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Cá está a prenda PÁgS.6 e 7

mais desejada dos 
Bombeiros

rebordosa incapaz de parar
tanta felicidade na festa 

do título da Aliança de gandra
futebol. A Aliança de Gandra sagrou-se virtual campeã da Divisão de Elite ao derrotar o Rebordosa AC 

por 3-1. O triunfo foi alcançado no dia 5 de junho, na maior enchente do novo Complexo Desportivo. centrais
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PROJETO EDUCATIVO
O Colégio Casa-Mãe é uma instituição de ensino particular com 27 anos de existência. Sob o lema “mater et magistra”, a "Casa-Mãe" é simultaneamente MÃE no receber e, MESTRA, no ensinar e no preparar para o futuro. Através de um acompanha-
mento individualizado e de métodos pedagógicos inovadores, promove-se um processo de ensino e aprendizagem eficaz e motivador, valorizando o sucesso pessoal e escolar de cada aluno. A promoção da espontaneidade, da criatividade, do espírito 
crítico, da literacia digital, da solidariedade, da multiculturalidade e da consciência ecológica, fazem parte do seu projeto educativo que está na base dos excelentes resultados que os seus alunos têm conseguido nos exames nacionais, colocando o 
Colégio Casa-Mãe entre as melhores escolas do País!

 ENSINO DAS LINGUAS ESTRANGEIRAS
O Colégio contribui para a formação de cidadãos conscientes e preparados para o futuro,
investindo no desenvolvimento de competências transversais como a capacidade de comunicação, o raciocínio crítico, a autonomia, o trabalho de equipa, a literacia matemática e o domínio das línguas estrangeiras. Sendo este último uma prioridade 
incontornável na sociedade atual, o currículo inclui ensino bilingue português-inglês na creche e no pré-escolar, ensino diário de inglês no 1º, 2º e 3º ciclos, com preparação contínua para os Exames de Cambridge. 
 O francês e o alemão são lecionados a partir do 5º ano.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Os princípios de proteção ambiental e o contacto com a Natureza têm um papel de destaque no currículo, nomeadamente através da quinta pedagógica que conta com inúmeros animais, da horta pedagógica, e do bosque pedagógico e da pista de 
arborismo. 

CIDADANIA
Com o Projeto Valores, os alunos têm oportunidade de desenvolver uma consciência cívica e solidária, bem como uma participação ativa na vida comunitária envolvente. 

NOVAS TECNOLOGIAS
Em relação às novas tecnologias, o Colégio Casa-Mãe é um das Microsoft Show Case School portuguesas, estimulando a utilização dos computadores e dos tablets em contexto de sala de aula e em trabalho de projeto.

ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
As opções para atividades extra-curriculares são múltiplas e variadas. Os alunos do Colégio Casa-Mãe podem desenvolver competências linguísticas estrangeiras nos clubes de francês, inglês e de alemão, desenvolver o gosto pelas ciências nos 
clubes de laboratório e de robótica, desenvolver o raciocínio com o xadrez,  praticar desporto, nomeadamente, karaté, capoeira, basquetebol, natação, kin ball, ténis, futsal, beisebol, voleibol ou andebol, desenvolver os seus dotes musicais no coro, no 
piano, na guitarra ou no violino, ou desenvolver a coordenação motora no ballet, na dança jazz e no hip-hop. 

TRANSPORTE 
O Colégio Casa-Mãe localiza-se em Baltar e tem como área de abrangência toda a região do Vale do Sousa. Graças à sua frota de 4 modernos autocarros, o Colégio Casa-Mãe consegue uma maior proximidade com as famílias dos seus alunos.
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editorial/opinião

EDITORIAL

Atirar pedras ao calvário

Sempre que no Telejornal 
escutamos o nome de Pa-
redes logo se nos espetam 

as orelhas na esperança de tal 
nome ouvir pelas melhores 
razões.

É certo que nos telejornais de 
hoje em dia escasseiam as boas 
e saudáveis notícias  e regra ge-
ral o que ouvimos e nos é dado é 
o mal todo que há no Mundo e 
nele existe.

E se o assunto de que se trate, 
não tem mal, em mal há que o 
tornar para mais chamar a 
atenção.

Haja, pelo menos, o bem de 
esperar que da próxima vez há-
de vir uma boa razão.

Foi, pois, nesta esperança 
que ouvi o nome do Calvário de 
Beire num telejornal passado. 
Certamente seria o elogio em 
relação a quem cuida destes úl-
timos dos últimos, destes rejei-
tados de todos. Destes infelizes 
que a maior parte de nós acolhe 
apenas em espírito, metafisica-
mente,como se tal os aproxi-
masse do nosso coração, pois 
fiscamente, como sabemos, os 
queremos bem longe do nosso 
corpo e da nossa vista, porque a 
sua miséria nos mete nojo e nos 
é repelente.

Seria, pois, certamente para 
nos recordar a nossa má cons-
ciência que os jornalistas (que 
terão na sua o mesmo pesado 
lastro que nós) se lembraram, 
enfim, do Calvário de Beire.

Mas não eram boas as razões 
da notícia: De facto o festim 
que chamava a atenção daqueles 
Media,  não era para apelar 
à solidariedade da sociedade pa-

ra com aqueles desgraçados e 
para quem deles, por virtude, 
trata. Não, a notícia era que 
um octogenário, há 60 anos 
dedicado aos tais desgraçados 
que nós rejeitamos, é por todos 
nós (ou por quem nos represen-
ta, o que vai dar ao mesmo) acu-
s a d o  d e  m a u s  t r a t o s ,  d e 
mil e uma tropelias, nomeada-
mente, supremo crime,  que 
o s  m e d i c a v a  s e m  t e r  a s 
habi l i tações  legais  para  o 
efeito...

Como se tudo fosse uma 
questão, asséptica e farisaica, de 
legalidade.

Como se não fosse hábito 
nosso encher-nos a nós pró-
prios de barbituricos e outras 
drogas que tais, para tratar as 
nossas depressões, as nossas 
infelicidades, enfim, o azar todo 

de que julgamos padecer nas 
nossas vidas, porque não as 
comparamos com as daqueles 
infelizes que, é certo, mais há 50 
anos atrás do que agora, só tive-
ram aquele “malfeitor” para os 
tratar.

O Progresso de Paredes, por-
que tem memória, recusa fazer 
parte deste coro de Hienas e 
abutres.

Por isso, a todos aqueles que 
não mexem, nem mexerão, uma 
palha pelos pacientes do Calvá-
rio, invetivo: Atirem a primeira 
pedra. Atirem muitas pedras, 
porque só uma não lapidará o 
sentimento de culpa própria 
que vos inspira o exemplo da-
quele criminoso, cuja entrega ao 
longo de 60 anos, em caso al-
gum, conseguireis semelhar.

Ou fazer esquecer.

Por
vasco
riBeiro
Diretor

vasco
riBeiro

o verão aproxi-
ma-se e, com 
ele, as férias da 

maioria da população. São 
vários os efeitos benéficos do 
calor e do sol, destacando-se 
a produção de vitamina D e 
efeitos na melhoria do hu-
mor, mas não nos engane-
mos, são também vários os 
perigos associados à exposi-
ção solar. 

As queimaduras solares, 
o envelhecimento cutâneo, 
caracterizado pelo acentuar 
de rugas, manchas, fragilida-
de cutânea e principalmente 
o cancro da pele são os prin-
cipais riscos.

Quando falamos em da-
nos causados pelo sol, pensa-
mos logo na praia, no entanto 
o sol brilha não apenas à bei-
ra mar. Assim, a exposição 
solar acontece quando esta-
mos ao ar livre a fazer des-
porto, a passear e também a 
trabalhar. 

Pessoas com antece-
dentes familiares de can-
cro da pele, queimaduras 
solares na infância, expo-
sição prolongada ao sol 
(por motivos de lazer ou 
trabalho), com mais de 50 
sinais no corpo, pele cla-
ra, propensa a queimadu-
ras solares ou mais de 50 
anos de idade, devem ser 
sujeitas a rastreios perió-
dicos a fim de se diagnos-
ticar precocemente can-
cros da pele. 

Todos temos sinais e 
manchas na pele, no entanto, 
devemos examinar a pele re-
gularmente (por exemplo 
uma vez por mês) e procurar, 
nos sinais ou manchas, por 
mudanças de tamanho cor 
e/ou forma, assimetrias, vá-

rias cores, tamanho superior 
a 6mm, pareçam uma ferida, 
que não cicatriza ou provoca 
comichão. 

Uma lesão suspeita deve 
ser sempre vista pelo seu 
médico. 

Devemos, por isso conci-
liar o prazer que o sol nos 
oferece com a nossa saúde.

9 dicas úteis: 
• Procure a sombra e evi-

te exposição solar entre as 11 
e as 17 horas;

• A exposição solar deve 
ser lenta e progressiva, por 
forma a evitar as queimadu-
ras solares;

• Use óculos de sol, cha-
péu e t-shirt para maior 
proteção;

• Aplique protetor solar 
(fator de proteção ≥ 30, de 
preferência 50+) antes da 
exposição e a cada 2 horas. 
Aplique também sempre 
após os banhos de mar ou 
piscina; 

• Beba líquidos com fre-
quência, para hidratar o cor-
po e a pele;

• Tome estas medidas 
mesmo nos dias de nevoeiro. 
A aplicação de protetor solar 
deve ser um hábito diário;

• Recomenda-se a esco-
lha de protetores solares 
contra radiações UVA e UVB;

• Não é aconselhado o 
uso de solários;

• Tome especial cuidado 
com as crianças. Os bebés 
com menos de 6 meses não 
devem ser sujeitos a expo-
sição solar e deve evitar-se 
a exposição direta de crian-
ças com menos de 3 anos. 
Use, de preferência, prote-
tores solares que contêm 
filtros minerais e que sejam 
resistentes à água.

Nos Cuidados de Saúde 
Primários, o Médico de Famí-
lia assume uma posição fun-
damental no rastreio e na 
prevenção dos cancros 
cutâneos. 

O sol é amigo, não faça 
dele o inimigo. Fale com o seu 
Médico em caso de dúvida. 

Por
lisete
aires 
silva

Médica em regime de Internato 
na USF Terras de Souza, Paredes

Proteja-se do sol...
cuide-se pela sua saúde!

   opinião clÍnica  

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 CUNHARUI CUNHA

PUB
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sociedade

No pior dos cenários, se 
o condutor perder to-
dos os pontos, além 

das multas que tem de conti-
nuar a pagar, relativas a cada 

contraordenação, fica sem 
carta de condução e apenas a 
pode obter passados dois 
anos.

 Convém estar atento à 
pontuação e, pelo menos 
nestes primeiros meses, 
haverá algumas surpresas. 

António Orlando | texto

Código. O novo sistema de carta de condução 
por pontos entrou em vigor no passado dia 1 
de junho. A partir de agora, cada condutor co-
meçou com 12 pontos, que serão subtraídos à 
medida que cometer infrações. O novo sistema 
funciona com as cartas atualmente em vigor.

Carta de condução por pontos 
entrou em vigor no dia 1 de Setembro

Um conjunto de social-de-
mocratas de Paredes reuniu-se 
recentemente para analisar a 
situação política do concelho. O 
encontro, alegadamente, es-
pontâneo juntou, além de mili-
tantes, simpatizantes do PSD e 
cidadãos “com vontade de dis-
cutir o estado da democracia, 
d a  p o l í t i c a  e  d a  g e s t ã o 
municipal”.  

Em cima da mesa, apurou o 
Progresso de Paredes, estive-
ram temas da gestão autárqui-
ca, como a atribuição dos subsí-

dios às coletividades desporti-
vas, as diferenças de tratamento 
das freguesias ou a liberdade 
dos eleitos nos órgãos (Executi-
vo e Assembleia) municipais. A 
atuação dos órgãos da seção de 
Paredes, o trabalho político nas 
freguesias e o dossiê da suces-
são do PSD na gestão autárqui-
ca, foram igualmente motivo de 
reparos negativos”, explicaram 
fontes do grupo.

O movimento Pensar Pare-
des e a Democracia (PPD) pre-
tendeu fazer um primeiro ba-

lanço político dos últimos me-
ses e considerou que “é possível 
exercer política com dignidade 
e civismo, sem as manobras co-
mo as que promoveram o afas-
tamento de companheiros ou 
ainda a ascensão meteórica de 
funcionários municipais no 
partido e em concursos. “São 
fragilidades potenciadas pelo 
sistema em vigor e que em nada 
beneficiam a social-democracia 
no concelho. Antes pelo contrá-
rio”, explicou a fonte.  

Ao Progresso de Paredes 

justificaram o encontro “com 
a necessidade de debate inter-
no que aponte soluções de 
progresso” para o concelho de 
Paredes: na Sustentabilidade 
com a Consolidação das ma-
lhas urbanas das freguesias 
onde foi discutida uma nova 
ligação rodoviária às Escolas 
de Paredes ou na Economia 
Social para a promoção da li-
gação das Escolas e as Asso-
ciações do concelho.

O movimento PPD prome-
te que estas e outras questões 

Militantes do PSD lançam movimento 
Pensar Paredes e a Democracia (PPD)

No site da Autoridade Na-
cional de Segurança Rodo-
viária, pode esclarecer a 
maioria das dúvidas mas, 
nada substitui o conheci-
mento do Código da Estra-
da e da legislação em vigor 
em pormenor (sim, a legis-
lação é abundante e nin-
g u é m  p o d e  a l e g a r 
desconhecimento).

A melhor forma para ficar a 
par da situação cadastral é 
realizar o registo no Portal das 
Contraordenações que, atual-
mente ainda dá erros pon-
tuais mas insistindo, conse-

gue chegar ao fim do proces-
so. A conclusão será efetivada 
através do envio para a mora-
da do condutor de uma carta 
com os dados de acesso.

como funciona
Já muito se tem falado da 

forma como funciona esta car-
ta por pontos, em vigor numa 
grande parte dos países euro-
peus há vários anos, mas, re-
sumidamente, por cada infra-
ção prevista na lei será sub-
traída pontuação até ao limite 
de zero pontos. A partir daí, o 
condutor ficará sem carta e 
apenas a pode obter ao fim de 
2 anos. Como a recuperação 
de pontos apenas se dá ao fim 
de três anos sem nenhuma in-
fração, e nunca poderá ultra-
passar os 15 pontos, será difí-
cil a recuperação dos pontos 
perdidos.

Ou seja, no limite, um bom 
condutor, sem infrações dete-
tadas, poderá chegar a 1 de 
junho de 2022 com 15 pontos 
acumulados. No sentido con-
trário, o período para perder a 
totalidade de pontos está ape-
nas dependente do tempo ne-
cessário para o condutor co-
meter as infrações.

Tal como sublinhado pelo 
Secretário de Estado, nos úl-
timos seis anos existiram 6 
milhões de multas e apenas 
35 cartas cassadas. Esta no-
va carta por pontos será 
mais rigorosa e vai exigir 
“ m u i t o  m a i s  d o s 
condutores”.

