
PUB

PUB

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

sexta-feira 10 Abril | 2015 | Quinzenário | Ano 84 | Nº. 3370 |  0,60 (IVA incluído)
Diretor: Vasco Ribeiro

PUB

Páscoa 
2015

“Abre a tua  
porta à alegria 
do Evangelho”

Paredes recebeu a final 
da Taça de Portugal  
em Voleibol Feminino

Viajar é uma questão  
de bem-estar

Criada Orquestra de 
Sopros com objetivo social
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Editorial

Paixão e Passagem 
e Vice-Versa

Preocupamo-nos tanto 
com o trivial e o acessó-
rio que a maior parte 
das vezes nos esquece-

mos do essencial.
Pormenores que nos escapam, 

coisas aparentemente sem significa-
do que, porventura, até nem têm 
efeito prático mas, quem sabe, no 
futuro influenciarão algo ou alguma 
coisa.

Desafio o leitor a analisar o cabe-
çalho das cinco últimas edições do 
Progresso (o que está no cimo da fo-
lha de capa e tem o título e as infor-
mações essenciais da edição) e a 
descobrir o que lá falta. Descobriu? 
Faz ou não faz diferença?

Não faz diferença, porque o que lá 
falta, nós, hoje, o sabemos de forma 
tão evidente, que o temos, hoje, por 
completamente adquirido.

E faz diferença, porque no futuro 
quem questionar o seu passado (que 
é o nosso presente) notará, num sim-
ples lance de olhos, tal falta, que é 
uma falha nossa.

E se é certamente uma falta nossa, 
verdadeiramente, agora, não nos 
prejudicou, e isso nos desculpa de a 
não termos percebido.

Mas que nos leva a perguntar: Em 
quantas mais coisas essenciais não 
reparamos, agora, que nos faltam?

E em quantas dessas repararemos 
apenas no futuro que nos faltaram 

Por
vASCO
rIBEIrO
Director

ou que não cuidamos delas o 
quanto era necessário?

Na Páscoa, momento de pas-
sagem, de mudança, olhamos 
para onde vamos. Como fazemos 
egoisticamente em todos os ou-
t r o s  d i a s ;  e  n i s s o  n ã o  h á 
mudança. 

Paradoxalmente, esquecemos 
onde e com quem estamos; enca-
ramos a nossa zona de conforto, 
com demasiada segurança, por a 
darmos como adquirida.

Não nos damos ao cuidado de 
a acarinhar, de a manter, de lhe 
dizer o quanto nos importa, o 
quanto nos agarra e o quanto 
contamos com ela.

　　　No fundo, muitas vezes, quase 
nada fazemos por a merecer e, se 
calhar, como na capa dos 5 últi-
mos progressos, nem vemos, 
com surpresa, que ela, afinal, já 
não está lá.

Não será tempo, também, de 
nos questionarmos onde esta-
mos e quais as amarras que ver-
dadeiramente nos prendem à 
terra?

　　　　Terminemos com poesia:
　　　　 Não venhas tarde, dizes-me tu 

com carinho.
　　　　Sem nunca fazer alarde do que 

me pedes baixinho. (…)
　　　　Eu venho sempre mais tarde, 

porque não sei fugir dela. (…)
　 　 　 　Sem alegria, eu confesso, te-

nho medo
　　　　Que tu me digas um dia: “Meu 

Amor, não venhas cedo.” (…)
　　　　Por ironia, pois nunca sei onde 

vais
　　　　Que eu chegue cedo algum dia 

… E seja tarde demais.
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I Feira da Saúde 
em Louredo
Rastreios. IPSS de Louredo organizou a primeira edição da 
Feira da Saúde, com rastreios e informação para a população.

A Associação Social e 
Cultural de Louredo 
promoveu no passado 

dia 28 de março a I Feira da 
Saúde. 

Raquel Costa, educadora 
da instituição, explicou que a 
ideia surgiu entre vários ele-
mentos da equipa técnica. O 
evento, que ocupou todo o 
dia de sábado, começou pelas 
10 horas da manhã, com vá-
rias especialidades de ras-
treio, no exterior houve aulas 
de ginástica e dança, graças 
de um patrocínio de um giná-
sio da região. 

Realizaram-se rastreios 
de: Enfermagem, nutrição, 
psicologia, podologia, oftal-
mologia, otorrino, dentária, 
terapia da fala, fisioterapia, 
terapia ocupacional, osteo-
patia/ medicina alternativa.  
Cada rastreio tinha um custo 
simbólico de 20 cêntimos em 
cada especialidade. 

O objetivo desta iniciativa 
é angariar fundos para fazer 
face às despesas, ajudar no 
investimento feito em obras e 
em material didático.

Todas as instituições vi-
ram ser cortadas vários 
apoios e as IPSS’s não fogem à 
regra. Esta é uma forma de es-

Inês Pinto Correia | texto e fotos

timular a criatividade e a ino-
vação, como forma de encon-
trar mecanismos que comba-
tam a falta de verbas. 

Em Louredo a iniciativa é 
pioneira, para além do fator 
novidade, consideram ainda 
essencial criar na população 
hábitos e regras relacionadas 
com questões de saúde. 

Destinada a pessoas de to-
das as idades, e não se focan-
do apenas numa faixa da po-
pulação, aliás tiveram mesmo 
a preocupação de ter rastreios 
para os mais novos, como a 
terapia da fala ou a terapia 
ocupacional, psicologia 
infantil. 

A técnica da associação 
considera que hoje em dia o 
acesso a este tipo de iniciativa 
já não é um problema, no en-
tanto, em freguesias mais dis-
tantes da cidade, reveste-se 
de maior importância as ins-
tituições terem a iniciativa de 
fazer chegar à população 
mais informação e cuidados. 
Por ter decorrido a um sába-
do, em que as pessoas têm 
muitas vezes maior disponi-
bilidade, atraiu pessoas de 
Louredo e de freguesias vizi-
nhas. A adesão foi muito 
grande e o balanço positivo. 
Para uma primeira vez e dada 
a inexperiência neste tipo de 
eventos, a associação consi-
dera que cumpriu bem o seu 
objetivo e pensa já numa se-
gunda edição. A I Feira da 
Saúde foi possível com a es-
sencial ajuda dos parceiros e 
dos patrocinadores.
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Criada Orquestra de Sopros  
com objetivo social
Solidariedade. Um grupo de músicos de vários concelhos do Vale do Sousa uniu-se para criar uma orquestra com um 
objetivo muito nobre. Em abril haverá três concertos a reverter para três causas de Paredes, Penafiel e Paços de Ferreira.

Foi criada uma Or-
questra de Sopros no 
Vale do Sousa, a ideia 

surgiu através de um grupo 
de amigos, que já há algum 
tempo tinham essa vonta-
de, até que decidiram avan-
çar com o projeto e desta 
forma colmatar uma falha 
que existia na região. 

Foi em Cete e com músi-
cos desta vila que o conceito 
surgiu, juntamente com mú-
sicos da Banda de Paço de 
Sousa (Penafiel), e é em Cete 
que se reúnem para os en-
saios. Há por isso um eleva-
do número de paredenses na 
composição desta Orquestra 
de Sopros Por Uma Causa.

Começaram por criar 
uma formação de sopros 
que reunisse músicos só do 
Vale do Sousa, mas depois 
sentiram a necessidade de 
alargar os quadros a pessoas 
que estão de alguma forma 
ligadas ao Vale do Sousa. 

“Fazer algo diferente” é o 
mote desta orquestra, que 
conta já com quase 70 ele-
mentos. Orlando Rocha um 
dos maestros e preconiza-
dores deste desafio explica 
que sentiram também a ne-
cessidade de mostrar que os 
músicos não tocam apenas 
por dinheiro e a música 
também pode ser um meio 
d e  a j u d a r  q u e m  m a i s 
necessita. 

Isto porque esta orques-
tra surge com uma missão 
solidária, “Orquestra de So-
pros por uma causa”, tem 
assim uma finalidade dife-
rente. Para já estão planea-
dos três concertos, que 
apoiam três causas sociais. 

“Defendemos estas três 
causas, os músicos reúnem-
se, fazemos o que mais gos-

Inês Pinto Correia | texto e foto

tamos e propusemos a asso-
ciações ou organizações 
não governamentais que 
promovessem o espetáculo 
da forma que quisessem pa-
ra angariar fundos para a 
sua causa”, explica. 

Os concertos acontecem 
a 17 de abril em Cete, pelas 
21h30, para ajudar as obras 
sociais da paróquia de Cete, 
o objetivo é reabilitar a casa 
dos pobres que está degra-
dada e ainda ajudar a me-
lhorar o salão paroquial on-
de é ministrada a catequese, 
que não tem grandes condi-
ções. Em Paço de Sousa será 
sábado dia 18 de abril, para 
apoiar os Bombeiros Volun-

tários desta freguesia do 
concelho de Penafiel. Já dia 
19 de abril o concerto será 
no concelho de Paços de 
Ferreira.  

Assim como os concertos 
serão dados em três conce-
lhos, os músicos que com-
põe esta “causa” são dos vá-
rios concelhos do Vale do 
Sousa, apesar da ideia ter 
surgido entre Cete e Paço de 
Sousa. 

Fazem os concertos e a 
respetiva publicidade dos 
três concertos num só car-
taz, ficando a cargo das as-
sociações publicitar o even-
to da forma que pretendam 
para atrair o maior número 

de pessoas, assim como a 
angariação de fundos que 
passa pelas instituições e 
não pela Orquestra de 
Sopros. 

Irão apresentar cinco 
obras de caráter sinfónico, 
que normalmente não são 
apresentadas nas bandas de 
música, cada obra terá um 
maestro a dirigir o grupo. 
Dos cinco maestros dois são 
de Cete, o atual maestro da 
Banda Musical de Cete, José 
Pedro Barbosa e Orlando 
Rocha que é maestro na 
Banda Nova de Fermentelos 
em Águeda. Ainda, o maes-
tro da Banda Salesiana de 
Poiares, na Régua, natural 

de Lagares e que reside em 
Paredes, o maestro que diri-
ge a Orquestra A Lord de 
Lordelo e um maestro de 
Tarouca, Viseu, que está a 
residir em Paredes. 

Uma Orquestra de So-
pros consiste numa compo-
sição muito similar a uma 
banda, mas em alguns aspe-
tos diferente, como no re-
pertório, que acaba por ser 
mais eclético, afastando-se 
do tradicional que é ouvido 
nas festas e romarias. 

Depois de realizados os 
três concertos o projeto será 
avaliado, para perceber se 
devem manter o mesmo ou 
se o devem fazer noutros 

moldes. Para já apenas estão 
previstos três concertos, foi 
essa a missão inicial e uma 
vez que não é fácil conseguir 
reunir um grupo tão hetero-
géneo, com músicos profis-
sionais, semi-profissionais e 
amadores. Vão posterior-
mente fazer o balanço e até 
já têm algumas ideias, que 
poderão adotar, por exem-
plo no Natal, mas vai depen-
der da divulgação e da acei-
tação deste projeto. 

