-
los naturais e artificiais que obrigam 
o ciclista a desmontar da bicicleta e a 
correr muitas vezes com ela a braço. 

Esta modalidade do ciclismo, 
que exige qualidades técnicas e físi-
cas apuradas foi muito praticada em 
Portugal até ao início da década de 
90, sendo hoje apenas praticada por 
alguns corredores que se deslocam 
à Galiza todos os anos para usufruir 
desta vertente como elemento essen-
cial de preparação durante o período 
de inverno. Esta vertente do ciclismo 
tem vindo, ainda assim, a ganhar es-
paço e a ser cada vez mais promovida 
pela Federação Portuguesa de Ciclis-
mo, através das associações regionais, 
que vão promovendo provas de 
ciclocross por todo o país e atraindo 
assim cada vez mais ciclistas para a 
prática desta modalidade. 

da Nortbike e conta com o apoio da 
Federação Portuguesa de Ciclismo, 
da Associação de Ciclismo do Porto e 
da câmara municipal de Paredes.     

A 1.ª prova a contar para a Taça 
de Portugal de Ciclocross terá início 
pelas 10 horas, com a realização da 1.ª 
manga para as classes de veteranos 

A/B/C e promoção. Uma hora mais 
tarde começa a 2.ª manga femininos e 
cadetes masculinos. A 3.ª manga tem 
início pelas 12 horas com as elites, os 
Sub 23 e os juniores, terminando por 
volta das 13 horas, altura em que 
serão entregues os prémios aos ven-
cedores nos diferentes escalões. 

O ciclocross é uma vertente do 
ciclismo de competição que foi criado 
por ciclistas europeus de estrada, 
disputando-se sempre durante os 
períodos de outono e inverno. Apesar 
de antiga (o primeiro campeonato do 
mundo disputou.se em 1950) esta 
vertente tem uma forte dinâmica 

Helena Nunes

A prova decorre no interior do 
parque da cidade de Paredes, 
onde vão estar presentes 

atletas de todo o país e ciclistas es-
panhóis, para além dos campeões 
nacionais nos vários escalões. A 
organização é da responsabilidade 
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Carlos Moreira e Cátia Ferrei-
ra são apenas dois exemplos 
de jovens que contornaram o 
desemprego com o empreende-
dorismo. O casal gere há cerca 
de dois anos o restaurante Boa 
Viagem, em Astromil, Pare-
des, que tem como imagem de 
marca as refeições económicas. 
A ideia nasceu da própria crise 
e da necessidade de marcar a 
diferença e tem acolhido boa 
adesão junto dos clientes. 
Os jovens acreditam que o 
segredo está na boa gestão do 
negócio, na simpatia e na quali-
dade e preço das refeições que 
chegam à mesa. 

Carlos, 31 anos e Cátia, 29, abriram um 
negócio próprio em agosto de 2012, 
altura em que a crise económica dei-

xava dúvidas à sobrevivência das pequenas 
empresas, mas dava impulso a empreende-
dores que procuravam criar o seu próprio 
emprego. O casal, natural de Paredes, quis 
aventurar-se no mercado da restauração e 
explorar um restaurante que, em tempos, já 
tinha conquistado fama no concelho. 

Carlos já tinha alguma experiência na 
área, mas Cátia não. Depois de concluir 
a licenciatura em Geografia e o mestrado 
em sistemas de informação geográfica e 
ordenamento de território esperou algum 
tempo pelas oportunidades, mas nenhuma 
se concretizou. “Há que arregaçar as mangas 
e sujeitarmo-nos a outras coisas. Prefiro 
estar a trabalhar num restaurante do que 
fazer parte das estatísticas do desemprego”, 
sublinha a jovem.  

Determinada em ocupar-se e a procurar 
alternativas de trabalho, a jovem incentivou 
o namorado a assumir a gerência do restau-
rante e assumiu também o projeto. “Não 
tínhamos praticamente conhecimentos 
nenhuns desta área, mas tínhamos muitas 
ideias para dinamizar o espaço”, conta Cátia 
Ferreira.  

“Um restaurante
precisa de agradar

o cliente com
refeições baratas”

“Se o país está em crise um restaurante 
precisa de agradar o cliente com refeições 
baratas. Os nossos clientes procuram refei-
ções a preços económicos e é essa a nossa 
imagem de marca. Temos cinco pratos diá-
rios à escolha do cliente. Para além do pão, 
sopa, bebida, prato e café, oferecemos ainda 
um miminho aos clientes, incluindo a sobre-
mesa no menu de cinco euros”, defendem 
os empresários. 

Cátia é responsável pela gestão do res-
taurante, procurando minimizar os desper-
dícios e maximizar o rendimento da cozinha. 

Carlos orienta o serviço no café e restaurante. 
Para eles o segredo está em poupar para um 
crescimento sustentado. “No início não foi 
fácil, mas aos poucos fomos sabendo apro-
veitar os ganhos. Os clientes habituais que 
hoje temos foram pessoas que soubemos 
cativar e que espalharam a palavra a colegas 
e amigos”, garantem. 