Tal como já referido, quan-
do ficar sem pontos, perde de 
imediato a carta de condução. 
A partir dos 5 ou 4 pontos será 
obrigado a frequentar uma 
ação de formação de Seguran-
ça Rodoviária. A falta não jus-
tificada implica a cassação do 
título de condução, isto é, fica 
sem carta de condução e terá 
que aguardar dois (2) anos 
para a tirar novamente, su-
portando os respetivos 
custos.

 Se atingir os 3, 2 ou 1 pon-
tos, será obrigado a realizar a 
prova teórica do exame de 
condução. A falta não justifica-
da ou a reprovação na prova 
implica a cassação do título de 
condução, isto é, fica sem car-
ta de condução e terá que 
aguardar dois (2) anos para a 
tirar novamente, suportando 
os respetivos custos. Cuidado 
redobrado na estrada…!

BomBeiros não 
perdem pontos 
garante mai
As alterações ao Código da 

Estrada que preveem que os 
condutores possam perder 
pontos em casos de infração 
afastam deste sistema as for-
ças e serviços de segurança 
em “serviço autorizado”, mas 
não se referem aos conduto-
res de veículos de emergência. 
Por exemplo os bombeiros. O 
Ministério da Administração 
Interna garante, porém, que 
estes profissionais não per-
dem pontos se circularem em 
excesso de velocidade em ca-
s o s  j u s t i f i c a d o s  d e 
emergência.

No que diz respeito às enti-
dades e veículos de socorro, 
como seja o caso das ambu-
lâncias, o regime de exceção 
aplicável é o previsto no artigo 
64.º do Código da Estrada”. Ou 
seja, nestes casos, os conduto-
res podem ser multados, sim, 
mas “em sede de instrução e 
decisão do auto de contraor-
denação que venha a ser le-
vantado, serão tidas em consi-
deração essas mesmas cau-
sas,  atendendo à prova 
produzida”.

“irão continuar a ser analisa-
das e se for caso disso irão 
chegar aos órgãos competen-
tes do PSD para que quem de 
direito interceda a tempo de 
evitar uma catástrofe nas pró-
ximas eleições autárquicas. 
Como dizia Sá Carneiro ́ se nos 

demitirmos da intervenção 
ativa não passaremos de des-
portistas de bancada´, por isso 
sentimos necessidade de lim-
par a casa da política suja para 
Pensar Paredes e a Democra-
cia desta terra”, concluiu a 
fonte. 
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sociedade

Aníbal Ruão acaba de ser 
homenageado, na qua-
lidade de empresário, 

pelo Rotary Club de Paredes. A 
homenagem decorreu no pas-
sado dia 27 de maio, num res-
taurante de Parada de Todeia, 
tal como noticiado pelo Pro-
gresso de Paredes. 

Um dos negócios que geriu 
e dirigiu foi este jornal – O Pro-
gresso de Paredes. Recebeu o 
título jornalístico das mãos do 
pai, adquirido em 7 de Maio de 
1938 ao fundador José Ferreira 
da Rocha e manteve-o na posse 
da família até à edição nº 2736 
de 14 de setembro de 1990. 

Nessa altura, Aníbal Ruão 
vendeu o jornal e uma mercea-
ria a José Maria Ferreira Al-
ves.“Tinha muito trabalho e 
não podia continuar com o jor-
nal. Não tinha tempo e um jor-
nal  dá muito que fazer”, 
relembra. 

Ao rebuscar na memória, 
Aníbal Ruão tem presente que 

fazer um jornal “era um bocado 
difícil e não dava dinheiro. O 
que dava dinheiro era o resto. 
Estava ali a dar cabo da cabeça, 
um jornal dá muitas dores de 
cabeça, mas não tinha lucro, de 
modo que deixei”. 

Aníbal Ruão fez o jornal no 
antes e no depois do 25 de abril 
de 1974. Nos tempos da dita-
dura de Oliveira Salazar, antes 
de pôr o jornal na rua, tinha de 
o levar ao Porto para ser revis-
to pela Censura. “O jornal trazia 
uns cortes. Era um jornal de al-
deia. Os crimes não se podiam 
publicar. Era sobretudo isso 
que vinha cortado com o lápis 
azul. Naquela altura não era 
permitido publicar notícias de 
crimes. Aquilo que hoje em dia 
faz vender os jornais, naquele 
tempo não era permitido”, ex-
p l i c a  c o m  u m a  l u c i d e z 
invejável. 

De resto, no dizer de Aníbal 
Ruão, fazer o jornal não dava 
problemas “desde que não se 
metesse em políticas. De vez 
em quando um ou outro cola-
borador lá vinha com um texto 

mais polémico e eu lá o conven-
cia, por vezes a muito custo, a 
não o publicar”, recorda. 

“O Nini”, apelido pelo qual, 
Anibal Ruão, era carinhosa-
mente tratado, confessa que 
“não tinha grande espirito para 
escrever. Mas tinha bons cola-
boradores”, garante. A impor-
tância do jornal Progresso de 
Paredes era um dado objetivo. 

Por exemplo, se hoje em dia se 
realizam quatro feiras por mês 
na cidade de Paredes ao Pro-
gresso de Paredes de Aníbal 
Ruão se deve.

As feiras em Paredes, anti-
gamente, eram só duas: uma ao 
dia 1 e outra ao dia 18. “Eram 
feiras muito fortes. E eu um dia 
estava reunido com um dos co-
laboradores disse-lhe ́ é pena 

que as feiras em vez de duas 
não serem quatro´. Ele concor-
dou e escreveu um artigo sobre 
isso. Passado pouco tempo foi 
nomeada uma comissão e foi 
assim que as feiras passaram a 
realizar-se quatro vezes por 
mês. Aos dias 1,12, 18 e 24”, diz, 
sem esconder a vaidade. 

Um outro motivo de orgu-
lho tem que ver com as festas 

da então vila de Paredes hoje 
cidade. “Eu dizia cá para comi-
go: que diabo. Penafiel tem fes-
tas, Freamunde tem festas e 
nós aqui em Paredes não te-
mos. Vamos lançar isso. Lança-
mos esse desafio num artigo. 
Foi bem acolhido. Nomeou-se 
uma comissão da qual fiz parte. 
Foi outra das coisas criadas pe-
lo jornal”, conclui orgulhoso. 

António Orlando | texto

tributo. Se hoje em dia se realizam quatro fei-
ras por mês na cidade ao Progresso de Paredes 
de Aníbal Ruão se devem. O mesmo sucede 
com as Festas de Paredes.

Homenageado ex-proprietário  
do Progresso de Paredes, Aníbal Ruão

Aníbal Augusto de Barros 
Ruão nasceu em 1927, há 89 
anos, em Besteiros, Paredes. 
Quando criança, fez o percurso 
escolar normal no concelho, até 
seguir para o Porto, para fazer o 
curso de Comércio. Casou e mo-
rou em Guilhufe, Penafiel, até 
comprar e restaurar a casa on-
de ainda hoje reside no número 
30 da Avenida da República. Foi 
ali que nos recebeu, na sua resi-
dência e na sede dos negócios 
da família. Pai de sete filhos, 

conta que levou uma vida de 
trabalho que nunca lhe deixava 
tempo para gozar a vida junto 
dos rebentos. “Às vezes metia a 
mulher e os filhos na carrinha e 
soltava os meus filhos “na flo-
restal” de Amarante (risos) e 
depois íamos lanchar à Lailai 
(pastelaria) e voltávamos para 
casa. Era o único tempo de pra-
zer sem trabalho”, recorda. Já 
depois de aposentado “tem 
emendado o tempo perdido” 
com viagens pelos três cantos 

do mundo. Só não são quatro 
porque nunca foi à Austrália 
“onde gostava de ir” mas con-
fessa que a idade e as pernas já 
não o permitem. 

Além de ter sido durante vá-
rios anos proprietário do Jornal 
Progresso de Paredes e da Tipo-
grafia de Paredes, Aníbal Ruão, 
foi dono da primeira sapataria 
de Paredes mas também de 
uma mercearia, de uma papela-
ria e de uma tabacaria. Social-
mente contabilizou participa-

ções ativas em diversas institui-
ç õ e s  d o  c o n c e l h o , 
designadamente, a Santa Casa 
da Misericórdia, os Bombeiros 
Voluntários de Paredes e tam-
bém Associações Culturais e de 
Teatro Amador. 

Aos 89 anos é um dos mais 
animados alunos da Universi-
dade Sénior de Paredes. Se mais 
não fosse pelo gosto de dançar. 
“Eles brincam comigo porque 
para dançar já não preciso da 
bengala. Pois não, digo eu. São 

a s  s e n h o r a s ”,  e x c l a m a 
sorrindo.  

“A não ser que o vento e o frio 
não permitam”, todas as noites 
caminha a pé pela cidade. O giro 
tem partida e chegada em casa 

com passagem pelo quartel dos 
bombeiros da cidade.  “Puse-
ram o trânsito num só sentido 
na Avenida da República, foi o 
maior crime que se cometeu na 
cidade. Matou-a”, conclui.

Aníbal Ruão, o empresário folião
perfil

Aníbal Ruão consulta jornal  
feito pelas suas mãos
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A AHBVP evocou, no dia 
4 de junho, o 132º ani-
versário ao desem-

brulhar a mais esperada de 
todas as prendas: uma autoes-
cada, modernamente desig-
nada por Plataforma Elevató-
ria de combate a incêndios 
urbanos. O equipamento que 
veio de Inglaterra está agora a 
sujeitar os voluntários a uma 
intensa formação técnica para 
que, num prazo máximo de 
três semanas, os voluntários 
de Paredes estejam habilita-
dos a utilizar a autoescada ca-
so a emergência de acudir o 
próximo assim o exija…

Progresso de Paredes 
(pp) - mário sousa, que im-
portância tem para si este 
132º aniversário da institui-
ção a que preside?

mário sousa  (ms) - Não 
dou muita importância aos ani-
versários. Dou mais importân-
cia às realizações. Estes 132 
anos são marcantes porque, 
primeiro há 12 anos despacha-
mos daqui um monte de ferro 
velho. Há 12 anos que não te-
mos um meio elevatório, e aqui-
lo que se chamava Castelões de 
Cepeda tem 154 edifícios acima 
dos quatro pisos. Obviamente 
que este equipamento não se 
vai resumir ao território a que 
está confinado a área de inter-
venção dos bombeiros de Pare-

des, mas estará disponível, co-
mo não podia deixar de ser, a 
todo o território do país onde a 
sua deslocação for racional e 
acessível. 

PP - É um investimento 
vosso para  a região? 

ms - Ele é nosso, mas se esti-
ver alguém ao lado a gemer, 
amigo, está no ADN dos bom-
beiros ir ajudar.

José morais (Jm) - Nem é só 
no ADN. Tem a ver com a pró-
pria coordenação institucional 
da Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil. Conhecendo os 
meios existentes e seguindo 
com o principio da subsidiarie-
dade o outro vai acudir. Nós já 
estivemos no papel, durante 12 

anos, que poderíamos ter a ne-
cessidade de ser acudidos. Ago-
ra passamos a estar no papel de 
auxiliar quem precisar. 

pp - há quem diga que este 
tipo de investimento é dema-
siado elevado para estar pa-
rado. será que se justifica um 
investimento destes?

Jm - Cada qual tem o direito 
à sua opinião. A esta Associa-
ção Humanitária compete, ao 
abrigo da lei, a prestação do 
socorro. É responsabilidade 
da sua direção garantir a cria-
ção e manter o corpo de bom-
beiros. Assim, a vertente ope-
racional seja consubstanciada 
com os meios que são necessá-
rios. Compreendemos que 

pelo custo destes meios seja 
impraticável que exista uma 
plataforma elevatória em cada 
corporação. O que é certo é 
que, Paredes e  Penafiel não 
têm um equipamento destes. 
Como isto era uma ambição 
antiga, mas como somos pes-
soas com bom senso não ad-
quirirmos um equipamento 
novo que custa 700 mil euros 
mas sim adquirimos um veí-
culo usado que não compro-
mete minimamente a opera-
cionalidade. Faz aquilo que faz 
um equipamento novo. 

pp- Qual é então o preço 
da vossa autoescada, em se-
gunda mão?

ms - são 160 mil euros, 

com iva recuperável. ficará 
na casa dos 150 mil. 

Jl- Há Associações, porven-
tura essas que dizem que uma 
plataforma é demasiado cara, 
que adquiriram veículos novos 
por valores superiores (aos 700 
mil euros). A coerência é essa.  

pp - a falta de uma autoes-
cada, era a grande lacuna dos 
bombeiros voluntários de 
paredes?

Jm - Eu diria que era a única 
grande lacuna. Nós temos pug-
nado há algum tempo pela re-
novação dos recursos materiais 
e humanos. Dentro da política 
partilhada entre direção e co-
mando o lema é: pouco e bom; 
ou seja, o que entra, entra bom, 

António Orlando | texto

Entrevista. A cara e coroa da mesma moeda. A frase batida assenta que nem uma luva na gestão partilhada que vigora, há 15 anos, na Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes (AHBVP). Eles, as faces da moeda, Mário Sousa, presidente da Direção e José Morais, coman-
dante, assim o fazem transparecer em cada movimento que executam em representação da centenária corporação. Na entrevista solicitada pelo 
Progresso de Paredes a propósito do 132º aniversário da AHBVP, a dupla deu a cara pela Instituição, qual orquestra sinfónica afinada pelo mesmo 
diapasão. O acerto é registado pelo repórter como elogio, sublinhe-se. 

A prenda mais desejada chegou em dia de aniversário dos Bombeiros de ParedesA prenda mais desejada chegou em dia de aniversário dos Bombeiros de Paredes
Auto Escada já fez 

reconhecimento da cidade
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A prenda mais desejada chegou em dia de aniversário dos Bombeiros de Paredes

mas há-de sair sempre algo. Por 
exemplo fizemos uma renova-
ção total da frota de ambulân-
cias. Há medida que entraram 
as ambulâncias novas, as velhas 
foram-se embora. Não ficou cá 
nenhuma. A nível de veículos de 
combate de incêndio é igual. 

pp - Quantas ambulâncias 
é que tem ao serviço da 
população? 

ms - Temos cinco ambulân-
cias de socorro. A frota de trans-
portes de doentes urgentes e 
não urgentes é de 11 veículos. 