Pretendem nesta fase 
que as pessoas aceitem o va-
lor do projeto e que se jun-
tem às causas para poder 
ajudar de forma notória o 
Vale do Sousa.
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os nossos empresários

A Best Travel em Pare-
des existe desde ju-
nho de 2007. Ana 

Moreira é formada em 
contabilidade e após tra-
balhar em algumas empre-
sas decidiu que estaria na 
hora de criar o seu próprio 
negócio. Juntamente com 
uma prima pensaram em 
várias áreas e as viagens 
era algo que acabava por 
agradar às duas.

Como nenhuma das 
duas era da área do turis-
mo pensaram em adotar 
uma marca associada ao 
franchising, pelos conhe-
cimentos que trazem con-
sigo e transmitem aos 
empresários. 

A Best Travel é uma mar-
ca nacional e isso teve 
grande peso na escolha, 
outro fator foi a autonomia 
que cada franchisado tem 
na gestão da sua agência 
em relação à marca. Isso 
agradou-lhes devida à au-
tonomia e à segurança. 
“Uma coisa é sermos nós 
próprios a gerir as nossas 
próprias reservas e o nosso 
dinheiro e outra coisa é se-
rem os outros a fazê-lo, até 
p o r  u m a  q u e s t ã o  d e 
segurança”. 

Também na escolha dos 
parceiros têm autonomia, 
o contrato de franchising é 
apenas para utilização do 
nome e dos serviços que a 
marca tem para oferecer. 
Mas são autónomos nas 
negociações que preten-
dam fazer, indo além das 
parcerias estabelecidas pe-
la marca a nível nacional. 

Uma agência de viagens 
não se limita a vender via-
gens, estadias ou pacotes 
de férias. Quando não têm 
clientes dentro da agência 
não quer dizer que não te-
nham trabalho. Além de 
toda a parte administrativa 

Viajar é uma questão de bem-estar
Best Travel. Ana Moreira abriu a agência de viagens em Paredes em 2007, optou por um franchising que lhe dá total autonomia. 
Não explica o que diferencia a sua agência, deixa isso para os clientes que voltam aqui para planear as suas viagens.

Inês Pinto Correia | texto e foto

que é normal em qualquer 
empresa, é um trabalho 
que exige muita pesquisa. 
Temos muitos fornecedo-
res e temos que pesquisar o 
que tem o melhor preço e 
melhor serviço. 

Cada vez mais os clien-
tes deixam de vir à agência 
para reservar umas férias, 
enviam um email, ou fa-
zem-no por telefone, op-
tam pelos pagamentos por 
transferência e acabam 
por não ter necessidade de 
se deslocar à agência. “Te-
mos mesmo clientes há 
vários anos e que até hoje 
não os conhecemos”. 

O mercado centra-se 

nas férias, nas viagens 
“corporate”, ou seja via-
gens de negócios para em-
presas e agora também nas 
excursões. Têm uma pes-
soa que faz acompanha-
m e n t o  d e  g r u p o s  e m 
excursões. 

A aposta nas excursões é 
recente, pois surgiu no final 
do ano de 2013. O ano pas-
sado lançaram a novidade e 
esperam continuar a cres-
cer nesta área. Nesta zona 
existe muito este tipo de 
passeios e por isso foram ao 
encontro das necessidades 
do público de mais idade e 
que tem também uma 
maior disponibilidade, 

marcando a diferença atra-
vés de uma excursão mais 
completa, que inclui guia 
durante toda a viagem. 

É também no acompa-
nhamento ao cliente que 
se distinguem, seja em via-
gens de lazer ou em pas-
seios mais culturais.

Relativamente à fideli-
zação de cliente, Ana expli-
ca que “os clientes são de 
todos, mas felizmente se 
nos procuram um ano, no 
ano seguinte, se decidirem 
v i a j a r ,  v o l t a m  a 
procurar-nos”.

Com as portas abertas 
desde 2007 sentiram logo 
nos primeiros anos a mu-

dança do mercado devido 
à crise, as viagens e as fé-
rias são áreas onde as famí-
lias sentiram necessidade 
de poupar, “não foi fácil, 
abrimos numa altura em 
que o mercado começou a 
cair, mas felizmente estes 
últimos anos têm sido 
muito bons para o turismo 
e tem começado a com-
pensar o início”. 

Viajar é uma forma de 
renovar energias, muitas 
vezes podemos regressar 
cansados fisicamente, mas 
a mente volta mais leve. Re-
carregar energias, conhecer 
sítios, uma necessidade de 
bem-estar e uma forma de 

nos cultivarmos, viajar é 
mais do que um luxo.

Para Ana Moreira este é 
um trabalho de grande res-
ponsabilidade, pois estão a 
vender algo para o qual as 
pessoas trabalham e an-
seiam um ano inteiro. Tu-
do fazem para que as via-
gens corram bem, no en-
tanto há fatores que estão 
para além do controle da 
agência de viagens, mas se 
estiverem disponíveis e 
dispostos a ajudar, já mar-
cam uma diferença. 

A Best Travel está situa-
da no centro da cidade de 
Paredes, no edifício do 
Elétrico.
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freguesias

Daniel Augusto da Cunha 
Faria, nasceu em Baltar a 10 de 
abril de 1971 faria hoje (sexta-
feira) 44 anos de idade. Partiu 
para o outro mundo com ape-
nas 27 anos, mas continua a 
viver através da sua poesia. 
Tem mesmo uma página de 
Facebook, onde continua a co-
municar através da profundi-
dade do seu pensamento 
poético.

O poeta que dá o nome ao 
Agrupamento de Escolas de 
Baltar, começou a sua vida es-
colar no jardim-de-infância 
Glória Leão. Frequentou o en-
sino primário na Escola da Fei-
ra n.º 2 (Calvário) (1977/81) e o 
ciclo preparatório na escola, 
ao tempo, Preparatória de Bal-
tar (1981/83). Após os primei-
ros encontros no pré-seminá-
rio (1982-83), entrou para os 
Seminários do Bom Pastor 
(1983-86), de Vilar (1986-89) e 
Maior (1989-94), tendo entre 
1983-86, como os colegas do 
mesmo ano do seminário, fre-
quentado a Escola Secundária 
Rodrigues de Freitas.

Entrou logo depois para o 
Curso de Teologia na Universi-
dade Católica. Entre 1994 e 
1998 licenciou-se em Estudos 
Portugueses na Faculdade de 
Letras da Universidade do Por-
to, apresentando em 1996, ao 
mesmo tempo que frequenta-
va Letras, a Tese de Licenciatu-
ra em Teologia, intitulada “A 
Meditação da Paixão na poesia 
de Frei Agostinho da Cruz”, 
mais tarde editada com o títu-
lo: “A vida e conversão de Frei 
Agostinho, entre a aprendiza-
gem e o ensino da Cruz”.

Decidiu então optar pela 
vida monástica, sendo Postu-
lante, no ano de 1997-98, no 
Mosteiro Beneditino de S. 

Bento da Vitória, e noviço, no 
ano seguinte, no Mosteiro de 
Singeverga.

A par da sua vida académi-
ca desenvolveu todo um traba-
lho de serviço à comunidade, 
nomeadamente nas Paróquias 
do Marquês, no Porto e na do 
Marco de Canaveses.

Por onde passou, professo-
res, superiores e amigos una-
nimemente testemunharam a 
aparente fragilidade da sua fi-
gura física a respirar como um 
clarão. 

Fez desenhos, colagens, 
mobiles, encadernação e en-
cenação. Dirigiu no Seminário 
Maior o Círculo de Leitura (s) 
(1989/93); ganhou vários pré-
mios literários e escolares, co-
l a b o r o u  e m  d i f e r e n t e s 
revistas.

Em 2003 a Quasi Edições 
editou num só volume todos 
os livros de Poesia: “Poesia – 
Daniel Faria”.

Considerado por alguns 

como um Poeta Maior da Lín-
gua Portuguesa e o maior poe-
ta místico português do século 
XX para outros, que o colocam 
na linha de S. João da Cruz e de 
Santa Teresa do Menino Jesus 
onde foi buscar referências, 
bem como a alguns Poetas 
Portugueses como Herberto 
Hélder; Sophia, Pessoa e Eugé-
nio de Andrade entre muitos 
outros, mas é sobretudo da Bí-
blia que lhe vem a maior parte 
dessas referências.

A sua Tese de Licenciatura 
em Teologia – A vida e conver-
são de Frei Agostinho; entre a 
aprendizagem e o ensino da 
Cruz – Editada pela Faculdade 
de Teologia da Universidade 
Católica, está esgotada.

A Câmara Municipal de Pe-
nafiel, em maio de 2004, insti-
tuiu um prémio de Poesia com 
o seu nome destinado a jovens 
poetas até aos 35 anos. 

A 9 de junho de 1999, na se-
quência de uma queda do-
méstica, deixou de respirar.

Aqui fica um poema da sua 
autoria:

Com os amigos aprendi 
que o que dói às aves

Não é o serem atingidas, 
mas que, 

Uma vez atingidas, 
O caçador não repare na 

sua queda.
Daniel Faria, “A Casa dos 

Ceifeiros”

Baltar

Daniel Faria
Poeta Maior da Língua 
Portuguesa (10/4/1971 – 9/6/1999)

FAUSTINO 
 SOUSA

Dia 
Diocesano  
da Juventude

No próximo dia 
19 deste mês, vai 
d e c o r r e r  u m 
evento dinamiza-
do pela Paróquia 
de Baltar.

Do programa 
na parte da ma-
nhã inclui: acolhi-
mento no salão 
Baltararte e cami-
nhada pelos tri-
lhos de Baltar com 
jogos e algumas 
surpresas. De tar-
de no largo Pereira 
Inácio irão decor-
rer workshops e 
c o n c e r t o s  d e 
música. 

Falta  
em Baltar  
um Parque  
de Lazer

A primavera chegou e 
o número de baltarenses 
que correm na estrada 
aumenta de forma subs-
tancial. Ao contrário de 
muitas outras freguesias, 
Baltar continua a não ter 
um local onde os balta-
renses possam fazer as 
suas caminhadas, a sua 
ginástica de manutenção 
em comunhão com a na-
tureza. Há um ano esta 
situação foi aqui referen-
ciada e ao contrário de 
muitas outras freguesias 
vizinhas, os baltarenses 
continuam a não ter um 
espaço onde jovens e 
menos jovens possam 
saltar, correr e caminhar 
em segurança. 

Há um ano fez-se vo-
tos para que este executi-
vo consiga dar mais um 
passo no sentido de Baltar 
conseguir uma infraes-
trutura deste tipo, que já 
existe em muitas fregue-
sias vizinhas. Entretanto 
mais um ano passou e 
não existe notícia de um 
plano para que esta situa-
ção seja revertida.