Para o casal o segredo do sucesso está 
na boa gestão. As ementas são elaboradas 
ao pormenor com o objetivo de agradar 
ao maior número e tipo de clientes, com 
produtos selecionados e confecionados à 
moda da cozinha tradicional portuguesa. 
“Procuramos uma boa relação qualidade-            
-preço. Estamos mais direcionados para as 
refeições económicas durante a semana, 
mas ao domingo somos muito procurados 
por causa da nossa francesinha e dos lom-
binhos à boa viagem, uma receita exclusiva 
da casa”, garantem os empresários. 

Dois anos depois da abertura do restau-
rante, Carlos e Cátia mostram-se confiantes 
na solidez do negócio. Acreditam que o 
sucesso se deve também à boa equipa de 
trabalho e à vontade de agradar sempre ao 
cliente. “Diria que o balanço é mais que 
positivo, muito graças também à equipa 
de trabalho e à boa distribuição das tarefas. 
Mas acabamos por ser todos multifunções 
e ajudar sempre que é necessário” garante 
Carlos. “Procuramos ter uma comida tradi-
cional de qualidade, confecionada e servida 
de forma rápida, sempre com enorme sim-
patia”, acrescenta Cátia Ferreira. 

“A boa gestão
é fundamental

para manter um 
serviço rápido

e de qualidade”
Recebem todos os dias clientes de vários 

concelhos, que passam na estrada nacional 
e param para almoçar sobretudo, camionis-
tas, trolhas e emigrantes. São atraídos pela 
“qualidade, variedade e preço” das refei-
ções e pelo “bom atendimento e a rapidez 
do serviço”. “As pessoas querem chegar e 
comer rápido porque até só têm uma hora 
para almoçar e nós temos que planear tudo 
para ir ao encontro dessas necessidades. A 
boa gestão do tempo é fundamental para 
manter um serviço rápido e de qualidade”, 
sublinha Cátia. 

Apesar da crise os empresários ga-
rantem que a maior dificuldade não é a 
falta de poder de compra dos clientes, mas 
o “enorme peso dos impostos do Estado”. 
Defendem existir espaço para mais apoios 
para jovens empreendedores, mas acreditam 
que o trabalho tem vindo a dar frutos e terá 
sustentabilidade no futuro. 

“Não sentimos muito a crise pelo 
menos durante a semana. Sentimos é o 
enorme peso dos impostos, principalmente 
do IVA. O segredo é saber gerir o que se vai 
amealhando para compensar os meses me-
nos bons”, garante Cátia. “Sou uma pessoa 
realista, que acredita que isto vai melhorar. 
Vamos conseguir levar o negócio para a 
frente”, acrescenta Carlos Moreira.

Carlos e Cátia Ferreira – Restaurante Boa Viagem

“A nossa imagem de marca
são as refeições a preços económicos”

A boa distribuição de tarefas é essencial para o trabalho em equipa

O casal aposta numa boa gestão para aumentar os lucros



18 O PROGRESSO
DE PAREDES

sexta-feira
7 de novembro de 2014

Passagem dos militares portugueses pela cidade de Lille, onde são recebidos pela população 
com aplausos e flores.

|Cultura|

PUB

Paredenses na Grande Guerra

Ivo Rafael Silva (texto)
ivo_rafael@sapo.pt

Freguesia
de Sobreira

ANTóNIO RODRIGUES. Nasceu 
no lugar de Casconha, Sobreira, 
no dia 21 de setembro de 1892. Era 

filho de Bernardino Rodrigues e de Ludo-
vina Gonçalves. Casou em outubro de 1914 
com Arminda de Oliveira, também nascida 
em Sobreira, filha de Domingos Moreira 
Barbosa, natural de Recarei, e de Rosa-
lina de Oliveira, natural de Campo. Foi 
mobilizado para o Corpo Expedicionário 
Português pelo Regimento de Infantaria 32, 
3.ª Companhia, 1.º Batalhão, 4.º Depósito. 
Ostentava a placa de identificação n.º 21878 
e detinha o posto de soldado (n.º 131). 
Embarcou em Lisboa no dia 14 de Julho 
de 1917. Já em França, a 25 de Julho, é co-
locado no Batalhão de Infantaria 14, com 
o n.º 736. Nesta altura, o B.I. 14 ocupava 
o subsector de Fauquissart II, tendo sido 
atacado nos dias anteriores por algumas 
patrulhas inimigas. Nos meses que se 