Jm – Existe também um in-
vestimento contínuo em duas 
vertentes operacionais, que é a 
formação. Através de uma apos-
ta fortíssima nas diferentes ver-
tentes de proteção e socorro e o 
investimento enormíssimo em 
tudo que é equipamento de 
proteção individual. Todos os 
nossos bombeiros estão equi-
pados sem exceção, num inves-
timento louco. Ao longo dos úl-
timos 15 anos foi ainda feita a 

reestruturação completa de to-
do o quartel que só quem anda 
cá é que sabe o que isto é. 

ms –  O edifício e ampliação 
custou 500 mil euros. A prote-
ção individual, fardamento e a 
remodelação do quartel custa-
ram até hoje 2 milhões de 
euros. 

pp - mas o país não está 
em crise? aonde é que foram 
buscar tanto dinheiro?

ms - Que saibamos não rou-
bamos nada (risos). Temos um 
principio que fazemos uma ges-
tão partilhada e aberta. Quando 
fazemos um plano e orçamento 
ele é sempre partilhado entre o 
que há de contributos da área 
operacional, da área adminis-
trativa e da área financeira. 
Nunca dei um passo maior que 
a perna. 

Jm - A gestão partilhada é 
uma expressão feliz. Nada se faz 
sem um debate aberto entre o 
órgão da administração e o co-
mando. E depois um rigor enor-
me com uma gestão de proximi-
dade e de escala. Não é por 
acaso que esta casa tem a certi-
ficação de transportes de doen-
tes não urgentes, foi a primeira 
do concelho. Quem fizer isto, 

diariamente, consegue obter 
estes resultados. 

PP - Vão-se candidatar a 
fundos comunitários para 
r e m o d e l a r  o s  v o s s o s 
serviços?

ms - Já o fizemos…
Jm - Concorremos com am-

bas as vertentes: aquisição de 
veículos e remodelação de ins-
talações; o veículo que preten-
demos adquirir será um veículo 
complementar à plataforma 
elevatória, um autotanque. Isto 
porque a autoescada tem uma 
grande capacidade de saída de 
água em altura que necessita de 
ser alimentada conveniente-
mente por um autotanque que 
esteja 100% operacional, com 
capacidade, até, pelo menos, 20 
mil litros de água.

ms - Temos também uma 
candidatura para autonomia 
energética. Era interessante 
que fosse contemplada porque 
temos gastos de energia 
brutais. 

PP - Presidente e coman-
dante, são sempre, assim, 
complementares?

ms - Nos bombeiros ou há 
uma cabeça bicéfala que se en-

tende ou acabou. Se ele coman-
dante extravasasse, que não faz, 
as possibilidades da Associa-
ção, eu digo não. E ele aceita is-
so. Se calhar partimos a loiça 
toda, mas a discussão termina 
com um simples: vamos beber 
um copo…

pp - este subsídio que a câ-
mara vos deu, a vós Bombei-
ros de Paredes e restantes 
corporações, em sessão pú-
blica realizada há cerca de 15 
dias, é para ser aplicado em 
quê?

ms - Há que distinguir duas 
coisas: o subsidio ordinário é 
para nos compensar dos prejuí-
zos de andarmos a transportar 
gente de borla. As pessoas não 
têm dinheiro para nos pagar. A 
câmara atribui dinheiro no âm-
bito social e foi esse que recebe-
mos; em relação ao apoio para 
aquisição da autoescada foi um 
apoio extraordinário. A câmara 
deu-nos 25 mil euros em maio. 
Dará outros 25 mil em setem-
bro. Os restantes 100 mil serão 
pagos em duodécimos durante 
2017. 

Jm - No apoio municipal ex-
traordinário a nossa corpora-
ção não é de perto nem de longe 
aquela que no concelho mais 
recebeu... 

ms - Valha a verdade que te-
mos um vereador da proteção 
civil que sabe de números e que 
sabe valorizar a gestão. Esse ho-
mem, sem favores, foi a nossa 
lança em África. 

PP - A dinâmica dos bom-
beiros que existe no concelho 
de paredes é a ideal? 

Jm - Do ponto de vista ope-
racional muito haveria a fazer. 
Os bombeiros são muito adver-
sos à mudança. O coletivo pode-
ria ser trabalhado de outra for-
ma com resultados positivos 
para as populações. Podemos 
falar de agrupamentos opera-
cionais. Ainda há quem discuta 
muito se fazem falta cinco cor-
porações de bombeiros no con-
celho. Se é correto existirem 
seis veículos de desencarcera-
mento no concelho. 

ms - Paris tem nove…

Festa 
de aniversário

As celebrações dos 
132 anos da Associação 
Humanitária dos Bom-
beiros de Paredes, na 
tarde do dia 4 de junho, 
levaram ao imponente 
salão nobre do quartel 
cerca de uma centena de 
convidados entre os 
quais, o presidente da 
Federação distrital de 
bombeiros, José Miran-
da, portador do crachá 
de ouro que atribuíu, a 
José Maria Garcês, 2.º 
comandante dos Bom-
beiros Voluntários de 
Paredes desde 2002 e 
na corporação há mais 
de 35 anos e da Medalha 
de Serviços Distintos 
Grau Ouro da Liga de 
Bombeiros Portugueses 
destinada ao vereador 
com o pelouro da prote-
ção civil, Manuel Fer-
nando Rocha. 

“É uma grande hon-
ra. Ninguém deve traba-
lhar para receber meda-
lhas, mas toda a gente 
gosta de ver o seu traba-
lho reconhecido”, con-
fessou, o vereador, há 
dois anos no pelouro. 
Em data oportuna será 
ainda entregue um cra-
chá de ouro da Liga de 
Bombeiros ao presiden-
te da Câmara Celso Fer-
reira, “pelo apoio dado 

ao setor da proteção ci-
vil”. O autarca não esteve 
presente no aniversário 
por estar em represen-
tação do município na 
argentina em jornadas 
sobre educação. 

Carlos Vítor Martins 
tomou posse como novo 
adjunto de comando da 
corporação.

“O corpo de Bombei-
ros de Paredes está bem 
e recomenda-se. Conta-
mos com 80 elementos 
no quadro ativo, 12 es-
tagiários e 30 infantes e 
cadetes. Em Outubro 
deste ano termina a mi-
nha comissão de serviço 
e é preciso equacionar o 
futuro”, referiu o coman-
dante José Morais.

O presidente da dire-
ção dos Bombeiros, Má-
rio Sousa, realçou que a 
associação humanitária 
“concretizou um sonho” 
com a aquisição da au-
toescada. “Há muito que 
sabíamos que isto era 
uma lacuna. Fomos al-
drabados muitas vezes 
[pelo Governo], mas fo-
mos determinados”, 
disse. 

A festa de aniversá-
rio terminou com um 
jantar de família confe-
cionado na cozinha in-
dustrial do quartel.

A prenda mais desejada chegou em dia de aniversário dos Bombeiros de Paredes
Auto Escada já fez 

reconhecimento da cidade

Mário Sousa e José Morais 
a dupla que gere 
os BV Paredes

Vereador de 
medalha ao peito

2º Comandante com 
cracha de Ouro ao peito
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aBel moreira
Presidente da AHBV Rebordosa

1 - É o apoio possível. Claro que gostaríamos que fosse mais. 
É bem-vindo. É um apoio importantíssimo. Precisávamos 
de mais, mas sabemos que não é possível tudo o que 
queremos.
2 - O destino do dinheiro é para reforçar a tesouraria. Temos 
algumas formações para este ano e próximo, assim como a 
compra de equipamentos de proteção individual. E aí que 
vai ser aplicado o dinheiro. 
3 - Vamos avançar uma candidatura aos fundos comunitá-
rios para a compra de um veículo florestal e também se for 
possível pretendemos que a candidatura seja alargada às 
infraestruturas para modernizarmos o nosso quartel. No-
meadamente criar uma camarata feminina digna desse no-
me. Não temos, também, sala de bombeiros e de formação e 
necessitamos de criar estas infraestruturas para melhorar a 
nossa casa. 

celso moreira
Presidente da AHBV Cête

- É o apoio possível. São verbas em atraso. Deram-nos 50% 
agora e o restante fica para mais tarde. 
- No nosso caso, o dinheiro é para reforço de tesouraria porque 
temos pagamentos pendentes fruto do atraso das verbas da 
câmara. Vamos agora regularizar todas as situações. 
- Em dezembro de 2015 concorremos a fundos comunitários 
para a aquisição de duas viaturas. Uma de Socorro e uma de In-
cêndios no valor aproximado de 195 mil euros, dos quais tere-
mos que suportar a verba de 15 %. Neste momento estamos a 
ponderar concorrer através do mesmo projeto para remoção 
do telhado das instalações desta Associação, uma vez que este 
telhado é em fibrocimento e como tal é altamente prejudicial 
para a saúde de todas as pessoas que nele coabitam. Para esse 
efeito iremos agendar uma reunião com a Câmara no sentido 
de nos dar o apoio financeiro necessário para esta candidatura.

É o espaço exatamente 
necessário. Nós não 
existimos para fazer 

concorrência aos empresários, 
para dar o apoio que seja ne-
cessário. Daí faremos parcerias 
com os associados. A ASEP não 
será nenhuma agência de em-
prego e exigirá muito esforço 
aos órgãos sociais”, justificou, 
Pereira Leite, na abertura de 
portas da sede da Associação 
de Empresas de Paredes 
(ASEP).  

Na ocasião, Jorge Malheiro, 
ex-presidente de Câmara e re-
centemente homenageado 
pela autarquia, foi apresenta-
do como presidente da As-
sembleia Geral da ASEP. “É 
para nós, agradável sentir que 
está connosco, alguém que ao 
longo de muitos anos teve a 
responsabilidade de gerir es-

te concelho. Não digo isto por 
ser simpático. Eu e Jorge Ma-
lheiro tivemos sempre a pos-
sibilidade de confrontar 
ideias e de nos respeitarmos e 
entendemos que a confronta-
ção de ideias não significava o 
desrespeito quer um pelo ou-
tro nem pelo concelho”, disse, 
Pereira Leite, dando as boas 
vindas ao ex-presidente de 
Câmara do CDS. 

Sem se deter, Pereira Leite, 
deixou escapar algum saudo-
sismo. “Penso que à medida 
que os tempos vão passando, 
se calhar alguns exemplos dou-
tras alturas que a administra-
ção pública tinha na adminis-
tração local são recordados 
hoje com alguma saudade”, 
acrescentou.   

 Alexandre Almeida, presi-
dente da Assembleia Geral, e 
Pereira Leite, presidente da di-
reção já eram conhecidos co-
mo os rostos principais da 

ASEP desde o anúncio da sua 
constituição tornado público 
em meados de abril.

“Estamos a entrar em velo-
cidade de cruzeiro. Entrega-
mos ontem [dia 2 de junho] a 

primeira candidatura de apoio 
aos empresários de Paredes no 
programa “Formação Ação” 
com 31 empresas. Estamos a 
estabelecer parceria com enti-
dades. Já somos parceiros da 

Associação Empresarial de 
Portugal (AEP) num programa 
Novo Rumo ao Norte, que é 
uma plataforma de informação 
para os associados. Estamos a 
estabelecer as primeiras con-

dições de funcionamento para 
levar por diante ações de divul-
gação de comércio, serviços, 
hotelaria e indústria de Pare-
des, para ajudar quem está 
com dificuldades e para captar 
novos empresários a investir 
no concelho. Brevemente sur-
girão notícias neste domínio”, 
prometeu, Pereira Leite, ao 
Progresso de Paredes. A ASEP, 
segundo o responsável, conta 
atualmente com cerca de 70 
associados e diz não temer a 
concorrência de outras asso-
ciações que possam surgir. 

“Nós enquanto Associação 
não estamos a pensar nisso. O 
Associativismo prossupõe en-
treajuda. O resto passa ao lado, 
porque se outras houver segu-
ramente que em conjunto fare-
mos melhor. Se há espaço para 
duas associações, eu acho que 
há espaço em Paredes para 
muita gente ajudar”, concluiu o 
presidente da ASEP. 

António Orlando | texto

Empresários. Associação de Empresas de Paredes já tem instalações. O espaço alugado, é uma pequena loja localizada no nº 11 da rua Dr. António 
Mendes Moreira, no edifício Criptos I. A inauguração ocorreu no dia 3 de junho, numa pequena cerimónia que juntou alguns dos associados funda-
dores. Jorge Malheiro foi apresentado como presidente da Assembleia Geral.  

Associação de Empresas de Paredes alugou loja

A Câmara Municipal de 
Paredes entregou os subsí-
dios anuais às corporações 
de bombeiros e às delega-
ções da Cruz Vermelha do 
concelho de Paredes, em 
cerimónia realizada, no dia 
27 de maio, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.

F o r a m  e n t r e g u e s 
158.750 euros às cinco cor-
porações de bombeiros do 
concelho (Baltar, Cête, Lor-
delo, Rebordosa e Paredes), 
31.750 euros a cada uma; e 
7.500 euros (3.750 euros 

cada) às delegações da Cruz 
Vermelha de Vilela e da 
Sobreira.

“Com a entrega destas 
verbas, regularizamos os 
subsídios em atraso a bom-
beiros e Cruz Vermelha de 
Paredes. Isto só é possível 
porque arrumámos a casa, a 
dívida está controlada e a 
situação financeira é muito 
melhor do que em 2011 e 
2012, altura do resgate a 
Portugal”, começou por sa-
lientar o Presidente da Câ-
mara de Paredes, durante a 
cerimónia.  Tal como foi 
acordado, o Município de 
Paredes entrega parcela 

idêntica à agora disponibili-
zada a Bombeiros e Cruz 
Vermelha, em setembro 
próximo, para um valor glo-
bal de 317.500 euros em 
subsídios ordinários no cor-

rente ano de 2016. “Até ao 
final do meu mandato, da-
qui a cerca de 15 meses, ain-
da temos alguns desafios a 
superar em matéria de pro-
teção civil municipal. Os 

melhoramentos em Cête, os 
trabalhos em Rebordosa e a 
ampliação do quartel de 
Lordelo, cujo contrato já es-
tá assinado”, acrescentou 
Celso Ferreira.

“Para estes 15 meses, o 
que posso prometer é que 
tentarei viabilizar novos 
projetos, dentro da nossa 
capacidade financeira”, con-
cluiu o edil.

Município de Paredes 
entregou fatia de  
subsídios a Bombeiros  
e Cruz Vermelha
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A Câmara de Paredes li-
quidou, no último dia 
de maio, uma parcela 

do financiamento dos Clubes 
e Associações Desportivas pa-
ra a corrente época desportiva 
no âmbito dos Contratos de 
Desenvolvimento 
Desportivo. 

“A avaliar pelo impacto, ou 
a falta dele, nestes investi-
mentos nas infraestruturas 
desportivas junto da opinião 
pública, quase que arriscava a 
questionar se vale a pena con-
tinuar a investir”, interrogou 
Celso Ferreira, perante a pla-
teia, onde pontificavam diri-
gentes desportivos e autarcas 
de freguesia mas também 
jornalistas. 

“Não sinto da parte dos clu-
bes o reconhecimento e não 
sinto da opinião pública local 

onde cada investimento foi 
feito”, disse, desafiando os di-
rigentes e autarcas de fregue-
sia “para que os clubes sejam 
os porta-estandartes do in-
vestimento municipal”. 

