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Paredense 
sobe à 1.ª Liga  
com o Tondela

57 alunos de Paredes 
receberam  25.500 euros 
em bolsas de estudo

Inaugurada  
Escola Vitorino  
Leão Ramos

Futebol. Luís Machado é natural de Paredes, onde fez 
o seu percurso de formação e joga futebol profissional 
no Tondela, uma das equipas que subiu à 1.ª Liga.

Mérito. As Bolsas de Estudo são atribuídas há mais de 
uma década, privilegiam o mérito escolar, mas têm em 
conta as necessidades económicas das famílias. 

Social. Centro Social de Cete abre novo espaço 
dedicado ao apoio nos estudos, dando um 
novo fim a uma das escolas desativadas da 
freguesia.

PÁG.14

PÁG.4

PÁG.3

Dia do Advogado
em Paredes  
com  
Bastonária
Justiça. Foram homenageados três 
advogados com 25 anos de carreira e 
os quatro anteriores Presidentes da 
Delegação da Ordem em Paredes, 
numa cerimónia que contou com a 
presença da Bastonária da OA.  PÁGS.12 e 13
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Editorial

Sobre a terceira edição 
do Art on Chairs

N
ão há duas sem três é 
um velho ditado portu-
guês que transmite 
também o meu ponto 

de vista sobre o Art On Chairs.
Acabou em Paredes o Art On Chairs 

2015 (e em Lisboa está quase) sem gran-
des cerimónias de pompa e circunstân-
cia, sendo louvável o nosso poder não ter 
caído em tal tentação, pois uma exposi-
ção do seu género deve valer por si pró-
pria durante o seu período de duração e 
não pelo grande luxo e apoteose que 
marcasse a data do seu encerramento.

Apoteose, pompa e circunstância 
justificam-se para o momento da aber-
tura como instrumento de visibilidade 
que leve às pessoas o conhecimento da 
existência do evento e lhes apele a o 
frequentarem.

Posto isto, o que já é um elogio, não 
me cabe a mim fazer um balanço do 
evento de 2015; Nem de balanço ime-
diato podem viver este tipo de iniciati-
vas: O retorno virá a médio e longo pra-
zo e, porventura, poderá até não ser 
visível de uma forma absolutamente 
explícita.

Cabe-me a mim, como Paredense 
(assim como a outros) pensar se deve 
haver, ou não, repetição.

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

E a minha resposta é afirmati-
va, se assim não fosse, teria come-
çado o editorial de forma diferen-
te; Mas não pode ser uma mera 
repetição das edições anteriores 
pois as fórmulas, quando se repe-
tem, sem se reinventar, esgotam-
se rapidamente, e, morrendo, difi-
cilmente ressuscitam.

O Art On Chairs sempre foi 
mais virado para o exterior do que 
para dentro das nossas paredes de 
Paredes (e muito bem diga-se de 
passagem); Mas agora é intra-mu-
ros (intra-Paredes para aliterar), 
que há que o repensar, para quan-
do for a próxima vez, mostrar res-
ponsavelmente toda a nossa for-
ça, a nossa identidade, o nosso 
Know-how e savoir-faire.

Não podemos correr o risco 
que se diga da 3ª edição: “É mais 
do mesmo”.

E é por isso que lanço aqui e já a 
primeira e principal questão: A 
periodicidade.

Justificar-se-á fazer esta inicia-
t i v a  t o d o s  o s  a n o s  s e m 
interrupção?

Ou não seria o momento de, 
lançado urbi et orbi, a Lisboa e ao 
Mundo, o isco inicial, com as duas 
primeiras edições, fazer a opção 
voluntária (e não forçada por 
quaisquer ignotas circunstâncias) 
de tornar o evento bienal ou com 
um ainda maior distanciamento 
no tempo?

D. António Taipa continua 
visita pastoral no concelho
Religião. Da visita do Bispo Auxiliar do Porto a Paredes, foi em 
Rebordosa que a moldura humana o emocionou.

D. António Taipa, Bis-
po auxiliar do Porto, 
continua a sua visita 

pelo concelho de Paredes, 
depois de ter passado por 
Baltar, Besteiros, Paredes, 
Duas Igrejas, a sua missão é 
visitar todas as paróquias do 
concelho de Paredes.

Iniciou a sua visita a Re-
bordosa no dia 1 de junho e 
foi com emoção que confes-
sou “sou bispo há 16 anos e 
nunca tive tanta gente a rece-
ber-me”. Percebeu que este 
fenómeno que atraiu uma 
verdadeira multidão à Igreja 

Inês Pinto Correia | texto e foto
de Rebordosa para lhe dar as 
boas vindas era uma afirma-
ção de fé, “a afirmação da vos-
sa fé na minha pessoa”. 

O Bispo explica que o mo-
tivo da visita é para ver, sentir 
e ouvir as pessoas, “a visita 
pastoral é o encontro do Bis-
po com o seu povo, no seu 
âmago, ver-vos na vossa vida 
para o poder sentir”, garante. 

D. António Taipa, carateri-
za as visitas pastorais tam-
bém como um banho de es-
perança e uma forma de ter 
consciência de que a socie-
dade não está “podre”, que 
caminhamos para um futuro 
melhor, “não estamos perdi-
dos, vós não sois o que se 

pensa e é estando convosco 
na vida que renovamos a 
esperança”. 

Explicou ainda que o 
Evangelho não é apenas um 
livro, mas uma pessoa em si, e 
que a missão cristã é conju-
gar a sua variedade para 
construir uma sociedade 
melhor. 

O Bispo Auxiliar do Porto 
recordou que a visita pasto-
ral, antigamente se confina-
da à igreja e que hoje é sobre-
tudo um contacto com as 
pessoas e com as instituições, 
que servem a comunidade 
nos mais diversos níveis, com 
um fim comum, o bem das 
pessoas.
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Pontos de vista
Miopia – Tratamento e compensação

Termino hoje 
este conjunto 
d e  c r ó n i c a s 
sobre a Miopia 

abordando as formas de a 
tratar e compensar.

O tratamento da miopia 
pode ter duas abordagens 
diferentes, uma que visa 
apenas a melhoria da acui-
dade visual e outra que tem 
como objetivo atenuar a 
sua progressão.

Classicamente, a miopia 
é compensada através da 
prescrição de óculos ou len-
tes de contacto que permi-
tam ver o melhor possível 
ao longe. Quando a miopia 
atinge uma fase de estabili-
zação é normal realizar-se 
cirurgia para a sua redução 
através de LASER ou de im-
plante de lente intraocular. 
Normalmente para a reali-
zação deste tipo de cirurgia 
é necessário que a miopia 
não tenha aumentado nos 
últimos 2 anos, pois caso 
contrário é provável que ela 
volte a surgir após a cirurgia 
levando à necessidade de 
nova intervenção cirúrgica.

Hoje em dia e pelas ra-
zões abordadas anterior-
mente, em alguns países os 
oftalmologistas e optome-
tristas estão a optar por téc-
nicas de correção que para 
além de permitirem ver 
bem ao longe permitam 
também atenuar o cresci-
mento da miopia.

Existem várias técnicas 
para o fazer mas as duas que 
apresentam melhores re-
sultados nos estudos cientí-
ficos e que são de mais fácil 
acesso são a ortoqueratolo-
gia a as lentes de contacto 
de gradiente periférico.

A Ortoqueratologia con-

siste no uso durante a noite 
de umas lentes de contacto, 
com uma geometria espe-
cial, que moldam a córnea 
de forma a fazer desparecer 
a miopia. De manhã ao acor-
dar as lentes são retiradas e o 
indivíduo mantem durante 
todo o dia uma visão boa 
sem necessidade de usar 
óculos ou outro tipo de len-
tes de contacto. Os estudos 
científicos e clínicos realiza-
dos com este tipo de lentes 
demonstraram que quando 
este tipo de tratamento é 
aplicado a crianças e adoles-
centes atenua o crescimento 
da miopia em cerca de 50%. 
Ou seja, uma criança que em 
3 anos poderia aumentar a 
miopia 2.00D iria apenas au-
mentar 1.00D.

A outra técnica que per-
mite bons resultados na re-
dução da progressão da 
miopia é o uso de lentes de 
contacto de gradiente peri-
férico. São umas lentes de 
contacto que aparente-
mente são idênticas a qual-
quer outra lente descartável 
no entanto a graduação da 
lente aumenta progressiva-
mente do centro para a pe-
riferia. Essa variação da gra-
duação permite a formação 
de uma imagem nítida em 
toda a retina diminuindo 
assim o estímulo de cresci-
mento do olho e conse-
q u e n t e  a u m e n t o  d a 
miopia.

Se o seu filho tem miopia 
e se aumenta sempre que 
vai à consulta é a altura 
ideal de experimentar esta 
nova abordagem do trata-
mento da miopia. 

Deste conjunto de textos 
sobre a miopia podemos re-
sumir o seguinte: A miopia 
está a aumentar em todo o 
mundo, a atividade ao ar li-
vre ajuda a prevenir o seu 
aparecimento, o uso de 
computadores e tablets po-
tencializa o seu aumento e 
já existem tratamentos que 
permitem atenuar o seu 
crescimento. 

Por
PrOf. 
DOuTOr 
JOrgE 
JOrgE
Escola de Ciências UMinho

jorge@fisica.uminho.pt

Inaugurada Escola 
Vitorino Leão Ramos
Social. Centro Social de Cete abre novo espaço dedicado ao apoio nos estudos, 
dando um novo fim a uma das escolas desativadas da freguesia. 

Foi inaugurada a Escola 
Vitorino Leão Ramos, 
em Cete, no passado 

dia 30 de maio. Depois de ter 
funcionado vários anos co-
mo Escola da Lage, foi cedida 
ao Centro Social de Cete, pa-
ra um novo destino, com a 
criação de um centro de 
estudos. 

Tomás Correia, presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Cete, explica que foi feita 
uma aposta para que as ins-
talações vazias que existiam 
na freguesia, não se degra-
dassem e por isso as associa-
ções foram as beneficiadas, 
desde o Rancho Folclórico, a 
Associação de Pesca, um 
grupo de Karaté, a Banda de 
Música e o Centro Social. 

Para o autarca esta é a as-
sociação de maior importân-
cia em Cete, que “tem feito 
um trabalho magnífico ao 
longo dos anos e que cada 
vez mais os seus serviços são 
imprescindíveis à popula-
ção”, refere-se ainda à nova 
utilização deste espaço co-
mo estando “muito bem 
entregue”. 

O presidente da direção 
do Centro Social de Cete, An-
tónio Sousa Coelho explica 
que este novo espaço vem 

Inês Pinto Correia | texto e foto

complementar a valência 
educacional, que já existia 
através da creche e do ATL. 
“Este espaço vem colmatar 
uma falha de espaço que tí-
nhamos na nossa ‘casa mãe’ 
e que nos permite alargar o 

apoio a muitas mais crianças 
e até a freguesias vizinhas”. 

O centro Social tinha já 
uma lista de espera nesta va-
lência, que terá agora a sua 
resposta com a abertura da 
Escola Vitorino Leão Ramos. 

Uma escola que irá agora 
servir para apoio ao estudo, e 
que se mantém assim na 
área da educação, a sua mis-
são original, quando foi 
construída. Serão criados 
cinco novos postos de traba-
lho, uma prova de como a 
economia social tem cada 
vez mais importância e sen-
do um dos setores que mais 
pessoas emprega a nível na-
cional.  Para o futuro, esta 
instituição que tem já uma 
estrutura bastante sólida, es-
p e r a  v e r  i n i c i a d a  a 
construção do Lar, um dos 
objetivos adiados do Centro, 
mas que é o grande projeto e 
que será lançado em breve. 

Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, elogiou o novo destino 
dado a este edifício e a aposta 
do Centro Social e da Junta 
de Freguesia na educação. 
Aproveitou a ocasião para in-
formar que 2015 é um ano de 
consolidação financeira, 
mas que no próximo ano vol-
tarão às obras de proximida-
de, como é o caso do sanea-
mento. Foi assinado o proto-
colo de cedência do espaço 
entre a câmara, a junta e o 
centro social. 
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57 alunos de Paredes receberam  
25.500 euros em bolsas de estudo
Mérito. As Bolsas de Estudo são atribuídas há mais de uma década, privilegiam o mérito escolar, mas têm em conta as necessi-
dades económicas das famílias. 

Alunos do concelho de 
Paredes receberam 
as Bolsas de Estudo 

do município referentes ao 
anterior ano letivo. Para es-
tudantes do 10.º, 11.º, 12.º e 
de frequência universitária, 
foram atribuídas 57 bolsas 
de mérito aos jovens pare-
denses, num total de 25.500 
euros. 

Aos alunos do secundá-
rio foram atribuídas 36 bol-
sas, no valor de 125 euros 
por estudante. Já no ensino 
superior o valor da bolsa é 
de 1000 euros para 15 alu-
nos. Aos estudantes da Li-
cenciatura de Tecnologias 
da Madeira foram entregues 
seis bolsas com o mesmo 
valor do ensino superior. 

Todos os alunos que se-
jam de Paredes e que fre-
quentem o curso de Tecno-
logias da Madeira recebem a 
bolsa, uma aposta do muni-
cípio para estimular a quali-
ficação nesta área, que é 

Inês Pinto Correia | texto e fotos

Família de Rebordosa  
recebeu três bolsas
Fernanda Rocha, de Rebordosa, é mãe de quatro filhos. Três deles 
receberam as bolsas de estudo no passado dia 27 de maio. 
Pedro Seabra tem 18 anos, está no primeiro ano de Engenharia 
Mecânica e é o terceiro ano que recebe esta bolsa. As irmãs Cristia-
na e Andreia Seabra, são gémeas, têm 17 anos e frequentam agora 
o 11.º ano, receberam 250 euro cada uma referente às notas do 
10.º ano. Sempre foram boas alunas, estão na área de ciências, 
porque lhes garante mais saídas profissionais, mas ainda não sa-
bem que curso superior irão escolher.
Para a mãe é uma ajuda muito boa, explica que o dinheiro é para os 
filhos, para investir nos estudos, mas o orgulho que sente é por ter 
uns bons filhos e com notas excelentes. Não há um segredo, mas a 
mãe garante que o bom ambiente em casa ajuda, onde têm um 
bom convívio, os quatro irmãos dão-se bem, estudam em conjunto 
e isso ajuda muito. Apesar do tempo dedicado a outras atividades, 
o estudo é sempre uma prioridade.

umas das que mais postos 
d e  e m p r e g o  c r i a  n o 
concelho.

A atribuição de bolsas de 
estudo existe em Paredes 
desde 1996, obedece a um 
regulamento que define 
que são as notas o principal 
critério, ou seja privilegian-
do o mérito, no entanto, são 
tidas em conta as questões 
económicas do agregado 

familiar.  Celso Ferreira, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, explicou que 
as bolsas de mérito valori-
zam os resultados escolares 
e que passa a mensagem da 
importância da qualifica-
ção. “Num país onde se pre-
meia quem não tem valor e 
mérito, estamos aqui hoje a 
reconhecer os melhores alu-
nos, que representam um 

futuro melhor”, declarou o 
autarca. 

Deixou ainda uma men-
sagem de esperança para os 
alunos que depois do ensino 
superior possam regressar ao 
seu concelho e nele encon-
trar oportunidades de traba-
lho. Dando como exemplo os 
mil empregos criados desde 
2015 em Paredes, apoiados 
pelo município. 

Paredes inaugurou quatro 
Espaços Cidadão, em Gan-
dra, Lordelo, Baltar e na cida-
de de Paredes, com a presen-
ça do Secretário de Estado 
para a Modernização Admi-
nistrativa, Joaquim Pedro 
Cardoso da Costa. 

Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, enalteceu este passo do 
município “a Câmara de Pare-
des é pioneira na moderniza-
ção administrativa, pode ha-

ver como nós, mas não há 
melhor”, justifica assim que o 
concelho está na linha da 
frente nesta matéria e que is-
so se deveu a uma forte vonta-
de política. 

Paredes é o único municí-
pio do país com todos os es-
paços cidadão a funcionar 
em pleno. Nestes espaços as 
pessoas podem resolver os 
mais diversos assuntos de vá-
rios serviços, desde Finanças, 
Segurança Social, IMTT, re-

gisto automóvel, Cartão do 
Cidadão, Serviço Nacional de 
Saúde (marcação de consul-
tas e pedido de receitas). 

O Secretário de Estado, 
Joaquim Cardoso da Costa, 
explica que se está a fazer 
mais com os mesmos recur-
sos, sem obras e sem fechar 
serviços. Destacou ainda o 
papel dos municípios em co-
locar o serviço público mais 
próximo das pessoas, des-
centralizando os serviços pa-

Secretário de Estado inaugurou  
Espaços Cidadão de Paredes
ModERnizAção. Paredes é o primeiro concelho do país a ter todos os Espaços Cidadão previs-
tos a funcionar em pleno. São quatro e estão distribuídos pelo concelho.

ra freguesias fora da sede de 
município. 

Para o secretário de estado 
a aposta da modernização é 
também a aposta de aproxi-
m a ç ã o  d a s  p e s s o a s  à 
tecnologia. 

Joaquim Cardoso da Costa 
aproveitou a sua presença em 
Paredes para anunciar a cria-
ção de um Mapa Cidadão, 
uma aplicação disponível pa-
ra telemóveis em que será 
possível consultar que servi-
ços estão disponíveis e em 
que Espaços, com informa-
ção de horário e filas de 
espera. 

A aposta do Governo prevê 
a criação de 550 Espaços Ci-
dadão, em 170 municípios e 
ainda 90 balcões de CTT que 

irão disponibilizar estes servi-
ços.  Existem três objetivos 
centrais com a criação destes 
serviços: a proximidade, a 
simplicidade e a inclusão so-
cial e digital. A ideia é que es-
tes espaços não tenham lon-
gas filas de espera, e que se-
jam locais onde possam ter 
disponíveis cerca de 200 ser-
viços diferentes. Para já fun-
cionam com perto de 80. 

O secretário de estado ex-
plicou ainda que em Portu-
gal existe um grande nível de 
serviços digitais, mas que o 
nível de utilização real é mui-
to baixo, com a exceção da 
Autoridade Tributária, em 
que existe uma obrigatorie-
dade na submissão dos servi-
ços online. 
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A Economia 
S o c i a l  t e m 
vindo a ga-
nhar uma im-

portância cada vez maior na 
sociedade atual. Todos sabe-
mos que os motores da eco-
nomia, dependendo do 
país, ou está na sua indús-
tria, nos seus serviços ou co-
mércio ou no seu turismo, 
mas o setor da economia 
social, tem vindo a ter um 
relevo cada vez maior.

Por
AlExANDrE  
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

A importância crescente da Economia Social
A economia social tem 

vindo a ter mais visibilidade 
ao longo dos últimos anos 
em que se acentuou a crise 
económica.

Quando falamos de eco-
nomia social falamos do pa-
pel de diversas entidades, 
tais como Instituições Parti-
culares de Solidariedade So-
cial, Associações sem fins 
lucrativos, Misericórdias, 
Cooperativas, etc., que de-
senvolvem uma atividade, 
sem terem como finalidade 
a obtenção de lucro, mas 
cujos excedentes da sua ati-
vidade são reinvestidos na 
sua atividade ou em prol do 
desenvolvimento da socie-
d a d e  e m  q u e  e s t ã o 
inseridas.

Eu dizia no início que 

com o acentuar da crise, deu 
mais relevo ao papel destas 
instituições, uma vez que 
grande parte destas atuam 
no apoio social, seja a crian-
ças, idosos, ou pessoas de 
qualquer estrato etário com 
carências económicas e co-
mo tal  num período de 
maiores dificuldade econó-
micas o número de pessoas 
a recorrer a estas institui-
ções é cada vez maior.

Mas a sua importância na 
economia não se fica só a 
dever ao acentuar da crise. 
Desde logo, essas institui-
ções são entidades muito 
especializadas, e que de-
sempenham muito bem a 
sua atividade, veja-se o caso 
do Concelho de Paredes 
com as Cooperativas de Ele-

tricidade ACELER e ALORD, 
que têm níveis de aproveita-
mento da energia que distri-
buem, superior ao da pró-
pria EDP, e como tal conse-
guem obter bons resultados 
da sua atividade que colo-
cam ao dispor do desenvol-
vimento das cidades em que 
estão inseridas.

Para além disso, estas ins-
tituições fruto do seu bom 
desempenho têm vindo a 
crescer ano após ano, e co-
mo tal empregam cada vez 
mais profissionais. Ou seja, a 
totalidade destas institui-
ções é já um dos maiores 
empregadores de qualquer 
concelho, acontecendo o 
mesmo em Paredes. Aliás, o 
seu bom desempenho tem 
sido de tal ordem que o Go-

verno se prepara para querer 
delegar nestas instituições 
mais competências, pois re-
conhece nestas uma maior 
capacidade e uma maior 
proximidade à população 
para a prossecução de deter-
minadas tarefas sociais.

Finalmente, gostaria de 
realçar uma outra caracte-
rística destas instituições  e 
que são uma das grandes 
mais-valias desta Economia 
Social. Estou a falar na capa-
cidade de reintegrar pessoas 
na sociedade e no mercado 
de trabalho. Para além de 
apoiarem as pessoas a vários 
níveis, sobretudo jovens, 
que por terem ficado de-
sempregados, sem família, 
por terem caído nas malhas 
da toxicodependência ou 

até por terem sido vítimas de 
violência doméstica, fica-
ram desamparados, caren-
ciados a todos os níveis e o 
mais grave de tudo, sem es-
perança no futuro e num re-
gresso autónomo ao merca-
do de trabalho e à vida em 
sociedade. Ora, essa IPSS, 
acolhe essas pessoas, satis-
faz as suas carências básicas 
de residência, alimentação, 
vestuário, saúde, etc, mas o 
mais importante é que ocu-
pa-as com tarefas várias, 
desde a jardinagem, às lim-
pezas, ao restauro de mó-
veis, etc, contribuindo assim 
para a reintegração dessas 
pessoas no mercado de tra-
balho e para o incentivo e 
a p o i o  a o  e m p r e e n - 
dedorismo.
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sociedade

Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

Av. José Júlio, 47 | Edifício Tem-Tem
Lojas A-B | 4560-547 PENAFIEL

Telefs.: 255 713 787 / 9 | Fax: 255 711 671
geral@a-inovadora.com

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

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

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

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Rua do Negral, nº 735  |  4585-187  |  Gandra - Paredes  |  Fax.:  224 155 487
Telm.: 965 635 544  |  962 791 147  email.: faixadeestrelas@hotmail.com

PUB

Paredes é o 9.º concelho 
com a água mais cara
Taxas. A Deco fez um estudo sobre as diferenças de preços na água em Portugal, Paredes 
surge entre os municípios com o valor mais elevado. 

Um estudo da Deco 
Proteste veio dar no-
ta das desigualdades 

no preço da água no país, seis 
dos dez municípios com a fa-
tura mais elevada de água si-
tuam-se no distrito do Porto. 
Paredes é  nono nos 10 mais 
caros do país. 

A tabela liderada por Trofa, 
Santo Tirso e Paços de Ferrei-
ra, coloca a região Norte co-
mo aquela em que mais cara é 
a água. 

Em Paredes o gasto médio 
anual ronda os 400 euros, a 92 
euros de diferença do muni-
cípio mais caro. A Deco apon-
ta ainda a falta de tarifa para 
famílias numerosas no con-
celho de Paredes. 

Pedro Mendes, vice-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, explicou ao Pro-
gresso de Paredes, que exis-
tem medidas pensadas para 
reduzir o impacto do elevado 
preço da água, passando pelo 
maior número de pessoas li-
gadas ao sistema de água pú-
blico. Quanto mais pessoas 
tiverem acesso à rede, mais 
eficiente se torna e logo mais 
barato f ica,  explicou o 
vereador. 

Existem atualmente 6 mil 
pessoas que estão ligadas ao 

Inês Pinto Correia | texto

sistema de água público, mas 
com consumo zero, “e isso 
está a prejudicar a eficiência 
do negócio”. 

Adiantou ainda que a câ-
mara municipal está a avaliar 
uma solução que retire o im-
pacto das taxas de ligação, is-
to está a ser analisado com a 
Be Water, com quem existe 
um contrato de concessão 
desde 2001. 

Relativamente à ausência 
de uma taxa para famílias nu-
merosas, Pedro Mendes con-
sidera uma “falácia”, uma vez 
que a autarquia tem um esca-
lão social. Explica que faz 
mais sentido apoiar as famí-
lias que tenham essa mani-
festa necessidade, tendo em 

conta os rendimentos das 
pessoas, ajudando aí quem 
mais precisa, independente-
mente do número de pessoas 
que constituem o agregado 
familiar. “É equitativo, para 
necessidades diferentes te-
mos de ter respostas diferen-
tes e nem sempre tendo uma 
resposta igual estamos a ser 
justos”, garante o vice-presi-
dente da câmara. 

Já a oposição, através de 
Alexandre Almeida, assegura 
que o PS já vinha a alertar pa-
ra esta situação do elevado 
preço da água em Paredes. 
“De dois em dois anos o pre-
ço tem vindo a aumentar, no 
próximo ano voltará a ter um 
aumento e isto deve-se a um 

conjunto de más decisões do 
PSD e do acordo estabelecido 
com a Be Water”. 

Para reverter esta situa-
ção, ou diminuir o valor das 
faturas da água em Paredes, o 
vereador socialista explica 
que teria de analisar o contra-
to e só depois lançar alguma 
medida. 

Quanto à ausência de 
uma taxa para famílias nu-
merosas, concorda que deve 
ser tido em conta o rendi-
mento per capita do agrega-
do familiar. 

Até ao fecho da edição não 
nos foi possível obter uma 
resposta por parte da conces-
sionária da água em Paredes, 
a Be Water.
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os nossos empresários

Av. Bombeiros Voluntários, 654
4585-359 Rebordosa PAREDES
Tel/Fax.: 224 153 470
email.: bomperfilrebordosa@gmail.com

michelin GoodyearPirelli BridGestone

Campanha
Pneus

205-55-16  /  45€
185-60-14  /  35€
175-65-14  /  35€

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

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

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

Climatização, Lda.

PUB

Smell aposta em marca de perfumes 
genéricos com durabilidade
Garantia. Loja de Paredes representa marca francesa de perfumes que garante semelhança com originais e maior duração de aroma. 
Um novo conceito de genéricos que já é líder noutros países da Europa e que surge agora em território nacional.

Sara Quintela e Tiago 
Silveira lançaram-se 
no mundo dos negó-

cios, primeiro com a reven-
da da marca Larome, abrin-
do depois uma loja onde 
têm para venda direta os 
perfumes genéricos que são 
já uma referência noutros 
países da Europa. 

A Smell surge para vender 
perfumes genéricos, de uma 
marca francesa, a Larome Pa-
ris. “Paris é a capital do perfu-
me e nós trabalhamos sob 
esse conceito”, explica Tiago. 

Sara assume-se como 
amante de perfumes, clien-
te de perfumes originais en-
controu nas marcas brancas 
a dificuldade de ter o aroma 
o mais fiel possível. “O mer-
cado não estava muito fácil, 
porque pretendíamos qua-
lidade a um preço acessível”, 
foi então com uma vasta 
procura e depois de contac-
tar várias empresas que che-
garam à Larome. 

A Larome é já referencia-
da em blogs como a melhor 
marca europeia de perfu-
mes genéricos. Quando ex-
perimentaram ficaram os 
dois rendidos, por esta mar-
ca ainda desconhecida em 
Portugal. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

Começaram por ser os 
revendedores autorizados 
da marca a nível nacional, só 
depois surgiu a ideia, a von-
tade e até a necessidade de 
abrirem um espaço físico. 

Os perfumes Larome 
vêm embalados do labora-
tório, cada perfume está fe-
chado, por forma a garantir 
a autenticidade do aroma. 
Esta marca não faz recargas, 

uma vez que esse método 
a c a b a  p o r  a l t e r a r  a s 
fragâncias. 

Para Tiago é fundamen-
tal que as pessoas asso-
ciem o perfume genérico a 
uma marca de qualidade, 
com a garantia “aroma per-
dura”. Ou seja, as matérias
-primas utilizadas são as 
mesmas das marcas origi-
nais, os perfumes são com-

postos por óleos naturais e 
um baixo teor de álcool, o 
que garante que o perfume 
dure mais horas e sem alte-
rações, uma vez que tem 
20% de concentração de 
fragância. 

A loja situada no Largo 
Nun’Álvares está aberta há 
quase dois meses e o balan-
ço é positivo, uma vez que os 
clientes ficam satisfeitos 

com a qualidade dos perfu-
mes que compram. 

Num mercado onde a 
concorrência é imensa, Tia-
go afirma “nós não vende-
mos água de cheiro, vende-
mos água de perfume”, é aí 
que reside a grande diferença 
desta marca de genéricos 
que tem a garantia que dura 
na pele até ao final do dia, 
quando aplicado de manhã. 

Mas na ciência do perfu-
me é importante saber que 
há alterações provocadas 
pela pele. E que há uma dife-
rença entre perfume, água 
de perfume, água de toilete 
e água-de-colónia. 

A Larome tem ainda ou-
tra particularidade, o facto 
de adquirir as patentes dos 
perfumes originais, depois 
das mesmas serem liberali-
zadas e trabalha os seus per-
fumes a partir da patente 
original, o que faz uma apro-
ximação dos seus perfumes 
e m  9 9 , 9 %  à s  g r a n d e s 
marcas. 

Na Smell há perfumes 
de mulher, de homem, pa-
ra adolescentes (a coleção 
de fãs que fazem referên-
cia a bandas mediáticas) e 
para bebé. Quiseram ir 
mais além e nesta loja en-
contramos ainda sabone-
tes naturais, gel e creme de 
corpo e rosto e um típico 
sabão de barbear, am-
bientadores de casa e de 
carro, assim como velas 
aromáticas. 

Em breve irão avançar 
com o lançamento de perfu-
mes para animais, cães e ga-
tos, que para além do aroma 
tem um componente anti
-parasitas. Estarão disponí-
veis três aromas diferentes à 
escolha do dono. 
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Numa prova de enorme 
vitalidade, o Clube de Baltar 
vai realizar a sua primeira 

Gala do Desporto que visa 
aproximar ainda mais o clu-
be da comunidade e em si-
multâneo reconhecer o em-
penho de todos os envolvi-
d o s ,  d e s d e  a t l e t a s , 
passando pelos treinadores 
e  t e r m i n a n d o  n o s 
dirigentes.

O evento decorrerá ama-
nhã (6 de junho), na Escola 
Secundária Daniel Faria e 
começará às 17 horas. 

Iniciados do USC Baltar 
campeões

Entretanto os Iniciados 
foram campeões, pois uma 
das equipas do clube ven-

ceu a  Taça complementar 
AF Porto.  O clube vive um 
momento feliz e está cada 
vez mais enraizado na ju-
ventude, o que justifica o 
renascimento de uma cole-
tividade que tem sabido de-
senvolver um bom trabalho 
junto dos jovens de Baltar.

Baltar

1ª Gala do Desporto  
do União Sport Clube de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

Pedro Trigueira, 27 anos, 
1,89 m, é guarda-redes de 
futebol e subiu com a equi-
pa do União da Madeira à 
primeira Liga.

O jovem baltarense co-
meçou no União de Pare-
des, passou pelo Boavista e 
pelo Rio Ave, de onde tran-
sitou para o Trofense. Se-
guiu-se o Cinfães, até que 
surgiu a oportunidade de 
representar o União da Ma-
deira em 2013. O atleta é 

internacional e já repre-
sentou em várias ocasiões 
as camadas jovens da sele-
ção nacional. Nos últimos 
dois anos efetuou 72 jogos 
pela sua atual equipa, ten-
do-se afirmado de forma 
decisiva na equipa da Ma-
deira. O baltarense teve um 
papel fundamental para a 
subida de divisão e  vai che-
gar à primeira liga, onde se 
espera  que continue a 
brilhar.

Atleta Baltarense em Destaque: Pedro Trigueira

No passado dia 20, um 
vigarista, fazendo-se pas-
sar por cobrador da E.D.P., 
acercou-se de uma senho-
ra idosa desta freguesia de 
Bitarães exigindo a entrega 
de 170€. Como só tinha, na-

ANTóNIO 
OLIVEIRA

quele momento, disponí-
veis 100€, entregou-os, fi-
cando combinado ir, ao 
o u t r o  d i a ,  b u s c a r  o 
restante.

Apesar dos meios de co-
municação social e outros 
alertarem para estas possí-
veis situações é bom estar-
se atento aos oportunistas. 
Deve-se exigir a sua identi-
ficação e agir o mais caute-
losamente possível.

Bitarães

Conto do vigário

Como de costume, no 
primeiro domingo de ju-
nho, celebra-se o dia da 
Paróquia. Às 11H30 será 
celebrada Missa na Ca-
pela de Nossa Senhora 
dos Chãos, seguindo-se 
um almoço partilhado no 
Largo deste recinto. Visita 
de D. António Taipa, Bis-
po auxiliar do Porto, a Bi-

tarães Está programada, 
para a segunda semana 
de Junho, a visita Pastoral 
a esta Freguesia pelo Sr. 
Bispo D. António Taipa. 
Como irá estar cerca de 
uma semana em Bita-
rães¸ fará várias visitas a 
locais já agendados. 

Re c e b a m o - l o  e m 
festa.

Dia da Paróquia

Realizou-se no passado dia 
31 de maio, um torneio de es-
colinhas, levado a cabo pelo 
FC de Cete, para a comemora-
ç ã o  d o  Di a  Mu n d i a l  d a 
Criança.

Este ano o torneio contou 
com a presença das equipas 
do USC Baltar, Fonte Arcada, 
Alpendorada e a equipa de 
sub-11 do FC Cete.

Foi uma tarde muito bem 
passada, onde mais de 50 
crianças, se divertiram a jogar 
à bola, já um bocado a sério, 
pois estava em disputa um 
troféu.

Na final disputada entre as 
equipas do FC Cete (que havia 
vencido o Fonte Arcada nas 

meias finais por 3-2) e o Alpen-
dorada (que havia vencido o 
USC Baltar por 4-3 no desem-
pate por grandes penalidades 
após um empate a 2), o FC Ce-
te levou a melhor, com uma 
grande exibição, vencido o 
torneio com uns esclarecedo-

res 3-1. Parabéns a todas as 
crianças que participaram 
neste torneio de uma forma 
correta, sob um forte sol, dig-
nificando o futebol e dando 
um exemplo de educação a 
todos os que assistiram. Os pa-
rabéns também para a direção 

do FC de Cete, e toda a sua es-
trutura, pela magnífica orga-
nização que soube receber 
m u i t o  b e m  t o d o s  o s 
participantes.

Apenas de lamentar a per-
manente falta de condições a 
que o FC Cete continua veta-

do. De promessas em promes-
sas de que a Camara Munici-
pal irá construir um novo 
Campo de Futebol, assiste-se 
a que várias equipas nas re-
dondezas vão tendo os seus 
complexos desportivos me-
lhorados, com relvados sinté-
ticos, e o Cete continua a jogar 
num pelado, onde as crianças 
continuam a comer pó quer 
nos treinos quer nos jogos. O 
FC Cete já merecia um pouco 
mais de respeito e empenho 
por parte quer da Junta de Fre-
guesia, quer por parte da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
pois são poucas as equipas 
quer do concelho, quer do Vale 
do Sousa que têm formado 
tantos atletas jovens como o 
FC Cete. O FC de Cete é uma 
instituição respeitada onde 
quer que vá, pois sabe-se com-
portar em todos os campos e é 
temido por todas as equipas, 

Cete

Futebol Clube de Cete
SAúL 
FERREIRA

pois é tradição desta institui-
ção ter sempre magníficos 
atletas que não se julgam ve-
detas, sendo humildes, for-
mam equipas campeãs. Aqui 
se deixa o alerta para que 
olhem um pouco por esta 
magnífica instituição.

64.ª Caminhada 
Pela Saúde

Cete recebe a 64.ª 
edição da Caminhada 
pela saúde, no próxi-
mo dia 21 de junho, 
domingo, com parti-
da  marcada pelas 
8h30, no Largo da Se-
nhora do Vale. Uma 
organização a cargo 
do Centro Social de 
Cete, com o apoio da 
Junta de Freguesia e 
que conta com o pa-
trocínio de vários 
parceiros. 
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No dia 31 de maio na pre-
sença de vários atletas do Re-
bordosa Atlético Clube e de 
autarcas da região, o presi-
dente da Assembleia Munici-
pal, o presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, tam-
bém o presidente da Junta de 
Freguesia de Rebordosa e to-
dos elementos do executivo, 
foi lançada a obra de constru-
ção do relvado sintético no 
Complexo Desportivo de 

Azevido em Rebordosa. Os 
rebordosenses veem assim 
concretizada uma das metas 
desta direção, talvez a mais 
importante no imediato por 
se tratar da base de qualquer 
clube. A formação do RAC 
dentro de alguns meses vai ter 
outras condições para a práti-
ca do futebol. Ainda falta ter-
minar alguns trabalhos na 
zona envolvente deste Com-
plexo desportivo.

Obras do relvado  
sintético já começaram 

Junta de 
Freguesia de 
Rebordosa 
organiza passeio 
Sénior em 
Rebordosa

A Junta de Fregue-
sia de Rebordosa orga-
niza o habitual Passeio 
Sénior, para pessoas 
com mais de 60 anos, 
no próximo dia 6 de ju-
nho. Este ano os senio-
res vão até Viana do 
Castelo.

Junta de Freguesia
Cristelo

Velhas Guardas do F. C. Cristelo

Os Veteranos de Cristelo 
são um acarinhado grupo 
associativo da freguesia de 
Cristelo. A equipa de futebol 

O Projeto Ser Social 
Cristelo, da Junta de Fre-
guesia, está a preparar 
mais uma edição da se-
mana da juventude que 
decorrerá no próximo 
mês de julho e atividades 
de ocupação dos tempos 
livres para as crianças, 
após o término do ano le-
tivo. A Oficina Sénior, des-

amador disputa a Liga da 
Amizade, levando consigo o 
nome da freguesia mais 
além. São um exemplo vivo 
do que o futebol pode ter de 
melhor: a amizade e o con-
vívio entre atletas de dife-
rentes faixas etárias; a práti-
ca de atividade física. São 
jogos onde predomina o fair 

te mesmo projeto, no seu 
habitual dinamismo cele-
brou o dia da criança com 
os alunos do Centro Esco-
lar Sobrosa-Cristelo. Es-
tando-se a preparar para 
ser uma equipa mobiliza-
dora na atividade dinami-
zada pela Câmara Munici-
pal de Paredes no próximo 
dia 11 (visita a Amarante).

ARLINDO
LOURENçO

play desportivo, que vale a 
pena assistir. O último jogo 
foi disputado contra os Ve-
teranos Liberdade FC, não 
se podendo deixar de evo-
car jogos emblemáticos co-
mo quando defrontaram os 
Veteranos  Ribadeo FC 
( e q u i p a  d o  n o r t e  d e 
Espanha).

O Agrupamento Verti-
cal de Escolas de Cristelo 
promove uma festa de 
encerramento do ano le-
tivo 2014/2015 do Centro 
E s c o l a r  d e  S o b r o s a , 
evento que decorrerá em 
plena Alameda 6 de Abril.

No dia 12 de junho 
atuarão a Associação Có-
digo Musical, a Associa-
ção Geração Colorida, 
School Dance, Zumba 
Kids e Capoeira. Decor-
rerão atividades realiza-
das pelos alunos do pré
-escolar, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

anos de escolaridade. No 
dia 13 atuará o grupo 
“últimos do Fim”, se-
guindo-se um desfile de 
moda com os alunos fi-
nalistas do pré-escolar e 
do 4.º ano. A Associação 
de Pais dinamiza uma 
atividade surpresa no 
final.

Em ambos os dias as 
atividades têm início pe-
las 20h30, sendo apoia-
das pelas Juntas de Fre-
guesia de Sobrosa e de 
Cristelo e pela Associa-
ção de Pais.

Encerramento do Ano Letivo

Sobrosa

D. Julinda Martins 
completou 100 anos

CRISTIANO
MARQUES

A segunda cidadã mais 
idosa da Vila de Sobrosa, 
D. Julinda de Pinho Oli-
veira Martins, completou 
100 anos de vida no pas-
sado dia 29 de maio.

Natural de Meixomil, 
Paços de Ferreira, reside 
em Sobrosa desde que 
casou, sendo mãe de cin-
co filhos, um dos quais já 
falecido.

No dia em que com-
pletou um século rece-
beu a visita do executivo 
da Junta de Freguesia, 
bem como do Vigário Pa-

r o q u i a l ,  P e .  B a s í l i o 
Mendes.

Com este aniversário, 
há a registar o facto de, 
pela primeira vez na his-
tória, haver duas pessoas 
centenárias em simultâ-
n e o  n a  f r e g u e s i a  d e 
Sobrosa.

A freguesia de Sobrosa 
tem, atualmente, uma 
centena de pessoas com 
mais  de  80  anos,  das 
quais cerca de vinte já ul-
trapassaram os 90 anos.

Rebordosa

Caminhada por uma boa causa

PAULO 
PINHEIRO

A Associação de Pais do 
Centro Escolar de Rebordosa 
no passado dia 10 de maio or-
ganizou a “Caminhada de So-
lidariedade Autismo – Um 
passo pela Inclusão”, levando 
mais de 200 pessoas pelas ruas 
da cidade, num percurso de 

cerca de 5 km. A caminhada 
decorreu para obter fundos 
para ajudar a área do Autismo. 
Pelo segundo ano consecutivo 
a adesão dos Rebordosenses à 
caminhada superou as expec-
tativas. Isto significa que as 
pessoas são solidárias, acredi-
tam, e estão dispostas a ajudar 
à realização do projeto.

Os responsáveis obser-
vam a adesão dos rebordo-
senses como uma demons-
tração de apreço da sua parte 

para com a causa. Relevam 
que “todos os anos este desa-
fio pela saúde e pela solida-
riedade tem sempre uma 
resposta muito positiva, que 
define muito bem o caráter 
dos participantes, que estão 
sempre onde devem estar. 
Essas centenas de rebordo-
senses que participaram na 
caminhada são o melhor tes-
temunho da disponibilidade 
para  a judar  quem mais 
precisa”.

Vila Cova de Carros
Assalto em Vila Cova

Na passada madrugada de 
quinta-feira, dia 28 de maio, foi 
furtada uma carrinha na Avenida 
Dr. Francisco Sá Carneiro, em Vila 
Cova de Carros. Trata-se de uma 

carrinha Mitsubishi de cor bran-
ca, com a matrícula 64-75-OM. 
No momento do assalto a carri-
nha encontrava-se carregada 
com palha, sendo que esta já foi 
encontrada.Desta forma, os pro-
prietários agradecem que se al-
guém tiver alguma informação 
sobre o paradeiro da carrinha 
que se dirija ao posto da GNR de 
Paredes. 

SARA
LEAL

2º Leilão da Comissão  
de Festas de N. S.ª da Batalha

Tru’peça organiza Fado ao Luar

No próximo domingo, dia 
7 de junho, pelas 14h30, irá 
realizar-se em Vila Cova de 
Carros o segundo Leilão que 
tem como fim angariar fun-
dos para a Festa em honra de 
Nossa Senhora da Batalha.  

Neste leilão irão ser ven-

Este Espetáculo terá co-
mo participantes os fadis-
tas: Albino Faria; José Ribei-
ro; Gabriela Ferreira; Cátia 
Silva; Margarida. Na Gui-
tarra Portuguesa: Silvério 
Rocha, Herculano Jacob. 
Viola: Paulo Teixeira, João 
Miranda. Viola Baronesa: 
Luís Ribeiro.

O evento que irá decor-
rer na Escola da Quintã, co-

didas muitas e magnificas 
prendas, tais como lenha, 
madeiras, tabuleiros com 
merendas, doces e garrafas, 
entre outros. Este evento irá 
contar ainda com música e 
animação de um grupo 
surpresa.

meça pelas 21h30 e conta 
com o apoio e colaboração 
da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, DAP, DIVA, 
ADR, Escuteiros de Rebor-
dosa, ASDVLS e Rancho 
Folclórico Marceneiros de 
Rebordosa.

As tasquinhas abrem a 
partir das 20 horas, apare-
çam, vão ver que não se vão 
arrepender.
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Uma mudança 
necessária!

fez no passado 
dia 17 de maio 
um ano, que o 
Programa de 

Ajustamento Económico e 
Financeiro terminou, data 
que marcou igualmente o 
fim do período de inter-
venção da Troika. 

E o que mudou durante 
este ano?

A verdade é que infeliz-
mente passado um ano, 
não apenas nos confronta-
mos com a continuidade 
das políticas do atual Go-
verno, como a austeridade 
“troikista” continua a mar-
car ainda e sempre o dia-a-
dia dos portugueses, con-
tinuamos ainda a assistir a 
recomendações das insti-
tuições internacionais (so-
bretudo do FMI) que, não 
reconhecendo, de facto, os 
erros cometidos no passa-
do, continuam a insistir na 
receita de cortes cegos e 
empobrecimento da gene-
ralidade dos Portugueses.

O FMI (um dos elemen-
tos da troika), no seu rela-
tório sobre Portugal, co-
nhecido em meados deste 
mês de Maio de 2015, con-
tinua a apostar nos cortes 
dos rendimentos dos fun-
cionários públicos e dos 

pensionistas, no aprofun-
damento da flexibilização 
do mercado de trabalho, 
deixando clara a sua pre-
tensão no sentido de os 
rendimentos do trabalho 
continuarem a ser a prin-
c i p a l  v a r i á v e l  d e 
ajustamento.

Confesso a minha ad-
miração, pois depois do 
término do Programa de 
Ajustamento Económico e 
Financeiro, pensei não 
mais ouvir alguém tomar 
semelhantes posições; que 
não podem deixar de ser 
vistas como uma pressão 
(ilegítima) e uma ingerên-
cia, a que falta a legitimi-
dade do passado, numa 
clara tentativa de conti-
nuar a influenciar o livre 
exercício  gover nativo, 
quer no presente, quer no 
futuro.

Ou seja o FMI e a Troika, 
a atual gestão de direita da 
União Europeia e o Gover-
no Português, pretendem 
manter inalterada uma 
política que tem deixado 
como principais marcas 
na sociedade portuguesa: 
o desemprego, o empobre-
cimento e o agravamento 
das desigualdades e a cria-
ção de bem-estar para os 
seus cidadãos.

Estamos a poucos me-
ses para eleições legislati-
vas, e em que se começam 
a desenhar as propostas 
eleitorais dos diferentes 
partidos políticos, o PS 

apresentou uma primeira 
versão do seu programa de 
Governo, onde insiste na 
necessidade de uma mu-
dança de políticas, que vi-
s a m  c l a r a m e n t e  u m a 
aposta verdadeira no in-
vestimento, no crescimen-
to,  na dinamização do 
mercado interno, na cria-
ção de emprego de quali-
dade e no combate ao de-
semprego, como grandes 
prioridades governativas. 

Estas mudanças pro-
postas pelo PS são sérias e 
credíveis e estão a ser am-
plamente discutidas, quer 
nas estruturas do PS, quer 
na sociedade civil. Esta 
discussão é feita pela pri-
meira vez em Portugal, 
por norma os programas 
são apresentados a meia 
dúzia de dias das eleições, 
sem grande discussão pú-
blica. Esta atitude louvá-
vel de António Costa visa 
garantir aos eleitores, o 
conhecimento e a discus-
são antecipada das pro-
p o s t a s  d o  p r ó x i m o 
Governo.

No programa são pro-
postas medidas que fa-
zem, regredir muitas das 
medidas injustas e penali-
zadoras que foram imple-
mentadas  nos  últ imos 
quatro anos. Um compro-
misso fulcral que é assu-
m i d o  d e  f o r m a  c l a ra  e 
inequívoca.

O programa proposto 
por António Costa e pelo PS 
está disponível para con-
sulta e sugestões, este fim-
de-semana decorrerá uma 
convenção nacional, desti-
nado a discutir de forma 
franca e abertas as várias 
propostas já apresentadas. 
Esta discussão visa evitar 
numa futura governação 
do PS a tomada de decisões 
avulsas e imediatista e tor-
nar o programa o mais 
completo possível de for-
ma a evitar os erros cometi-
dos por este governo de 
coligação PSD/CDS–PP.

Por
PAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Por
CrISTIANO
rIBEIrO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Os dados estatísticos agora 
conhecidos o confir-
mam. O Norte de Portu-
gal continua a ser uma 

das regiões mais pobres do espaço dos 
28 membros da União Europeia. O seu 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 
em paridade de poder de compra, foi de 
16 900 euros em 2013. Se considerarmos 
a média da União Europeia, esse valor 
corresponde a 64% dessa média.

Abaixo da Região Norte de Portugal, 
ficaram só dez regiões da Grécia, onze 
polacas, cinco húngaras, sete romenas e 
cinco búlgaras e o território francês nas 

A miséria no norte de   Portugal
Ilhas Comoras. Estamos portanto num 
nível miserável de desenvolvimento que 
devia envergonhar qualquer governan-
te ou deputado dos partidos do chama-
do arco do Poder.

E mais vergonha e revolta, quando se 
sabe que a produção de riqueza atribuí-
da a cada habitante desceu em todas as 
regiões do país entre 2009 e 2012. Conti-
nuar-se-á a falar do boom do turismo, 
do boom das exportações, do boom das 
redes rodoviárias, do boom das univer-
sidades e da retoma. Mas os valores reais 
não enganam. O Norte do País está 
abandonado, sem políticas de desenvol-
vimento e de produção de riqueza. Mas 
o resto do País não está muito melhor. 

É a Hora de Mudar. Antes que seja tar-
de. PS, PSD e CDS já provaram a sua in-
competência e a sua insensibilidade 
social. 

Após 38 anos de política de direita, a 
situação é de declínio económico e de 

A c o l i g a ç ã o  P S D /
CDS vai já anteci-
par algumas linhas 
d o  p r o g r a m a  d e 

Governo antes do dia 6 de junho, 
a data marcada pelo PS para a 
apresentação das suas propostas 
eleitorais. Na minha opinião fa-
zem bem, pois quem está no po-
der deve tomar a iniciativa e não 
ficar à espera do que farão os ou-
tros para depois agir. 

O programa da coligação só 
deverá ser apresentado no final 
de Junho, mas o facto de avança-
rem já com algumas bases pro-
gramáticas só pode ser interpre-
tado como uma ação para limitar 
algum protagonismo do PS, que 
tem a apresentação do programa 
eleitoral marcada para a conven-

Por
JOAquIm
NEvES
Engenheiro

Força… por nós e por Portugal

joaquimneves.progresso@gmail.com

ção, que irá realizar nos próximos 
dias 5 e 6 de junho.

As bases programáticas do 
PSD/CDS vão ser depois debati-
das no âmbito de umas jornadas 
da coligação – Juntos por Portugal 
- que os dois partidos estão a pre-
parar para meados de junho nas 
várias distritais pelo país. Essa foi 
uma das informações transmiti-
das aos dirigentes distritais do 
PSD e do CDS, que se reuniram na 
quarta-feira em Lisboa. As jorna-
das serão semelhantes às que já 
aconteceram entre os dois parti-
dos este ano – ainda antes da assi-
natura da coligação – e vão servir 
para abrir o debate à sociedade 
civil. Na minha opinião trata-se 
de uma medida muito bem pen-
sada, porque apesar de grande 
parte do programa estar já defini-
do, mais alguma discussão não 
fará mal nenhum com certeza, até 
porque a partir de 1 de Junho dei-
xaram de se poder realizar inicia-
tivas isoladas do PSD ou do CDS. 
A partir de agora todas as ações 
terão a chancela da coligação, 
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A miséria no norte de   Portugal
retrocesso social, de perversão do regi-
me democrático, de alienação de im-
portantes parcelas de soberania nacio-
nal. Um país empobrecido, saqueado, 
mais dependente, sufocado por uma 
dívida impagável. Diz o PCP e com 
razão. 

Estamos mergulhados numa crise 
económica e social, uma crise estrutu-
ral de dimensão trágica, que se arrasta 
desde o princípio do século, coincidin-
do com a entrada em circulação da 
moeda única. De 2001 a 2014 o cresci-
mento real do PIB é nulo, pura estagna-
ção. O PIB recuou para valores de uma 
década e meia atrás. Diz o PCP e com 
verdade. 

A indústria regrediu 8,1% em termos 
acumulados. O país não é autossufi-
ciente em termos alimentares e energé-
ticos. A dívida que era de 68,9% do PIB 
em 2008 passou para 130,2% em 2014. 
Vende-se a TAP a peculiares interesses 

estrangeiros por truta e meia, tal como 
aconteceu com os CTT, a GALP e a EDP. 
Limitado pelo espartilho da União Euro-
peia, e delapidado por governantes 
aventureiros, o país parece algo exan-
gue, sobrevivendo muitos alienados por 
vitórias desportivas e por desesperados 
apelos de Fé. Eis Portugal 2015. 

Mas há um fator não negligenciável, 
um pequeno-grande aspeto, a existên-
cia de um Povo, com história, com pro-
tagonismo de atos de insubordinação e 
coragem, resistente, nunca rendido. E 
na mobilização e organização dos seus 
setores mais lúcidos e patrióticos se en-
contrará o rumo de Portugal, um Portu-
gal com Futuro. 

No próximo dia 6 de junho, na Mar-
cha Nacional da CDU, em Lisboa, com a 
presença de muitos, alguns recente-
mente conscientes da força popular, se 
constrói esse futuro.

Portugal é dos Portugueses!

Postais  
ilustrados

Depois de no 
meu último 
a r t i g o  d e 
opinião ter 

chamado à atenção para a 
necessidade de mudança 
do local da “feira da ladra”, 
que se realiza todos os do-
mingos no Parque José 
Guilherme, vou continuar 
pela sede do concelho, 
procurando despertar o 
nosso poder político para 
efectuar algumas corre-
ções ou transformações 
naquilo que, do meu pon-
to de vista, necessita de 
intervenção urgente e re-
solução rápida. Quem por 
cá vive é certamente por-
que gosta. Com o esforço 
financeiro que tem que 
efetuar, com o IMI na taxa 
máxima, a água no grupo 
das dez mais caras de Por-
tugal e o saneamento a su-
bir vinte por cento num 
ano, só gostando muito se 
pode resistir a demandar 
o u t r a s  p a r a g e n s  m a i s 
amigas do bolso do cida-
dão. E esperando que se 
confirme o ditado que nos 
diz que não há mal que 
sempre dure, nem bem 
que nunca acabe.

Rivalizando com a “fei-
ra da ladra” na sala de visi-
tas do Concelho, temos, 
até prova em contrário, o 
único condomínio fecha-
do do País exclusivo para a 
comunidade cigana. Ao 
passar pela Crip (circular 
rodoviária interior de Pa-
redes), no sentido descen-
dente, é só olhar para o 
nosso lado direito e aí te-
mos um bairro de lata, ve-
dado a chapas, onde habi-
tam, em condições deplo-
ráveis  e  há cerca de 20 

anos, muitas famílias de 
etnia cigana, sem quais-
quer condições de sanea-
mento, água ao domicílio, 
eletricidade, higiene, e 
tudo isto em convivência 
com as mais diversas es-
pécies animais que va-
g u e i a m  p o r  e s s e s 
terrenos.

Quando se alerta para 
esta situação o atual po-
der político, que já vai no 
terceiro mandato, a culpa 
vai para a oposição. E re-
cordam que no primeiro 
mandato apresentaram 
uma proposta para resol-
ver esta desgraça e a mes-
ma foi chumbada no exe-
cutivo camarário. O Ve-
reador do PSD que então 
andava de candeias  às 
avessas com o Presidente, 
juntou os  seus  votos  à 
oposição e o projeto la-
ranja não passou. Esquece 
o atual poder instalado 
em Paredes que, também 
nesse tempo, que existia 
uma alternativa, apresen-
tada pela oposição mas 
q u e  q u e m  m a n d a va ,  e 

manda, entendeu não de-
ver executar e assim tudo 
ficou na mesma e na mes-
ma se mantém, já lá vão 
duas décadas.

Desde o amuo do pri-
meiro mandato, a maioria 
não tem tido qualquer di-
ficuldade em aprovar o 
que quer que seja. Não há 
é vontade política para re-
solver um problema que, 
para além de ser um péssi-
mo postal ilustrado da se-
de do Concelho, é, e mais 
importante, uma situação 
degradante e injusta para 
uma comunidade que es-
tá integrada e sem registo 
de incidentes ou conflitos, 
obrigada a sobreviver sem 
condições mínimas de 
dignidade.

O desplante da atual 
maioria ao colocar as cul-
pas na oposição traz a me-
mória uma frase desse 
grande pensador e huma-
nista, ironicamente falan-
d o,  d e  n o m e  Ho m m e r 
Simpson: “se a culpa é mi-
nha eu coloco-a em quem 
eu quiser!”

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Força… por nós e por Portugal
tendo sido inclusivamente criada 
a comissão nacional conjunta 
que vai integrar seis personalida-
des independentes (três indica-
dos por cada partido), além de 
dois vice-presidentes, secretá-
rios-gerais, líderes parlamentares 
e os diretores de campanha ( José 
Matos Rosa pelo PSD e Cecília 
Meireles pelo CDS).

PSD e CDS estão a mobilizar-
se para a pré-campanha com a 
mensagem do “trabalho feito” 
pelo Governo nos últimos quatro 
anos, o que me parece extrema-
mente positivo, pois como já dis-
se noutras ocasiões, o meu parti-
do pode-se orgulhar destes qua-
tro anos e de todo o trabalho 
(bem) feito, apesar de todas as 
dificuldades e de também alguns 
erros, no entanto, à medida que 
se aproximar a data das eleições, 
penso que a coligação deverá dar 
uma imagem de esperança sem 
nunca deixar cair o rigor das pro-
postas, que foi para mim o gran-
de valor que este governo teve. 
Esperança num futuro melhor 

sim, mas com critério e rigor nas 
contas públicas, pois como Pedro 
Passos Coelho já afirmou (e mui-
to bem), a coligação “não entra 
no leilão das promessas fáceis, 
ilusões ou facilidades, prometen-
do responsabilidade, prudência e 
exigência”, acrescentando que 
“as pessoas sabem com o que po-
dem contar da nossa parte: com 
responsabilidade, com prudên-
cia, com exigência. É desta massa 
que será feita a recuperação do 
nosso país”. Palavras com verda-
de e sem ilusões, que é o que o 
nosso país precisa. De promessas 
vãs já chegaram os governos so-
cialistas que deixaram o país co-
mo deixaram e que demonstran-
do uma falta de memória incrível 
e uma desonestidade intelectual 
assinalável prometendo sempre 
aquilo que sabem que não vão 
cumprir. 

Por isso, acho que a coligação 
deve enfrentar estas eleições com 
uma confiança redobrada e ali-
cerçada em quatro anos de rigo-
rosa gestão das contas públicas, e 
nunca cair na tentação de enga-
nar o povo e privilegiando sempre 
o interesse nacional.

Por isso, Força, para a frente é o …

Quem por cá vive é certamente por-
que gosta. Com o esforço financeiro que 

tem que efetuar, com o IMI na taxa máxi-
ma, a água no grupo das dez mais caras 

de Portugal e o saneamento a subir vinte 
por cento num ano, só gostando muito 

se pode resistir a demandar outras para-
gens mais amiga do bolso do cidadão
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Dia do Advogado celebrado com 
homenagens e com Bastonária
Justiça. Foram homenageados três advogados com 25 anos de carreira e os quatro anteriores Presidentes da Delegação da 
Ordem em Paredes, numa cerimónia que contou com a presença da Bastonária da OA. 

O Dia do Advogado foi 
celebrado em Pare-
des no dia 29 de 

maio, com uma cerimónia 
que distinguiu advogados 
com 25 anos de profissão: 
Dr.ª Isabel Coelho, Dr. Pereira 
Losada e Dr. José Carlos 
Frutuoso.

A sessão presidida pela 
Bastonária da Ordem dos 
Advogados, Elina Fraga, con-
tou ainda com a presença de 
Elisabete Granjeia, Presiden-
te do Conselho Distrital do 
Porto. E onde aconteceu a 
imposição das insígnias aos 
membros da delegação. 

O presidente da delega-
ção em Paredes, Dr. Jeróni-
mo Velasco, elogiou a capaci-
dade de resistência dos cole-
gas que assinalaram os 25 
anos de carreira, consideran-
do-os um exemplo para os 
jovens advogados. 

Elisabete Granjeia, consi-
dera que é necessária capaci-
dade de adaptação, mas sem 
perder as características da 
profissão. Destacando que 
uma das alterações na Justiça 
de passar a chamar Instância 
ao Tribunal representa o pe-
rigo de perda de soberania 
deste órgão. 

Já a Bastonária da Ordem 
dos Advogados, Elina Fraga, 
explicou que a homenagem 
feita em Paredes é a consoli-
dação de laços afetivos, o re-
conhecer o mérito dos que 

dignificaram a profissão, a 
delegação e a Ordem. Uma 
vez que foram ainda home-
nageados os quatro anterio-
res presidentes da delegação 
de Paredes. Dois deles a título 
póstumo. 

Referiu a união da classe 
como uma grande vitória aos 
ataques que têm sofrido. 

Ao Progresso de Paredes 
explicou ainda a importân-
cia das delegações, no conta-
to e na proximidade da Or-
dem com todos os advoga-
dos e também com a própria 
comunidade, “na defesa dos 
valores essenciais da Justiça, 

sendo ainda uma plataforma 
de comunicação de proble-
mas aos órgãos regionais e 
nacionais”. 

MAPA JuDICIáRIo 
AFETA RAPIDEz 
E ACEsso à JusTIçA

Uma das questões que 
mais tem afetado a vida de 
todos os juristas em Portugal 
é a Reforma do Mapa Judi-
cial. Jerónimo Velasco, presi-
dente da delegação da OA em 
Paredes, garante que este 
ano judicial que se iniciou a 1 
de setembro tem sido “terrí-
vel para grande parte dos ad-

vogados de Paredes”. A refor-
ma não teve em conta o inte-
rior do país,  considera 
mesmo que esta foi uma re-
forma feita através do google 
maps, di-lo com alguma iro-
n i a ,  m a s  c o m  t o d a  a 
verdade.

Recordou também os 
problemas com o Citius que 
ainda hoje trazem algumas 
consequências aos proces-
sos e ao bom funcionamento 
da justiça. 

Outro grande problema é 
a falta de funcionários nos 
tribunais, o que leva ao acu-
mular de processos transferi-

dos em salas fechadas. “Apa-
rentemente os tribunais fun-
cionam muito pior agora do 
que com a antiga estrutura”, 
ressalva o advogado de Pare-
des. Recorde-se que atual-
mente os tribunais estão di-
vididos por especialidades. 
Paredes tem a secção de Fa-
mília e Menores, o Comércio 
está em Amarante, o cível es-
tá em Penafiel, o Marco de 
Ca n a v e s e s  t e m  a  v a r a 
criminal. 

O delegado da Ordem dos 
Advogados garante que “o 
meu balanço é péssimo, as 
coisas estão pouco menos 

que paradas. Considera este 
afastar de processos da zona 
de residência como uma ne-
gação ao acesso à justiça. 

Já a Dra. Elina Fraga não 
acredita que seja irrevogável, 
mas que seria urgente medi-
das corretivas a esta reforma 
“é preciso fazer uma reflexão 
muito séria e pensar como 
introduzir melhorias que mi-
norem o impacto negativo 
deste mapa”. Defende a re-
condução dos processos pa-
ra Paredes, onde anterior-
mente o cidadão podia diri-
mir todo e qualquer litígio, 
“hoje o cidadão tem de andar 
à procura da justiça por ou-
tros municípios”. 

A OA sempre defendeu 
uma justiça de proximidade 
e sempre praticou isso na sua 
organização interna, garante 
a Bastonária. 

“Hoje temos uma justiça 
mais lenta, mais cara e muito 
pouco ou nada acessível”, la-
mentou Elina Fraga. 

Homenageados os Dele-
gados da Ordem em Paredes

Menezes Soares foi o pri-
meiro delegado da Ordem 
em Paredes, seguiu-se Castro 
Teixeira, depois José Manuel 
Oliveira e a primeira mulher, 
Luísa Cristina Lopes. Os qua-
tro ganharam um lugar de 
destaque na sala da delega-
ção do Tribunal de Paredes. 

Segue a biografia dos dois 
delegados que já faleceram.
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José Filipe de Meneses 
Soares nasceu numa fria 
manhã de janeiro, em Santa 
Maria de Sobretâmega, con-
celho do Marco de Canave-
ses, sendo o mais novo de 
cinco irmãos. 

Ainda jovem partiu para 
o Porto, tendo completado 
os estudos secundários no 
Grande Colégio Universal. 

Seguiu-se a Universidade 
de Coimbra, onde foi um ati-
vo elemento das Conferen-
cias Vicentinas, do CADC e 
da JUC, e se formou em Di-
reito, ao mesmo tempo que 
cumpria o serviço militar e 
conhecia e casava com 
aquela que foi sua mulher 
por 40 anos, e onde, ainda 
estudante, nasceu a primei-
ra dos seus três filhos.

No início da década de 70, 
o agora Dr. Meneses mudou-
se para Paredes com a família 
para assumir o cargo de Dele-
gado do Ministério Público. 

Aqui sentiu-se sempre 
tão bem que mesmo estan-
do, mais tarde, a trabalhar 
em Baião e em Paços de Fer-
reira nunca mais mudou de 
terra. 

Com breve passagem pe-
la Carreira de Conservador 
dos Registos, quando deci-
diu abraçar a Advocacia, que 
era aquilo para que tinha 
verdadeira vocação, foi a 
nossa a comarca escolhida, 
tendo tido dispensa de está-
gio por ter sido magistrado, 
i n s c r e v e n d o - s e  e m 
31/05/1974.

Então, abriu escritório 
junto à Câmara no Parque 
José Guilherme, a centrali-
dade Paredense onde, à épo-
ca, tudo acontecia e muitos 
foram os que aprenderam 
com ele.

Na criação da Delegação 
da Ordem dos Advogados na 
Comarca de Paredes, foi, 
com naturalidade, o seu pri-
meiro Presidente, cargo a 
que se dedicou durante 10 
anos, entre 1982 e 1992. 

Em 14/06/2009, partiu fi-
sicamente, mas não nos 
abandonou.

Sempre muito preocupa-
do com as questões sociais 
foi um dos fundadores do 
Emaús, organização de cariz 
social à qual sempre se man-
teve ligado, como Presidente 
da AG.

Cidadão ativo (inesque-
cível a campanha presiden-

cial de 1986, em que foi 
mandatário concelhio de 
um dos então candidatos), 
pai e marido sempre presen-
te, tinha como princípio 
orientador de vida ajudar 
quem precisava de uma for-
ma natural e tranquila.

Pelos colegas será sem-
pre recordado com admira-
ção pelo seu reconhecido 
conhecimento das matérias 
jurídicas, pela sua minucio-
sa e rigorosa dedicação ao 
apuramento das suas peças 
processuais, pelo seu caráter 
prestável, amigo e pelo res-
peito devido a quem, duran-
te largo tempo, foi o Decano 
da Ordem nesta Comarca.

“Então, novidades?” é a 
expressão com que o recor-
daram e que marcava o seu 
trato afável e que a todos, 
sem exceção, deixou sauda-
des e eterna memória.

José Manuel Moreira de 
Oliveira nasceu em Vando-
ma, Paredes, em 4 de no-
vembro de 1958.

Andou na escola primá-
ria em Vandoma, seguindo 
dois anos no Seminário do 
Padre Mateo, 3 anos no Co-
légio das Irmãs Benediti-
nas, ambos em Baltar, e fi-
nalizou o Liceu em Penafiel. 
Ruma em 1978 para a Uni-
versidade de Coimbra onde 
cursa Direito e se licencia 
em 1983. Logo em outubro 
estagia advocacia com o Dr. 
João Lopes Cardoso (Vila 
Nova de Gaia) e, em julho de 
1985 inscreve-se como Ad-
vogado na Ordem.

De 1986 a 1995 partilha 
escritório no Porto, com o 
seu melhor amigo de sem-
pre, o Dr. Inácio Sampaio. 
Depois, a convite da Dr.ª Ci-
dália Ribeiro, instala-se em 
Paredes onde nobremente 
exerce a profissão até que o 
Destino o levou em 16 de 
março de 2009.

Militante convicto da so-
ciedade civil exerceu várias 
funções: Presidência dos 
Rotários de Paredes; Mem-
bro da Assembleia Munici-
pal; Amigo da Academia de 
Música; Fundador da Liga 
dos Amigos da Unidade de 
Saúde de Baltar; Colabora-
dor d’O Progresso de Pare-
des; Presidente da Delega-
ção de Paredes da Ordem 
dos Advogados entre 2002 e 
2009.

Com ele os Advogados 

obtiveram uma sala para a 
Delegação, principiou a tra-
dição do jantar de Natal dos 
Advogados, o jantar do fim 
do ano judicial aberto às de-
mais profissões judiciárias. 
Lutou pela afirmação da 
advocacia e da Justiça junto 
à sociedade civil, às escolas 
e outras instituições sociais. 
Promoveu a participação 
nas causas da Ordem de de-
fesa do Direito e da Justiça. 
Deu um contributo inigua-
lável para a dignificação e 
prestígio da Advocacia e 
empenhou-se inexcedivel-
mente no exercício das suas 
funções na Ordem dos 
Advogados.

Homem de fortes con-
vicções e ideias firmes, nun-
ca desrespeitou os outros, 
mesmo de opiniões opos-
tas. Todos os que privaram 
com a sua atuação profis-

sional, social e política sem-
pre lhe dedicaram a melhor 
amizade e os maiores 
elogios.

Conquistou o seu lugar a 
pulso, com a sua vontade e 
com o apoio dos que lhe 
eram mais chegados. 

Em tudo quanto fez, deu 
o melhor do seu tempo e a 
sua desinteressada dedica-
ção e voluntarismo. 

À família resta a sauda-
de, mas também a satisfa-
ção de tentar dar continui-
dade às suas aspirações e ao 
cumprimento dos seus 
sonhos.

Senhor de um humor ca-
tivante, com os seus caris-
máticos: samarra e chapéu, 
sempre nos arrastava para 
as suas (nossas) causas com 
a sua inolvidável frase: “Fé-
rias? Só tem férias quem 
trabalha!”

destaque

PUB
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Jogador paredense 
sobe à 1.ª Liga com o Tondela
Futebol. Luís Machado é natural de Paredes, onde fez o seu percurso de formação e joga futebol profissional no Tondela, uma 
das equipas que subiu à 1.ª Liga.

Luís Machado tem 22 
anos, é de Paredes e 
joga como médio ex-

tremo, jogador profissional 
de futebol no Tondela, vê 
este ano o clube que repre-
senta subir ao escalão máxi-
mo do futebol português. 
Pela primeira vez na histó-
ria, o Tondela ascende à pri-
meira Liga, sagrando-se 
c a m p e ã o  n a c i o n a l 
2014/2015 da II Liga. 

Inês Pinto Correia | texto e foto O jovem atleta fez toda a 
sua formação até aos junio-
res no União de Paredes, fez 
o seu último ano de júnior 
no Freamunde, onde dispu-
tou o campeonato nacional. 
Subiu a sénior e foi no Frea-
munde que esteve durante 
três anos. Na época passada 
f o i  c o n t r a t a d o  p e l o 
Tondela.

Ainda tem um ano de 
contrato, que espera cum-
prir. Nesta época jogou mais 
de 1300 minutos, num pri-
meiro ano fora de “casa” que 

é sempre o mais difícil para a 
adaptação. O balanço é po-
sitivo e considera uma expe-
riência muito boa. 

O futebol é algo que vem 
de família, já o seu pai estava 
ligado a este mundo e por is-
so desde pequeno que sente 
o “bichinho”. Mas explica 
que sempre viu no futebol 
uma forma de diversão, de 
passar bons momentos e que 
foi só a partir dos juvenis que 
começou a sentir vontade de 
chegar ao topo do futebol 
português. “Felizmente aca-

bou de acontecer”, com a su-
bida da sua equipa à 1.ª Liga. 

O objetivo de toda a equi-
pa que ainda não esteja no 
topo do futebol nacional é 
conseguir a subida e era esse 
o desejo do Tondela no iní-
cio da época. “Trabalhámos 
para que isso acontecesse, 
fizemos um excelente traba-
lho e felizmente consegui-
mos”, garante o jovem de 
Paredes. Que recorda ainda 
a dificuldade de um cam-
peonato com 24 equipas em 
jogo, que obriga a jogos duas 

vezes por semana, o que au-
menta o cansaço e se torna 
assim numa competição 
muito exigente. 

Luís Machado garante 
que é muito “especial” este 
momento, até porque o clu-
be estava há três anos a ten-
tar subir à 1.ª divisão. Este 
ano conseguiram graças a 
“um grupo fantástico, de jo-
gadores profissionais e am-
biciosos. Vamos ficar para 
sempre na história do clube 
e isso é um orgulho enorme 
para nós”. 

Para este jovem futebo-
lista é fundamental haver 
espírito de equipa e forte 
união entre todos, funciona 
como uma família e só as-
sim é possível chegar ao 
topo. 

Confessa que a missão 
agora é a manutenção na 1.ª 
Liga, e que acredita que será 
onde o Tondela ficará du-
rante vários anos, porque 
apesar de não ter experiên-
cia nessa competição, a di-
reção tem um clube estável 
e isso pode ser essencial. 
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João Ribeiro regressa às competições, 
depois de paragem
Enduro. Piloto de Paredes venceu a primeira prova em que participou depois de quatro meses sem andar de mota.  Anuncia que 
irá disputar o Campeonato Nacional de Endurocross. 

João Ribeiro tem 31 anos, 
é de Baltar e piloto de 
Enduro há 16 anos. No 

final da época passada 
anunciou que este ano não 
iria participar em campeo-
natos inteiros. Ou seja, parti-
cipa apenas em algumas das 
corridas dos campeonatos 
nacionais e regionais, 
“quando tenho disponibili-
dade e me sinto preparado”, 
explica. 

No passado dia 3 de maio 
participou na prova Enduro 
Vales Longos, que integrou a 
4.ª etapa do Troféu Luso Ga-
laico de Mota de Monte 2015 
onde saiu vencedor depois 
de vários meses sem com-
petir. “Foi excelente e uma 
boa motivação para a corri-
da de fiz do campeonato re-
gional”, esta corrida aconte-

Inês Pinto Correia | texto 

ceu no passado dia 17 de 
maio e não correu nada bem 
ao piloto de Paredes. Que 
acusou a falta de prepara-
ção, pois dos quatro meses 
em que não competiu, pas-
sou três sem conseguir 
treinar.

 A preparação física tem 
ficado para segundo plano, 
com o trabalho e algumas 
viagens a ocupar grande 
parte da sua vida. No enduro 
as corridas têm cerca de sete 
horas e a condição do piloto 
é fundamental para a sua re-

sistência, “95% do sucesso 
deve-se a essa preparação”, 
garante. 

Nesta temporada mudou 
de mota, o que exige mais 
treino e tempo de adaptação 
ao novo equipamento, que 
para já ainda não está con-
cluída, mas espera em breve 
já estar no seu nível, o profis-
sional.  Tudo começou aos 
15 anos, quando houve uma 
captação de jovens talentos 
para a comissão de trial em 
Portugal, nas escolas, fize-
ram um teste de monte em 
Baltar e foram selecionados 
três jovens, um deles João 
Ribeiro. Desde então nunca 
mais parou.

Ao longo dos 16 anos de 
provas, já venceu um cam-
peonato nacional de Trial 
Júnior, foi campeão nacional 
de Enduro e vice-campeão 
várias vezes. No seu currícu-
lo conta ainda com 10 parti-

cipações na Seleção Nacio-
nal de Trial e a participação 
na Seleção Nacional de En-
duro. É um dos poucos, se-
não o único, português a re-
presentar o país nestas duas 
seleções, de duas provas bas-
tante distintas. A nível regio-
nal foi campeão regional do 
Norte de Enduro.

Tem participado em pro-
vas de Enduro Extreme, que 
é a prova mais exigente que 
existe e a mais importante 
em Portugal. Concorre na 
classe Pro, que é a de maior 
dificuldade e que reúne os 
melhores pilotos da modali-
dade a nível mundial. Em 
2014 o Extreme partiu do 
Porto e terminou em Laga-
res, Penafiel, “é uma corrida 
que me enche de orgulho”, 
isto porque nas suas partici-
pações foi sempre o melhor 
português na classificação. 
Confessa que não é o des-

porto que mais gosta de fa-
zer fisicamente, porque é 
bastante violento, mas a 
moldura humana e os locais 
de passagem tornam esta 
prova um verdadeiro espe-
táculo não só para quem as-
siste, mas para quem corre 
também. 

As quedas e as lesões fa-
zem parte da vida de todos 
os pilotos e João não é exce-
ção, nunca teve nada de 
grave, mas há cerca de um 
ano uma lesão deixou mar-
cas no tórax e ainda hoje 
não se sente a 100%.  Proje-
ta para o futuro participar-
no Campeonato Nacional 
de Endurocross. Esta com-
petição é feita em pista, 
com semelhanças ao moto-
cross, mas é uma modali-
dade nova, criada na Amé-
rica. Regressa assim às 
competições nos próximos 
meses de junho e julho.

A Casa do Benfica em Pa-
redes participou na prova Mi-
lha Urbana de Famalicão, no 
passado dia 23 de maio. 

Sendo já uma referência 
no atletismo, Eduarda Barbo-
sa, juvenil feminina, e Cristi-
na Freitas júnior feminina 

venceram as provas nas suas 
categorias. Inês Magalhães 
também ficou no pódio, com 
um terceiro lugar em benja-
mins femininas. 

Por equipas, a Casa do 
Benfica em Paredes ficou em 
4.º lugar da geral, com 13 atle-

tas em competição, incluindo 
seniores.  Já no Campeonato 
Regional de Juvenis, que de-
correu na Póvoa do Varzim a 
30 e 31 de maio, a Casa do 
Benfica em Paredes obteve 
seis títulos de campeão regio-
nal com Eduarda Barbosa nos 

3000 e 1500 metros, Pedro 
Ferreira em 3000 e 2000 me-
tros obstáculos, Pedro Morei-
ra nos 1500 metros e Ana Viei-
ra a sagrar-se campeã nos 800 
metros. Esta atleta foi ainda 
vice-campeã regional nos 
3000 metros.  Pedro Ferreira, 

Pedro Ferreira da Casa do Benfica apurado 
para o Campeonato do Mundo
ATlETiSMo. Os atletas da Casa do Benfica em Paredes venceram seis títulos no Campeonato 
Regional de Juvenis.

com a vitória na prova de 2000 
metros obstáculos, ficou apu-
rado para o campeonato do 

mundo de juvenis, que se dis-
puta na Colômbia, de 15 a 19 
de julho.
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A AKVS (Associação de 
Karatecas do Vale do Sou-
sa) organiza das 9h00 às 
17h00 do próximo dia 10 
de junho um torneio da 
modalidade, que irá decor-

rer no Pavilhão do Centro 
Escolar de Cete. 

O torneiro terá a pre-
sença de seis escolas: Bal-
tar, Capela, Cete, Galegos, 
Lagares e Vandoma. Que 

contabiliza 90 atletas fede-
rados, 30 dirigentes, cinco 
treinadores credenciados e 
18 árbitros. 

O objetivo desta inicia-
tiva é promover o Karaté e 

os seus benefícios físicos e 
psicológicos, uma vez que 
tem impacto na disciplina, 
no autocontrolo, na perse-
verança e no fortalecimen-
to físico.

Decorreu no dia 31 de 
maio a segunda edição do 
Trail da Raposa, que con-
tou com mais de 2000 par-
ticipantes. A prova que 
iniciou no Parque José 
Guilherme, contou com 
uma viagem de comboio 
até ao apeadeiro de Tran-
coso, onde foi feita então a 

partida da corrida ou ca-
minhada de 12 km, o trail 
de 23 km ou o trail longo 
de 42 km. 

Com a organização a 
cargo da Parjovem, neste 
Trail destacaram-se as 
paisagens únicas das fre-
guesias de Paredes, por 
onde passaram os atletas. 

Os benjamins, ou seja, 
sub-11, da formação do 
União Sport Club de Pa-
redes foram campeões 
da série 8 da taça com-
plementar de futebol se-
te sub-11 da Associação 
de Futebol do Porto. 

Com uma época de 
bons resultados, onde 
apenas somaram uma 
derrota e o resto só com 
vitórias com uma vanta-
gem de quatro pontos 
s o b r e  o s  s e g u n d o s 
classificados.

Realizou-se, este sába-
do, a última jornada do 
Campeonato distrital fut-
sal Juniores “A” da 2ª divi-
são Série 2, em que esta 
equipa confirmou a subi-
da à 1ª divisão distrital da 
AF Porto, ficando em 2.º 
lugar, lugar que dá acesso 
direto.

“Estes miúdos acabam 
por fazer história pois no 
concelho de Paredes é a 
primeira equipa dos esca-
lões de formação de Futsal 

a conseguir uma subida 
de divisão sendo mais va-
lorizada tendo em conta 
que 90% dos atletas são de 
primeiro ano”, informam 
em nota à imprensa.

Esta subida só foi possí-
vel com a ajuda de todos 
os envolvidos, diretores, 
treinadores, atletas e res-
petivos familiares e claro 
com a ajuda de todos os 
particulares e empresas 
que nos ajudaram de vá-
rias formas.

Cete recebe torneio de Karaté

2.ª Edição do Trail da 
Raposa contou  
com 2 mil participantes

Equipa de sub-11 
do Paredes  
sagrou-se campeã

Juniores do Paredes 
sobem à 1.ª divisão 
de Futsal

Elias Barros foi o terceiro 
melhor português
Rally. Problemas técnicos e desistências varreram pilotos portugueses da prova, que 
teve o seu arranque em Paredes, com o Shakedown de Baltar.

O norte voltou a re-
ceber o Rally de 
Portugal,  prova 

que conta para o campeo-
nato mundial de rallys 
contou com a presença de 
vários portugueses e em 
especial de dois pilotos 
paredenses: João Barros e 
Elias Barros. 

Antes da entrada em 
prova o Rally começou 
com um espetáculo em 
Baltar, no dia 21 de maio 
com o Shakedown. O re-
gresso do Rally de Portugal 
ao Norte do país foi um su-
cesso, com milhares de 
espectadores e com um 
impacto económico que 
ultrapassou os 100 mi-
lhões de euros. 

Cândido Barbosa, ve-
reador com o pelouro do 
desporto da Câmara Mu-

Inês Pinto Correia | texto e foto

nicipal de Paredes, desta-
cou a estreia do rally de-
correr no concelho de Pa-
redes e a importância de 
receber os milhares de 
adeptos da modalidade na 
manhã de dia 21 de maio. 

“Foi uma aposta ganha 
e esperamos que nos pró-

ximos anos possamos re-
ceber o rally, com outra 
shakedown ou com uma 
classificativa, o que seria 
ótimo, uma vez que temos 
excelentes condições para 
receber um troço do rally”. 
Para o vereador o trabalho 
será feito para que já no 

próximo ano possam dar 
esse passo. 

Como balanço, garantiu 
que houve um “bom espetá-
culo e um excelente dia, um 
excelente arranque para o 
rally de Portugal”, destacan-
do ainda o retorno econó-
mico desta iniciativa. A câ-
mara municipal investiu 50 
mil euros, o que foi recupe-
rado pelo valor da bilheteira 
e pelos patrocínios. 

Elias Barros e Pedro 
Conde ficaram em 48.º da 
geral e foram os terceiros 
melhores portugueses. Já 
João Barros e Jorge Henri-
ques, também da Fibro-
made Racing Team fica-
ram em 80.º da geral de-
pois de problemas com a 
direção do Ford R5. 

Os pilotos de Paredes 
continuam agora o Cam-
peonato Nacional de Ra-
lis, este fim-de-semana 
nos Açores. 
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA
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Inspirado pelo nosso 
colaborador de Bita-
rães o EnCanto de ho-

je faz a experiência de sair 
das páginas do Progresso 
e visita o diário Sol onde 
com o título de “Um gran-
d e  P o r t u g u ê s ”  e m 
30/10/1926 se dá notícia 
da origem do conto do 
Vigário.

Desmistificando duas 
coisas: “Conto” não se re-
fere a história, lenda, mas 
a “conto de reis”, dinhei-
ro. “Vigário” nada tem a 
ver com o clero, sendo o 
nome do homem que 
protagoniza a peripécia. 
E diz assim:

Vivia há já não poucos 
anos, algures num conce-
lho do Ribatejo, um pe-
queno lavrador, e nego-
ciante de gado, chamado 
Manuel Peres vigário.

Chegou uma vez ao pé 
dele certo fabricante ile-
gal de notas falsas e disse-
lhe: “Sr. Vigário, tenho 
aqui umas notazinhas de 
cem mil réis que me falta 
passar. O senhor quer? 
Largo-lhas por vinte mil 
réis cada uma”. “Deixa 
ver”, disse o Vigário; e de-
pois, reparando logo que 
eram imperfeitíssimas, 
rejeitou-as: “para que 
quero eu isso?”, disse “is-
so nem a cegos se passa”. 
O outro, porém insistiu; 
Vigário cedeu um pouco 
regateando; por fim fez-
se negócio de vinte notas, 
a dez mil reis cada uma.

Sucedeu que dali  a 
dias tinha o Vigário que 
pagar a uns irmãos, nego-
ciantes de gado como ele, 
a diferença de uma conta, 
no valor certo de um con-
to de réis. No primeiro dia 
de feira, em a qual se de-
veria efectuar o paga-
mento, estavam os dois 
irmãos jantando numa 
taberna escura da locali-

dade, quando surgiu pela 
porta, cambaleando de 
bêbado, o Manuel Peres 
Vigário. Sentou-se à mesa 
deles, e pediu vinho. Daí a 
um tempo, depois de vá-
ria conversa, pouco inte-
ligível da sua parte, lem-
brou que tinha de pagar-
l h e s .  E ,  p u x a n d o  d a 
carteira, perguntou se se 
importavam de receber 
tudo em notas de cin-
quenta mil réis. Eles dis-
seram que não, e, como a 
carteira nesse momento 
se entreabrisse, o mais vi-
gilante dos dois chamou, 
com um olhar rápido, a 
atenção do irmão para as 
notas, que se via eram de 
cem.

Houve então a troca de 
outro olhar.

O Manuel Peres, com 
lentidão, contou tremu-
lamente vinte notas que 
entregou. Um dos irmãos 
guardou-as logo, tendo
-as visto contar, nem se 
perdeu em olhar mais pa-
ra elas. O Vigário conti-
nuou a conversa, e, várias 
vezes,  pediu e bebeu 
mais vinho.

Depois, por natural 
efeito da bebedeira pro-
gressiva, disse que queria 
ter um recibo. Não era 
uso, mas nenhum dos ir-
mãos fez questão. Ditava 
ele o recibo – um recibo 
de bêbado, redundante e 
absurdo: de como em tal 
dia, a tais horas, na taber-
na de fulano, e “estando 
nós a jantar” (e por ali fo-
ra, com toda a prolixida-
de frouxa do bêbado …), 
tinham eles recebido de 
Manuel Peres Vigário, do 
lugar de qualquer coisa, 
em pagamento de não sei 
quê, a quantia de um 
conto de réis em notas de 
cinquenta mil réis. O reci-
bo foi datado, foi selado, 
foi assinado. O Vigário 

meteu-o na carteira, de-
morou-se mais um pou-
co, bebeu ainda mais vi-
nho, e daí a um tempo 
foi-se embora.

Quando, no próprio 
dia ou no outro, houve 
ocasião de se trocar a pri-
meira nota, o que ia rece-
bê-la devolveu-a logo, 
por escarradamente fal-
sa, e o mesmo fez à se-
gunda e à terceira … E os 
irmãos, olhando então 
verdadeiramente para as 
notas, viram que nem a 
c e g o s  s e  p o d e r i a m 
passar.

Queixaram-se à polí-
cia, e foi chamado o Ma-
nuel Peres, que, ouvindo 
atónito o caso, ergueu as 
mãos ao céu em graças da 
bebedeira providencial 
que o havia colhido no 
dia do pagamento. Sem 
isso, disse, talvez, embora 
i n o c e n t e ,  e s t i v e s s e 
perdido.

Se não fosse ela, expli-
cou, nem pediria recibo, 
nem com certeza o pedi-
ria como aquele que ti-
nha, e apresentou, assi-
nado pelos dois irmãos, e 
que provava bem que ti-
nha feito o pagamento 
em notas de cinquenta 
mil réis. “E se eu tivesse 
pago em notas de cem”, 
rematou o Vigário, “nem 
eu estava tão bêbado que 
pagasse vinte, como estes 
senhores dizem que têm, 
nem muito menos eles, 
que são homens honra-
dos, mas receberiam”. 

E, como era de justiça, 
foi mandado em paz.

O caso, porém, não 
pôde ficar secreto; pouco 
a pouco se espalhou. E a 
história do “conto de réis 
do Manuel Vigário” pas-
sou, abreviada, para a 
imortalidade quotidiana, 
e s q u e c i d a  j á  d a  s u a 
origem.

o En-Canto da história nº 9

A Origem do 
conto do Vigário

notasdesportivas

DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão Elite Pro-Nacional

Classificação
1.º S. Martinho 75
5.º  Aliados de Lordelo 62
7.º  Rebordosa 61
11.º Paredes 42
12.º Aliança de Gandra 42
20.º UD Valonguense 30

Resultados da Quinzena
Jornada 35
Aliados de Lordelo 4 – 0 Oliv. Douro
Paredes 2 – 0 Lixa 
Aliança de Gandra 2 – 3 S. Martinho
Gens  0 – 1 Rebordosa

Jornada 36
Lixa  1 – 2 A. Lordelo
Varzim B 2 – 0 Paredes
UD Valonguense  1 – 1 A Gandra
Rebordosa  2 – 2 Padroense

2.ª Divisão – Série 1 
32.ª Jornada – 24 de maio
Bougadense 1 – 1 FC Parada
Sobreirense 0 – 0 Desp. Portugal
33.ª Jornada – 30 de maio
FC Parada 2 – 3 Toda-a-Prova
Pasteleira 15 – 0 Sobreirense

Classificação:
1.º Pasteleira - 91 pts
2.º Bougadense – 78 pts
14.º FC Parada – 33 pts
17.º Sobreirense – 19 pts
18.º Leões da Seroa – 7 pts
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PUB

Começou no dia 25 de 
maio o programa Junho 
Cultural 2015, promovi-
do pelo Conservatório 
de Música de Paredes.

Com recitais dos vá-
rios instrumentos,  o 
Conservatório abre a sua 
atividade à comunidade 
c o m  e s p e t á c u l o s 
gratuitos. 

Mas o momento alto 
deste programa extenso, 
é mesmo no dia 20 de ju-
nho com um concerto 

inédito, que irá juntar 
todas as turmas da insti-
tuição, ao todo com 250 
alunos, que irão apre-
sentar um espetáculo no 
Pavilhão Rota dos Mó-
veis em Lordelo.

Passaram 500 anos des-
de a data em que Baltar foi 
elevado à categoria de 
concelho e que integrava 
nove freguesias: Baltar, 
Cete, Vandoma, Astromil, 
Gandra,  Sobrado,  São 
Martinho do Campo, Re-
bordosa e Lordelo. Para 
além de câmara com dois 
vereadores, Baltar tinha 
ainda tribunal, juiz ordi-
n á r i o,  c a d e i a ,  f o rc a  e 
pelourinho. 

Hoje esta vila e freguesia 

do concelho de Paredes, as-
sinala o aniversário do Fo-
ral de Baltar, numa iniciati-
va da Câmara e da junta de 
Freguesias. Onde estão in-
cluídas as várias associa-
ções da freguesia, desde as 
escolas, o Emaús e o Centro 
Paroquial e Social. 

No dia 11 de junho será 
inaugurada uma exposi-
ção de aguarelas em par-
ceria com a Rota do Româ-
nico. Nesse dia haverá 
uma cerimónia onde será 

explicado o Foral de Bal-
tar, pela Professora douto-
ra Alcina Martins, pelas 
21h30, na Escola de Feira 
n.º1. Segue-se um mo-
m e n t o  m u s i c a l  c o m 
NyckelHarpa.

No sábado, 12 de junho, 
o Largo Comendador Pe-
reira Inácio recebe a Feira 
Quinhentista, da respon-
sabilidade do Agrupa-
mento de Escolas de Bal-
tar, durante a tarde. À noi-
te a Banda de Música de 

Baltar celebra 
os 500 anos do Foral

Conservatório de 
Música de Paredes 
promove junho Cultural

CERiMóniAS. Os festejos irão incluir uma cerimónia solene, uma feira 
quinhentista e uma peça de teatro alusiva ao tema.

ConCERToS. Dos vários recitais de música que 
a instituição promove desde 25 de maio, o 
destaque vai para o concerto a 20 de junho.

Baltar dará um concerto, 
pelas 21h30. 

“Viajar em Baltar 15-15” 
é a peça de teatro que en-
trará em cena, no domingo 
pelas 21h30, através da As-
sociação Clube Jazz de Bal-
tar, também no Largo Co-
mendador Pereira Inácio.

As comemorações não 
irão ficar por aqui e ao lon-
go do ano serão anuncia-
das novas iniciativas para 
assinalar os 500 anos do 
Foral de Baltar.
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PUB

SESSÕES 
DE CINEMA

9, 16, 23 e 30 de junho
10h30 | ACADEMIA
Sininho Fadas e Piratas

ATELIÊS

3 de junho
14h30 | ACADEMIA
Decoração de telas com 
a técnica do guardanapo

AUDITÓRIO 

3 a 30 de junho
Exposição
O Linho: Cultivo, 
Transformação e Utilização

20 de junho
21h30
Encontro de Orfeões: 
XVI OrffLORD

BIBLIOTECA
Escritor do mês de junho
Gabriel Garcia Marquez  

Exposição 
Manuel António Pina - Vida E 
Obra

11 e 25 de junho 
10h30 | Histórias de 
Encantar
“Coisas de Bichos” de Fer-
nando Mendonça

18 de junho 
10h30 | Teatro de Fantoches
A Princesa Antinha, de 
Héloise

ALORD

BIBLIOTECA 
MUNICIpAL 
DE pAREDES

AGENDA 
cultural do concelho  
de Paredes  /  Junho

6 de junho 
Experiências Criativas
“Cozinha do Mundo”, com a 
formadora Maria Carvalho

14 de junho 
10h00 e 11h00 | YOGA
“Yoga em Família”

28 de junho 
16h00 | ANIM’ARTE 
“A Menina que Sorria a Dormir” 
de Isabel Zambujal

8, 15, 22 e 29 de junho
10h00 e 15h00
“A Leitura não tem idade”

7 de junho
16h00 | Programa Famílias
“Rimas tu ou rimo eu?”

CASA DA  
CULTURA  
DE pAREDES

Exposição
Trajes Tradicionais Portugue-
ses: Trajes das Beiras

Exposição 
Poluição dos Mares: A Herança 
da Humanidade?

A Academia Pedro 
Sousa, que se dedica 
à dança, veio até 

Lordelo, para apresentar o 
seu espetáculo de dança, 
i n t i t u l a d o ,  G a l a  d a 
Primavera. 

Com performances na 
área de danças de salão 
(Cristiano Valente & Filipa 
Cruz; Nuno Baptista & An-

dreia Lopes; Tomás Pedro & 
Ana Parente; Simão Costa & 
Mariana Fernandes), Hip 
Hop, com Moving Soul’s 
Crew, Street Beat Crew e 
Swagga Kids Crew. Dança 
contemporânea com a exi-
bição a solo da Professora 
Chris Faria; e ainda dança 
do ventre com a compa-
nhia Zafirah.

Gala da Primavera encheu 
auditório d’ A Lord
dança. Foi com a Gala da Primavera da 
Academia Pedro Sousa, que a A Lord ani-
mou a noite do passado dia 30 de maio.
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As notas do 1º período desiludiram-te?
Não sabes como estudar? Não te preocupes
pois estamos aqui para te ajudar!

Serviços prestados:
 - Explicações individuais ou em grupo (até ao secundário)
 - Estudo acompanhado (até ao 3º ciclo)
 - Preparação para os exames
  - OTL (Ocupação dos Tempos Livres)

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

Telm.: 932 853 922
Email.: ce.aprenderaestudar@gmail.com

CENTRO DE  ESTUDOS E ExpLICAçÕES ApRENDER@ESTUDAR

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Dr. Mário Pedro
Abertura 1 Junho

Não perca as promoções de abertura!

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

Av. Central da Portela, 214 | Rebordosa
mpclinic.dentalcare@gmail.com

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Anúncie aqui

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 PAREDES
Telef.: 255 781 520

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfix@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos
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FALECEU

AMéRICO MOREIRA DE OLIVEIRA 
(VILA)
Faleceu no dia 2 de junho com 82 anos. Natu-
ral e residente em Lordelo, Paredes. Era viúvo 
de Maria Moreira.

AGRADEcIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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 ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

ANTÓNIO JOAqUIM  
MOREIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 31 de maio com 52 anos. 
Natural e residente em Besteiros, Paredes. Era 
solteiro.

AGRADEcIMEnTO
Sua mãe, irmãos  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

FERNANDA EMíLIA  
COELhO DA SILVA
Faleceu no dia 30 de maio com 88 anos. 
Natural de Castelões de Cepeda e residente 
em Mouriz, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Moreira.

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 involuntaria-
mente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

ANTÓNIO DIAS DA SILVA COUTO
Faleceu no dia 29 de maio com 85 anos. 
Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria José Alves Ferreira Souto.

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e restante família 
vêm por este meio, extremamente sensibilizados 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 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

ANTÓNIO DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 22 de maio com 53 anos. 
Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
solteiro.

AGRADEcIMEnTO
Seus irmãos, sobrinhos 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 ami-
zade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

MARIA DE FáTIMA DA SILVA  
E SOUSA BARROS
Faleceu no dia 21 de maio com 53 anos. 
Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
casada com Jerónimo Manuel da Silva Barros.

AGRADEcIMEnTO
Seu marido, filhos, netos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e ami-
zade 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

ANTÓNIO JORGE TORRES MARTINS
Faleceu no dia 1 de junho com 44 anos. 
Natural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria Fernanda de Paiva Carneiro.

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhos 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

ERMELINDA DE MATOS COELhO
Faleceu no dia 27 de maio com 78 anos. 
Natural de Sever, Santa Marta de Penaguião 
e residente em Paredes. Era viúva de João da 
Silva Pereira.

AGRADEcIMEnTO
Seus filhos vêm por este meio, extremamente sensibi-
lizados 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 ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

MáRIO FERREIRA DA COSTA
Faleceu no dia 24 de maio com 79 anos. Natu-
ral de Lordelo e residente em Vilela, Paredes. 
Era casado com Maria Amélia de Melo Neto.

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhos, nora, 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 involuntaria-
mente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ADRIANO ALBERTO  
qUINTELA MOLAR
Faleceu no dia 23 de maio, com 63 anos. 
Natural de Rebordosa, concelho de Paredes e 

residente em Paredes. Era casado com Fernanda Madale-
na Moreira Ferreira. 

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

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

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

FALECEU

ANTÓNIO DA SILVA
Faleceu com 91 anos, no dia 8 de maio. 
Natural de Rans, concelho de Penafiel, residia 
em Paredes. Era viúvo de Maria da Assunção 
Martins Soares. 

AGRADEcIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.

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

FALECEU

MARIA ROSA NUNES DA COSTA
Faleceu com 53 anos, no dia 27 de maio. Natural 
de Guilhufe, concelho de Penafiel e residente 
em Santiago de Subarrifana, Penafiel. Era casa-
da com António de Sousa Moreira.  

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

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

FALECEU

GABRIEL FERREIRA GOMES
Faleceu no dia 30 de maio com 79 anos. Natural 
de Ferreira e residente na freguesia de Duas 
Igrejas, Paredes. 

AGRADEcIMEnTO 
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral. Participam também que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 6 de junho, pelas 19h00, na 
igreja paroquial de Duas Igrejas. Antecipadamente agrade-
cem a todas as pessoas que participem neste ato religioso. 

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

FALECEU

AMéRICO MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 1 de junho com 85 anos. Natural 
de Rebordosa, residia na freguesia de Vilela, con-
celho de Paredes. Era viúvo de Ana Rosa Ferreira 
Gonçalves e pai de Domingos Gonçalves da Silva.  

AGRADEcIMEnTO
Seu filho, nora, netos e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados, e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. 
Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
sexta-feira, dia 5 de junho, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial 
de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos. 

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

FALECEU

MARIA pEREIRA
Faleceu no dia 26 de maio, com 84 anos. Natural 
de Varziela, concelho de Felgueiras e residente 
na freguesia de Baltar, Paredes. Era casada com 
José Maria da Silva Teles. 

AGRADEcIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia 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

MARIA JúLIA DE BARROS  
MOREIRA RUãO DA COSTA MOREIRA
Faleceu com 90 anos, no dia 28 de maio. Natural de Bestei-
ros, concelho de Paredes e residente no Porto. Era viúva de 
Albertino da Costa Moreira.  

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

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

FALECEU

MARIA DA CONCEIçãO MOREIRA 
pEREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 25 de maio, com 44 anos. Natural 
e residente em Baltar, Paredes. Era divorciada. 

AGRADEcIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia 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

MARIA MANUELA  
MOREIRA DA ROChA
Faleceu com 76 anos, no dia 31 de maio. Natural 
de Castelões de Cepeda e residente em Pare-
des. Era casada com Agostinho Ferreira de Brito.  

AGRADEcIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.

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

A administração 
do Indiscreto, 
cuja identida-

de todos conhecem 
que é secreta, comu-
nicar  a todos os fiéis 
leitores deste espaço 
de verdade, escárnio e 
maldizer, que lamen-
tavelmente não have-
rá nenhum artigo ex-
clusivo do nosso fa-
moso jornalista cego, 
surdo e mudo, por ter 
s i d o  s u s p e n s o  d e 
funções.
A administração não 
pôde ignorar que o di-
to repórter tenha es-
camoteado a noticia 
mais bombástica dos 
últimos tempos de 
Wallsburgo/Paredes: 
Por suborno das terrí-
veis  forças de blo-

queio, sabotadoras do 
bom jornalismo, não 
noticiou que o Diretor 
do Progressio de Pare-
des, foi nomeado para 
os Globos de Ouro 
2015, na categoria de 
Revelação do Ano, 
certamente pelo seu 
desempenho neste 
cargo.
É verdade, como se 
pôde ver na televisão 
Sique  do passado Do-
mingo, Basco Irrita-
deiro (com o nome li-
geiramente deturpa-
d o  p a r a  V a s c o 
Ribeiro) foi nomeado 
para a categoria de 
Re v e l a ç ã o  d o  A n o  
2015, nos globos, o 
que o repórter do In-
discreto não reportou  
por … corrupção. O 

Repórter do Indiscre-
to (quem diria!) caiu 
no mesmo vício de 
outros colaboradores 
que agora escrevi-
n h a m  p o r  o u t r o s 
lados.
Em resposta à nossa 
nota de culpa o Re-
pórter,  de joelhos, 
com a maior dos sa-
bujices e com a credi-
bilidade que até agora 
tem granjeado, disse, 
lavado em lágrimas: 
“É verdade que aceito 
sempre alguma coisi-
nha, como outros que 
por cá passaram, mas 
o facto é que o senhor 
e emérito Diretor do 
Progressio, o Ilustre 
Basco Irritadeiro, me-
recia era ser conside-
ra d o  o  Ho m e m  d o 

Ano; Que digo eu! Pa-
ra não se limitar aos 
bípedes e ser  mais 
abrangente, devia ser 
considerado “O Ani-
mal do ano”, pois não 
há burro, asno, boi ou 
periquito que o su-
plante em inteligên-
cia e capacidade e não 
apenas como Revela-
ção do Ano. “
Perante tal defesa, a 
administração vai 
readmitir o repórter, 
que, agradecido, li-
bertou a fotografia da 
nomeação que tinha 
e s c o n d i d o  e  q u e 
publicamos.
Para a próxima edição 
voltará com mais uma 
interessante e credi-
bilíssima crónica de 
maledicência. 

Comunicado da Administração 
de suspensão do indiscreto

ADvErTÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários apenas os que têm sentido de humor, estando 
proibidos de o ler os que o não tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

AGRADECIMENTO E MISSA DO 7º DIA

Vem esta firma agradecer reconhecidamente a todas as pes-
soas que participarão no funeral do saudoso extinto Américo 
Moreira da Silva, proprietário desta firma, bem como àqueles 
que de qualquer forma lhe manifestaram o seu pesar. Comu-
nica que será celebrada missa de 7º dia  sexta-feira dia 5 de 
junho, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de Vilela.  Anteci-
padamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

Funerária Val de Sousa Lda.
(Gerência de José Paulo Couto – Vilela, Paredes)

Tel. /Fax 255871570-Tlm-967012537

Aos familiares de todos  
os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

MUITO 
IMpORTANTE

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

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 PAREDES
Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

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

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?
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