número de mortos, 36 o número de feridos, 
1 feito prisioneiro e 20 desaparecidos. O 
sobreirense António Rodrigues não ficara 
entre esta infeliz contabilidade. Aliás, tes-
temunhará uns meses mais tarde a enorme 
manifestação de simpatia que o seu bata-
lhão recebe à passagem pela cidade de Lil-
le, no dia 21 de outubro de 1918 (ver foto). 
Dorbalino Martins regista que «numa das 
várias mudanças de estacionamento que 
o Batalhão efetuou, desta vez para Sally-
Les-Louvois [Sailly-Lez-Lannoy], ‘teve na 
passagem por Lille, uma manifestação de 
simpatia de difícil descrição. Foi a Inf.ª 
14 a primeira unidade portuguesa que 
gozou das aclamações de Lille. A popu-
lação… cobria de flores e de aplausos os 
seus libertadores…’» (idem, 1995, p. 191). 
Mas «o 14» ficaria ainda na história do CEP 
por razões bem menos heróicas, ou, pelo 
menos, não tão dignas de celebração. Era 
inicialmente a este Batalhão que pertencia 
o soldado motorista João Augusto Ferreira 
de Almeida, natural do Porto, único sol-
dado português condenado à morte por 
fuzilamento. Acusado de se passar para as 

linhas inimigas e de fornecer informações 
sobre a localização dos seus compatriotas, 
João Almeida fora condenado em Tribunal 
de Guerra e executado na manhã do dia 16 
de setembro de 1917. Regressando a Antó-
nio Rodrigues, voltamos a ter notícias suas 
através de uma Ordem de Serviço (n.º 47) 
datada de 17 de fevereiro de 1919, na qual 
se atribui ao militar sobreirense «dispensa 
de duas guardas pelo Sr. Comandante 
da Companhia por ter apresentado o seu 
armamento irrepreensivelmente limpo na 
revista que teve lugar no dia 15 corrente.» 
António Rodrigues ruma a Portugal no dia 
11 de abril de 1919, a bordo do navio Meno-
minee, chegando a Lisboa três dias depois. 
Faleceu na sua terra natal, com 48 anos de 
idade, no dia 4 de dezembro de 1940.

 Manuel Nogueira da Silva (I). 
Nasceu no lugar de Casconha, Sobreira, 
no dia 17 de agosto de 1892. Era filho de 
Augusto Nogueira, lavrador caseiro de 

profissão, e de Joana de Oliveira, fiadeira. 
Foi mobilizado pelo Regimento de Infan-
taria 32, 1.º Batalhão, ostentando a placa 
identificativa n.º 21862 e detendo o posto 
de soldado (n.º 59). Embarcou rumo a Fran-
ça no dia 14 de julho de 1917. No dia 25 de 
agosto é colocado no mesmo batalhão que 
o combatente anterior (e seu conterrâneo), 
o B. I. 14. Da sua ficha individual consta 
apenas que baixou ao hospital no dia 25 de 
maio de 1918, e que regressou a Portugal 
com o VII Batalhão, no dia 11 de abril de 
1919. Casou na Sobreira, em outubro de 
1922, com Justa Rodrigues. Faleceu com 
83 anos de idade, no dia 13 de setembro 
de 1975.    

Manuel Nogueira da Silva (II). Nas-
ceu na Sobreira no dia 25 de setembro de 
1892. Era filho de Casimiro Nogueira da 
Silva, ferreiro de profissão, e de Ermelinda 
da Silva, fiadeira. Foi mobilizado para o 
CEP pelo Regimento de Infantaria 32, 1.º 
Batalhão. Ostentava a placa identificativa 
n.º 21861 e detinha o posto de soldado (n.º 
58). Embarcou em Lisboa no dia 14 de julho 
de 1917. Em França, no dia 21 de agosto, é 

ambulância n.º 3. Os ferimentos não terão 
sido ligeiros, uma vez que quatro dias de-
pois tem de ser evacuado para o Hospital 
de Base, onde fica internado quase dois 
meses. Cerca de um ano depois, baixa no-
vamente a uma unidade hospitalar, desta 
feita ao n.º 6, recebendo alta no dia 30. A 
4 de maio de 1919, dá de novo entrada na 
ambulância n.º 3, onde permanece 25 dias. 
Foi abatido ao efectivo da 3.ª companhia no 
dia 5 de junho, partindo para Portugal no 
dia 14, a bordo do navio North West Miller. 

seguiram, a divisão continuou a ser 
fortemente atingida por bombardea-
mentos intensos, por gases, morteiros e 
granadas, o que originou várias baixas. 
A 13 de janeiro de 1918, o batalhão entra 
nas trincheiras do subsector de Neuve-
Chapelle II, onde volta a confrontar-se 
com fogo inimigo. No dia 31, vê-se na 
contingência de retirar para La Fosse, 
sendo bombardeado durante a marcha. 
A 10 de março, apoia os batalhões da 1.ª 
linha durante um ataque que teve hora 
e meia de duração. 