Celso Ferreira à entrada 
para a sua “última época des-
portiva”, aludindo ao términus 
do mandato deixou, assim, 
bem vincado o seu estado 
d´alma sustentado pelo inves-
timento de 30 milhões de eu-
ros que, disse, o seu executivo 
fez no concelho ao nível das 
infraestruturas desportivas: 
“construímos 21 complexos 
desportivos, procedemos ao 
arrelvamento sintético de seis 
campos de futebol; promo-
veu-se o aumento do número 
de atletas a praticar desporto 
federado, que passou de 300, 
em 2005, para os atuais 3500; 
assim como dos vários inves-
timentos nas infraestruturas 
de cada clube e do início da 

Cidade Desportiva”. “É por is-
so que temos excelentes resul-
tados no futebol sénior, mas 
também na patinagem, no pó-
lo aquático e em tantas outras 
modalidades. É verdade que 
os atletas é que venceram, 
mas foram-lhes criadas as 
condições para vencerem”, 
acrescentou, Celso Ferreira.

Embora o grosso do inves-
timento esteja feito no que diz 
respeito às infraestruturas 

desportivas, o Presidente da 
Câmara de Paredes, reconhe-
ceu que ainda é preciso cons-
truir um pavilhão gimnodes-
portivo na zona oriental do 
concelho e continuar a inves-
tir na Cidade Desportiva. “Há 
clubes como o Cristelo, o Cête, 
o Sobreira ou o Baltar que 
também anseiam por ver me-
lhorados os seus complexos 
desportivos”, reconheceu Cel-
so Ferreira. 

António Orlando | texto

subsídio. Ao entregar o cheque, global, de 80 mil euros o presidente da Câmara deixou um aviso: ou os clubes passam a reconhecer o investimento 
municipal e deixam de ter vergonha dos investimentos, ou a autarquia vai ter de rever os apoios. 

Celso Ferreira dá cheque  
mas quer reconhecimento público

Ao todo são 25 cole-
tividades apoiadas pela 
autarquia âmbito dos 
Contratos de Desenvol-
vimento Desportivo. O 
total do cheque apoio é 
cerca de 80 mil euros, 
mais 10 mil euros que 
em 2015. Na cerimónia 
realizada no salão nobre 
da autarquia foram, pa-
ra já, entregues 34.439 
euros, dos 40 mil previs-
tos, “porque alguns clu-

bes ainda não entrega-
ram os documentos ne-
cessários, 
nomeadamente a decla-
ração de regularização 
junto do fisco e seguran-
ça social. A segunda par-
cela de 40 mil euros será 
entregue em setembro”.

O dinheiro é atribuí-
do às coletividades para 
o pagamento de inscri-
ções, seguros e exames 
médicos dos atletas.

Aquando da entre-
ga do cheque o repre-
sentante do Rebordo-
sa AC, coletividade a 
comemorar os 50 
anos de existência, 
Celso Ferreira ende-
reçou os parabéns ao 
clube, “apesar de não 

ter sido convidado pa-
ra o aniversário”, res-
salvou o autarca. O di-
rigente já com cheque 
na mão, sentando-se 
ao lado do presidente 
do rival de Gandra, 
respondeu: “a festa 
ainda não terminou”. 

Aliados FC Lorde-
lo, Aliança FC Gan-
dra, Altis Clube de 
Paredes ,  Casa do 
Benfica de Paredes, 
Casa do Povo da So-
breira, CCD Sobrosa, 
Clube de Andebol do 
Agrupamento de Es-

colas Daniel Faria, 
Clube de Futebol de 
Vandoma, FC Cête, 
GD Os Mundanos de 
Besteiros, ISC So-
breirense, Rebordo-
sa AC, USC Baltar e 
União Sport Clube de 
Paredes.

Apoio ao 
Desenvolvimento 
Desportivo

Momento

Alguns dos clubes 
subsidiados

Celso Ferreira falando  
aos dirigentes desportivos
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O Beija-mão dos tempos 
modernos

o beija-mão era uma 
tradição de reverên-
cia a personalidades 

eminentes, praticada em vá-
rias culturas desde tempos 
remotos.
Na cultura Portuguesa as suas 
origens são medievais, tendo 
sido um costume da monar-
quia portuguesa em Portugal. 
O beija-mão era uma cerimó-
nia pública em que o monarca 
se colocava em contacto direto 
com o vassalo, o qual, depois 
da devida reverência, podia 
aproveitar a ocasião para soli-
citar alguma mercê, alguma 
benesse . A cerimónia tinha 
grande significado simbólico, 
lembrando o papel paternal e 
protetor do rei, invocava o res-
peito pela monarquia e a sub-
missão dos súbditos. Era gran-
de o fascínio que exercia sobre 
o povo. No tempo de Dom João 
VI havia um protocolo preciso 
a ser seguido: a pessoa aproxi-
mava-se, ajoelhava-se diante 
do rei, e beijava-lhe a mão es-
tendida. Então levantava-se, 
fazia outra genuflexão e retira-
va-se pelo lado direito.
Nos últimos tempos em Pare-
des os nossos (des)governan-
tes decidiram recuperar este 
velho cerimonial. Nas últimas 
semanas assistimos a uma sé-
rie de cerimónias públicas, 
organizadas com toda a pom-
pa e circunstância para a en-
trega de subsídios, à muito 
prometidos e devidos a insti-

tuições de utilidade pública de 
Paredes.
O apoio aos Bombeiros, Cruz 
Vermelhas, Associações e co-
letividades desportivas e de 
utilidade público são uma das 
obrigações da Câmara Munici-
pal, mas como estamos a pou-
co mais de um ano de eleições 
o PSD Paredes e os seus ele-
mentos que (des)governam a 
Câmara Municipal decidiram 
transformar aquilo que devia 
ser uma obrigação da Câmara 
Municipal, num ato de sub-
missão das instituições de 
Paredes. 
Mas a submissão roçou a falta 
de vergonhosa e respeito 
quando o Sr. Presidente de Câ-
mara alertou que “Os clubes 
não podem ter vergonha do 
investimento que a câmara faz 
nos seus complexos desporti-
vos. O município tem sido in-
justiçado junto da opinião pú-
blica e não tem tido o devido 
reconhecimento pelo que tem 
feito no desporto”, sustentou 
“Se a comunidade não está ali-
nhada com o investimento no 
desporto, a câmara tem que 
investir noutras áreas, nomea-
damente na Ação Social”, 
acrescentou o autarca, pedin-
do o envolvimento dos clubes 
na divulgação deste trabalho.
Peço desculpa mas não consi-
go encontrar outro termo para 
classificar estas declarações, a 
falta de vergonha e a tentativa 
de manipular os dirigentes 
destas instituições foi feita de 
forma descarada, ou seja ve-
jam lá se anunciam esta “boa 
nova”, ou então deixam de re-
ceber o dinheirinho, à boa ma-
neira dos senhores medievais. 
Celso Ferreira “pediu” aos diri-

gentes das instituições de Pa-
redes, para irem para as suas 
terras e anunciarem a todos 
esta grande novidade…a Câ-
mara pagou o que nos prome-
teu e nos devia….que tipos 
porreiros, e amigos digam a 
todos os vossos amigos e fami-
liares senão para o ano, não 
r e c e b e m o s  n a d a … . 
Vergonhoso
Sinceramente, não me admi-
raria nada que este mês Celso 
Ferreira e a sua nova estrela 
Rui Moutinho, tivessem a bri-
lhante ideia de dia 23 de Junho 
chamarem todos os funcioná-
rios da Câmara e a comunica-
ção social para assistirem no 
salão nobre da Câmara Muni-
cipal à cerimónia do pagamen-
to do vencimento mensal e do 
subsídio de férias, com o pedi-
do de divulgação deste ato mui 
nobre de pagar o vencimento.
Estou certo que até às eleições 
seremos inundados de noti-
cias como estas, a meia dúzia 
de meses das eleições o PSD 
Paredes tudo fará para iludir 
novamente os Paredenses, ve-
ja-se outro exemplo, as festas a 
cidade de Paredes, nos últi-
mos dois anos tiveram um car-
taz festivo que fez os Pareden-
ses corar de vergonha, este 
ano (as eleições autárquicas 
são para o ano, não se esque-
çam), já possuem um cartaz 
com dignidades, para o ano 
serão certamente muito me-
lhores, mas depois das elei-
ções, se o PSD continuar, já sa-
be, lá vamos nós novamente 
corar de vergonha.
O Poder em Paredes, está a ser 
usado para manter o PSD a to-
do custo na liderança da Câ-
mara Municipal. 

Por
paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

Por
paulo
silva
Professor

o problema essencial do País está 
no Euro, nos constrangimentos 
que a sua adopção inicial e a sua 

viabilização posterior criaram no tecido 
empresarial, nas instituições financeiras, 
na vida de milhões. No País e, digamos, 
em toda a periferia da Europa. Sei que es-
ta tese não é popular, mas é verdadeira.
As dificuldades são conhecidas. O Pro-
duto Interno Bruto não cresce, as con-
tas públicas são deficitárias, a dívida é 

Identificando a causa essencial
insustentável, não há ciclo político re-
dentor da economia. Crescemos pouco, 
muito poucochinho desde o Euro. Os 
bancos apresentam, para além de pro-
blemas de credibilidade e de práticas 
dolosas deploráveis, evidentes dificul-
dades de gestão de recursos próprios 
com o crédito malparado. Há no ar pro-
clamações difusas de sentimento de 
injustiça com as sanções eventuais da 
Europa do Euro. A Europa do Euro exi-
giu políticas de privatização ruinosas, 
nomeadamente no sector energético, 
nos transportes, na construção naval, e 
no sistema financeiro, agora recapitali-
zados com fundos públicos. Esconde-
mos debaixo do tapete a causa maior, o 
responsável máximo, o Euro. 
Há sempre um qualquer Dombrovkis, o 

Por
cristiano
riBeiro
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Com o decorrer da vida, fico 
cada vez mais convencido 
q u e  ex i s te  te m p o  p a ra 

tudo. 
Na política, como em qualquer 

coisa que façamos, vamos indo 
apreendendo que tudo tem o seu 
tempo e  que  tudo vem a  seu 
tempo. 

Quem na politica,  não conse-
gue respeitar esse tempo, é por-

que não é um bom líder ou porque 
chegou a hora de partir.

Se esse político, for exemplar 
na sua gestão, no respeito pelos 
seus eleitores e cumpridor da sua 
palavra, saberá que mais tarde ou 
mais cedo será  reconhecido pelo 
seu Povo.

Certamente não terá necessi-
dade de o exigir. 

Vem tudo isto a propósito do que 
se passou na entrega do “nosso di-
nheiro” aos clubes e associações do 
concelho, onde Celso Ferreira exi-
giu o reconhecimento por parte dos 
clubes e da opinião publica pelo in-
vestimento feito no deporto, sob 
pena de rever esse investimento.

Por
JoaQuim
nEVES
Engenheiro

Reconhecimento? …. É preciso ter direito

joaquimneves.progresso@gmail.com

JoaQuim

Engenheiro

PUB
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Identificando a causa essencial
vice-presidente da Comissão Europeia, 
comissário letão responsável pelo Eu-
ro, que nos impinge as regras, a descon-
fiança, a exclusão, o médio. É o polícia 
de serviço. O roliço letão, ex-primeiro 
ministro de um pequeno País que só 
aderiu ao Euro há dois anos, defende 
agora por exemplo uma taxa sobre os 
combustíveis para financiar a actual 
crise migratória, porque “os preços da 
gasolina registam uma queda históri-
ca», afirmou ao Der Spiegel. Percebe-se 
quão perigosos são os burocratas da 
União Europeia, quando pretendem 
com voz grossa generalizar realidades 
que só estão na sua cabeça. Como a bai-
xa do preço da gasolina em Portugal.
É como se dissessem agora que o fute-
bol podia ser jogado com as mãos e uns 
latagões do Norte da Europa se dispu-
sessem a tudo ganhar, afastado em 
grande parte a sua inépcia em jogar 
com os pés…
Internamemte, temos o coro dos con-
formados, ou dos alheados, ou dos pen-
sadores “notáveis”. Descobriram o cala-
ceirismo lusitano, a preguiça lusitana, a 
culpa dos estivadores, ou dos professo-
res, ou de quem trabalha na Adminis-
tração Pública. São impiedosos na tera-

pêutica, falhando contudo em toda a li-
nha no diagnóstico. Dizem-nos que não 
pudemos exceder as metas do deficite 
que criaram e não explicam porquê. Di-
zem que não podemos recapitalizar 
com recursos públicos a Caixa Geral de 
Depósitos, o banco do Estado, e não ex-
plicam porquê. Dizem que não pode-
mos ter uma companhia aérea de ban-
deira com controlo público e não expli-
cam porquê. 
Marcelo desconfia das previsões eco-
nómicas do Governo, o País desconfia 
do futuro e da cooperação de Marcelo 
com o Governo.  Mas são Juncker, 
Merkel, Lagarde ou Draghi quem man-
da. Passos e Cristas são actores meno-
res de uma peça por outros escrita: a 
submissão a uma linha politica dos in-
teresses da   integração capitalista. Só a 
compreensão de uma dinâmica de rotu-
ra poderá permitir encontrar uma saí-
da pensada e negociada. Enquanto per-
sistirmos ano após ano na eterna ilusão 
de que com exploração, redução de ren-
dimentos e de direitos ou a venda a pa-
tacos de bocados de soberania lá va-
mos, só adiamos o essencial. Mais vale 
acreditar num Euromilhões gigantesco 
para Portugal.

Reconhecimento? …. É preciso ter direito
Será que não era sua obrigação 

agradecer a todas as colectivida-
des pelo trabalho desenvolvido 
em cada freguesia, em nome de 
todos nós?

Será que não teria que agrade-
cer a todos os dirigentes, que nada 
ganham, pela dedicação aos nos-
s o s  j o v e n s  e  à s  n o s s a s 
coletividades?

Se calhar sim…. até pelo cargo 
que ocupa, pois nunca é demais 
agradecer quem muito dá e pouco 
recebe….mas se calhar sou eu que 
estou errado de pensar assim. 

Procura-se sempre a  “meda-
lha”, porquê?

Enfim….

Necessitam assim tanto dessa 
“medalha”?

Por mim, poderá recebe-la a 
qualquer hora. Bastará para isso 
frequentar o lindo parque da cida-
de de Paredes e fazer um rico pi-
quenique na sua maravilhosa 
relva.

Será uma rica Medalha ….. de-
pois disso se conseguir, consegui-
rá perceber a falta de reconheci-
mento do  “ ingrato povo de Pare-
des” (como disse alguém que lhe é 
próximo) na sua excelência….