Você Sabia que...?

Foi há 15 anos (abril de 2000) que foi pulicada nes-
te espaço a primeira “Notícia de Baltar”, que se referia 
aos CTT da freguesia e ao risco que estes tinham de 
deixar de funcionar em Baltar. Este espaço também 
contribuiu para que tal não acontecesse, bem como 
contribuiu para resolver muitos pequenos proble-
mas da vila. Muitos anos passaram, muitas pessoas 
passaram pelo jornal, e muitas notícias foram realiza-
das ao longo destes anos. Cometeram-se alguns er-
ros, ganharam-se e perderam-se amigos, mas essa é a 
lei da vida. A consciência está plenamente tranquila e 
a motivação é a mesma do primeiro dia.

O nascer da associação 
“Centro Social de Cete”

Sua constituição a 21 de 
Janeiro de 1992, com sede 
na Rua do Cardal, Cete.

Remontando ao passa-
do de 1989/90, vivia o Cen-
tro Cultural de Cete tam-
bém conhecido por 3C dias 
muito difíceis de sustenta-
bilidade, não só financeira 
como da falta de interesse 
pelos seus associados, avizi-
nhava-se assim o fecho de 
um sonho que outrora fora 
um sucesso de entreteni-
mento cultural aos jovens 
Cetenses bem como das fre-
guesias limítrofes. Cada dia 
que passava mais escuro se 
tornava manter aberto um 
edifício construído com 
muito apoio local, por todos 
os fregueses/cidadãos que 
contribuíram cheios de 
amor e alegria à causa.

Havendo rivalidade en-
tre outra associação local, e 
segundo os estatutos do 3C 
e da boa vontade na oferta 
desse terreno pelo Presi-
dente da Câmara Sr. Jorge 
Malheiro, que deu origem 
ao lançamento da primeira 
pedra em 1985, haverá sido 
dito que se houvesse disso-
lução da atividade do 3C, o 
edifício seria doado à asso-
ciação mais próxima.

A direção da altura, for-
mada pelos Senhores:

José Ferreira; Alfredo 
Clementino Saldanha Al-
ves; José de Sousa Faria; José 
David Pinheiro de Abreu e 
Vítor Manuel dos Santos 
Monteiro Ramos, empe-
nharam-se na melhor for-
ma de manter esse edifício 
ativo mudando os interes-
ses locais desatualizados, 
para necessidades sociais. 
Foi uma tarefa difícil e mo-
rosa, pois não foi nada fácil 
vencer nem convencer os 

chamados fundadores do 
3C dessa realidade em alte-
r a r  a  f i n a l i d a d e  d a 
associação.

Após meses de estudo foi 
então apresentado em As-
sembleia Geral para o Orça-
mento do ano de 1991, uma 
proposta de alteração à de-
nominação de “Centro Cul-
tural De Cete” para “Centro 
Cultural e Social De Cete”, 
na criação de um Centro de 
Dia à Terceira Idade.

Proposta imediatamen-
te reprovada, pelos funda-
dores existentes em assem-
bleia, no entanto não se 
opuseram à criação de uma 
nova associação, para apro-
veitamento desse espaço.

Esgotados os esforços a 
Direção deu início à consti-
tuição da Associação sem 
fins lucrativos com o nome 
de “Centro Social De Cete”, 
sendo os verdadeiros fun-
dadores desta OBRA os ele-
mentos da Direção, confor-
me consta em Ata de aber-
tura e tomada de Posse, 
bem como na escritura com 
os estatutos iniciais, lavrada 
a 21 de Janeiro de 1992. Es-
tes sim foram os seus verda-
deiros FUNDADORES. A 
intenção foi criar uma obra 
que por si só seria no futuro 
sustentável, dando aos que 
não podiam ter aquilo que 
mais necessitavam, neste 
espirito de ajuda para com 
os idosos, um sonho torna-
do realidade, debaixo de 
muito trabalho e apoio dos 
seus benfeitores.

Este testemunho tem 
uma finalidade, ficar regis-
tado o NASCER DA ASSO-
CIAÇÃO, narrada na pessoa 
do Secretário da direção 
com conhecimento dos ou-
tros dois fundadores vivos – 
Presidente; Secretário e Vo-
gal -, não há protagonismo a 
adquirir, simplesmente le-
var a verdade ao conheci-
mento de todos.

Esta é uma versão narra-
da pela sua passagem inte-
grante do Secretário sobre a 

Cete

A verdade  
nua e crua

SAúL 
FERREIRA
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verdade da história do Centro 
Social de Cete, outras passa-
gens existiram pelos integran-
tes envolvidos, que poderá ser 
apurada e contada pelos mes-
mos intervenientes, que para 
além de testemunho poderá 
enriquecer ainda mais esta 
história.

O Centro Social De Cete 
arranca em pleno no ano de 
1992, vencido o arranque des-
te feito, outra guerra se avizi-
nhou, convencer os primeiros 
5 utentes a usufruir de uma 
refeição dada por caridade! 
Pois como novidade na fre-
guesia não passava da sopa 
dos pobres – não faltava a ver-
gonha de ser visto como ne-
cessitado. Neste ano de expe-
riência contou-se com o 
apoio de toda a ajuda, sempre 
bem-vinda e, assim se agrade-
ce um ano de trabalho a duas 
cozinheiras, como pilares 
dessa construção: D. Adelaide 
e D. Lurdes.

Em Janeiro de 1993, inicia-
se a legalização da atividade 
fiscal e social, a partir deste 
ano o CSC – Centro Social De 
Cete – ganha novo estatuto 
reconhecida como IPSS, vin-
do só a ser publicada através 
da Segurança Social no livro 
das “IPSS-DGAS reg.nº.99/93 
de 15-03-94, L5, fls.167”, pas-
sando assim a contar com o 
devido apoio. A partir desta 
data já consegue ter forma de 
sustentabilidade. Cansada a 
direção não se candidata a 
eleições para o biénio seguin-
te, deixou que novos seguido-
res tomassem o gosto pela 
OBRA, possuidores de um 
ótimo legado bem positivo. 
Este foi o primeiro sonho tor-
nado real.

Bem ou mal foi passado o 
testemunho, nova direção to-
ma posse sendo verdade tam-
bém que dois anos foram sufi-
cientes para arruinarem o 
CSC, havendo necessidade de 
eleições antecipadas e, recor-
rer à ajuda do ex-Secretário 
para regularizar o estado em 
que colocaram a associação.

Esta é a fase do nascimen-
to aos primeiros passos, jul-
gando que já se sustentavam 
nas canetas, deram o primei-
ro tombo. “Apareceram os 
protagonistas aproveitadores 
do alheio”.

Realizou-se no passado dia 27 
de março a reunião ordinária da 
Assembleia Geral da Associação 
para o Desenvolvimento da Fre-
guesia de Mouriz.

No 1.º ponto da Ordem de Tra-
balhos, o Presidente da Direção, 
Dr. Celso Brum, efetuou uma rese-
nha das atividades desenvolvidas 
nos primeiros meses do seu man-
dato abordando entre outras, a 
criação do gabinete da direção; a 

criação da página da associação 
no facebook e do site da Associa-
ção; a aquisição de uma televisão 
led para o bar; o desfile de carna-
val; a criação do grupo de instru-
mentos de corda; o protocolo com 
a Câmara Municipal e com o Gru-
po de Teatro Girassol; o estabele-
cimento de conversações com a 
Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes para a criação de um centro 
de dia, entre outros.

Do 2.º ponto da Ordem de Tra-
balhos constava a discussão e vo-
tação da conta de gerência de 
2 0 1 4 ,  q u e  f o i  a p r ov a d a  p o r 
unanimidade.

No 3.º ponto da Ordem de Tra-

balhos constava a discussão e vo-
tação do Orçamento e Programa 
de Ação para 2015, que foram 
t a m b é m  a p r o v a d o s  p o r 
unanimidade.

Sobre este último ponto, há a 
realçar algumas atividades progra-
madas para serem realizadas ao 
longo do ano, tais como: o almoço/
matança do porco, a realizar no 
próximo dia 19 de abril; a caminha-
da “Mouriz com saúde”, no dia 10 
de Junho; o almoço de aniversário 
em julho; a semana cultural, com 
concurso da broa, concerto de 
concertinas e cavaquinhos e peça 
de teatro do grupo Girassol, tam-
bém em julho; o passeio a Fátima, 

para idosos, em setembro; o ma-
gusto, em novembro; e a festa de 
natal, em Dezembro.

Foi ainda, reafirmado pelo pre-
sidente da direção a manutenção 
do protocolo com o Banco Alimen-
tar, para apoio a famílias carencia-
das de Mouriz e a intenção de colo-
car no exterior da sede da associa-
ção uma placa com a identificação 
dos mecenas apoiantes das ativi-
dades desenvolvidas e dos even-
tuais apoios para aquisição de uma 
viatura de nove lugares.

Foi ainda deliberado nesta reu-
nião da Assembleia Geral, a inte-
gração da equipa “Paredes Pain-
tball Team”, na associação.

Mouriz

Associação Para o Desenvolvimento  
de Mouriz - Reunião da Assembleia Geral

FAUSTINO 
 SOUSA

O tilintar das campai-
nhas anunciava o apro-
ximar do Compasso Pas-
cal. Mais uma vez, a tra-
d i ç ã o  v o l t o u  a 
cumprir-se e a mensa-
gem da Ressureição de 
Jesus Cristo percorreu a 
paróquia de Rebordosa. 

Ao tilintar das sinetas 
juntaram-se as flores, 
convidando o Compasso 
a visitar as residências. 
Por estes dias,  as ruas 
ganharam outro movi-
m e n t o,  d e  p e s s o a s  e 
automóveis.

Aos moradores, jun-
tam-se os familiares, al-
g u n s  d e l e s  v i n d o s  d e 
pontos distantes e  do 
estrangeiro, para acom-

panhar  a  vis i ta .  O es-
trondo dos foguetes ia 
dando conta da localiza-
ção das cruzes e o som 
da campainha anuncia a 
chegada do Compasso, 
n u m  d i a  v i v i d o  c o m 
muita alegria por muitos 

dos rebordosenses, pe-
las  8h50,  onze cr uzes 
saíram para as ruas da 
Cidade de Rebordosa e 
terminaram pelas 19h30 
s e g u i n d o - s e  u m a  c e -
rimónia presidida pelo 
Pároco Mário João.

Rebordosa

Corrida/
Caminhada 
dia da Mãe

PAULO 
PINHEIRO

A direção da associação 
Grupo Desportivo da Porte-
la vai organizar no dia 3 de 
maio a 8.ª Corrida/ Cami-
nhada Dia da Mãe.

A prova é oficial e conta 
para o campeonato nacio-
nal da associação de atletis-

mo do Porto e tem a meta 
junto ao parque do Rio Fer-
r e i r a  d a  c i d a d e  d e 
Rebordosa.

Os interessados podem 
fazer as inscrições na prova 
dos  vários escalões assim 
como para a caminhada, na 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, na Sede do Grupo 
Desportivo da Portela e no 
próprio dia 3 de maio no lo-
cal da prova junto ao polo 
escolar de Rebordosa.

A Avenida Monte de 
Azevido está com o piso 
em muito mau estado, 
apesar de terem sido retifi-
cados alguns buracos, o 
alcatrão acabou por sair e 
é a verdadeira via-sacra 
para quem lá passa: um pi-
so digno de um campo de 

batalha e respetivos danos 
nos automóveis.

“O asfalto está destruí-
do. E vê-se nitidamente: a 
rua que leva à zona de Na-
beiros e que também é um 
ponto de acesso para Pare-
des e Penafiel é um verda-
deiro calvário de sulcos, 

buracos, pedras vivas fa-
tais para automóveis”. A 
indignação dos transeun-
tes cresce enquanto recor-
dam os investimentos.

Pedem a quem de direi-
to para resolver este pro-
b l e m a  o  m a i s  r á p i d o 
possível.

Incêndios voltaram em força 

Compasso Pascal  
pela cidade de Rebordosa

Rua cheia de buracos é uma cruz
Os bombeiros permanecem em alerta, nos últimos 

dias têm tido muito trabalho. A zona operacional dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa continua a ser 
fustigada pelas chamas, apesar da descida das tempe-
raturas e do aumento da humidade relativa, que dita-
ram a descida do nível de alerta dos bombeiros. As cha-
mas voltaram em força com vários incêndios a consu-
mir áreas de pinhal e mato.  Num passeio pelas matas 
de Rebordosa é visível que os corta fogos estão em 
muito mau estado, o que pode a vir a ser uma dificulda-
de para os bombeiros na intervenção nos fogos.
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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

Visita às Minas de 
Castromil no dia dos 
Monumentos
Património. O dia dos Monumentos e Sítios será assinalado 
em Paredes com um passeio “à descoberta do ouro”.

No próximo dia 18 de 
abril assinala-se o Dia 
Internacional dos 

Monumentos e Sítios e em 
Portugal a data será assinalada 

Inês Pinto Correia | texto com o tema Lugares de Memó-
ria, uma iniciativa promovida 
pela Direção Geral do Patrimó-
nio Cultural e do ICOMOS. 

Em Paredes este dia não irá 
passar em branco, sendo assi-
nalado com a atividade “Cami-
nhar, Caminhar até ouro en-

O Art on Chairs em abril 
estará na cidade não só 
através das exposições, 
mas também com concer-
tos e workshops. As mon-
tras das lojas enchem-se de 
cadeiras, uma forma de 
alargar o programa “A Cida-
de e o Design”, para além 
das exposições na Aldeia 
Agrícola  e  na Casa da 
Cultura. 

Os concertos vão do 
mais tradicional, como o 
fado e o jazz, até à música 
pop alternativa, eletrónica 
e hip-hop. Os workshops 
de guitarra, bateria, escrita 
de hip-hop e produção mu-

sical, estão incluídos no 
conceito “Saber-fazer” do 
Art on Chairs. 

Estes eventos culturais 
são, segundo a organiza-
ção, uma forma de “enri-
quecer a experiência de 
quem visita as exposições 
Art on Chairs em Paredes”. 

Os espaços comerciais 
da cidade têm aberto as 
suas portas para ser palcos 
de espetáculos musicais, 
dança e outros. Em abril os 
artistas que irão animar a 
cidade são: Taseh, Ana Pi-
nhal, The Weatherman, Mi-
guel Ângelo Quarteto, Mi-
guel Amaral e Cavalheiro.

Música invade lojas de Paredes
ART on ChAiRS. A exposição de cadeiras de de-
sign não se limita ao seu objeto e está na rua 
para dinamizar a cidade e o seu comércio.

“Um dos objetivos desta 
programação é o de apre-
sentar novos criadores e 
novas linguagens e estéti-
cas na música. Trata-se de 
uma abordagem que pre-
tende emular o espírito Art 
on Chairs – que visa pro-
mover uma cultura de de-
sign, capaz de contagiar 
um território e um setor in-
dustrial com novas lingua-
gens e estéticas. Uma das 
novidades que este progra-
ma apresenta em abril é a 
invasão por cadeiras azuis 
das montras do centro de 
Paredes, numa instalação 
que apela para o objeto 
icónico do território e que 
constitui um dos pilares da 
economia da região”, expli-
ca em comunicado. 

contrar”, uma organização dos 
Pelouros da Cultura e do Turis-
mo do Município. 

A caminhada prevê a parti-
da do Parque José Guilherme, 
pelas 9h00, em direção ao CI-
MOB – Centro de Interpreta-
ção das Minas de Ouro de Cas-

tromil e Banjas, na freguesia da 
Sobreira. 

Os participantes vão ao 
longo do percurso pedestre ex-
plorar o património natural e 
arquitetónico, de forma peda-
gógica e que culminará com 
uma visita subterrânea. 

Programa: 
Sábado, 11 de abril de 2015

- Workshop de guitar-
ra portuguesa por Mi-
guel Amaral | Hora: 
17h00 |Local: Escola 
de música Só-li-dó
- The Weatherman | 
Hora: 18h00 | Local: 
Belmoda 
- Taseh | Hora:19h00 | 
Local: Salão cabelei-
reiro Eduardo Mãos 
de Tesoura 

Sábado, 18 de abril de 2015

- Ana Pinhal | Hora: 
17h00 | Local: Casa do 
Benfica 
- Miguel Ângelo 
Quarteto |Hora: 
18h00 |Local: 
Princesinha 
- Cavalheiro | Hora: 
19h00 |Local: 
Belmoda
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indiscreto

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 €

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

PUB

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

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

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

Climatização, Lda.

1 de abril -  Confe-
rência de Impren-
sa sobre mudan-

ça do nome de Paredes 
para Wallsburgh e fim 
do IMIóveis
Saiba quem não soube 
e não saiba quem soube 
que numa conferência 
de imprensa reservada 
à elite da comunicação 
social de Wallsburgh (o 
Indiscreto,  o Falso 
Olhar e o Pardaense), o 
Excelso, futuro mayor 
da nova cidade, falou 
sobre as sensacionais 
novidades que tinha 
p a r a  p a r t i l h a r 
connosco:
Para fintar a lei dos limi-
tes de mandatos, vai in-
gressar no PêYÉsse, 
pois eles prometeram 

mudar o nome da cida-
de para Wallsburgh, e 
assim até pareceria 
candidatura a sítio 
diferente;
Ora como no PêYÉsse 
eles costumam esco-
lher o candidato por 
Pim-Pam-Pum, pode 
ser que tenha sorte.
Por outro lado, identifi-
ca-se com o estilo que 

ultimamente eles têm 
apresentado cheio de 
promessas irrealizá-
veis, e que lhe faz lem-
brar o estilo profético 
das suas campanhas, 
embora, reconheceu, 
nunca tenha alcançado 
um estilo tão sublime.
Finalmente falou sobre 
o IMIóveis e a alegada 
taxa de 0,5% dizendo 

que tal taxa era absurda 
e era uma mentira e só 
apareceu nas cartas aos 
tansos (nome para con-
tribuintes em Wallsbur-
gh) devido a erro infor-
mático e que na próxi-
m a  p re s t a ç ã o,  e m 
setembro, já estará tudo 
corrigido.
Aliás, inconfidenciou-
nos, uma das promes-
sas eleitorais do PêYÉs-
se será o de suprimir o 
IMIóveis em Paredes, 
invocando a sua in-
constitucionalidade 
por, em Paredes, ser du-
pla tributação, indo 
propor a sua substitui-
ção pelo IUsP (Imposto 
único sobre as Pare-
des), com uma taxa de 
0,000000000000002%.

Conferência de imprensa

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.

Praça Dr. Luís  |  nº51  |  4590-529 PAços DE FErrEirA
Telef.: 255 395 916  |  Fax.: 255 395 533

geral@lusitani.pt  |  www.lusitani.pt

eMPResA De tRABALHo teMPoRÁRio
Senhor empresário o seu parceiro de negócios.

Temos funcionários para si ao melhor preço do mercado.

MoBiliário  |  têxtil  |  hotelaria  |  construção cívil
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destaque

PUB

Tradição cumpre-se em todo  
o período da Quaresma e Páscoa
Páscoa. O Compasso saiu à rua no passado domingo, 5 de abril, entrando nas portas que se abriram à alegria do 
Evangelho.

A Páscoa é uma cele-
bração religiosa, ca-
tólica, que se reveste 

de especial importância em 
algumas zonas do país. Exis-
te algo em comum, que é a 
visita do Compasso pelas 
casas, apesar de haver con-
celhos com celebrações 
mais majestosas que outros, 
em Paredes a tradição cum-
pre-se ao domingo. Com al-
gumas diferenças ou seme-
lhanças, este ano a tradição 
voltou a cumprir-se e o bom 
tempo ajudou.  

O Padre Vitorino Soares, 
da paróquia de Castelões de 
Cepeda e da Madalena, ex-
plica que a celebração da 
Páscoa tem duas vertentes, a 
que é a popular, tradicional, 
com o compasso, a visita 
pascal, onde no domingo 
temos 12 cruzes, constituí-
das por sete pessoas (que 
inclui juiz, caldeira, minis-
tro, campainha, pagela). A 
mensagem é aberta, espa-
lhar a fé, e a palavra de que 
Jesus está vivo, uma mensa-
gem mais pública que passa 
de casa em casa e que tem 
uma forte tradição.

Na Paróquia de Castelões 
de Cepeda o compasso é 
acompanhado por duas 
bandas de música, o que tor-

Inês Pinto Correia | texto

na o dia ainda mais festivo e 
alegre. 

Mas há ainda a compo-
nente menos popular da 
Páscoa, falamos da parte li-
túrgica, que tem a ver com o 

trio pascal, os três grandes 
dias: quinta, sexta e sábado. 
Na quinta-feira santa, à noi-
te é feita a celebração da Ceia 
do Senhor, é recordada a úl-
tima Ceia e o ritual do lava-

pés. Na sexta-feira à noite, 
acontece a Celebração da 
Paixão e a Adoração da Cruz. 
No sábado à noite é a vez da 
Vigília Pascal, é o momento 
de espera, após a sepultura 

aguardar pela novidade da 
ressurreição. 

Em Paredes considera 
que ainda se nota uma boa 
relação humana entre as 
pessoas, a qual se reflete no 

acolhimento do compasso e 
que passa por este deixar em 
família as raízes religiosas, 
ou seja a família junta-se 
nestes dias, vê-se filhos em 
casa dos pais ou dos avós, 
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“ainda há uma grande rece-
tividade a esta tradição”. No 
entanto, explica que em Pa-
redes há a realidade dos que 
aqui vivem mas que não têm 
ligação à paróquia, pessoas 
com raízes noutros locais, 
mas que raramente se en-
contra uma porta fechada. 

Esta tradição tem-se 
mantido e não se nota a di-
minuição de pessoas que 
abrem a porta das suas casas 
ao compasso pascal. Aliás 
durante vários anos foram 
aumentando sempre o nú-
mero de cruzes, o que signi-
ficava uma grande recetivi-
dade. De há quatro anos pa-
ra cá, estabilizaram em 12 
cruzes que percorrem toda a 
Paróquia de Castelões de 
Cepeda. 

QuArESmA é TEmPO 
DE ESfOrçO, 
A PáSCOA é DE fESTA

É de salientar que a Pás-
coa não se limita à semana 
santa, fala-se então do Pe-
ríodo da Quaresma. O Pe Vi-
torino recorda uma frase do 
Papa Francisco “Muitos 
Cristãos vivem como se fos-
se sempre Quaresma” e é por 
isso que este ano tentaram 
fazer uma simbiose entre a 
Quaresma e a Páscoa. O le-
ma é “viver uma Quaresma 
com Páscoa”.

Ou seja, a Quaresma é di-
ferente da Páscoa. A quares-
ma é um tempo penitencial, 
de algum esforço até, que 
são 40 dias que culminam na 
Páscoa, aí tempo de festa, de 
saborear e o fazer eco da vida 
nova, que foi a Ressureição, 
que se assinala durante os 50 
dias seguintes.

Este ano, com proposta 
da Diocese do Porto, tentá-
mos aliar a Quaresma à Pás-
coa, para que a Quaresma já 

tivesse um sabor de Páscoa e 
vice-versa. Foi lançado um 
lema: “Abre a tua porta à ale-
gria do Evangelho”, que foi o 
mote da Pagela Pascal e que 
se iniciou na quarta-feira de 

cinzas e que se vai prolongar 
até ao Pentecostes. 

“Estamos a celebrar isso, 
com uma dinâmica muito 
própria a partir da simbolo-
gia da porta. Sete portas que 

nós abrimos no tempo da 
Quaresma, é portanto o 
tempo mais pessoal de en-
contro com Jesus. Despois 
as outras sete portas a quem 
vamos dar o segredo, para 

que as possam abrir, num 
sentido mais aberto e plural, 
para que outros tenham 
acesso a essa porta”, explica 
o pároco Vitorino. 

Compasso em Lordelo 
tem 44 cruzes e visita as ca-
sas todas da parte da manhã

Em Lordelo a realidade 
hoje é semelhante às outras 
freguesias, ou melhor Paró-
quias, pois é de paróquias que 
falamos quando se trata da 
Páscoa. A segunda maior pa-
róquia do concelho de Pare-
des é dirigida pelo padre Rui 
Pinheiro, há 43 anos, e Lorde-
lo passou por várias mudan-
ças ao longo dos tempos. 

No seu princípio as várias 
cruzes andavam casa-a-ca-
sa todo o dia e até noite den-
tro. Mas houve uns anos em 
que em algumas terras, co-
mo Santo Tirso, de onde é 
natural, no pós-25 de abril, 
se deixou de fazer a visita do 

compasso. 
Em Lordelo, na mesma 

época houve uma reflexão 
sobre isso e fez-se uma alte-
ração, em vez do compasso ir 
casa a casa, com 12 cruzes, e 
numa forma de não acabar 
por completo com a tradição, 
procuraram que em cada lu-
gar houvesse apenas um sí-
tio, preparado e decorado a 
rigor, para receber o compas-
so. Este vinha por grupos e as 
famílias juntavam-se na rua, 
era para dar uma ideia que “a 
visita pascal era uma conse-
quência da Páscoa e a Páscoa 
quer dizer amor, união, co-
munhão entre as pessoas”, 
explica o padre Rui. Neste 
tempo, só se ia a casa dos 
mais idosos ou doentes que 
não podiam sair de casa. 

Passado algum tempo as 
pessoas começaram a suge-
rir que seria melhor a visita a 
cada casa e voltaram a reto-
mar a tradição e fazer como 
se  fazia  nas  restantes 
paróquias. 

São 44 cruzes que percor-
reram Lordelo da parte da 
manhã, apenas, pois cada 
lugar tem o seu compasso e 
as visitas ficam todas feitas 
de manhã. 

Para o padre Rui a Páscoa 
devia ser todos os dias do 
ano, “somos um povo pas-
cal, que caminha da morte 
para a vida, do pecado para a 
graça de Deus, da escravidão 
para a liberdade (já não fala-
mos da escravidão do Egip-
to, mas da escravidão do 
nosso egoísmo). Páscoa é 
vivermos solidários, é este 
aderir de coração a Deus e 
uma forma de partilhar a vi-
da com os outros. 

A Quaresma é um perío-
do de reflexão, de atenção à 
p a l a v r a  d e  D e u s  e  à 
caridade. 
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Até 30 de abril
AUDITÓRIO 
exPosição De 
FotoGRAFiA: 
Olhar e Sentir: Registos de 
Almerindo Loureiro

2, 16 e 30 abril |10h30
BIBLIOTECA 
HistóRiAs De 
enCAntAR:
O Rei com Orelhas de Burro 
de Lesley Sims

18 abril | 15H30
AUDITÓRIO
teAtRo:
Grupo Lordator

22 abril | 14h30
ACADEMIA
AteLiê:
Artes Manuais – Patchwork 
Embutido

23 abril | 10h30
BIBLIOTECA
teAtRo De 
FAntoCHes:
O Alfaiate Fanfarrão de Gló-
ria Bastos

12 abril | 10h00 e 11h00 
“YoGA eM FAMíLiA”

19 abril | 16H00
ANIM´ARTE:
“A Menina que Sorria a Dormir” 
de Isabel Zambujal

9, 16, 23, 30 abril | 10h30 e 11h30 
(jardins de infância) 16h00  
e 17h00 (escolas 1.º ciclo)
HoRA Do Conto: 
“O Cotão do Simão de Ana Rita 
Faustino

Abril
A Leitura não tem idade: visita 
às instituições para levar a lei-
tura aos utentes de Lares e 
Centros de Dia do concelho

ALoRD

BiBLioteCA 
MuniCiPAL De 
PAReDes

AGenDA cultural do concelho  
de Paredes  /  aBril

23 abril | 15h00
AUDITÓRIO
PRojeto ALive stoRY:
As Orelhas Voadoras – Uma 
História, Um Bailado

25 abril | 21h30
AUDITÓRIO
esPetÁCuLo: 
O Brado da Terra

Às terças | 10h30
ACADEMIA
sessões De CineMA:
“Matraquilhos”

Abril
BIBLIOTECA 
esCRitoR Do Mês: 
José Luís Peixoto

Abril 
ÁTRIO FUNDAÇÃO 
exPosição:
Trajes Tradicionais Portugue-
ses – A Rodilha ou “Sogra”

Abril 
BIBLIOTECA 
exPosição:
Vultos da Cultura Portuguesa – 
Aquilino Ribeiro

11 abril | 21h30 
ConCeRto:
Fado Violado

26 abril | 16h00
PRoGRAMA FAMíLiAs:
“A Menina” – o Significado da 
Amizade, Companhia de Tea-
tro Etcetera

CAsA DA  
CuLtuRA  
De PAReDes

Blind Zero 
enchem auditório 
da A Lord
Música. A banda do Porto esteve em Lordelo para apresentar 
o seu espetáculo acústico que celebra os 20 anos de carreira. 

O auditório da Funda-
ção A Lord encheu-
se para ouvir os 

Blind Zero no concerto “20 
anos em acústico”. 

Cerca de 250 pessoas vi-
braram ao som da banda 
portuense que animou a 

Inês Pinto Correia | texto e fotos noite de Lordelo, no passado 
dia 28 de março. 

Os Blind Zero nasceram 
em 1994 no Porto e conse-
guiram o feito de conquistar 
o primeiro disco de ouro pa-
ra um álbum rock de uma 
banda portuguesa. 

Vinte anos depois são 
uma verdadeira referência 
na música nacional, depois 

de terem agitado o panora-
ma do rock no nosso país. 

Apresentam agora um 
espetáculo acústico com um 
resumo destes primeiros 20 
anos de trabalho. 

Os elementos são: Mi-
guel Guedes, Vasco Espi-
nheira, Nuxo Espinheira, 
Pedro Guedes, Miguel Fer-
reira e Bruno Macedo. 
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ilusionista/habilidoso!

O PS Paredes 
demonstrou 
durante a úl-
tima campa-

nha eleitoral que o executivo 
liderado por Celso Ferreira 
ao longo dos últimos anos 
conseguiu criar um mundo 
de ilusões, de obras míticas, 
que acabaram por nunca 
sair dos projetos 3D pagos a 
peso de ouro, com o intuito 
de iludir.

O PS denunciou e provou 
que os orçamentos eram 
completamente irrealistas, 
orçamentava-se centenas 
de milhões de euros (chegou 
a orçamentar-se 140 mi-
lhões de euros de receitas…) 
e depois nunca se conseguia 
executar mais de 35% do 
previsto.

O PS denunciou e foi acu-
sado de mentir, de desco-
nhecer a realidade, de criar 
factos… Mas a verdade é que 
desde o inicio deste manda-
to que as coisas aparente-
mente tendem a mudar.

A verdade é que os orça-
mentos começaram a ser 
um pouco mais realistas e 
agora apresentam receitas 
na casa dos 60 milhões, me-
tade do previsto é completa-
mente irreal, mas veremos 
isso na apresentação de 
contas.

Mas o que fez este execu-

tivo liderado por Celso Fer-
reira e apoiado por todo o 
PSD de Paredes, como quer 
provar que é capaz de redu-
zir a dívida e ter orçamentos 
que se aproximam da reali-
dade decidiu “pedir” de for-
ma abusiva a ajuda de todos 
os paredenses… Vai daí de-
cidiu que todos nós teremos 
de ajudar a pagar o buraco 
financeiro que ele e os seus 
amigos do PSD criaram.

Assim, todos teremos de 
pagar mais um euro por mês 
da chamada taxa do lixo, 
quem paga a taxa juntamen-
te com a água da Be Water, já 
sentiu essa diferença desde 
Janeiro, os restantes foram 
confrontados com essa rea-
lidade este mês.

Não satisfeito promoveu 
o aumento do IMI em 25%, 
transformando Paredes no 
Município da área Metropo-
litana do Porto com o IMI 
mais elevado (não temos o 
mastro mais alto do mundo, 
mas temos o IMI mais caro 
da área metropolitana… te-
rá pensado certamente).

Curioso ver municípios 
vizinhos em situações finan-
ceiras complicadas como é o 
caso de Vila Nova de Gaia e 
de Paços de Ferreira (vitimas 
de más heranças de executi-
vos do PSD), decidiram bai-
xar o IMI, e nós por cá deci-
dimos aumentar.

Mas, qual será o verda-
deiro objetivo destas medi-
das, mais uma vez iludir, 
mas desta vez com habilida-
de, ou seja, vamos arranjar 
aqui uma forma de baixar a 

dívida sem precisar de um 
grande esforço. Metemos a 
mão nos bolsos dos pare-
denses, tiramos os poucos 
trocos que ainda lhes so-
bram e no final apresenta-
mo-nos como os verdadei-
ros heróis, pois certamente 
reduziremos alguma coisa 
(não será muito) ao valor da 
dívida, e passaremos a ter 
uma execução orçamental 
mais próxima da realidade.

E a habilidade é ainda 
maior se criarmos a ilusão 
de que a culpa não é nossa, 
pois o IMI vem em carta das 
finanças… temos que dizer 
que a culpa é do Governo 
(não interessa se o governo 
até é do PSD), temos de dizer 
que a culpa é do fim da cláu-
sula de salvaguarda (na 
maioria dos casos o aumen-
to é apenas os 25% denun-
ciado pelo PS), e vamos ha-
bilidosamente iludir os cida-
dãos que nada temos a ver 
com este aumento.

O aumento das receitas 
previsto será um grande fei-
to de Celso, o aumento do 
IMI isso pura e simplesmen-
te é culpa do Governo, estes 
são os argumentos agora 
utilizados pelos elementos 
do PSD, existem alguns que 
até criticam o PS… curiosa-
mente esses que hoje criti-
cam o PS são os mesmos que 
ontem diziam que a estraté-
gia de criticar o aumento do 
IMI era um erro, pois o au-
mento só se ia verificar em 
2016, que andávamos a dar 
tiros nos pés…

Mais uma vez provamos 
que não andávamos a dar ti-
ros nos pés, mais uma vez, 
i n f e l i z m e n t e,  t i ve m o s 
razão.

Os paredenses conti-
nuam a ser prejudicados, o 
concelho parou, a dívida tei-
ma em não reduzir, os em-
préstimos aumentam, os 
fornecedores continuam 
sem receber, mas as habili-
dades e as ilusões essas não 
param.

Desde 2001 o Instituto 
Nacional de Estatística 
tem publicado indica-
dores  da população 

portuguesa em risco de pobreza. E 
desde 2005, esses indicadores podem 
ser lidos e interpretados por grupos 
etários. 

A pobreza é uma realidade pluridi-
mensional com causas várias e res-
ponsáveis políticos localizados, e que 
em parte deriva das estruturas produ-
tivas existentes, dos baixos rendimen-
tos do trabalho e também das (ausen-

Flagelo i – A Pobreza
tes) políticas sociais públicas. Os ren-
dimentos do trabalho são afetados 
pelo desemprego, pelo emprego de 
baixa qualidade, pelo valor do salário 
mínimo nacional, pela precariedade 
do trabalho, da habitação, do sistema 
de saúde, do ensino e educação.

A taxa de risco da pobreza não tem 
parado de subir e atingiu em 2013 os 
19,5 por cento, cerca de dois milhões 
de portugueses. São dados obtidos no 
inquérito do INE às condições de vida 
e rendimentos dos portugueses. Este 
recorde é consequência em grande 
número das políticas dos PEC’S e das 
troikas nacional e estrangeiras. Escal-
pelizemos os dados oficiais.

São considerados pobres poten-
ciais cerca de 40,5 por cento dos de-
sempregados (muitos sem subsídio) e 
mesmo em quem tem trabalho, são 
10,7 por cento. Cerca de 25,6 por cento 

Por
PAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Por
CrISTIANO
rIBEIrO
Médico
cristianoribeiro@gmail.com

Há menos de um ano, 
António Costa ju-
rava a pés juntos 
que iria acumular a 

presidência da Câmara de Lisboa 
com a liderança do PS, mas a cinco 
meses das eleições legislativas, o 
secretário-geral dos socialistas 
viu-se obrigado a renunciar ao 
mandato como autarca.

　 　 　 　Fosse pelas críticas dentro e fo-
ra do seu partido, pelas sondagens 
ou pela derrota colossal do PS na 
Madeira, Costa abandona a câma-
ra (numa clara falta de compro-
misso para com os lisboetas), de-
pois de nas primárias contra Antó-
nio José Seguro ter afirmado que, a 
deixar a câmara, fá-lo-ia somente 
depois da vitória nas legislativas.

　 　 　 　É verdade que a compatibiliza-

Por
jOAQuIm
NEvES
Engenheiro

A Chegar às Eleições…

joaquimneves.progresso@gmail.com

ção das duas funções não foi fácil. 
Se a ideia era que a câmara servis-
se de palco até às legislativas, a 
criação de uma taxa de turismo, o 
aumento das tarifas da água, a 
proibição da circulação na Baixa 
dos automóveis com matrícula 
anterior a 2000, a isenção fiscal ao 
Benfica e, até, um discurso profe-
rido à comunidade chinesa, tudo 
serviu como argumento para o 
combate político contra o líder do 
PS e candidato a primeiro-minis-
tro, e se a saída da câmara era mais 
ou menos óbvia, sendo apenas 
uma questão de timing político, 
esta não foi feita da melhor forma, 
pois Costa não soube controlar os 
acontecimentos, ao não escolher 
um momento mais propício para 
tomar esta decisão.

　 　 　 　Ou seja, ao contrário do que diz 
Ferro Rodrigues, Costa não tomou 
esta decisão por vontade própria. 
Costa foi pressionado a fazê-lo e 
isso está mais do que à vista.

　 　 　 　Tomou uma decisão tardia e 
debaixo da pressão dos aconteci-
mentos, pois quando ganhou as 



15Sexta-feira 10 de Abril de 2015  oprogressodePAREDES

opinião

IMOPAR
MEDIAÇÃO IMOBIOLIÁRIA

LiC. AMi 10050

venda
    arrendamento     
        trespasses
            e avaliações

Edifício Plaza  |  Loja 30  |  4580-001 PArEDEs
Tel/Fax.: 224 067 661  | Telm.: 911 734 328 

geral@imopar.pt  |  www.imopar.pt

PUB

Flagelo i – A Pobreza
das crianças e jovens estão em risco de 
pobreza. E o subsector das mulheres, 
também crescentemente. Os trabalha-
dores com salário idêntico ao salário 
mínimo nacional são já cerca de 13% 
dos trabalhadores. E o salário mínimo 
excedia até há pouco só cerca de 20 eu-
ros/mês o limiar de pobreza. 

Mas a pobreza não resulta só dos 
rendimentos. A atividade redistributi-
va do Estado, ou seja, os apoios sociais, 
contraria a tendência para o empobre-
cimento da população. Mas a realida-
de económica não tem isso em conta. 
O RMI tem sido reduzido, tanto no nú-
mero de beneficiários (e aqui saliente-
se perto de metade são crianças e jo-
vens) como no seu montante, o mes-
mo se passando com os passes sociais 
escolares. O abono de família e o abo-
n o  p r é - n a t a l  d e i x a r a m  d e  s e r 
universais.

A pobreza aumenta e muito. Au-
mentam as cantinas escolares e as 
cantinas das autarquias, aumentam os 
casos de figuras públicas com proble-
mas em assegurar a sua subsistência 
(o caso da atriz popular dos finais do 
século passado é o mais recente), au-
mentam as dificuldades de setores co-
mo os mariscadores no Tejo, obriga-
dos a arriscar a vida para sobreviver. 

Mas para haver pobres tem de haver 
ricos. Cerca de 5 por cento da população 
detém 50 por cento da riqueza. Agrava-se 
o fosso entre pobres e ricos, com os 10 por 
cento mais ricos (em que certamente se 
encontra o autor deste artigo) a ganha-
rem 11,1 vezes mais do que os 10 por cen-
to mais pobres. A desigualdade social 
caminha a par e passo com a pobreza.

Falar da pobreza não é só falar de 
números. É ter a sensibilidade de con-
tra ela poder intervir.

Páscoa alta,  
chumbo na Malta

Terminou no 
passado do-
mingo a qua-
d r a  Pa s c a l , 

que é a festividade mais 
importante para a religião 
cristã.

O “Domingo de Páscoa” 
celebra a Ressurreição de 
Jesus Cristo, sendo a data 
comemorada após a pri-
meira lua cheia que ocorre 
no início da primavera, no 
hemisfério Norte. A data é 
sempre entre os dias 22 de 
Março e 25 de Abril.

Durante os 40 dias que 
precedem a Semana Santa 
e a Páscoa - período co-
nhecido como Quaresma 
- os cristãos dedicam-se à 
penitência para lembrar os 
40 dias passados por Jesus 
no deserto e os sofrimen-
tos que ele suportou na 
cruz. A Semana Santa co-
meça com o Domingo de 
Ramos, que lembra a en-
trada de Jesus em Jerusa-
lém - ocasião em que as 
pessoas cobriam a estrada 
com folhas da palmeira, 
para comemorar sua che-
gada. A Sexta-feira Santa é 
o dia em que os cristãos 
celebram a morte de Jesus 
na cruz. O Domingo de 
Páscoa celebra a Ressur-
reição de Jesus e sua pri-
meira aparição entre seus 
discípulos.

Assim, e para os menos 
esclarecidos em matéria 
cristã, fica esta introdução 
que certamente serviu pa-
ra responder a algumas 
questões ou curiosidades.

Esta quadra ficou tam-
bém marcada por alguns 
acontecimentos políticos, 
que foram conhecidos du-
rante este período.

Tivemos a famosa lista 
de contribuintes VIP, e ain-
da hoje está por esclarecer 
quem pertencia à famosa 
lista, quem a mandou ela-
borar, qual a sua finalidade 
e por fim, quais a respon-
sabilidades e a quem serão 
assacadas as consequên-
cias da mesma. A oposição 
já pediu cabeças, falta ain-
da saber quem será o elo 
mais fraco e dirá adeus an-
tes de terminar a legislatu-
ra. Aceitam-se apostas.

Virando a página, va-
mos às eleições Presiden-
ciais, que são só para 2016 
mas já  estão ao r ubro. 
Quase todos os dias são 
lançados para a praça pú-
blica nomes de candida-
tos a candidato, uns au-
tênticas ressuscitações, 
p o r q u e  q u a n d o  t o d o s 
pensávamos que já esta-
vam politicamente mor-
tos, eis que qualquer co-
mentador ou ilustre mili-
tante partidário lança o 
seu nome.  Parece uma 
competição entre esquer-
da e direita pela proposta 
mais surpreendente. Que 
Deus nos proteja, pois ca-
so contrário até às elei-
ções será como levar uma 
a u t ê n t i c a  c r u z  a o 
calvário.

Já na segunda-feira os 
lisboetas tiveram a notícia 
da renúncia ao mandato 
do seu Presidente da Câ-
mara Municipal, António 

Costa, felicidade de que 
não se podem gabar habi-
tantes de outros conce-
lhos… O único impacto 
desta atitude está no facto 
de o dito Costa abdicar do 
seu vencimento, pois após 
ser eleito Secretário-geral 
Socialista, e logo candida-
to a Primeiro Ministro, os 
lisboetas só o viam no ecrã 
televisivo, percorrendo o 
Pais de lés a lés ou nas re-
dações das rádios e televi-
sões. Agora é que vai ser a 
época alta da caça ao pato, 
perdão ao voto, e já come-
çou bem, ao prometer co-
locar o Estado a substituir-
se aos devedores, pagando 
o Papel Comercial do BES. 
Já agora, como o dinheiro 
para isso será o do nossos 
impostos e uma vez que 
perdoou as taxas ao Benfi-
ca, ajude o meu Sporting a 
equilibrar as contas e o 
Porto a comprar alguns 
passes dos jogadores em-
prestados. Seria uma espé-
c i e  d e  c o e l h i n h o  d a 
Páscoa.

A partir de agora o com-
passo que irá visitar as casas 
será o dos candidatos parti-
dários, mas quem vai carre-
gar a Cruz serão os portu-
gueses. Temos que estar 
atentos, e beijar apenas 
aqueles que sempre foram 
fiéis a Portugal, e que não 
deixaram a conta para ser 
paga por quem veio manter 
as “portas” abertas.

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

eleições no seu partido, toda a 
gente esperava uma reacção ime-
diata, para começar desde logo a 
fazer oposição ao governo. Não o 
fez. E se Seguro era inseguro, co-
mo Costa chegou a dizer, este teria 
que ter mostrado uma atitude di-
ferente do seu antecessor. Mas 
embalado por uma comunicação 
social que desde logo o venerou 
como solução para todos os nos-
sos males, o novo líder socialista 
acreditou que bastava não ser Se-
guro para que a vitória nas legisla-
tivas fosse garantida.

　 　 　 　Mas enganou-se. Não só não é 
infalível, como em pouco tempo 
de liderança já mostrou que con-
segue ser tão inconstante como o 
seu antecessor e já percebeu que 
vai ter muito que “pedalar” se qui-
ser ganhar as eleições legislativas. 
Já para não falar da maioria abso-
luta que timidamente pediu, e que 
nestas circunstâncias parece um 
cenário cada vez menos viável.

　 　 　 　Enfim, já todos percebemos 
que no PS as coisas se fazem única 
e exclusivamente a pensar nos re-
sultados eleitorais, e desta vez fi-
cou claramente demonstrado que 
a estratégia de um homem para 
dois cargos não resultou e quem 

fica a perder claramente é a cidade 
de Lisboa e os lisboetas, pois con-
fiaram num programa a quatro 
anos, que nem a meio chegou.

　 　 　 　E deixando Lisboa para trás, 
Costa prepara-se agora para ser a 
oposição que nunca tinha conse-
guido ser. Falta saber se ainda vai a 
tempo e que discurso irá adoptar, 
pois até agora tem sido um vazio 
de ideias muito grande, com críti-
cas avulsas ao Governo e sem algo 
palpável que permita perceber de 
que forma irá agir caso seja eleito. 
Ou seja, para o PS e para António 
Costa, o que interessa é ganhar as 
eleições e ser poder… depois logo 
se verá.

　 　 　 　Enfim, António Costa podia ter 
continuado na câmara e fazer 
oposição nas horas vagas, mas os 
resultados dessa estratégia estão à 
vista, pois sem uma ideia que real-
mente o distinga e com um pri-
meiro teste eleitoral desastroso na 
Madeira, viu-se na contingência 
de abandonar Lisboa para poder 
agarrar o país.

　 　 　 　No entanto, por incrível que 
pareça, Costa não deixa a câmara 
para preparar as legislativas. Costa 
deixa a câmara para correr atrás 
do prejuízo.
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Equipa de Paredes na final do 
campeonato e da Taça de Portugal
Polo Aquático. 
Os Paredenses 
campeões nacio-
nais, estão apura-
dos para a final 
do campeonato, 
podendo revali-
dar o título.

A equipa sénior da 
S e c ç ã o  d e  P o l o 
Aquático do Pare-

des – Rota dos Móveis vol-
tou às vitórias no campeo-
nato, na primeira volta 
venceu o Clube Fluvial 
Portuense por 9-8 (jogo fo-
ra) e depois venceu em ca-
sa o Sporting por 15-5. 

No último fim-de-se-
mana de março, o Paredes 
venceu fora o Naval Po-
voense por 14-9, jogo da 3.ª 
jornada da Série dos Pri-
meiros da 1.ª divisão, ga-
rantindo assim o apura-
mento para a final. 

Na 2.ª volta o Paredes re-
cebe na Piscina Rota dos 
Móveis, em Recarei, o Clu-
be Fluvial Portuense no dia 
11 de abril pelas 18h00 e no 
dia 25 de abril pelas 15h30 
o Clube Naval Povoense. A 
única deslocação será no 
dia 18 de abril a Alvalade 
para defrontar a equipa 
leonina pelas 19h00 no 
multidesportivo.

Já para a Taça de Portu-
gal o Paredes ia jogar com o 
Coral (Alentejo), que por 
dificuldades financeiras 

Inês Pinto Correia | texto

desistiu da prova, o que 
significa que o Paredes fi-
cou automaticamente 
apurado para a final.

Nas equipas de forma-
ção, os resultados indicam 
evolução desportiva. Os sub 
13 mistos e os sub 15 mascu-
linos garantiram o apura-
mento para a fase dos pri-
meiros da zona norte. As sub 
15 femininas estão a fazer 
um campeonato em cres-
cendo, estando na luta pelo 
2.º lugar. Os sub 19 masculi-
nos encontram-se em pro-
cesso de formação e sendo 

uma equipa muito jovem, 
apenas com 4 jogadores do 
referido escalão, encon-
tram-se em 6.º lugar.

A frequente chamada 
de jogadores do Polo Aquá-
tico de Paredes a estágios 
das seleções regionais e 
nacionais, é uma forma de 
reconhecer a qualidade 
dos mesmos e os resulta-
dos obtidos pelas equipas 
de formação. 

Para quem estiver inte-
ressado em experimentar 
o Polo Aquático, os treinos 
decorrem em Recarei de 2.ª 

a 5.ª das 19h15 às 20h45. 
Em Lordelo à 3.ª e 6.ª das 

19h00 às 20h30. E em Pare-
des à  4.ª  das 16h00 às 

16h45 e ao sábado das 
11h45 às 12h30. 
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SEGURANÇA SOCIAL
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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.
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Nos passados dias 3 e 4 de 
abril o Pavilhão Rota dos Mó-
veis em Paredes recebeu a fi-
nal da Taça de Portugal de Se-
niores Femininos de Voleibol. 
O evento desportivo foi orga-
nizado pela Associação de 
Voleibol do Porto e contou 
com o apoio da autarquia 
paredense. 

Na sexta-feira dia 3 joga-
ram-se as meias-finais, entre 
a Lusófona e o Atlético, saindo 

Paredes recebeu a final da Taça  
de Portugal em Voleibol Feminino
VolEiBol. Porto Volei 
venceu a Taça de 
Portugal frente ao 
Atlético VC por 3-0, no 
Pavilhão Rota dos 
Móveis em Lordelo. 

notasdesportivas
DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite Pro-Nacional
29.ª jornada
Perafita 1 – 1 Paredes
Com o empate o Paredes cai novamente 
abaixo da linha de despromoção, ocupan-
do o penúltimo lugar, com 26 pontos. sér-
gio reis do Perafita marcou o primeiro 
golo da partida e aos 75 minutos ricardo 
Paços marca o golo do empate. o União 
desloca-se ao Aliados de Lordelo dia 12.  

vila meã 1 – 1 Aliados de lordelo 
o Aliados entrou a ganhar com um golo 
aos 2 minutos, por Jorginho. Mica do Vila 
Meã empatou o jogo aos 47 minutos. A 
equipa de Lordelo está agora no 7.º lugar. 

Aliança de Gandra 1 – 0 Grijó
o Gandra venceu com um golo marcado 
por Manuel Luís aos 19 minutos. Está na 
11.ª posição. Joga com o oliveira do Douro 
no próximo domingo. 

rebordosa 1 – 3 varzim
Com a derrota o rebordosa desce para a 
terceira posição da tabela, a dois pontos 
do Valadares Gaia, que está em segundo. 
o próximo jogo é com o s. Pedro da Cova. 

1.ª Divisão - AF Porto – série 2
25.ª jornada
melres 1 – 3 Nun´álvares
Tiago (2) e Nicola marcaram os três golos 
da equipa de recarei, que mantém assim 
a segunda posição com 49 pontos. Joga 
com o Frazão sábado, dia 11. 

Ataense 1 – 2 Baltar
o Baltar ocupa agora a 11.ª posição, com 
28 pontos. os golos da vitória foram mar-
cados por Vasco. A equipa de Baltar rece-
be o Livração este domingo. 

Sobrosa 0 – 2 vila Caiz
o sobrosa está em 7.º lugar, com 39 pon-
tos, a um ponto do 6.º lugar. recebe a 
equipa de Melres dia 12 de abril. 

2.ª Divisão - AF Porto – série 1
25.ª jornada
S. romão 3 – 0 Parada
o Parada deslocou-se à Trofa e sofreu 
uma derrota a zero. Está assim na 15.ª po-
sição com 26 pontos. recebe o Desp. Por-
tugal este domingo. 

Sobreirense 1 – 1 Penamaior
Hugo Alves marcou pelo Penamaior e An-
dré silva pela equipa da sobreira. Esta que 
está em 17.º lugar. recebe o Marechal 
Gomes da Costa dia 12 de abril. 

FUTSAL
A.F. Porto – Divisão de Honra – 19.ª 
jornada 
águas Santas 4 – 4 Os romanos
o Jogo que decorreu no Pavilhão de No-
gueira da Maia acabou com um empate a 
quatro bolas entre as duas equipas. os 
romanos estão em 11.º lugar e jogam ho-
je (sexta-feira 10 de abril) com o Bom Pas-
tor, no Pavilhão da Escola EB 2,3 de 
Paredes. 

Lordelo recebe 
Campeonato 
Nacional de 
Solo Dance

A academia de Patina-
gem Artística da Casa do 
Benfica de Paredes, em 
parceria com a Federação 
de Patinagem de Portu-
gal, irá organizar no Pavi-
lhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, o Campeonato 
Nacional de Solo Dance e 
Pares de Dança em Pati-
nagem Artística. De 5 a 10 
de junho decorre em Pa-
redes a maior prova da 
modalidade. 

O ano passado a aca-
demia de Paredes venceu 
o título de Campeã do 
Mundo de Solo Dance e a 
medalha de Bronze em 
Pares de Dança. E é por 
este motivo que se revela 
de extrema importância 
a organização do Cam-
peonato Nacional para a 
C a s a  d o  B e n f i c a  d e 
Paredes. 

Serão cerca de 30 clu-
bes que estarão presen-
t e s ,  c o m  c e n t e n a s  d e 
atletas para participar 
em cinco dias  de uma 
competição com a magia 
que a patinagem artística 
representa.

este último vencedor por 3-1, 
passando assim à final no dia 
seguinte. No segundo jogo o 
Porto Volei bateu o Boavista 
por 3-0.   O ano passado o títu-

lo foi para a equipa do Colégio 
Nossa Senhora do Rosário. 
Nesta época o Porto Volei 
conquistou pela primeira vez 
o troféu, ao vencer o Atlético 

por 3-0. A equipa do Porto ga-
rantiu a vitória em três sets 
sem resposta: 25-23, 25-13 e 
25-18, frente à equipa de Vila 
Nova de Famalicão. 



18 Sexta-feira 10 de Abril de 2015  oprogressodePAREDES

necrologia

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

AGostinHo De sousA Pinto
Faleceu no dia 4 de abril com 59 anos. Natu-
ral de Paredes e residente em Duas Igrejas, 
Paredes. Era casado com Ana da Silva Gomes 
Pinto e pai de Catarina Filipa, Pedro José e 
Miguel António da Silva Pinto.

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados, e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada a 11 de abril pelas 19 horas na Igreja Paroquial 
de Duas Igrejas, Paredes. 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

ARMinDA DA siLvA MACHADo
Faleceu com 89 anos, no dia 23 de março. 
Natural do Bonfim, concelho do Porto e 
residente em Odivelas. Era viúva de José de 
Almeida. 

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

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

FALECEU

eMíLiA noGueiRA DA siLvA
Faleceu no dia 04 de abril com 89 anos. Na-
tural e residente em Besteiros, Paredes. Era 
viúva de José Moreira Nunes. 

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

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

CARLos GonçALves DA siLvA
Faleceu no dia 7 de abril com 71 anos. Natural 
e residente em Vilela, Paredes. Era casado com 
Maria Augusta Nunes de Oliveira e pai de Ana 
Maria, Francisco e Carlos Manuel Nunes Silva.

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados, e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada a 15 de abril pelas 19 horas na Igreja de S. 
José 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 De LuRDes  
DA Ponto CRistóvão DA siLvA
Faleceu com 85 anos, no dia 13 de março. 
Natural de Monchique e residia no Lar da 
Misericórdia de Paredes. Era casada com 
Humberto Ferreira da Silva. 

AGRADEcIMEnTO
Seu marido e restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o faze-
rem 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

HuGo ALexAnDRe FeRReiRA De sousA
Faleceu no dia 30 de março com 37 anos. 
Natural e residente em Paredes. Era casado 
com Maria Goreti de Carvalho Moreira.

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, 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. Co-
municam que será celebrada missa de 7.º dia pela sua alma, 
sábado, dia 11, pelas 18 horas na igreja paroquial da Madale-
na. Antecipadamente expressam o mais profundo reconheci-
mento a todos quantos os honrem nesta eucaristia. 

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

ALBeRtino MoReiRA MARtins
Faleceu com 75 anos, no dia 27 de março. 
Natural de Besteiros. Residia na Travessa da 
Boavista. Era viúvo de Maria Fernanda Freire 
dos Santos. 

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

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

FALECEU

MARiA RosA MoReiRA De sousA
Faleceu com 77 anos, no dia 23 de março. 
Natural e residente em Cete, concelho de 
Paredes. Era casada com Domingos da Silva 
Ferreira. 

AGRADEcIMEnTO
Seu marido e restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o faze-
rem 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 CânDiDA nunes MACHADo
Faleceu no dia 05 de abril com 85 anos. Natural 
de Besteiros, residiu em Louredo, mas atualmen-
te residia no Lar da Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes. Era solteira.

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, 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
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Aos familiares de todos  
os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

FALECEU

MAnueL RoDRiGues LÁzARA
Faleceu no dia 06 de abril com 84 anos. 
Natural de Lamego, residia na Senhora da 
Hora, Matosinhos. Era casado com Euridi-
ce de Jesus de Sousa Rodrigues, era pai 
e sogro dos sócios gerentes do Centro de 
Enfermagem de Paredes, Enfermeira Maria 

Manuela Sousa Rodrigues Lázaro e Enfermeiro Hermínio 
Francisco Meneses Pinto Alves. 

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhas, genros, netos e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade 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
Esposa: D. Euridice de Jesus de sousa rodrigues
Filha: Eng. isabel Maria sousa rodrigues Lázaro

Genro: Dr. António Manuel ribeiro Pereira
Filha. Enf. Maria Manuela sousa rodrigues Lázaro

Genro: Enf. Hermínio Francisco Meneses Pinto Alves
Netos: Dr. ricardo André Lázaro Alves

Enf. Ana Luísa Lázaro Alves
Ana Catarina Lázaro Pereira

Funerária Teixeira do Couto Filho 
(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

DeLoRes viDente
Trata todos os problemas de saúde, 
negócios, maus-olhados, etc.
Só trabalho para o bem. 

rua Gago Coutinho, nº 32 
Castelões de Cepêda 
(Antiga rua da Estação)

HORÁRIO: 
Das 15h00 às 18h30 segundas terças e quartas
sextas e sábados: por marcação. 
Abertura 27 de Abril de 2015
Contato: 910503444
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Embora muito 
lentamente, 
março pare-
ce ter sido fi-

nalmente o mês de arran-
que das novas candidatu-
ras a apoios comunitários 
para as empresas, no âm-
bito do novo Quadro Co-
munitário de Apoio - Por-
tugal 2020.

Digo muito lentamen-
te,  uma vez que apesar 
dos avisos de candidatura 
terem sido publicados, 
até  ao f inal  da semana 
passada os formulários 
das candidaturas ainda 
não estavam disponíveis.

O mesmo se passa com 
as novas candidaturas de 
apoio à Internacionaliza-
ção. Apesar de a abertura 
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das mesmas ter sido pu-
blicada a 21 de março, até 
ao dia de hoje não foram 
disponibilizados os for-
m u l á r i o s  d a s 
candidaturas.

De  q u a l q u e r  f o r m a , 
como já se sabe a forma 
como funciona é impor-
tante que quem esteja in-
teressado comece desde 
j á  a  p r e p a r a r  a  s u a 
candidatura.

Desde logo dizer que 
quem se quiser candida-
tar terá uma primeira fase 
aberta até ao dia 22 de 
maio. O resultado desta 
primeira fase de candida-
turas será anunciado a 31 
de agosto. Em 2015 abri-
rão duas novas fases de 
candidatura. Uma de 15 

de junho a 18 de setem-
bro, cujo resultado será 
anunciado a  29  de  de -
zembro, e uma terceira 
que estará aberta de 19 de 
outubro até 15 de abril de 
2016 e cujos resultados 
serão publicados a 26 de 
julho de 2016.

Conhecidas que estão 
as datas de candidatura, 
será agora tempo de ana-
lisar os principais aspetos 
deste apoio à internacio-
nalização das empresas. 
Como o próprio nome in-
dica,  esta  candidatura 
admite como investimen-
tos todos aqueles que a 
empresa vai ter para se 
internacionalizar, isto é, 
na procura de novos mer-
cados externos para os 
seus produtos.  O Valor 
mínimo de investimentos 
para apresentar uma can-
didatura é de 25.000,00 
Euros,  e  a  candidatura 
pode ter investimentos 
para um horizonte tem-
poral máximo de 24 me-
ses. O apoio a receber pe-

la realização desses in-
vestimentos é um apoio a 
fundo perdido no valor de 
45% do valor dos investi-
mentos realizados. Esta é 
desde logo a grande alte-
ração face  ao  anter ior 
QREN Internacionaliza-
ção, que previa uma taxa 
d e  c o m p a r t i c i p a ç ã o  a 
f u n d o  p e rd i d o  m a i o r. 
Que no caso da realização 
de feiras internacionais 
chegava aos 75% do valor 
investido. Vamos ver de 
seguida um exemplo prá-
tico para ver como fun-
cionará. Imagine-se uma 
Indústria de Mobiliário 
de Paredes que quer con-
quistar novos clientes in-
ternacionais para os seus 
móveis e para isso ao lon-
go dos próximos 24 meses 
se propõe a fazer os se-
guintes Investimentos: 1 
- A realização de duas fei-
ras de Mobiliário fora do 
país, nas quais irá gastar 
cerca de 50.000,00 Euros, 
divididos por aluguer dos 
espaços na feira, aluguer 

de stands para essas fei-
ras, transporte dos seus 
móveis para essas feiras e 
deslocação e estadia dos 
seus funcionários nessas 
feiras; 2 - Realização de 
Catálogos dos seus pro-
dutos,  nas  l ínguas dos 
m e r c a d o s  e x t e r n o s  a 
abordar- 25.000,00 Euros 
a o  l o n g o  d e s s e s  d o i s 
anos; 3 - Contratação de 
serviços a designers ex-
ternos à empresa para o 
desenvolvimento de no-
vas linhas de mobiliário 
a d a p t a d a s  a o s  n o v o s 
m e r c a d o s  e x t e r n o s  a 
abordar- 5.000,00 Euros; 
4 - Realização de uma no-
va página na internet na 
língua desses novos mer-
cados externos a abordar- 
2.500,00 Euros; 5 - Deslo-
cações e estadias em visi-
tas a potenciais clientes 
nesses novos mercados 
externos a  abordar,  ao 
longo desses dois anos- 
5.000,00 Euros; 6 - Reali-
zação de um estudo de 
mercado do mobiliário 

num desses novos merca-
dos externos a abordar- 
2.500,00 Euros. Esta Can-
didatura apresentaria as-
s i m  u m  t o t a l  d e 
investimento em interna-
cionalização a fazer ao 
longo de 24 meses no va-
lor de 90.000,00 Euros. 
Neste exemplo específico 
o apoio a receber a fundo 
perdido seria de 45% de 
90.000,00 Euros, isto é, 
40.500,00 Euros.

D e  re f e r i r,  q u e  e s t e 
apoio seria recebido ao 
longo dos 24 meses à me-
dida que os investimen-
t o s  f o s s e m  s e n d o 
realizados.

Finalmente, e porque 
estes esforços de interna-
cionalização não se conse-
guem fazer sem as empre-
sas se dotarem de recursos 
humanos capazes, de refe-
rir que a contratação de 
técnicos superiores para 
apoiar a empresa neste seu 
esforço de internacionali-
zação é também comparti-
cipada nos mesmos 45%.

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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