Na altura em que as companhias 
voltavam de posições de reserva para 
Penin-Mariage, os alemães atacam as 
estradas de marcha com granadas de 
grande calibre e granadas de gás, resul-
tando deste ataque 370 baixas (Martins, 
D., 1995). Entre essas baixas estava o 
sobreirense António Rodrigues, que 
ferido por gases em 11 de Março baixa 
ao Hospital no dia 12, recebendo alta no 
dia seguinte, com direito a um dia de 
convalescença. Na sequência do bom-
bardeamento o batalhão fica fortemente 
desfalcado, tendo sido na ocasião refor-
çado por uma companhia de Infantaria 7 e 
outra de Infantaria 24, o que lhe permitiria 
mais tarde regressar às trincheiras. Nos 
dias 18 e 19 de março, o B.I. 14 desencadeia 
um raide sobre as linhas inimigas – duran-
te o qual as tropas rastejam três horas na 
«terra de ninguém» –, aprisionando três 
alemães, apreendendo duas metralhadoras 
e destruindo dois abrigos. A acção mereceu 
um louvor colectivo e as felicitações dos co-
mandantes do CEP e do IX Corpo Britânico. 
No dia 9 de Abril, o batalhão encontra-se 
de reserva à 2.ª Divisão, na localidade de 
Pont-Riqueult, preparando-se para rumar 
à retaguarda para um tempo de descanso. 
Todavia, dando-se a grande investida ale-
mã na zona do vale do rio Lys, as tropas do 
14 são chamadas a ocupar várias posições 
na linha do Corpo. Conseguem dificultar e 
retardar modestamente o avanço inimigo, 
mas a derrota do CEP foi total. Registam-se 
algumas baixas no batalhão, sendo de 16 o 

Desembarcou em Lisboa no dia 17.
José Manuel de Campos. Nasceu 

no lugar da Devesa, Sobreira, no dia 
6 de janeiro de 1891. Era filho de An-
tónio Manuel de Campos, ferreiro de 
profissão, natural de Besteiros, e de 
Victorina de Sousa, costureira, natural 
da Sobreira. Foi mobilizado para o CEP 
pelo Regimento de Infantaria 32, 1.º 
Batalhão, 4.ª Companhia, ostentando a 
placa identificativa n.º 22209 e detendo 
o posto de soldado (n.º 22). Embarcou 
em Lisboa no dia 14 de julho de 1917. 
Em França foi colocado na 4.ª Com-
panhia do Batalhão de Infantaria 35, 
acompanhando o seu conterrâneo Ma-
nuel Nogueira da Silva, de quem atrás 
falámos. No dia 15 de Outubro, José Ma-
nuel de Campos baixa ao Hospital n.º1, 
tendo alta dez dias depois. No dia 7 de 
Dezembro é alvo de punição disciplinar. 
O comandante da companhia penaliza-
o com seis dias de detenção – alterados 
para quinze dias de prisão correcional 
pelo comandante do Batalhão – por «ter 
faltado à instrução de dia 3/12 sem mo-
tivo justificado», e ainda por «ter dado 

parte de doente no dia 4», dizendo que 
«não podia marchar», doença que não foi 
«confirmada pelo médico de serviço». No 
dia 4 de abril do ano seguinte (1918), baixa 
à ambulância n.º 3. No dia 5 é evacuado 
para o hospital n.º 1, recebendo alta médica 
no dia 14. Em 12 de maio baixa de novo ao 
hospital, e uma semana depois é julgado 
«incapaz de todo o serviço, não podendo 
angariar os meios de subsistência.» No 
primeiro de agosto de 1918, é novamente 
punido pelo comandante do grupo, desta 
feita com dois dias de detenção. Motivo: 
«por no dia 30/5 quando o sargento de 
dia lia a ordem [ter saído] da forma sem 
licença.» Embarca para Portugal a bordo 
do navio Czaritza a 9 de setembro, desem-
barcando em Lisboa quatro dias depois. 
Depois da guerra, no dia 21 de julho de 
1920, casou com Ana Nogueira da Silva. 
Faleceu a 5 de fevereiro de 1964, quando 
contava 73 anos de idade.

colocado na 3.ª companhia do Batalhão de 
Infantaria 35, que àquela data ocupava o 
subsector de Neuve-Chapelle. O batalhão 
encontrava-se bastante desfalcado, dado 
que uns dias antes um forte ataque ale-
mão havia causado a morte a 12 soldados, 
ferimentos a 22, sendo de 88 o número de 
gaseados e 30 o número de desaparecidos. 
Nos primeiros dias de setembro o batalhão 
é novamente flagelado pelo inimigo, ha-
vendo baixas, entre as quais um oficial. No 
mês seguinte, regista-se nova investida de 
uma patrulha alemã composta por cerca de 
vinte militares. Em novembro, numa altura 
em que as tropas se encontravam já bastan-
te desmoralizadas e fatigadas, o B.I. 35 é 
rendido pelo B.I. 28. Depois de um repouso 
de 40 dias na retaguarda, as tropas do 35 
regressam ao inferno das trincheiras, desta 
feita para o subsector de Ferme du Bois 
(Martins, D., 1995). No dia 11 de fevereiro 
de 1918, Manuel Nogueira da Silva baixa à 



19sexta-feira
7 de novembro de 2014

O PROGRESSO
DE PAREDES|Publicidade|

Rua Central de Mouriz, nº 1595 - 4580-597 Mouriz - Paredes * Telf.: +351 255 781 521 * Fax: +351 255 781 524
www.paredesdesignhotel.com * geral@paredesdesignhotel.com * GPS 41º  11´ 19´´ N, 8º  22´5´´ W

Ofereça aos seus amigos ou colaboradores
um jantar de Natal memorável!

Faça já a sua Reserva

20h00 - Entradas de Boas Vindas:
Sangria, Cocktail de Sumos, Martini, Refrigerantes, Cerveja, Vinhos

Salgados, Calamares, Chamussas, Canapés.

Serviço Directo
Creme de Legumes ou  Crepe de Gambas 

Bacalhau Confitado  
Corta sabores de Tangerina

Tornedó Principe de Gales ou  Peru Laminado à Americana 
Delicia de Chocolate com Gelado Baunilha  e Morango

Café e Digestivos

00H00 - Boas Vindas ao Ano Novo
Raposeira Meio-Seco e Asti Gancia , com Passas

00H30 – Ceia em Serviço Buffet
Camarão, Mexilhão de Vinagrete, Salada de Buzios, Navalhas, Polvo com Molho Verde, 
Leitão Assado, Carnes Frias Laminadas (Carnes Assadas Tornedó e Vitela ), Tabua de 

Fumeiro (Peito de Frango, Peito de Peru Fumado, Salame, Chourição, Presunto, Salpicão, 
Chouriça, Alheira de Caça) Tabua de Queijos, Frutas da Época Laminadas, Doces Variados

Caldo Verde com Broa

03h00 – Chocolate Quente com Miniaturas de Pastelaria Sortida    

Animação: GlamourEventus – DJ e Animador

Rua Central de Mouriz, nº 1595 - 4580-597 Mouriz - Paredes * Telf.: +351 255 781 521 * Fax: +351 255 781 524
www.paredesdesignhotel.com * geral@paredesdesignhotel.com * GPS 41º  11´ 19´´ N, 8º  22´5´´ W

CONDIÇÕES:
Crianças até aos 4 anos, grátis
As reservas são confirmadas através do deposito de 50% do valor
O cancelamento das reservas será aceite até ao dia 1/12/14 e será devolvido 50% do valor entregue.
A partir do dia 15/12/14 não devolvemos qualquer valor
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Alexandre Almeida
Economista | Revisor Oficial de Contas

_____________________________________________________________________________________________________________________________
alexandrealmeida.roc@gmail.com

|Opinião|

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777   ■Telem. 626 917 205 480   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUBPUB

Foi apresentado na semana passada pelo 
INE um estudo muito interessante so-
bre as cidades portuguesas - “Cidades 

Portuguesas – Um Retrato Estatístico”. Esse 
estudo foi realizado com base nos dados do 
último recenseamento da população portu-
guesa - 2011.

Esse estudo revela que há uma cada 
vez maior tendência para a concentração 
das pessoas em cidades e vilas. Dois terços 
da população estão concentradas em cidades 
e vilas e 42% da população habitava nas 159 
cidades existentes em Portugal em 2011 - 4,5 
milhões de habitantes. A dimensão média 
das nossas cidades é de cerca de 28 mil 
habitantes. A maior cidade portuguesa, a 
capital – Lisboa tem cerca de 550 mil pessoas, 
logo seguida do Porto, com 237 mil. Depois 
destas há mais cinco cidades com mais de 
100 mil habitantes (V.N. Gaia, Amadora, 
Braga, Funchal e Coimbra). Estas sete cidades 
concentram mais de um terço da população 
nacional residente em cidades e 14% da 
população nacional -1,5 milhões. Existem 
nove cidades com mais de 50 mil habitantes 
(Setúbal, Almada, Agualva-Cacém, Queluz, 
Barreiro, Aveiro, Viseu, Odivelas e Leiria). 
Nestas 16 cidades está concentrada metade 
da população que vive em cidades. As restan-

tes 143 cidades, onde se encontram as quatro 
do nosso concelho (Paredes - 19834, Lordelo 
- 10025, Rebordosa - 9106 e Gandra - 6974), 
têm menos de 50 mil pessoas. A cidade com 
menos habitantes é Miranda do Douro, com 
pouco mais de 2 mil. Há, como vemos, uma 
grande assimetria na dimensão das cidades 
portuguesas.

A concentração da população em 
grandes centros urbanos é ainda maior se 
analisarmos a população concentrada na 
área metropolitana de Lisboa e do Porto, 
seguindo-se a área metropolitana em torno 
de Braga (Braga, Guimarães, Barcelos e Vila 
Nova Famalicão), logo de seguida da área 
metropolitana em torno de Coimbra (Coim-
bra, Aveiro, Viseu e Leiria) e do conjunto das 
cidades que compõem a região do Algarve.

Um outro aspeto cada vez mais notório 
é a cada vez menor dimensão das cidades do 
interior do país. Este estudo mostra, de uma 
forma clara, o contraste de dimensão entre 
as cidades do litoral e do interior.

Cada vez mais se fala na necessidade da 
defesa das zonas rurais e do interior do país. 
Ora, parece cada vez mais evidente que essa 
salvação das zonas rurais e do interior do país 
só pode ser feita pela dotação das cidades do 
interior de condições que atraiam população 

para as mesmas. Só se poderá defender o inte-
rior se se for capaz de capacitar determinadas 
cidades do interior de condições para atrair 
população para as mesmas. Para isso, tem 
que haver uma aposta de desenvolvimento 
em cidades como - Bragança, Chaves, Vila 
Real, Guarda, Viseu, Covilhã, Castelo Branco, 
Évora e Beja e outras de menor dimensão, 
mas que se relacionam com estas.

Este estudo revela que a procura das 
cidades dos grandes centros urbanos é expli-
cada por uma procura de melhores condições 
de vida, pois são estes espaços que oferecem 
mais e melhores serviços e onde há mais 
empresas e como tal mais emprego.

De qualquer forma, a ida da popula-
ção cada vez mais para as cidades não tem 
contribuído para resolver o problema do 
envelhecimento da população nacional. Cada 
vez mais há um maior número de população 
idosa, o número de óbitos em 2013 foi inferior 
ao de 2012 (106543 contra 107612) e o número 
de nascimentos também foi menor em 2013 
face a 2012 (82787 contra 89 841). O número 
de filhos por mulher fértil em Portugal con-
tinua a cair e situa-se agora num número 
médio de 1,28 filhos, bem abaixo da média 
europeia de 1,58, e de países como a França, 
que chega aos 2.

As cidades portuguesas em números

“As restantes 143 cida-
des, onde se encontram 
as quatro do nosso con-
celho (Paredes - 19834, 
Lordelo - 10025, Rebor-
dosa - 9106 e Gandra - 
6974), têm menos de 50 
mil pessoas”
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“O Segredo é o equilí-
brio da balança”, é o tí-
tulo do ensaio que valeu 
a Maria Adriana Neves 
o 3.º lugar na edição 
de 2013 do concurso de 
ensaio promovido pelo 
Montepio Geral, subor-
dinado ao tema “tra-
balho e vida familiar”, 
que pretende incentivar 
a participação cívica e 
criatividade dos associa-
dos. 
Em entrevista ao nosso 
jornal, a jovem pareden-
se, que está a terminar o 
curso de Ciências da Co-
municação na Universi-
dade do Porto, sublinha 
que mais importante 
do que o prémio foi ver 
reconhecido o seu traba-
lho e paixão pela escrita. 

Adriana Neves recebeu o 3.º prémio no concurso literário “Ensaio 2013”

“Não excluo escrever ficção no futuro”

Helena Nunes

Como surge a ideia de parti-
cipar no concurso nacional “En-
saio 2013”? 

Fui incentivada, desde o iní-
cio, pelo meu pai. Ele trabalha no 
Montepio e, logo que teve conheci-
mento, avisou-me e perguntou-me 
se eu estava interessada em parti-
cipar. Posso considerá-lo o grande 
impulsionador da minha tomada 
de decisão. Ainda demorei algum 
tempo a resolver participar naquele 
projeto e, durante o período de 
reflexão, pensei que poderia não 
valer a pena, mas, mais uma vez, 
o meu pai persuadiu-me a tentar e 
hoje agradeço-lhe por isso.

A paixão pela escrita pesou 
nessa decisão?

Muito. Vi o “Ensaio 2013” 
como mais do que um concurso, 
vi-o como uma forma de conseguir 
divulgar um texto meu e de, talvez, 
receber algum feedback. Sempre gos-
tei muito de escrever e encarei esta 
oportunidade como uma possibili-
dade de escrever “mais a sério”.

“Senti o
reconhecimento
pelo meu trabalho”

“O segredo é o equilíbrio da 
balança” foi o título que escolheu 
para o ensaio. Quer explicar me-
lhor porquê?

Tratava-se de um ensaio sobre 
como conciliar a vida profissional 
com a vida familiar. Assim, à medi-
da que fui escrevendo, apercebi-me 
de que uma, sobretudo a profis-
sional, assume, muitas vezes, um 
lugar que impede que as famílias 
convivam e partilhem… É necessá-
rio que haja tempo útil para desfru-
tar dos rendimentos obtidos com 

soluções reais e aplicáveis e tentei 
fugir um pouco das utopias de 
“mundo perfeito”.

Qual o significado do 3.º 
prémio num concurso nacional 
deste âmbito? 

Fiquei muito feliz porque, 
para além do prémio, senti o re-
conhecimento pelo meu trabalho. 
O meu pai, já antes do resultados 
saírem, tinha dito que para ele eu 
era uma vencedora. Na altura, 
marcaram-me muito essas pala-
vras, mas achei que era conversa 
normal de pai orgulhoso. É bom 
ser valorizada por parte de pessoas 
com experiência e prestígio na área, 
pessoas que não me conheciam 
viram que eu tinha talento.

E agora o que se segue?
Estou no último ano do curso 

de ciências da comunicação e ainda 
não sei muito bem como vai ser o 
meu futuro, visto que conseguir 
emprego se torna cada vez mais 
difícil, mas quero que a escrita con-
tinue a fazer parte da minha vida. 
Disso não tenho dúvidas.

“Tudo o que está
relacionado com a 
escrita me fascina”

Como futura jornalista este 
prémio pode significar o reco-
nhecimento do talento em “contar 
histórias”?

Não sinto que tenha contado 
uma história, eu escrevi um ensaio, 
mas julgo que consegui fazer uma 
reflexão pessoal acerca do assunto e 
é ótimo ser reconhecida por isso.

Pretende continuar a escrever 
neste género ou noutros?

Quando era pequena, já gosta-
va de escrever “historinhas”. Neste 
momento, estou a tentar formar-me 
numa área mais objetiva como são 
as notícias, mas não excluo a opção 
de escrever ficção no futuro. Para 
além de querer ser jornalista, tudo 
o que está relacionado com a escrita 
me fascina.

Que projetos gostava de con-
cretizar no futuro?

Gostava de aprender a falar 
mais línguas e de me especializar 
em algo relacionado com a comu-
nicação. Não quero parar por aqui, 
mesmo porque sei que na situação 
atual é muito difícil ficar emprega-
da na minha área, por isso, quanto 
mais habilitações e competências 
adquirir, maiores serão as possibi-
lidades de encontrar um lugar onde 
sinta que me posso realizar a nível 
profissional e pessoal.

Acredita que “o segredo é 
[mesmo] o equilíbrio da balança”?

Sim, daí ter escolhido essa 
afirmação para o título do meu 
ensaio. Sinto que foi essa a conclu-
são a que cheguei, depois de tudo 
o que escrevi sobre o assunto e do 
que pensei acerca da conciliação da 
profissão exercida com a família. 

o trabalho em família. Surgiu-me 
então a ideia de balança, de equi-
líbrio, de harmonia entre trabalho 
e família para que nenhuma das 
partes seja prejudicada.

Quais os aspetos mais impor-

tantes destacados no ensaio leva-
ram o júri a premiar o trabalho?

Espero que tenha sido por 
ter abordado o tema de forma 
diferente e apresentado uma visão 
muito pessoal. Na verdade, ainda 
não tive de enfrentar os problemas 

sobre os quais falei, mas procurei 
não ser demasiado ingénua em 
relação ao assunto. Sinto-me muito 
agradecida porque estou numa 
família que me apoia bastante, mas 
que, ao mesmo tempo, mantém os 
pés bem assentes na terra. Procurei 
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Faleceu

Joaquim Coelho Neto
Faleceu no dia 2 de novembro com 

96 anos Joaquim Coelho Neto. Natural 
da freguesia de Beire e residente em 
Sobrosa, Paredes. Era viúvo de Maria de 
Sousa Araújo.

Agradecimento 
Sua família vem por este meio, 

extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, 

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

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. – Sobrosa - Paredes
Tlf: 255 873 803 Tlm: 914 654 999
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FICHA TÉCNICA

|Diversos|

c O M p R a - s E
Sociedade de Contabilidade, em expansão, 
compra carteira de clientes ou gabinete 
de contabilidade, nas zonas de Paredes,     
Lousada e Penafiel

e-mail: jcarlosm@sapo.pt
Telef.: 919 931 556

PUB

adMiTE-sE cONTaBilisTa
- Formação superior em contabilidade
- Experência superior a 5 anos em funções similares
- Inscrito na Ordem Técnicos Oficiais de Contas
- Disponibilidade imediata.

e-mail: jcarlosm@sapo.pt
Telef.: 919 931 556

PUB

O Rancho Regional de Paredes organizou, no passado dia 25 de outubro, uma desfolhada 
à moda antiga, onde se juntaram mais de uma dezena de paredenses.
 A atividade é realizada pelo Rancho todos os anos, com o objetivo de manter viva uma 
tradição popular muito característica do concelho e da região. 

Coletividade pretende manter viva esta tradição popular 

Rancho Regional de Paredes
organizou desfolhada

Nesta tradição parti-
ciparam familiares 
e amigos num am-

biente de muita animação. 
Para além dos elementos que 
compõe o Rancho Regional 
de Paredes, juntaram-se para 
manter viva esta tradição 
jovens do concelho.

Esta representação teve 
como principal objetivo man-
ter viva esta que é uma tradi-
ção popular desta região, que 
com o tempo foi deixando 
de ser praticada pela grande 
maioria das famílias. 

Para manter viva esta 
tradição que juntava outrora 
dezenas de pessoas na desfo-
lhada das espigas de milho, o 
Rancho Regional de Paredes 
tem realizado esta atividade 
todos os anos e convidado 
a população da cidade de 
Paredes e do concelho a 
participar. 

A desfolhada tradi-
cional é um duro trabalho 
agrícola, no qual se retira a 
espiga da planta. A tradição 
acontecia habitualmente nas 
eiras, onde amigos vizinhos 
e familiares se juntavam para 
tirar o milho, num convívio 

entre gerações. 
Mas  desengane-se 

quem pensa que as desfo-
lhadas estavam destinadas 
apenas aos mais velhos. Para 
os mais jovens o momento 
era de entusiasmo e a vonta-
de de encontrar o milho-rei 
ou rainha-espiga vermelha 
para beijar ou abraçar as na-
moradas tornava esta ativi-
dade, também para eles, um 
momento interessante. 

 A desfolhada organiza-
da pelo Rancho Regional de 
Paredes, na sede da coletivi-
dade, nas traseiras do quartel 
dos bombeiros voluntários 

de Paredes, contou ainda 
com a última junta de bois 
que ainda trabalha a terra 
numa freguesia do concelho. 
Recriando um ambiente de 
desfolhada à moda antiga, 
a atividade organizada pelo 
Rancho Regional de Paredes 
juntou mais de uma dezena 
de populares que ajudaram 
a desfolhar as espigas. 

Para o presidente da co-
letividade, Vítor Nogueira, 
o momento foi importante 
para reavivar uma tradição 
hoje em desuso na região e 
juntar os paredenses num 
alegre convívio.

Helena Nunes
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Faleceu

Afonso da Silva Morais
Faleceu no dia 4 de novembro, com 48 

anos. Natural da freguesia de Beire, Paredes 
e residente em Nevogilde, Lousada. Era casa-
do com Maria Rosalina de Sousa Lopes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Faleceu

António Ribeiro da Silva
Faleceu no dia 5 de novembro, com 

77 anos. Natural da freguesia de Beire e 
residente em Cristelo, Paredes. Era viúvo 
de Maria Sofia Rosa Alves.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Faleceu

António da Silva Pacheco
Faleceu com 78 anos, no dia 2 de 

novembro. Natural da Madalena e residente 
na rua Elias Moreira Neto, n.º 161, Paredes. 
Era viúvo de Joaquina Rosa Durães.

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 lhe foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhe 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

João Moreira da Cunha
Faleceu no dia 3 de novembro, com 

86 anos. Natural e residente na freguesia 
de Beire, Paredes. Era casado com Maria 
da Conceição Martins Dias.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extre-

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

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

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

Faleceu

Arnaldo Ferreira Torres de Barros
Faleceu no dia 1 de novembro com 

68 anos. Natural e residente na freguesia 
de Cristelo, Paredes. Era casado com Ana 
Aurora Dias da Rocha. 

Agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e restante 

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

pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e 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

Carolina Moreira
Faleceu no dia 25 de outubro com 90 

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

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

Elisa Rosa de Oliveira
Faleceu no dia 28 de outubro com 90 

anos. Natural de Cristelo e residente em 
Gondalães, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Moreira Soares.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, 

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

agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, 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 Ferreira de Pinho 
Faleceu no dia 26 de outubro com 77 

anos. Natural de Sobrosa e residente na fre-
guesia de Duas Igrejas, Paredes. Era casado 
com Maria Antónia Marques Ferreira. .

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, 

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

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

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

Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Faleceu

Salvador Alves Neto 
Faleceu no dia 22 de outubro, com 74 anos. Natural de 

Paço de Sousa, Penafiel e residente na 
avenida Central de Gandra, entrada 1031, 
2.º direito, freguesia de Gandra, concelho 
de Paredes. Era viúvo de Isaura Dias 
Barbosa. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio 

muito sensibilizada agradecer a todas 
as pessoas de suas relações e amizade 

que se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia 
do seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo lhes 
manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Madalena Moreira da Silva
Faleceu no dia 2 de novembro, com 

79 anos. Natural de Rebordosa e residente 
na freguesia de Baltar, Paredes. Era casada 
com Armando Gomes. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 

7.º dia da sua saudosa extinta ou que de qualquer outro modo 
lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Cármen Ferreira Pinto
Faleceu no dia 31 de outubro, com 84 

anos. Natural de Rebordosa e residente na 
freguesia de Astromil, Paredes. Era viúva 
de Adelino Ferreira dos Santos. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 

7.º dia da sua saudosa extinta ou que de qualquer outro modo 
lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448

Faleceu

Adão Moreira Mendes
Faleceu no dia 2 de novembro, com 

50 anos. Natural e residente na freguesia 
de Baltar, Paredes. Era casado com Maria 
Irene Sousa Coelho. 

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizade que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 

7.º dia do seu saudoso extinto ou que de qualquer outro modo 
lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes. Sede: rua Tratado de 

Tordesilhas, 9 Pedrouços  - Loja Baltar: Av. Bombeiros voluntários, 1448
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Aos familiares de todos os falecidos
"O PROGRESSO DE PAREDES" apresenta sentidas condolências
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