É que parece relva, mas se sentar 
em cima dela, acho que conseguirá 
perceber que debaixo dela existem 
picos, que aleijam e muito… 

O Sol de Junho
madruga muito…

Previsivelmente esta 
época do ano será 
caracterizada por 

uma certa acalmia em ter-
mos políticos. As próximas 
eleições, que são as autár-
quicas, só se realizam no 
último trimestre de 2017, o 
que ainda vem longe.
Este é um período para pro-
messas e subsídios. As tra-
dicionais festas dos Santos 
Populares a animam a mal-
ta  e  fazem esquecer  as 
agruras da vida, amolecen-
do o espírito e recarregan-
do baterias para os próxi-
mos combates.
A nível nacional, a “gerin-
gonça”; lá vai funcionando, 
com vacas a voarem, os 
problemas das contas pú-
blicas a serem contorna-
dos, com um grande jogo de 
cintura e com uma capaci-
dade argumentativa que 
me tem surpreendido. Apa-
rentemente tem resultado, 
pois até os parceiros euro-
peus, na gíria, “os donos da 
massa”, tem reagido de uma 
forma condescendente, 
permitindo ao nosso Pri-
meiro-ministro, ir andando 
com um sorriso nos lábios e 
com o espírito ocupado 
com aquela máxima, que se 
tornou célebre, “deixei-me 
sonhar”.
O Senhor Presidente da Re-
pública, também aparente-
mente, parece satisfeito 
com o rumo que as coisas 
levam, tal é o ritmo frenéti-
c o  d e  v i a g e n s  a q u é m  e 
além-fronteiras, dos afec-
tos que distribui por onde 
passa, o que tem feito o re-
galo da nossa comunicação 
social. Mantém uma sur-
preendente disponibilida-
de, que já era do conheci-

mento de todos nós, para 
tecer comentários a tudo o 
que nos rodeia, parece ain-
da em clima de campanha 
eleitoral, abrilhantando 
com a sua presença tudo o 
que é acontecimento e ba-
nhos de multidão, com sel-
fies a rodos, colocando a 
sua segurança pessoal ver-
dadeiramente à beira de 
um ataque de nervos. Mas o 
Povo é sereno! 
A cereja no topo do bolo, 
sendo tempo delas, seria a 
nossa seleção nacional, co-
mandada pelo melhor joga-
dor de todos os tempos, 
Ronaldo, fazer figura no 
Europeu 2016. Caso Portu-
gal seja campeão, estou 
convencido que a euforia 
será tal que até os DDE (Do-
nos Da Europa), esquece-
riam a multa que nos que-
rem aplicar por não termos 
respeitado o limite do defi-
cit das contas publicas…
Esse perdão seria uma es-
pécie de prémio de vitória e 
o Governo teria mais uns 
tempos de estado de graça, 
antes da desgraça que mui-
tos anunciam como certa. 
Estou até convencido que 
perante tamanho feito, Cel-
so Ferreira não deixaria de 
abrir um concurso para ad-
quirir uma obra de arte alu-
siva ao desempenho da 
nossa Selecção, quiçá de 
Cristiano Ronaldo, versão 

reforçada da que existe no 
Funchal, a qual não deixa-
ria de atrair muitas turis-
tas, e turistas já que tam-
bém os há que gostam do 
género e não se pode des-
criminar, sob pena de pro-
vo c a r  e s g a n i ç a m e n t o s 
alheios…
Talvez tivéssemos até as 
tais famosas e anunciadas 
“paletes de turistas” a de-
sembarcar em Paredes pa-
ra ver o nosso circuito de 
arte pública.

A ressaca não será fácil. Se-
tembro trará manifesta-
ções e contestação social, a 
implementação das 35 ho-
ras, o fecho da abertura de 
novas turmas nos colégios 
privados, e as contra mani-
festações promovidas pelo 
incontornável Mário No-
gueira, de apoio e até de in-
centivo a novas medidas.
Mas por agora vamos des-
frutando do Sol,  que faz 
bem à saúde, desde que se 
use protetor, e nos aquece a 
alma. E do Futebol, que faz 
bem as cervejeiras, aconse-
lhando-se aqui cuidado 
com os exageros e com o fí-
gado, e com um pouco de 
sorte ainda nos dará algu-
mas alegarias, ou não, co-
m o  m a n d a  a  i n f e l i z 
tradição.
A festa, essa será sempre 
bonita. Porreiro pá!

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário
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Depois de já ter festeja-
do na jornada ante-
rior, em Barrosas, a 

inédita  subida ao Nacional de 
Séniores, os pupilos de Mário 
Rocha fizeram a festa em casa 
com o triunfo diante do rival. 
Pior que ter perdido, o Rebor-
dosa caiu para o 3º lugar da 
geral por troca com o Valada-
res que ganhou em casa, 1/0, 

ao Perafita.  Um ponto separa 
as duas equipas. A uma jorna-
da do fim do campeonato o 
Rebordosa, para reconquistar 
o segundo lugar que dá direito 
à subida, tem que ganhar ao 
Aliados de Lordelo e esperar 
que o Valadares tropece em 
Barrosas.

No jogo de Gandra, desta-
que para Jorginho, que abriu e 
fechou o mercador ao trans-
formar duas grandes penali-
dades a favor do Aliança. O 

Rebordosa que esteve empa-
tado a um golo, teve várias 
oportunidades para desfazer 
o 1-1, acabando, no entanto, 
por vir ao de cima a velha má-
xima do futebol de “quem não 
marca…sofre”.

Contas por alto, a direção 
do Aliança de Gandra fala em 
cerca de 1200 pagantes, mas 
há quem jure que no complexo 
de Gandra estiveram mais de 2 
mil espetadores. Na hora em 
que o árbitro João Pereira dava 

ordem para começar o jo-
go, cá fora do estádio 
filas de adeptos, 
sobretudo do 
Rebordosa, ca-
minhavam a passo 
de caracol em direção à bilhe-
teira e às portas de acesso ao 
recinto desportivo. 

Num duelo de emoções 
fortes, o Aliança de Gandra 
fez jus ao estatuto de líder e 
aos 25 minutos de jogo 
chegou ao primeiro golo, 

António Orlando | texto

futebol. A Aliança de Gandra sagrou-se virtual campeã da Divisão de Elite ao derrotar o Rebordosa AC 
por 3-1. O triunfo foi alcançado no dia 5 de junho, na maior enchente do novo Complexo Desportivo

rebordosa incapaz de parar tanta felicidade na festa do título da Aliança de gandra

ordem para começar o jo-
go, cá fora do estádio 
filas de adeptos, 
sobretudo do 
Rebordosa, ca-
minhavam a passo 
de caracol em direção à bilhe-
teira e às portas de acesso ao 
recinto desportivo. 

Num duelo de emoções 
fortes, o Aliança de Gandra 
fez jus ao estatuto de líder e 
aos 25 minutos de jogo 
chegou ao primeiro golo, 

 A Aliança de Gandra sagrou-se virtual campeã da Divisão de Elite ao derrotar o Rebordosa AC 
por 3-1. O triunfo foi alcançado no dia 5 de junho, na maior enchente do novo Complexo Desportivo
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rebordosa incapaz de parar tanta felicidade na festa do título da Aliança de gandra

de penalty, por intermédio de 
Jorginho. 15 minutos depois, 
aos 40, Ricardo Teixeira, apro-
veitando uma falha de marca-
ção no coração da área encos-

tou para o fundo das redes do 
desamparado Rica. 

Ao intervalo, a igualdade 
espelhava o equilíbrio do jogo 
com ambas as formações a 
procurar o golo. 

Na segunda parte, o Rebor-
dosa entrou mais forte reme-
tendo e equipa de Granda para 
o último terço do campo sem 
que esta conseguisse sacudir a 
pressão. Nesses 15 minutos 
iniciais da 2ª parte, de autenti-
co sufoco, o Rebordosa pode-
ria ter feito a remontada, mas 
alguma infelicidade conjuga-
da com o afinco dos atletas de 
Gandra impediram a revira-
volta. Aliás, nesse período de 
maior pressão, os jogadores 
de Gandra defenderam a sua 
baliza como puderam sem re-
ceio de dar o corpo à bola. 

 A sorte acabaria por pre-
miar os líderes do campeona-
to, Zé Alberto, de cabeça na se-
quência de um canto, abriu ala 
à festa vermelha corporizada 
pelas centenas de adeptos da 
equipa da casa. A festa foi ao 
rubro, quando já em tempos 
de desconto, aos 92 minutos, 
um novo penalty deu a Jorgi-
nho o seu 32 º golo no campeo-
nato, o segundo na conta pes-
soal no jogo do título. 

mÁrio 
rocha
Treinador do Gandra

Toda a estrutura está de 
parabéns. Nós não está-
vamos a fazer bluff quan-
do dizíamos que o objeti-
vo era a Taça de Portugal. 
Era mesmo assim. Claro 
que com as vitórias o clu-
be foi-se unindo e ao lon-
go do campeonato fomos 
claramente a melhor 
equipa da prova. Pratica-
mos o melhor futebol. 
Temos menos golos so-
fridos, menos derrotas, 
mais golos marcados e 
melhor marcador, é 
sinónimo de qualidade. 
É uma felicidade enorme 
que vai em mim. Queria 
atribuir esta vitoria à ci-
dade e dar os parabéns 
quer ao Valadares quer 
ao Rebordosa que foram 
dois opositores fortíssi-
mos que nos obrigaram a 
trabalhar no limite dan-
do um sabor especial a 
esta conquista. Hoje 
houve muita ansiedade 
fruto da rivalidade sadia 
entre os dois clubes. Es-
teve aqui uma moldura 
humana fantástica. Ten-
tei tudo por tudo para re-
tirar pressão aos jogado-
res, sobretudo aos mais 
jovens, mas foi difícil. Jul-
go que ao longo dos 90 
minutos fomos a melhor 
equipa em campo.  Não 
sei se vou continuar. Os 
meus filhos estão a cres-
cer e o pai nem sempre 
está por perto.  Preciso 
de tempo para a minha 
família.

calica
Treinador
do Rebordosa

Foi um jogo muito dispu-
tado e foi decidido em 
pormenores de bola pa-
rada. Depois do equilí-
brio inicial, na segunda 
parte, entramos melhor e 
podíamos ter passado 
para a frente do marca-
dor. Tivemos oportunida-
de para isso mas não con-
seguimos. Depois num 
canto o Gandra fez o 2/1. 
A partir daí controlou o 
jogo. Estamos tristes. Não 
era aquilo que pretendía-
mos. Há que levantar a 
moral dos jogadores. 
Acredito muito que ainda 
é possível recuperar o 2º 
lugar e a subida. Temos 
visto muitas surpresas no 
futebol.

mini entrevista

rui pinto
Presidente do Aliança de Gandra

progresso paredes (pp) - não lhe 
vou perguntar se está feliz, pergun-
to-lhe antes, se era isto que tinha 
perspetivado?
rui pinto (rp) - Nunca pensamos em 
subir. O plantel foi fantástico e possi-
bilitou um feito único. 

pp - na sua opinião qual foi o segre-
do para a subida?
rp - A união do plantel. Foi esse segre-
do, para esta caminhada. Se não fosse-
mos unidos como fomos nunca tería-
mos alcançado isto. 

pp - agora é festa, e qual é o premio 
que vai dar ao plantel pela subida 
ao nacional?
rp - É isto não vê a festa? Vamos ver o 
que é que se pode arranjar. 

pp - o treinador mário rocha diz 
que não sabe se vai continuar?
rp - Eu tenho um contrato vitalício 
com ele (risos). Ele vai continuar en-
quanto eu estiver aqui. 

pp - na próxima época, no nacio-
nal, qual vai ser o papel do aliança 
de gandra?
rp - Vamos tentar ir o mais longe o 
possível na Taça de Portugal. Não te-
mos pretensão de a ganhar, mas ir o 
mais longe possível. No campeonato 
nacional de séniores vamos procurar 
fazer uma equipa para estabilizar o 
clube no meio da tabela classificativa. 

pp - e há apoios para isso? 
rp - Sim, como pode ver na publicida-
de instalada no estádio, há muitos in-
dustriais a apoiar o clube. A Câmara e 
a Junta também. Há cada vez mais 
adeptos. Não há problema.

portista rui 
Barros assistiu, 
dividido, ao jogo 
do título 

Uma das figuras presentes no meio da 
multidão que assistiu ao Aliança de Gandra- 
Rebordosa AC foi Rui Barros. O atual treina-
dor adjunto do FC Porto era um homem 
dividido. 

Foi com a camisola do RAC que Rui Barros 
começou a despertar a cobiça do FC do Porto 
que mais tarde o guindou ao estrelato mun-
dial. Lógico seria que Rui Barros apoiasse a 
equipa da terra onde jogou, embora a sua ori-
gem seja Lordelo. Porém o treinador portista 
vive em Gandra. Mas isso chegaria para uma 
traição ao clube que representou, perguntará 
o adepto do futebol. Talvez, dirão uns. É muito 
pouco, dirão outros. Pois, mas se a isso se jun-
tar o fato de um dos jogadores que se sagrou 
campeão, do Gandra, ser seu filho? Ricardo 
Barros. Aí é que a coisa se complica. 

“Tenho um filho que joga em Gandra, vivo 
em Gandra, gosto do Rebordosa porque tam-
bém joguei lá. Infelizmente só pode subir um, 
neste caso o Gandra que foi campeão. Mas o 
Rebordosa ainda pode ter uma palavra a dizer 
neste campeonato. Falta uma jornada. Espero 
que o Rebordosa também suba”, justificou Rui 
Barros, no seu estilo humilde, ao Progresso de 
Paredes 

Apesar de habituado à alta roda do futebol, 
Rui Barros não esconde que gosta de saber 
como evolui o futebol da sua região. 

“Em primeiro lugar quero dar os parabéns 
ao Rebordosa pelos 50 anos. Gostava que o 
Clube subisse. Que jogasse num campeonato 
superior. Mas isto não está fácil. O futebol e o 
desporto não estão fáceis para ninguém e o 
importante é que se aposte nas camadas jo-
vens e o Rebordosa consiga chegar ao lugar 
que merece. Vesti aquela camisola com 14/15 
anos, passei lá bons momentos e tenho lá a 
minha família. Vivo quase em Rebordosa. 
Nasci em Lordelo também joguei no Aliados. 
Quando vejo clubes da minha região subirem 
de divisão fico muito satisfeito”, concluiu.
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Divisão de Elite 

campeonato distrital da afp

Resultados
Baião .....................................................1 Pedrouços ........................................0
Padroense ..........................................1 Oliv. Douro ........................................3
Paredes ................................................1 FC Vilarinho .....................................2
Lixa ........................................................1 Candal ................................................1
Vila Meã ...............................................4 Serzedo ..............................................1
SC Rio Tinto .......................................2 Leça .....................................................1
Valadares Gaia ..................................1 Perafita ..............................................0
Aliados Lordelo ................................1 Barrosas ............................................0
Aliança de Gandra ...........................3 Rebordosa ........................................1
AD Grijó ...............................................3 S. Pedro da Cova .............................0

Classificação
1º Aliança de Gandra ..............................................................................................86
2º Valadares Gaia .....................................................................................................78
3º Rebordosa .............................................................................................................77
4º Paredes ...................................................................................................................63
5º SC Rio Tinto ...........................................................................................................56
6º Lordelo....................................................................................................................55
7º Oliv. Douro .............................................................................................................50
8º Vila Meã ..................................................................................................................49
9º Lixa ...........................................................................................................................48
10º AD Grijó ................................................................................................................47
11º Pedrouços ...........................................................................................................44
12º Leça........................................................................................................................41
13º FC Vilarinho .......................................................................................................41
14º Barrosas ..............................................................................................................40
15º Baião .....................................................................................................................40
16º Padroense ...........................................................................................................40
17º S. Pedro da Cova ................................................................................................37
18º  Candal ..................................................................................................................34
19º  Perafita ................................................................................................................32
20º  Serzedo................................................................................................................32

    prÓXima Jornada

Juvenal Brandão
Treinador do 
Aliados F.C. Lordelo

Vencemos o 
último jogo 
em casa como 
queríamos e já 
atingimos al-

guns objetivos. Fomos muito 
bons na primeira parte mas 
não finalizamos e só marca-
mos na segunda parte. 
O último jogo é como todos 
os outros: para ganhar e dei-
xar uma imagem de futebol 
ofensivo com golos. Não nos 
interessa o nome do adversá-
rio nem o campo. Mas sabe-
mos que para os adeptos este 
jogo, por ser um dérbi, é sem-
pre especial. Procuraremos 
dar-lhes essa alegria. A época 
foi muito positiva.

eurico couto
Treinador da 
União Paredes

Estamos na 
reta final. Há 
algum cansaço 
e relaxamento 
natural. Isso 

pode ajudar a explicar os re-
sultados menos bons embora 
em todos os jogos temos sido 
superiores. Foi o que aconte-
ceu com o Vilarinho. Comete-
mos dois erros em que assis-
timos o adversário para fazer 
golo. A acontecerem erros 
destes que aconteçam agora. 
Estamos à espera que termi-
ne o campeonato. O último jo-
go é para os jogadores despe-
direm-se de um campeonato 
que foi brilhante para o U. 
Paredes.

sala de imprensa

Oliv. Douro - Baião
FC Vilarinho - Padroense
Candal - Paredes
Serzedo - Lixa
Leça - Vila Meã

Perafita - SC Rio Tinto
Barrosas - Valadares Gaia
Rebordosa - Aliados Lordelo
S. Pedro da Cova - Aliança de Gandra
Pedrouços - AD Grijó

Carlos Pereira do Team 
Marcarp disputou no fim de 
semana de 21 e 22 de maio a 
primeira 1ª Prova do Cam-
peonato Nacional de Super-
bike. O piloto de Baltar, Pare-
des teve de enfrentar muitas 
adversidades nesta prova, o 
que condicionou as suas 
aspirações.

No primeiro dia de com-
petição, as condições clima-
téricas adversas impediram 
o piloto de realizar a primei-
r a  s e s s ã o  d e  t r e i n o s 
cronometrados.

No domingo já sem chuva 
mas com a pista e o tempo 
em condições muito difíceis 
e imprevisíveis dificultaram 
ao piloto conseguir o setup 
ideal para a corrida.

Chegado o ponto alto das 

corridas de domingo, Carlos 
Pereira fez um bom arran-
que colando-se a um grupo 
que disputava a 7ª posição, 
no entanto uma saída de pis-
ta impediu-o de continuar a 
disputa. Apesar disso, Car-
los Pereira encetou uma 
grande recuperação redu-
zindo os seus tempos volta 
após volta, mas uma forte 
chuva pôs termo à corrida a 
quatro voltas do fim.

Com todos estes condi-
cionantes, Carlos Pereira 
terminou a corrida na 9ª 
posição.

Segundo declarações do 
piloto de Baltar, “o impor-
tante foi terminar a corrida e 
sentir que o ritmo estava a 
crescer”, dando ao piloto 
“mais confiança” na sua “no-
va moto” e fazendo prever 
uma melhor prestação na 
próxima corrida.

Miguel Araújo | texto

Início atribulado do Nacional 
de Superbike prejudica 
piloto de Baltar

fo
to

: H
EL

LO
FO

TO

wA APD Paredes de-
frontou, nos dias 28 e 29 de 
maio, os CD Os Especiais, 
numa dupla jornada que 
encerrou o campeonato 
nacional de basquetebol 
em cadeira de rodas.

No primeiro jogo da du-
pla jornada a equipa anfitriã, 
a APD Paredes,  arrecadou 

uma expressiva vitória por 
uma diferença de 30 pontos. 
Resultado final: 48-18;

O segundo jogo voltou a 
ser completamente domi-
nado pela equipa APD Pa-
redes. Como no primeiro 
jogo, o treinador da equipa 
de Paredes, o treinador Do-
mingos Marinho, aprovei-

tou para dar minutos aos 
jogadores menos utiliza-
dos durante o resto da épo-
ca. Desta forma, APD Pare-

d e s  f e c h o u  a  é p o c a 
2015/16 com mais uma 
vitória expressiva, neste 
caso, por 52-11.

Basquetebol da APD 
Paredes termina época 
com dupla vitoria
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André Mouta ficou em se-
gundo lugar na quinta etapa 
do Campeonato Nacional de 
Enduro, classe Open, realiza-
da em Souselas, no distrito de 
Coimbra. A vitória foi para 
João Vivas. 

Com meia centena de qui-
lómetros por volta desenha-
dos pela organização, as tem-
peraturas mais de acordo 
com a altura do ano que se vi-
ve acompanharam os pilotos 
que assim esqueceram três 
provas consecutivas onde fo-
ram sempre acompanhados 
pela chuva.

André Mouta, o jovem pi-
loto de Lordelo apresentou-
se em competição algo debili-
tado, com gripe, mas não obs-
tante conseguiu manter-se 
no grupo dos mais rápidos. 
F i c o u  a  2 m 4 0 . 4 3 s  d o 
vencedor. 

“Consegui um segundo lu-
gar na classe OPEN, onde fi-
quei bastante satisfeito. Ago-
ra é tempo de recuperar da 

gripe e de um dedo mal trata-
do para estar na máxima for-
ma em Águeda”, disse espe-
rançado André Mouta. 

A próxima prova do cam-
peonato nacional de Enduro 
está marcada para 10 de ju-
lho em Águeda. 

Piloto de Lordelo subiu ao 
pódio no Enduro de Souselas

O Bicampeão Nacio-
nal, o Paredes Polo Aquá-
tico, garantiu, no dia 4 de 
junho, mais uma presen-
ça na final do Campeona-
t o  Na c i o n a l  d e  Po l o 
Aquático. Os paredenses 
bateram o CDUP por 13-
9, na piscina da Senhora 
da Hora, em Matosinhos, 
e vão agora jogar a Final 
c o n t r a  o  F l u v i a l 
Portuense. 

A Final, este ano, é dis-
putada à maior de cinco e 
não à maior de três, como 
aconteceu nas últimas 
duas edições ganhas pela 
equipa de Paredes. Ou se-
ja é campeão a equipa 
que conseguir três vitó-
r ias  nos  c inco jogos 
previstos. 

O primeiro jogo do 
play-off final será no dia 
18 de Junho.

FICHA DE JOGO:
CDUP 9 - Paredes 13
Marcadores: 
CDUP - Joaquim Sou-

sa 1; Nuno Alexandre 1; 
Ricardo Ferreira 1; Filipe 
Monteiro 1;Pedro Pereira 
2; Diogo Sousa 3. 

Paredes - Nuno Bran-
co 1; Tiago Costa 3; Ricar-
do Sousa 2; Manuel Au-
gusto 2; Salvador Lopes 3; 
Ricardo Teixeira 2.

Polo Aquático 
de Paredes tenta o tri 
campeonato

Um motociclista ficou fe-
rido com alguma gravidade 
ao colidir com uma viatura 
ligeira na rua Padre Augusto 
Correia, em Mouriz, Paredes. 
O acidente ocorreu ao final 
da manhã do dia 2 de junho.

O motard circulava no 
sentido Paços de Ferreira

-Paredes e à passagem do 
cruzamento para o lugar de 
Agrela, embateu na parte la-
teral de um Audi que, circu-
lando em sentido contrário, 
acabara de atravessar a es-
trada para entrar no acesso 
ao lugar. Uma testemunha 
indicou ao Progresso de Pa-

redes que a vítima, “um jo-
vem na casa dos vinte e pou-
cos anos”, voou vários me-
tros caindo desamparado na 
via, embora sublinhasse que, 
“a moto não vinha com gran-
de velocidade. O rapaz ainda 
se arrastou para a berma e 
deitou-se no chão”, precisou 

a fonte.  O jovem com queixas 
sobretudo ao nível dos mem-
bros inferiores foi imobiliza-
do pelos socorristas e levado 
pelos bombeiros de Paredes 
para o Hospital Padre Amé-
rico. A violência do embate 
arrancou o para-choques do 
Audi. 

Acidente com motard em Paredes

Realizou-se no passado dia 
27, uma Caminhada Noturna 

pelas ruas de Rebordosa, para 
a Consciencialização do Autis-
mo, que contou com a partici-
pação de mais de quatro cen-
tenas de pessoas.

A iniciativa foi organizada 
por  a lunos da  Escola  de 
Vilela.

A Caminhada pela Cons-
ciencialização do Autismo, 
serviu para sensibilizar para a 
inclusão das pessoas com per-
turbação do espetro do autis-
mo e para o papel positivo que 
o desporto assume nesta 
doença. É uma forma também 

de apelar ao direito das pes-
soas com perturbações do au-
tismo e famílias, ao diagnósti-
co precoce e à criação de mais 
redes de unidades de ensino 
para o apoio à inclusão de alu-
nos com a doença”, explicou 
fonte da organização..

rebordosa

Caminhada noturna
para consciencialização do Autismo

paulo 
pinheiro
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aguiar de sousa

As provas 
desportivas 
e a natureza

É com enorme satis-
fação que vejo o Parque 
Natural da Sra do Salto 
e toda a sua zona envol-
vente ser usada para a 
prática de desporto de 
aventura, nomeada-
mente corridas, trail`s, 
passeios de moto e até 
veículos TT.

O Parque Natural da 
Sra do Salto é composto 
por acidentes geográfi-
cos de rara beleza, por 
linhas de água refres-
cantes e vegetação sem 
igual que proporciona a 
quem o visita uma agra-
dável estadia mesmo 
que seja só de passa-
gem e durante um pas-
s e i o  o u  p r o v a 
desportiva.

Um grande número 
de instituições do con-
celho usam o Parque 
Natural da Sra do Salto 
como ponto de passa-
gem dos seus eventos, 
sendo que para tal exis-
te necessidade de mar-

car os percursos com 
recurso a fitas de plásti-
co, as quais deveriam 
ser retiradas logo que 
possível e no mais curto 
e s p a ç o  d e  t e m p o 
possível.

No entanto são visí-
veis durante semanas a 
fio tais marcações che-
gando mesmo a existir 
vários tipos a identifi-
car provas diferentes.

Todos deveriam sa-
ber que os espaços pú-
blicos, como o próprio 
nome indica são para 
ser usado por todos, 
mas a liberdade tam-
bém trás responsabili-
dade e se podemos usar 
também devemos cui-
dar e neste caso em 
concreto deveria ser 
este espaço o primeiro 
a ser limpo, pois este é 
um Parque Natural e 
que para que assim 
continue a ser como é, 
terá de ser por todos 
preservado e se o pu-
dermos deixar melhor 
do que o encontramos 
melhor ainda.

Vamos lá merecer 
tudo o que a natureza 
nos dá.

victor 
pereira

A Vila de Baltar tem sido 
assolada  por uma onda de 
assaltos, que tanto aconte-
cem em lugares movimenta-
dos como nos lugares mais 
remotos. No inicio deste Mês 
um empresário foi assaltado 
após o levantamento de al-
guns milhares de euros para 
o pagamento de salários aos 
seus funcionários. Este assal-
to decorreu em pleno dia e 
em pleno centro de Baltar. No 

Lugar de Além do Rio, dois 
indivíduos bem apresenta-
dos  trataram pelo nome pró-
prio uma idosa que se encon-
trava junto à sua casa. Apre-
sentaram-se  e conheciam 
claramente os movimentos 
do local, indiciando um estu-
do prévio e atempado. Depois 
de tentarem ludibriar a idosa 
de forma pacífica, rapida-
mente passaram à violência e 
levaram as economias de 
uma vida. Estes dois casos 
são apenas mais dois exem-
plos de como a segurança es-
casseia face à falta de efetivos 
policiais nas diversas fregue-
sias e que proporcionam ca-

da vez mais assaltos com su-
cesso, levando a que as pes-
soas sintam cada vez mais 

insegurança e não se sintam 
tranquilas  quer nas ruas 
quer nas próprias casas.

faustino
 sousa

Baltar

Onda de assaltos em Baltar

Crianças da “ Capela das Almas” 
percorrem quilómetros para 
apanhar Autocarro

Degradação da 
Zona Envolvente 
à Escola Daniel Faria

Os alunos do Lugar da Ca-
pela das Almas, têm de apa-
nhar o autocarro para o cen-
tro escolar de Baltar em dois 
lugares distintos: na “ Ponte 
da Pedra” ou na paragem 
que fica situada na Urbani-
zação o Ninho.  Nesses dois 
pontos de acesso ao autocar-
ro, os miúdos já percorre-

ram uma boa parte do per-
curso para o Centro Escolar 
a pé, o que torna a situação 
caricata.  Esta é uma situa-
ção que, segundo os interes-
sados tem de ser resolvida, 
encontrando com bom sen-
so um outro ponto de acesso 
que impeça que esta situa-
ção se mantenha.

As ruas que servem de 
acesso à Escola Daniel Faria e 
à Urbanização “ O Ninho” es-
tão extremamente degrada-
das  e não sofrem uma inter-
venção séria há mais de 30 
anos. Além do aspeto degra-
dado, os moradores quei-
xam-se dos estragos que pro-
vocam nos seus veículos, 

bem como na perigosidade 
que apresenta para os auto-
carros escolares que todos os 
dias circulam numa espécie 
de estrada  que não serve mo-
radores nem população esco-
lar.  A situação é urgente e 
para os moradores carece de 
uma solução que não pode 
ser eternamente adiada.

Você Sabia que….
Existe um local em Bal-

tar que decidiu muito dos 
destinos  do Concelho de 
Paredes. Nele se planearam 
estratégias de influência 
nos mais diversos aspectos 
socias e políticos do Conce-
lho e se encontraram múlti-
plas personalidades que 
entre dois dedos de conver-
sa tomavam as mais diver-
sas decisões que tinham 
relevo no contexto local. 
Durante vários anos foi 
sempre um local obrigató-
rio para quem queria ter 
um papel de relevo nos des-
tinos do Concelho de Pare-
des. Esse local emblemáti-
co da política paredense é o 
restaurante  “ O Cortiço .

Decorreu na tarde do pri-
meiro domingo de Junho a vi-
gésima primeira edição do 
Festival de Folclore da Vila de 
Sobrosa, um certame organi-
zado pelo Grupo Folclórico de 
Danças e Cantares de Sobrosa, 
que completará, em breve, 29 
anos de atividade.

Este grupo convidou qua-
tro congéneres, o Grupo Cul-
tural e Desportivo dos Traba-

lhadores do Novo Banco (Lis-
boa), o Rancho Folclórico e 
Etnográfico de Mogadouro, o 
Grupo Folclórico Asociacion 
Cultural Ondiñas do Mendo 
(Salvaterra do Minho – Espa-
nha) e o Rancho Folclórico de 
Ave r - o - m a r  ( Póvo a  d e 
Varzim).

Após o desfile e apresenta-
ção dos grupos presentes e 
entidades convidadas, foi re-
cordado Alberto Barbosa, um 
entusiasta do folclore e gran-
de impulsionador, recente-
mente falecido. Em sua me-
mória foi cumprido um minu-
to de silêncio.

A atuação dos cinco grupos 
presentes prolongou-se até ao 
final da tarde, trazendo muita 
alegria e animação ao Largo 
da Igreja, onde se encontrava 
numerosa assistência, com 
muitos pares a dar o seu pezi-
nho de dança.

Sobrosa

XXI Festival de Folclore

cristiano
marQues
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Bitarães

Arranjo da Rua 
da Vera

Encerramento
do ano lectivo 2015/16

Ao fim de cerca de 
dez anos, a entrada da 
rua da Vera está a ser 
arranjada. Por várias 
vezes fizemos neste 

jornal referência a es-
sa rua e à sua degrada-
ção. Como atualmente 
dá acesso ao centro 
escolar, acabou por ser 
arranjada. Deu vários 
prejuízos aos habitan-
tes desse lugar, que vi-
viam angustiados ao 
ver a água entrar-lhes 
nas casas.

Professores e alunos 
do centro escolar de Bi-
tarães, reuniram-se no 
largo de Nª. Srª dos 
Chãos onde fizeram um 
piquenique e se diverti-
ram  num insuflável, fi-

nanciado pela associa-
ção de   pais. Assim pas-
saram um dia alegre, 
tendo professores tam-
bém colaborado para 
que este evento fosse 
possível.

antÓnio 
oliveira

No passado dia 27 de 
Maio estabeleceu-se um 
protocolo entre a Junta de 
Freguesia de Cristelo, re-
p re s e n t a d a  p o r  C a r l o s 
Franklim, a Câmara Munici-
pal de Paredes, representa-
da por Celso Ferreira e o 
Futebol Clube de Cristelo, 
representado por Luís Fer-
nando Pereira, no âmbito da 
disponibilização de um es-
paço adequado para a sede 
social do clube. As autar-
quias locais mantiveram o 
apoio ao clube acarinhado 
pela freguesia, manifesto 
pelo avanço dos acessos ao 
novo complexo desportivo, 
pela disponibilização de es-

paço para edificação de uma 
nova sede, pelo proporcio-
nar, durante o tempo que o 
clube necessitar, de um es-
paço com boas condições 
para o funcionamento da 
sede do clube. 

A Geração Colorida dina-
mizou no dia 4 de Junho, no 
Pavilhão de Cristelo, uma 
actividade muito participa-
da, que juntou a prática de 
actividade física à magia das 
cores - glow fitness. Este 
evento contou com a parti-
cipação da Blaya dos Buraka 
Som Sistema.

O Ser Social irá realizar 
atividades para os mais no-
vos, ATL, disponibilizando 
pela primeira vez o almoço 
para as crianças. Os interes-
sados poder-se-ão inscre-
ver da forma habitual (junto 
de colaboradores e entida-
des parceiras).

Cristelo

Protocolo

Festival de Folclore em Cete
No âmbito das comemora-

ções do 10º aniversário do 
Grupo Folclórico de S. Pedro 
de Cete, irá realizar-se no dia 
18 de junho partir das 21:00 
horas, no Largo da Senhora do 

Vale com a participação dos 
seguintes grupos:

- Grupo Folclórico de São 
Pedro de Cete

- Rancho Folclórico Sarna-
das Rodão - Castelo Branco

- Rancho Folclórico de Vi-
lar Seco - Viseu

- Grupo de Cantares de 
Acrepes - Vila Real

- Rancho Folclórico Vilari-
nho do Bairro - Aveiro

A organização conta com a 
presença de todos os que gos-
tam desta tradição popular, e 
que em muito engrandece 
quer o grupo quer a própria 
freguesia de Cete.

Rádio Jornal 
festeja 
o 27º. Aniversario
Best of oitentas

No passado dia 4 de Ju-
nho a  Rádio Jornal   cele-
brou oficialmente o 27º. 
aniversário com a 3ª. Edi-
ção do  Best Of Oitentas, no 
Pavilhão Rota dos Móveis.

Foi a celebração de 
mais um ano de emissão da 
Rádio Jornal FM 103.6 com 
os grandes êxitos que mar-
caram gerações, e que vem 
reunindo um alargado nú-
mero de ouvintes.

A Noite da Best Of Oi-
tentas contou com os DJ’s 
Tiago Leite, Estimulus, Má-
rio Barbosa e Pedro Abreu 
no Pavilhão Rota dos Mó-
veis, onde cerca de 1500 
pessoas dançaram e apre-
ciaram muitas músicas dos 
anos 80. Foi uma noite e 
uma madrugada mágica 
cheias de alegria, muito 
convívio e dança.

arlindo
lourenço

David Alexandre Floriano 
Barbosa, 32 anos de idade, na-
tural de Cete, é treinador de Fu-
tebol tendo já representado 
nessa qualidade o FC de Cete, o 
Aliança FC de Gandra, o FC Pa-
ços de Gaiolo, o FC Vila Boa de 
Quires, o FC de Parada e o FC 
Praia Branca, este de Cabo Ver-
de. David Barbosa define-se co-
mo um treinador de futebol 
ambicioso e que acabou recen-
temente o curso UEFA B. Tem 

gosto por um Futebol ofensivo,e 
apesar de Humilde ambiciona 
grandes voos, tendo para já co-
mo objetivo treinar uma equipa 
do Campeonato de Seniores de 
Portugal.

Esta época  que agora finda 
David Barbosa foi treinador dos 
Juniores A do FC Cete, onde pela 
primeira vez a equipa conse-
guiu subir de divisão, infeliz-
mente não tendo conseguido o 
titulo absoluto, pois foi derrota-
da nas meias finais pelo FC Lixa. 
Apesar das parcas condições de 
trabalho que o FC de Cete lhe po-
de proporcionar (ressalva que 
são as melhores que sabe que o 
clube lhe pode dar), lutou e ven-

ceu a fase final onde disputou 
com o Aliados de Lordelo, 
Nun`Álvares e Alfenense o apu-
ramento de campeão de série, 
tendo ganho destacadisssimo. 
Não deixa Davida Barbosa de 
salientar a ajuda preciosa do seu 
adjunto Nuno Alexandre Rocha 
que liderou a equipa nas suas 
ausências ao longo da época.

O Orgulho que sente nesta 
subida de divisão é enorme e 
ainda mais especial por ser com 
o clube da sua terra e do seu co-
ração, e onde deu os primeiros 
passos no futebol.

Aliado à liderança da equipa 
de Juniores do FC de Cete, a 
meio da época recebeu um con-

saÚl
ferreira

cête

David Floriano Barbosa 
- Treinador de sucesso

No passado dia 27 de 
Maio, de 2016  a  turma RA 
do 12º ano na Escola de Re-
bordosa em conjunto com a 
professora Paula Castelo 
Branco, organizaram  «Con-
versas com Café» 

Foi uma noite de música, 
de gesto, de teatro, de co-
municação, de informação, 
de ideias e pensamentos, 
de som, imagem, paladares 
e emoção.

Este evento contou com 
a presença do professor 
Ricardo Jorge Pinto, jor-

n a l i s t a ,  p r o f e s s o r  e 
comentador. 

Jorge Pinto falou de vá-
rios temas pertinentes. 
Uma deles ,  “O sexo das 
ideias”, tentou mostrar que 
a criatividade nasce do se-
xo entre as ideias quando 
elas (as ideias) se mistu-
ram, através de complexos 
processos de comunicação, 
surgem novas ideias. 

Segundo Ricardo Pinto, 
“A Internet acelerou os pro-
cessos criativos. Nós somos 
aquilo que partilhamos. O 
que partilhamos define a 
nossa essência e, por isso, 
temos de aprender a pen-
sar em conjunto. A infor-
mação é o petróleo do sécu-
lo XXI: é valiosa, porque tu-

do alimenta. Temos é de a 
saber transformar. Em co-
nhecimento. Em ideias. Em 
ideias que gostem de sexo”. 

Na sessão foi ainda re-
presentada uma peça de 
Teatro “CASO DO VESTI-
DO”, de Carlos Drummond 
de Andrade.

A peça de teatro traba-
lhada com a ajuda das pro-
fessoras Paula Lopes, Ana 
Cristina Teixeira e Mónica 
Palmeira, foi um momento 
dramático, onde a temática 
do Sonho como evasão da 
realidade se pôde sentir.

Vítor Quelhas, outro dos 
oradores, também jornalis-
ta, falou sobre Comunica-
ç ã o  e  M i t o s ,  S o n h o s  e 
Sociedade.

rebordosa

Turma do 12º ano apresenta 
«Conversas com Café»

paulo 
pinheiro

vite do FC de Parada para lide-
rar a equipa sénior. Em 9 jogos 
na liderança desta equipa, e 
com 27 pontos a disputar, con-
seguiu a bela marca de 20 pon-
tos, quando em 19 jogos a equi-
pa até aquele momento havia 
conseguido os mesmos 20 
pontos.

Define como objetivo pri-
mordial nos próximos 2 a 3 
anos chegar ao Campeonato de 
Seniores de Portugal (Atual Li-
ga Prio) porque quem trabalha 
com seriedade e competência 
como reconhece trabalhar, me-
rece lá chegar.

Não esquece a sua família 
que o apoia a 100% na sua tare-
fa diária de liderar equipas de 
futebol, e a todos os que o 
apoiam nesta árdua tarefa, 
agradecendo por ter este su-
porte que o catapulta para voos 
mais altos, que certamente vi-
rão com o seu trabalho.
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os nossos empresÁrios

Manuel Martins, 52 
anos, O Nosso Em-
presário em Bestei-

ros, teve há 28 anos, a ideia de 
ter uma “vida própria, sem de-
pender dos outros”, precisa. Ini-
cialmente trabalhava numa 
empresa têxtil em Paredes e por 
essa ocasião decidiu partir para 
luta por sua conta e risco. 

Apostar sobretudo nos mo-
delos desportivos o que e foi in-
tensificado a partir de 2009. 
“Fomos adquirindo maquinaria 
necessária ao ponto de hoje 
desde o design até à parte de 
acabamento de produção, faze-
mos tudo. Quando estipulamos 
um prazo, somos rigorosos, 
cumprimos”, explica Manuel 
Martins. 

O processo de sublimação 
em que a impressão é feita no 
próprio tecido a 250 graus, dá 
condições quase infinitas de 

p e r s o n a l i z a ç ã o  d o s 
equipamentos.

“Ao longo dos anos, com a 
vontade de satisfazer as neces-
sidades dos nossos clientes, fo-
mos crescendo. Com a aquisi-
ção de novas máquinas, com as 
quais podemos fazer sublima-
ção, estamparia, serigrafia, 
tampografia, aumentando as-
sim a nossa capacidade e rapi-
dez de resposta”, explica Ma-
nuel Martins, empresário nasci-
do em Ferreira,  Paços de 
Ferreira, mas com vida feita e 
estabelecida há longos anos em 
Besteiros, Paredes.

Consciente do mercado 
competitivo onde as multina-
cionais ditam as regras, a aposta 
da MartinSport é no têxtil por-
tuguês. “Uma das coisas que 
frisamos aos nossos clientes é 
que não trabalhamos com pro-
duto importado. Se concorrês-

semos com artigo importado 
não ganhávamos a ninguém. O 
produto importado tem preços 
baixos, qualidade baixa. Assim 
optamos por trabalhar com 
produto que é nosso a 100% e é 
de qualidade”. 

Atualmente a MartinSport 
“trabalha com mais de 150 clu-
bes e associações. “Em seis anos 
tivemos um crescimento muito 

têxtil desportivo. Manuel Martins impulsionado pela filhota que preten-
dia fazer caminho em algo relacionado com o desporto criou e registou a 
MartinSport. A marca de equipamento desportivo passou a ser a imagem 
da fábrica têxtil Manuel J. S. Martins, Lda, sediada em Besteiros, Paredes.

MartinSport a vestir 
campeões desde 1988

grande e sustentado”, 
certifica O Nosso 
Empresário. 

O trabalho é de-
senvolvido para di-
ferentes modalida-
des. Desde o futebol 
ao hóquei em patins, 
passando pelo vólei, 
natação, pesca despor-
tiva, ciclismo, moto-
cross, entre outros. Os princi-
pais clientes são da zona do Vale 
do Sousa, mas o universo Mar-
tinSport espalha-se já pelo Con-
tinente, Ilhas e Europa. “Neste 
momento estamos em negocia-
ções com um clube que vai dis-
putar a Liga Europa de futebol. 
Não lhe digo qual é porque ain-
da estamos em fase negocial”, 
justifica, Manuel Martins 

A MartinSport dá emprego 
direto a seis pessoas e indire-
tamente a mais 15. O volume 
de negócios ronda a 1 milhão 

de euros. Apesar do 
desporto, sobretu-
do o futebol, entrar 
em período de de-
feso tendo em vista 
a preparação da 
nova temporada a 

contratualização de 
novos contratos 
com novos clubes, 
não é preocupação 

de Manuel Martins: “contam-
se pelos dedos de uma mão os 
clientes que deixaram de ser. 
Isso diz muito do nosso traba-
lho”. A ideia é manter o que 
tem, dar passos seguros sem 
pôr em risco a segurança de 
quem ali trabalha “de modo a 
que os colaboradores se sin-
tam satisfeitos e empenhados 
no projeto. Não vamos avançar 
com loucuras”, acrescenta. 
Deste modo a ideia de criar 
calçado desportivo, pelo me-
nos para já, está posta de lado.

Quem 
equipa 
martinsport

A Aliança de Gandra, 
campeã da divisão de 
Elite de Futebol equipa 
MartinSport. Com a 
mesma marca de equi-
pamento jogam as res-
tantes equipas de Pare-
des que disputam o 
campeonato de acesso 
aos nacionais de fute-
bol: Rebordosa, União 
de Paredes e Aliados de 
Lordelo. Vestem tam-
bém MartinSport a sele-
ção nacional de pesca 
desportiva, federação 
de tiro, e algumas moda-
lidades de Vitória de Se-
túbal, FC Porto, CD Cha-
ves e  Leixões SC entre 
outros. O Metz de Fran-
ça é o mais recente 
cliente internacional ao 
nível do merchandising.

grande e sustentado”, 
certifica O Nosso 
Empresário. 

O trabalho é de-
senvolvido para di-
ferentes modalida-
des. Desde o futebol 
ao hóquei em patins, 
passando pelo vólei, 
natação, pesca despor-
tiva, ciclismo, moto-

de euros. Apesar do 
desporto, sobretu-
do o futebol, entrar 
em período de de-
feso tendo em vista 
a preparação da 
nova temporada a 

contratualização de 
novos contratos 
com novos clubes, 
não é preocupação 
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puBlicidade

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.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

Chás, defumadouro, velas, banhos,
imagens, budas e outros

Especialidades em produtos esotéricos

JUNTO À ESTAÇÃO
Tel.: 255 100 483  |  Telm.: 938 547 448

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

■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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00
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cultura

PUB

AgEnDA
cultural do concelho 
de paredes  /  Jun

lordelo 
25 junho
21.30 horas | Auditório A 
LORD | XVII ORFLORD com Or-
feões de Recardães- Águeda, 
Coral Polifónico Queixumedes 
de Rio – Pontevedra e Funda-
ção A LORD

eXposição 
até 29 julho
De segunda a sexta-feira em 
horário de expediente | Audi-
tório da Fundação A LORD | Ex-
posição de Desenho e Escultu-
ra do Mestre José Rodrigues

até 22 julho
De segunda a sexta-feira em 
horário de expediente | Átrio 
da Cooperativa de Eletrificação 
A LORD | Exposição de Pintura 
de Miguel Freitas

escritor do mês 
Biblioteca A LORD | José Régio 

ateliês
de 13 a 30 junho
Ateliês nas férias de Verão

paredes (cidade)
dias 9,10,11 e 12 junho
Praça José Guilherme I Mostra 
Associativa, com a presença 
das associações do concelho

paredes 
(concelho)
leituras 
todas as segundas feiras
Manhã - 10h| tarde 15h | “A lei-
tura não tem idade” por técni-
cos da biblioteca nas IPSS| Ins-
crições: biblioteca@cm-pare-
des.pt/255 788 776

Carlos Daniel apresentou 
“Futebol a sério”

Desenho e Pintura na Literatura Infantil da Loja de Turismo 

A obra, que já está nas livra-
rias, dá a conhecer ao leitor 
como começou o fenómeno, 
as táticas, as equipas, a 
transformação do jogo, os 
treinadores, os jogadores. 
“Este livro não fala de depó-
sitos em contas bancárias 
de árbitros. Não fala de vou-
chers. Temos Peyroteo e 
Maradona, Van Basten  e 
Platini, Fernando Gomes e 
Chalana, Cristiano Ronaldo 
e Vítor Baía” explicou Carlos 
Daniel com um sorriso nos 
lábios, na cerimónia de 
apresentação do seu livro 
que decorreu na FNAC, no 
Porto, em sessão onde mar-
caram presença algumas 
das mais ilustres figuras do 
futebol português. A família 
do jornalista também mar-

cou presença, com destaque 
para o pai, José Maria Ferrei-
ra Alves, ex-guarda redes do 
União de Paredes.  Futebol a 
sério “é um livro sobre a di-
nâmica do jogo através do 
olhar de um especialista, a 
quem o treinador Manuel 
José chamou o “Guardiola 
da comunicação”. “Se em 
1978, quando comecei a mi-
nha carreira de treinador 
houvesse em Portugal um 
livro desta qualidade se ca-
lhar eu tinha sido melhor 
treinador”, atirou Manuel 
José. 
“Olho para este livro como 
mais um trabalho que fiz 
com paixão e gozo que te-
nho num noticiário ou no 
comentário na televisão” 
comenta Carlos Daniel.

A exposição de Desenho e Pin-
tura na Literatura Infantil, de 
Serafim Ferreira, patente na 
Loja de Turismo de Paredes até 
ao próximo dia 17 de junho, já 
foi visitada por cerca de 600 
crianças das escolas de Paredes. 
Esta mostra tem uma compo-
nente interativa através da Ho-

ra do Conto, na qual o autor lê às 
crianças visitantes o livro Os 
Quatro Amigos, para gáudio dos 
pequenos ouvintes. A história 
fala-nos de amizade, de ajuda e 
de alegria em fazer o bem, mas 
também de liberdade.
 “Os Quatros Amigos” é a histó-
ria de quatro crianças, o Hugo, a 

Matilde, a Mafalda e o João, to-
dos com 10 anos, que andavam 
a passear e a brincar na rua. Du-
rante o passeio vão praticando 
boas ações, como ajudar uma 
velhinha a atravessar a rua ou o 
Sr. Manuel sapateiro a subir o 
empedrado no seu carro de ro-
das. Depois vão visitar o amigo 

Joaquim, que estava doente há 
muito tempo, e terminam o dia 
a limpar o parque infantil que 
estava imundo, com lixo espa-
lhado por todo lado, no meio do 
qual, para espanto de todos, en-
contraram um gatinho assusta-
do. Arregaçaram as mangas, 
limparam tudo que estava es-

palhado pelo chão e o João re-
solveu adotar o gatinho. Lida ou 
contada, depois explorada e 
dramatizada de acordo com a 
faixa etária, a história voa nas 
asas da imaginação das crian-
ças, estimulando-lhes a curiosi-
dade pelos saberes e o gosto 
pela descoberta.

A Fundação A Lord 
acolheu, no passado 
dia 21 de maio o es-

petáculo Maresia, pelo Nú-
cleo de Etnografia e Folclore 
da Universidade do Porto 
(NEFUP). Cerca de duas 
centenas de pessoas marca-
ram presença na plateia do 
auditório onde foi encenada 
a peça.
O drama dos frequentes nau-
frágios, as condições de tra-
balho precárias, o importan-
te papel das mulheres, a soli-
dariedade sempre presente, 
bem como a religiosidade e a 
festa são tratados de forma 
teatral em Maresia aliando a 
música e a dança tradicionais 
ao drama e comicidade dos 
diálogos que ilustram o espe-

táculo, sempre entremeado 
com a “Lenda do Mar e da 
Lua”, que percorre todas as 
cenas até ao final. 
O NEFUP é uma associação 
cultural académica apoiada 
pela Reitoria da Universida-

de do Porto. Foi fundado em 
1982 por um grupo de estu-
dantes e licenciados da Uni-
versidade do Porto com o ob-
jetivo de recolher, estudar e 
divulgar a etnografia e o fol-
clore portugueses.

representação. Maresia aliou música e dança tradicional ao drama 
da comunidade vareira.

Maresia levou vida 
piscatória ao 
auditório d´A Lord
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opinião/necrologia

foi esta semana apre-
sentado pelo Governo, 
no Porto, o programa 

“Startup Portugal”.
Trata-se de um conjunto de 
medidas destinadas a apoiar 
novas ideias de negócio inova-
doras que muitas vezes não 
resultam em empresas de su-
cesso por falta de apoios na 
sua fase do arranque.
Portugal é dos países da Euro-
pa onde há um maior espirito 
empreendedor. E dentro des-
te espirito empreendedor há a 
destacar um cada vez maior 
protagonismo dos jovens e 
jovens com elevadas qualifi-
cações e como tal com ideias 
de negócio inovadoras e com 
enorme potencial de criação 
de valor.
Atento a esta realidade e por-
que sabe que muitas destas 
ideias não saem do papel por 
falta de investimento inicial, o 
Governo lançou o programa 
“Startup Portugal” que con-
templa um conjunto variado 
de apoios a estas empresas 
em fase de arranque.
Em primeiro lugar, e para criar 
sinergias entre as várias em-
presas que vão surgindo, o 
Governo quer ver todas as in-
cubadoras de empresas, neste 
momento mais de 60, a fun-
cionar em rede.
Como o principal problema 
destas novas iniciativas é o in-
vestimento inicial, nalguns 
casos muito elevado, o Gover-
no vai criar incentivos fiscais 
para quem invista nestas no-
vas empresas, através de de-
duções ao IRS para quem in-
vista capital nestas empresas 
e um regime especial de tribu-
tação das mais valias obtidas 
com a venda futura da partici-

Por
aleXandre 
almeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

aleXandre 

Revisor 
Oficial de Contas

A hora das 
“Startups”

pação no capital destas 
empresas.
Para além destes incentivos a 
que privados invistam nestas 
novas empresas, o próprio Es-
tado prevê um apoio-“Startup 
Voucher”, no valor de 691,70 
euros por mês, durante um 
ano, para as iniciativas empre-
sarias de jovens até aos 35 
anos.
Para além disso, estas empre-
sas poderão também aceder 
aos Vales Inovação, Vales em-
preendedorismo e Vales In-
ternacionalização, que pre-
vêm apoios de 75% a fundo 
perdido sobre investimentos 
na área da internacionaliza-
ção, na área da definição do 
plano de negócios inicial da 
empresa, etc, até 20.000,00 
euros.
Esta iniciativa insere-se nesta 
logica que o governo tem ten-
tado levar a cabo de tentar fa-
zer com que os apoios aos in-
vestimentos que se candida-
taram a fundos comunitários 
no âmbito do Portugal 2020 
cheguem às empresas o mais 
rapidamente possível. 
Desde o inicio do ano que os 
apoios às empresas no âmbito 
das várias candidaturas ao 
Portugal 2020, sejam elas Ino-
vação Produtiva, Internacio-
nalização ou Qualificação, es-
tão a chegar às empresas e es-
tá a haver uma tentativa para 
recuperar o atraso com que o 
atual quadro comunitário 
Portugal 2020 iniciou.

“ E dentro 
deste espirito 

empreendedor 
há a destacar um 

cada vez maior 
protagonismo 

dos jovens e 
jovens com 

elevadas qualifi-
cações e como tal 
com ideias de ne-
gócio inovadoras 

e com enorme 
potencial de cria-

ção de valor.”

FALECEU

adão armÉnio
mendes da silva

Faleceu no dia 7 de Junho, com 34 anos. Era natural e residente em 
Beire, Paredes. Era solteiro.

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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
BEIRE

FALECEU

JoaQuim dias
Natural de Cete-Paredes e residia na Rua Dr. José 
Bragança Ribeiro nº 111, Paredes. Era casado com Sofia 

Rosa de Sousa.

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 T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

 
PAREDES

FALECEU

JosÉ de sousa pinto
Faleceu no dia 31 de Maio, com 82 anos. Era natural e 
residente em Bitarães, Paredes. Era casado com Matilde 

Neves da Rocha.

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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
BITARÃES

FALECEU

maria da glÓria 
monteiro de morais

Faleceu no dia 1 de Junho, com 78 anos. Era natural e residente em 
Louredo, 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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
LOUREDO

FALECEU

matilde neves da rocha
Faleceu no dia 2 de Junho, com 80 anos. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de José 

Sousa Pinto.

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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
BITARÃES

Aos familiares
de todos os falecidos

"oprogressodeparedes" 

apresenta 
sentidas condolências

Anuncie aqui
Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B  | 4580-873 

PAREDES | Telef.: 255 781 520
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necrologia

FALECEU

agostinho
dos santos sousa
Faleceu no dia 26 de Maio, com 61 anos. Era natural de 

Meinedo - Lousada e residente na Rua do Pocinho nº 80, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria da Glória de Sousa da Silva.

agradecimento
Sua esposa, filho, filha, nora, genro, netos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7º 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 Telf. 255 776 231 / 224 
442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LORDELO

FALECEU

maria da glÓria
DE BESSA
Faleceu no dia 25 de Maio, com 85 anos. Era natural 

de Figueira - Lousada e residente na Av. Pe. Manuel Pinto Preda 
nº 361, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de José Ferreira da Silva 
Cardoso.

agradecimento
Sua família vem 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 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 Telf. 255 776 231 / 224 
442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
DUAS  IGREJAS

FALECEU

maria aleXandrina 
loureiro dos santos
Faleceu no dia 30 de Maio, com 71 anos. Era natural de 

Rebordosa - Paredes e residente na Rua Albano Jesus Amaral nº 1 
(ADIL), Lordelo Paredes. Era viúva de Manuel Lídio Pereira.

agradecimento
Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio, extrema-
mente 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 7º 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 Telf. 255 776 231 / 224 
442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LORDEL0

FALECEU

maria celeste moreira
Faleceu no dia 30 de Maio, com 83 anos. Era natural de 
Lordelo - Paredes e residente na Rua Rio Ferreira nº 6, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de António Augusto Ribeiro 

de Oliveira.

agradecimento
Seu filho 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 7º 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 Telf. 255 776 231 / 224 
442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LORDEL0

FALECEU

etelvina durães
de oliveira
Faleceu no dia 31 de Maio, com 94 anos. Era natural de 

Mouriz - Paredes e residente na Rua da Igreja nº 159 (Lar de Sobro-
sa), Sobrosa, Paredes. Era viúva de Albino de Sousa Mendes.

agradecimento
Sua família vem 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 7º 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 Telf. 255 776 231 / 224 
442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181 

 
SOBROSA

FALECEU

JosÉ fernando
BarBosa de sousa
Faleceu no dia 31 de Maio, com 47 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua de Cambelas nº 87, Lordelo, 
Paredes. Era solteiro.

agradecimento
Sua família vem 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 7º 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 Telf. 255 776 231 / 224 
442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181 

 
LORDEL0

FALECEU

manuel machado pinho 
(neca pinho)
Faleceu no dia 27 de Maio, com 75 anos. Era natural 

de Paços de Ferreira e residente na Trav. Boavista, nº 85, Paços de 
Ferreira. Era solteiro.

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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. 

LORDELO – PAREDES . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
 
PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

JosÉ moreira da silva
Faleceu no dia 30 de Maio, com 80 anos. Era natural 
e residente em Parada de Todeia, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição da Silva Machado 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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
PARADA DE TODEIA

FALECEU

antÓnio augusto
de sales riBeiro
Faleceu no dia 28 de Maio, com 48 anos. Era natural e 

residente em Louredo, Paredes. Era casado com Maria do Carmo da 
Silva Morais.

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 7º dia ou que de outro modo lhes 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
LOUREDO

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

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943
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puBlicidade

Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

agência funerária
patrícia Brito & silva lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

BARREIRAS
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
Tel.: 255 781 798

SEXTAS E SÁBADOS MÚSICA AO VIVO
GRANDES SUCESSOS    |    ANIMAÇÕES

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrifi cantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

comBustÍvel ao domicÍlio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

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 IBAN

PT 50001000003819565000117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

Anuncie aqui

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

cupão de assinatura
nome    
morada      
cÓdigo postal         localidade         paÍs         telefone    
profissão         data de nascimento          /        /      nº contriBuinte    
iBan       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt


