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Festival encheu  
Bosque do Choupal  
em Baltar Festival. O 3.º Indie Music Fest decorreu em Baltar com o 

número de visitas a ultrapassar a edição anterior. A aposta 
está na música nacional. 

Costa Ferrador  
começou a sua arte  
aos 16 anos

Orçamento Participativo 
de Cristelo: eleitos  
dois projetos vencedores

União de Paredes  
arranca época  
com vitória

Os nossos empresários. Aos 55 anos José Costa é 
Ferrador, Castrador e tem ainda o aluguer de um coche 
para eventos. Uma vida dedicada ao trabalho. 

Participação. Cristelo chamou a sua população a parti-
cipar no orçamento da freguesia, foram apresentadas 
sete propostas, duas saíram vencedoras. 

Direcção. Após a Assembleia do passado mês de junho 
e sem surgirem listas, Manuel Cardoso mantém-se na 
presidência do USCP.  Destacou o arranque da época e  o 
papel da formação no clube. 
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Editorial

O regresso

Sempre que alguém parte, leva algo de nós consigo. E se não 
regressa, é uma parte de nós que fica perdida para sempre. 
Assim, quando regressamos da despedida, se nos partiu al-
guém, não voltamos completos, e tal perda dificulta que 

nos encontremos, agora mais sós.

Como pode uma vela crescer
Depois de se acender
E começar a queimar?

Como pode um homem depois
De nascer, crescer, viver,
Seus anos aumentar,
Depois de começar?

Assim é,
Em cada palavra que escreve
Em cada filho que tem
Até em cada copo que bebe,
Tudo o que nele ferve
Quando aos outros se dá

Fica sempre algo no tempo,
Livre do Homem seu pai,
Que primeiro lhe deu alento
Que livre - lhe disse:
Voa, navega, anda, sai!
- Eu aqui fico, preso, mas tu,
Vai!

E foi
E não precisa de voltar
Pois não parte sem destino
Quem não tem que regressar.
Há algo de Divino
No Partir sem mais chegar,
No Ficar depois de ir.

Que Deus cria, mas liberta,
Com palavra que se diga, 
Com este nosso pensar,
De quem anda, luta, gira
Mas lhe vai regressar.
Todo, Sim.
Mas não tudo que de nós ficou
Enquanto andamos a girandar.
Uma palavra, um livro, um filho,
Um quadro que se pintou
Uma simples fotografia
Uma música sem par
Uma canção para se cantar.

É quanto nos aumenta os anos;
Quando o Homem nasce, cresce,
Vive;
Depois de se acender,
Acabar de se queimar.

Luis Filipe, peço-te, guarda com carinho o grande pedaço de mim que 
contigo levaste.
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Evento Rock & Rola para 
beneficiar pavilhão
Obras. O pavilhão da CPda Sobreira tem acusado o passar dos anos. 
Os pais dos atletas organizaram evento para angariação de fundos. 

O pais dos atletas 
da Casa do Povo 
da Sobreira uni-

ram-se para organizar um 
evento, com a colabora-
ção da direção, onde o ob-
jetivo foi angariar fundos 
para real izar  algumas 
obras de requalificação 
n e s t e  e q u i p a m e n t o 
desportivo. 

Adriano Dias, presi-
dente da direção, explica 
que a prioridade é alterar 

Inês Pinto Correia | texto
o telhado, que ainda é de 
amianto, o que é um in-
vestimento avultado. 

Para conseguir alterar 
a cobertura do pavilhão e 
ainda o pavimento, con-
t a m  o rg a n i z a r  o u t ro s 
eventos, uma vez que “a 
Câmara Municipal de Pa-
redes não nos tem dado 
apoio nessa área”, explica 
o dirigente. 

Esclarece que o pavi-
lhão tem boas condições 
para o hóquei em patins, 
mas que com uma altera-
ção de piso seria possível a 

associação voltar a ter an-
debol e basquetebol, como 
em tempos. Atualmente 
não tem condições nem di-
mensões para receber ou-
tras modalidades. 

À data de fecho desta 
edição, ainda não estava 
contabilizado o valor an-
gariado, no entanto, o 
evento, que decorreu no 
último fim-de-semana de 
agosto, acabou por não 
ter a adesão esperada, por 
ser altura de férias e por 
haver muitas outras ini-
ciativas na região.
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Pontos de vista
De olhos postos na escola

Inicia-se agora 
mais um ano es-
colar e os pais 
desdobram-se 

para preparar atempada-
mente o regresso dos 
seus filhos à escola.

Todos os ramos de 
atividade aproveitam 
esta altura para lançar 
campanhas com o título 
“regresso às aulas” e a 
área da saúde não esca-
pa a esta tendência sen-
do frequente ver publi-
cidade a rastreios de vi-
s ã o,  d e  a u d i ç ã o,  d e 
psicologia, de podologia 
e etc.

Na área da visão é im-
portante ter em atenção 
qual o tipo de rastreio 
que é feito. Um rastreio 
visual que apenas deter-
mine a acuidade visual e 
avalie o erro refrativo 
através do autorrefrató-
metro (teste por compu-
tador) deteta apenas 5% 
dos problemas visuais 
de uma criança levando 
a um grande número de 
falsos negativos, ou seja, 
crianças às quais não é 
diagnosticado nenhum 
problema de visão mas 
que na realidade têm.

As tarefas escolares 
apresentam uma grande 
exigência visual sendo 
provavelmente a leitura 
a de maior exigência 
pois para além de um 
bom sistema de foca-
gem que permita ver as 
letras nítidas é preciso 
ter uma boa coordena-
ção muscular entre os 
dois olhos para os levar 
de palavra em palavra 
d e  f o r m a  p r e c i s a  e 
coordenada.

A existência de pro-
blemas de visão como 
por exemplo a hiperme-
tropia, a insuficiência 
acomodativa, a insufi-
ciência ou excesso de 
convergência limitam a 
capacidade de focagem e 
de coordenação levando 
em muitos casos a uma 
diminuição da velocida-
de de leitura ou até a al-
terações de comporta-
mento e atenção. Muitas 
das crianças que estão 
rotuladas como hiperati-
vas, disléxicas, ou como 
apresentando dificulda-
des de aprendizagem 
têm na realidade proble-
mas de visão que lhes di-
ficulta a capacidade de 
concentração levando
-as a ter comportamen-
tos que podem indicar os 
referidos problemas.

Os educadores e os 
professores são as pes-
soas que mais horas pas-
s a m  p o r  d i a  c o m  a s 
crianças e as acompa-
nham em atividades de 
elevada exigência visual, 
o que faz deles as pes-
soas ideais para perceber 
as suas dificuldades e li-
mitações.  É,  por isso, 
f u n d a m e n t a l  q u e  o s 
agrupamentos escolares 
e as autarquias se empe-
nhem em proporcionar 
aos professores e educa-
dores formação nesta 
área pois a sua colabora-
ç ã o  n a  d e t e ç ã o  é 
preciosíssima.

Lanço o desafio às au-
tarquias e aos agrupa-
mentos escolares para 
apoiarem e desenvolve-
rem planos específicos 
para ajudar os professo-
res e educadores a perce-
ber os problemas de vi-
são (e não só) das nossas 
crianças para que dessa 
forma o regresso às aulas 
seja uma festa e não um 
sacrifício. Se precisarem 
da minha ajuda podem 
contar comigo.

Por
Jorge 
Jorge

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

Orçamento Participativo de Cristelo: 
eleitos dois projetos vencedores
Participação. Cristelo chamou a sua população a participar no orçamento da freguesia, 
foram apresentadas sete propostas, duas saíram vencedoras. 

A Junta de Freguesia de 
Cristelo abriu as por-
tas à apresentação de 

propostas da população pa-
ra serem incluídas no orça-
mento da freguesia: o cha-
m a d o  O r ç a m e n t o 
Participativo.

Carlos Franclim, presi-
dente desta freguesia expli-
ca que o Orçamento Partici-
pativo esteve aberto a toda a 
comunidade, mas que as 
propostas apresentadas vie-
r a m  t o d a s  d e  j o v e n s 
cristelenses. 

Este desafio surgiu como 
uma forma das entidades 
públicas e políticas se apro-
ximarem da comunidade, 
ideia que partiu de Ricardo 
Santos, presidente da JSD 
Paredes. O que foi bem aco-
lhido pela junta, apesar de 
não ser uma iniciativa ainda 
muito comum a nível de 
freguesias. 

Para esta iniciativa o exe-
cutivo da junta de freguesia 
contou com a participação 
de cristelenses, especializa-
dos em áreas diversas, como 
a advogada Carla Nunes, o 
arquiteto Pedro Teixeira e 
Marina Santos da área das 
finanças e contabilidade. 
Que ao receberem as pro-
postas ajudaram os concor-
rentes a encontrar o melhor 
caminho para a execução 
das mesmas. Recentemente 
juntou-se a este grupo de 
trabalho o arquiteto paisa-
gista Ricardo Bessa. 

Foram apresentadas sete 
propostas: Jardim das Re-
cordações; Requalificação 
do espaço da antiga escola 
primária, na criação de um 
parque infantil e sénior; 
Open Crossfit Cristelo; Ban-
co de Bens; Às voltas com a 
Música; Halloween Garage; 
e Filhos da Curta. 

Inês Pinto Correia | texto

Todos concorrentes a um 
valor de 1000 euros, a con-
cretizar no máximo em dois 
anos. 

A 15 de agosto foram 
anunciadas as ideias vence-
doras: A Requalificação do 
espaço da antiga escola pri-
mária, na criação de um 
parque infantil e sénior e o 
Open Crossfit Cristelo. 

Carlos Franclim explica 
que estas duas ideias fica-
ram empatadas mas como 
podem ser executadas co-
mo um todo, dentro do or-
çamento e dentro do prazo,  
foi decidido que não fariam 

uma segunda ronda de vo-
tos e foram vencedores: Dia-
na Santos e Nuno Ferreira, 
os autores dos projetos.

No entanto, o presidente 
da junta garante que havia 
vontade de dar seguimento 
a todas as ideias apresenta-
das, pela dinâmica cultural e 
apoio social que poderiam 
trazer a Cristelo. 

O edifício da antiga esco-
la primária já está a ser rea-
proveitado como ATL, ofici-
na sénior e vai recebendo 
alguns eventos, como por 
exemplo a Semana da Ju-
ventude, mas o seu exterior 

tem grande potencial e será 
aí que vão ser aplicadas as 
duas ideias vencedoras des-
ta iniciativa. Acredita que o 
orçamento será respeitado 
bem como o prazo para a 
sua concretização, que pre-
vê ser até meados do próxi-
mo ano. 

Este fim-de-semana a 
freguesia recebe a iniciática 
Cultura Entre Nós… (11, 12 
e 13 de setembro), onde, pa-
ra além de um cartaz repleto 
de atividades, serão entre-
gues os prémios aos dois 
vencedores do Orçamento 
Participativo.
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os nosso empresários

Costa Ferrador 
começou a sua arte aos 16 anos
Uma vida. Aos 55 anos José Costa é Ferrador, Castrador e tem ainda o aluguer de um 
coche para eventos. Uma vida dedicada ao trabalho.

José Costa é ferrador e 
castrador de profis-
são,  já  há quase 40 

anos, é de Beire, Paredes e 
começou aos 16 anos a 
aprender com um ferra-
dor de Penafiel. Aos 18 
anos fez o curso e “agar-
rei-me à vida”, conta. Para 
além disso tem um coche 
que aluga para casamen-
tos e eventos. 

Tem um picadeiro par-
ticular onde estão os seus 
cavalos, cães, gatos, coe-

Inês Pinto Correia | texto e foto
lhos, galinhas, ovelhas, 
uma verdadeira quinta. 
Tem duas éguas que fa-
zem os eventos com o co-
che e um cavalo de alta 
escola,  que é do fi lho, 
apenas para lazer. Andou 
mesmo em alta escola de 
equitação, mas não faz 
competições. 

Tem clientes de todo o 
norte e centro do país e 
ainda na Corunha, em Es-
panha. Alguns clientes há 
mais de 30 anos. Desloca-
se com frequência a Avei-
ro para fazer castrações 
(só a cavalos ou bois) e 

para ferrar explica que é 
uma arte e que a melhor 
publicidade é fazer um 

bom trabalho há muitos 
anos. 

Conta que há cerca de 

15 anos surgiu a ideia de 
ter um coche, que acabou 
por ir sendo solicitado pa-
ra ocasiões especiais e 
acaba por ter bastante 
trabalho, uma média de 
15 ou 20 casamentos por 
ano. 

Considera-se perfec-
cionista em tudo o que faz 
e nos eventos isso é uma 
mais-valia, trajado a rigor 
com o seu ajudante, re-

criam um momento espe-
cial a quem opta por este 
serviço. Garante ainda 
que é preciso cumprir 
sempre com a sua palavra 
e saber o que se faz. “Lidar 
com um animal não é li-
dar com um objeto, para 
além de não estar quieto é 
preciso saber para não 
criar problemas aos ani-
mais nas articulações”, 
explica. 

Mais de 90% dos cavalos 
têm problemas por más 
ferrações, as patas são o 
seu suporte e é necessário 
saber corrigir os cascos, 
para que não haja tendini-
tes e complicações. 

Hoje  em dia  não há 
tanto trabalho nesta área 
como antigamente, mas 
Costa Ferrador tem a sua 
carteira de clientes que 
têm preferência pelo seu 
serviço. Ainda há muitas 
pessoas que gostam de 
cavalos e que os sabem 
tratar bem. 

Te m  c o m o  c l i e n t e s 
muitos centros hípicos e 
muitos particulares que 
cuidam dos cavalos como 
se fossem filhos, “assim 
como eu trato os meus”, 
confessa. Dá o exemplo 
das suas éguas, que ape-
sar de terem o trabalho de 
puxar o coche continuam 
bem cuidadas sem acusar 
o cansaço. 

Em tempos eram os 
castradores que faziam o 
trabalho dos veterinários, 
agora limitam-se ao seu 
trabalho, mas tem forma-
ção e conhecimento para 
ajudar em alguns casos 
menos graves. Conta que 
salvou a vida de muitos 
animais.
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Bestravel Paredes

Rua Serpa Pinto, 129 Loja 12
4580-204 Paredes
 
Tel: 255 785 359
Telm: 914 676 408 | 936 300 756

Email: paredes@besttravel.pt
Website: bestravel.pt/paredes

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 / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas
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Tendo saído os re-
s u l t a d o s  d a s 
principais can-
didaturas desti-

nadas ao apoio às empresas, 
durante os meses de julho e 
agosto, é agora tempo de fazer 
um balanço.

De facto os resultados das 
candidaturas apresentadas à 
primeira fase do Inovação Pro-
dutiva saíram no final do mês 

Por
AlexAndre  
AlmeIdA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Balanço da Primeira Fase  
de Candidaturas ao Portugal 2020

de julho e os resultados das 
candidaturas à primeira fase 
do Internacionalização saí-
ram durante o mês de agosto.

Vou centrar a minha análi-
se nos resultados das candida-
turas apresentadas pelas em-
presas da região Norte. Tal co-
mo eu previa, as candidaturas 
superaram muito os fundos 
disponíveis, uma vez que a úl-
tima candidatura que tinha 
havido no âmbito do QREN já 
tinha sido em Setembro de 
2013 e as empresas estavam à 
espera da abertura do Portu-
gal 2020 para solicitar apoios à 
internacionalização e tam-
bém apoios para a realização 
de alguns investimentos em 
novos equipamentos.

Uma vez mais centrando a 
análise na região Norte, uma 
outra conclusão que se retira é 
que as candidaturas das pe-
quenas empresas, aquelas 
que têm até 49 trabalhadores 
foram muito mais que as da-
quelas que têm mais de 50 tra-
balhadores. Como a dotação 
orçamental dos apoios era 
maior para estas últimas, o re-
sultado é que muitas candida-
turas de pequenas empresas 
ficaram sem apoio e terão de 
ser submetidas na nova fase.

Mas vamos a números 
concretos da Região Norte. 
Começando pelos resultados 
das candidaturas à Inovação 
Produtiva, isto é, aqueles pro-
jetos que apoiam investimen-

tos em novos equipamentos 
industriais e também obras de 
ampliação das instalações fa-
bris das empresas. Foram 
apresentadas 252 candidatu-
ras que representavam, um 
pedido de apoio de 77 mi-
lhões de euros. Como a dota-
ção Orçamental para os 
apoios nesta primeira fase era 
de 32 milhões de euros, aca-
baram por ter apoio apenas 
101 das candidaturas apre-
sentadas a concurso. Neste 
concurso a dotação orçamen-
tal para as empresas peque-
nas e médias era conjunta pa-
ra a região Norte.

Passando para as candida-

turas à Internacionalização, 
aqueles projetos que visam 
apoiar os investimentos das 
empresas na realização de fei-
ras internacionais, catálogos, 
viagens ao exterior, etc., o ce-
nário foi mais favorável às mé-
dias empresas que às peque-
nas empresas.

As empresas médias, com 
mais de 50 trabalhadores, 
apresentaram no Norte a este 
programa, 192 candidaturas, 
que totalizavam 34 milhões de 
euros de apoios, como a dota-
ção orçamental do concurso 
foi de 26 milhões de euros, 
acabaram por aprovar 94 des-
sas 192 candidaturas.

Já ao nível das pequenas 
empresas, o cenário foi pior. 
Em primeiro lugar, porque se 
registaram mais candidatu-
ras- 442, que totalizavam 50 
milhões de euros de pedidos 
de apoio, como a dotação para 
as pequenas empresas era 
menor- 15 milhões de euros. 
Dessas 442 candidaturas ape-
nas 55 mereceram aprovação 
com apoio financeiro.

De destacar que aquelas 
candidaturas que não tiveram 
apoio nesta primeira fase, ca-
so ainda não tenham realiza-
do todos os investimentos, 
poderão candidatar-se à se-
gunda fase, que no caso da In-
ternacionalização decorre até 
18 de Setembro e no caso da 
Inovação Produtiva decorre 
até 30 de Setembro, sendo que 
vai haver um reforço de verbas 
para apoio às pequenas em-
presas até 49 trabalhadores. 

“tal como eu previa, as candidaturas 
superaram muito os fundos disponíveis, 
uma vez que a última candidatura que ti-

nha havido no âmbito do QreN já tinha si-
do em setembro de 2013”
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489
climanuelvinha@hotmail.com

Climatização, Lda.

As notas do 1º período desiludiram-te?
Não sabes como estudar? Não te preocupes
pois estamos aqui para te ajudar!

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

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

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

Centro de  estudos e expliCações aprender@estudar

■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
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TODOS OS PERFUMES NUMA SÓ MARCA

Largo Nuno Álvares, nº17  |  4580-170 PAREDES
smellparedes@gmail.com  |  Telef.: 223 290 473  |  933 056 817

Um morto e um ferido em obra 
de prédio em construção
Acidente. Varanda de prédio em construção cedeu, resultando na morte de um dos 
trabalhadores, outro ficou ferido.  

Parte da estrutura de 
um prédio em cons-
trução junto ao Par-

que da Cidade de Paredes 
cedeu e provocou a queda 
de dois homens, de uma 
altura de cerca de 9 me-
tros. Um deles acabou por 
falecer no dia do acidente, 
depois de levado para o 
Hospital de S. João. 

A obra a cargo da em-
presa Safetyreference, 
com a sub-empreitada de 
Silva Teixeira, empresa do 
Marco de Canaveses, co-
meçou há cerca de três 
meses e na construção da 
parte superior do rés-do-
chão quando estavam a 
betonar, as escoras cede-
ram e dois trabalhadores 
caíram levando com o be-
tão em cima.

Inês Pinto Correia | texto e foto

O acidente ocorreu no 
dia 24 de agosto, por volta 
das 14 horas, quando se 
concluía a cobertura do 
rés-do-chão. Um dos feri-
dos, Arnaldo Almeida, en-
contrava-se estável e foi 
levado para o Hospital Pa-

dre Américo em Penafiel, 
o outro trabalhador, Sér-
gio Barbosa, de 21 anos, 
apresentava um quadro 
mais complicado e foi le-
vado para o Hospital de S. 
João, no Porto, acabando 
por falecer horas depois.  

Luís Correia, responsável 
da Silva Teixeira, declarou 
que as normas de segu-
rança estavam a ser cum-
p r i d a s  e  o s  t ra b a l h o s 
prosseguiram sem para-
gens na construção do 
edifício.



7Sexta-feira 11 de Setembro de 2015  oprogressodePAREDES

freguesias

No passado dia 9 de 
agosto decorreu a festa do 
Emigrante em Aguiar de 
Sousa. Tal evento reali-
zou-se no parque natural 
da Senhora do Salto, onde 
foi possível o reencontro 
de várias famílias que 
c o m p a r e c e r a m  a  t a l 
arraial.

Segundo a organização 
ADFAS, Associação para o 
desenvolvimento da Fre-
guesia de Aguiar de Sou-
sa, passaram pelo arraial 
mais de 4000 pessoas, que 
puderam desfrutar de 

passeios de canoa na le-
vada, passeios a cavalo 
entre Alvre e o Salto e via-
gens em barco a remos no 
quelho do inferno, bem 
como de muita animação 
musical, a qual esteve a 

cargo do conjunto Dias, 
Grupo de Acordeões de 
Lordelo, Rancho de Reca-
rei, Cavaquinhos de Bal-
tar, Conjunto Marques 
Brasil, Rancho folclórico 
de Gandra, Rancho fol-

Aguiar de Sousa

Meu querido mês de agosto…
clórico de Aguiar de Sou-
sa e o Conjunto Musical 
Costinha, valendo referir 
que todos eles aturam de 
forma gratuita e com o 
único propósito de enal-
tecer tal evento.

O ponto alto aconteceu 
pelas 16H00, com a cele-
bração da eucaristia na 
capelinha da Sr.ª do Salto, 
presidida pelos padres 
Carlos Duarte e Reinaldo 
e que foi especialmente 
evocativa do “Salto”, salto 
esse que os nossos emi-
grantes vão dando para 
países estrangeiros, dei-
xando para trás tudo, em 
b u s c a  d e  u m a  v i d a 
melhor.

Foi também durante o 
evento, realizada uma ac-

ção de Homenagem, por 
parte da ADFAS, aos só-
cios honorários da insti-
tuição, que muito têm 
contribuído para o desen-
volvimento da Freguesia, 
nas pessoas do Sr. Engº 
Helio Costa, antigo presi-
dente; Manuel Póvoas, 
promotor do projeto “na-
tação é saúde” e ao emi-
grante Laurentino Rocha, 
em representação de to-
d o s  o s  e m i g ra n t e s  d e 
Aguiar de Sousa.

Em suma viveu-se um 
grande dia, numa zona na-
tural de excelência, com 
um espaço renovado, aci-
dentes geográficos fantás-
ticos para a prática de vá-
rias valências dos despor-
t o s  r a d i c a i s ,  m a s 

infelizmente assombrado 
pela água do rio Sousa, a 
qual continua a deliciar-
me com o seu fantástico 
som produzido pelo deam-
bular por entre as pedras e 
quedas de cascata, mas 
ainda demasiado colorida, 
demonstrando a todos 
quantos a vêem que as ac-
ções de despoluição anun-
ciadas, ou nunca passaram 
do papel ou outros valores 
se levantam e impedem 
que seja levada a cabo, 
continuando a população 
do limite do concelho a vi-
ver com um rio poluído, 
sem que se deslumbrem 
acções por parte dos ór-
gãos autárquiicos que le-
vem a um retrocesso.

Tenhamos fé…

Na última edição do Pro-
gresso saiu uma notícia par-
cialmente incorreta e in-
completa de um evento que 
decorreu em julho. De facto, 
o Torneio Jovem reverteu a 
favor das obras da Capela da 
Quintã de Baltar. A organiza-
ção deixou um agradeci-
mento especial ao Sr. Zeferi-
no Leal da firma ALEAL e a 
todos os patrocinadores do 
evento, bem como a todos os 
participantes e à Junta de 
Freguesia de Baltar.

Baltar

torneio elias silva 2015

Campeão: Casa dos Frangos de Baltar
melhor marcador: Francisco Miguel (Casa dos Frangos de Baltar)
melhor guarda-redes: Hélder (Nova Saída)
Jogador Revelação: Sevilha (Vilarinho de Baixo)
Taça de Fairplay: Vilarinho de Baixo

A rua que liga a Igreja 
Matriz de Baltar à Estrada 
Nacional 15 está a ser devi-
damente requalificada. A 
Rua começa num cruza-
mento que fica localizado 
junto da “ Ponte de Pedra” e 

dá acesso ao Cemitério da 
Vila. Da obra constam as 
várias fases, nomeada-
mente a reparação de um 
muro de suporte, o enca-
minhamento de águas plu-
viais e pavimentação des-

de a EN 15 ao final do cemi-
tério. A Junta de Freguesia 
pede a compreensão para 
os incómodos que esta 
obra pode causar, assegu-
rando que ficará concluída 
o mais rápido possível.

O dia do Idoso vai 
decorrer no Parque da 
Cidade de Paredes no 
próximo dia 1 de outu-
bro. As Inscrições es-
tão abertas na junta de 

freguesia do dia 7 até 
ao dia 14 de setembro 
e destinam-se a pes-
soas com idade igual 
ou superior a 65 anos. 
Esta atividade é reali-

zada em parceria com 
a Junta de Freguesia 
de Baltar, a Santa Casa 
da Misericórdia de Pa-
r e d e s  e  a  C M  d e 
Paredes.

Rua da Igreja em Obras

Dia do Idoso

A Associação Clu-
be de Jazz de Baltar, 
em parceria com a 
junta de freguesia e a 
câmara municipal, 
vai repor a peça de 
teatro “Viajar em Bal-
tar 15-15” que terá 
lugar no próximo dia 
19 de setembro, sá-
bado, às 21h30. A pe-
ça de teatro terá iní-
cio junto à Casa do 
Areal,  seguirá pela 
rua do professor José 
Meireles e terminará 
no Largo Comenda-
dor Pereira Inácio. 

Esta reposição da pe-
ça de teatro deve-se 
ao facto das condi-
ções meteorológicas, 
aquando das come-
m o ra ç õ e s  d o s  5 0 0 
anos do Foral de Bal-
tar (13 de junho), não 
terem per mit ido a 
apresentação da pe-
ça tal  como estava 
definido inicialmen-
te. Sinopse da peça 
de teatro: No ano em 
que se comemoram 
os 500 anos da atri-
buição de Carta de 
Foral a Baltar,  uma 

inesperada viagem 
no tempo traz El-Rei 
D. Manuel I de 1515 
para 2015, de Lisboa 
para Baltar! Ser-lhe-á 
dada uma visão do 
que é esta vila de Pa-
redes no séc. XXI e de 
que modo os vícios e 
costumes criticados 
no “Auto da Barca do 
Inferno”, escrito tam-
bém no séc. XVI, po-
dem ser passados pa-
r a  a  a t u a l i d a d e.  A 
juntar a estes ingre-
dientes, muita músi-
ca e humor.

Viajar em Baltar de 15-15

VICTOR 
PEREIRA

FAUSTINO 
 SOUSA
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No passado dia 26 de 
agosto de 2015 decorreu 
na freguesia mais um fes-

tival orientado pelo Gru-
po Etnográfico de S. Mi-
guel de Cristelo, em que a 

etnografia e cultura po-
p u l a r  e s t i v e r a m  e m 
destaque.

Dois anos depois da 
inauguração do Centro Es-
colar de Cete, finalmente se 
vê concretizada uma reivin-
dicação da Associação de 

Pais da Escola Básica de Ce-
te, a colocação de luz públi-
ca na zona envolvente ao 
Centro Escolar. De inverno 
era um local propício a as-

saltos e fazia pais e alunos 
temerem, tal era a escuri-
dão, vendo-se finalmente 
concretizada uma obra am-
plamente reivindicada.

Decorrem entre  os 
dias 10 e dia 13 de se-
t e m b r o  a s  Fe s t a s  e m 
Honra de Nossa Senho-
ra do Vale. Destacam-se 
do programa, como ha-
bitualmente, a majesto-
sa procissão em Honra 
d e  No s s a  Se n h o ra  d o 

Vale, com centenas de 
figurantes, e a atuação 
das bandas de música, 
este ano a cargo da Ban-
da de Música de Cete e 
da Banda de Musica de 
Fermentelos, gerida por 
um fi lho da terra:  Or-
lando Rocha.

Grupo Etnográfico de S. Miguel de Cristelo

Iluminação da zona envolvente ao Centro Escolar

Festas em Honra de Nossa 
Senhora do Vale

O Teatro Amador de 
Cristelo dinamizou pela 
primeira vez, no presente 
mês, oficinas de teatro, ten-
do como principal intento 
a sedimentação e desco-

berta de elementos e capa-
cidades estruturais na arte 
da representação. Está em 
preparação uma grande 
a t i v i d a d e  a  a n u n c i a r 
brevemente.

Teatro Amador de Cristelo

Estamos a meio do ano 
e somente pagaram as suas 
quotas cerca de 9% dos só-
cios desta Delegação. Era 
bom não esquecerem os 
seus deveres, pois nós tam-
bém não nos esquecemos 
das nossas obrigações. Es-
tá esta associação a tratar 
do Cartão de Combatente 
que julgamos vai ser defi-
nitivamente aceite pelo 
Governo. Assim sendo, te-
remos de o pedir logo que 
tenhamos ordens para is-
so. A partir de agora temos 
mais uma valência que é: 
Exames Psicotécnicos para 
Condutores. 

ANTóNIO 
OLIVEIRA

Bitarães
Veteranos 
de Guerra  
do Vale  
do sousa

Festas 
de Nossa 
Senhora 
dos Chãos

No passado dia 8 de se-
tembro, celebraram-se as 
tradicionais festas em hon-
ra de Nª. Srª. dos Chãos. As 
seculares Novenas não são 
o que eram antigamente. 
No entanto,  ainda de-
monstram a veneração 
que as gentes desta terra 
têm por Nossa Senhora. 
Estas Novenas têm início 
no dia 30 de agosto e pro-
longam-se até ao dia 8 de 
setembro. Há festa profana 
onde são convidados nor-
malmente artista conheci-
dos. A celebração e a pro-
cissão são os pontos fortes 
desta festa em honra da 
Natividade de Nossa Se-
nhora.   Esperemos que no 
próximo ano haja o mes-
mo entusiasmo e alegria 
que, normalmente, existe.

A Banda de Música de Ce-
te irá organizar no próximo 
dia 19 de setembro, o 2.º En-
contro de Bandas, que conta-

rá com a presença das Ban-
das de Música dos Bombei-
ros Voluntários de Castro 
Daire, Juvenil Salesiana de 
Poiares, Filarmónica Ressur-
reição de Mira e a anfitriã de 
Cete. Do programa das ativi-
dades consta um arruado 
que se iniciará às 9h30, nos 
lugares de S. Sebastião (Ban-

da de Música de Cete), Lugar 
do Marco (Filarmónica Res-
surreição de Mira), Vista Ale-
gre (Banda de Música dos 
Bombeiros Voluntários de 
Castro Daire) e Estação (Ban-
da Juvenil Salesiana de Poia-
res). À tarde realizar-se-á um 
concerto a partir das 15h00, 
na sede da Banda de Música.

Cete

2.º encontro de Bandas

SAúL 
FERREIRA

O F.C. de Cete irá em bre-
ve dar inicio à captação de 
jovens valores para as suas 

equipas de jovens futebo-
l i s t a s  n a s  s e g u i n t e s 
categorias.

Captações de Jovens Atletas

Cristelo

iniciativas da Junta de Freguesia

O verão contemplou 
várias iniciativas da Jun-
ta de Freguesia e do Pro-
jeto Ser Social. Decorre-
ram atividades de ocupa-
ção de tempos livres para 
as crianças, que incluiu a 
v i s i t a  à  p r a i a  f l u v i a l 
Olhos da Fervença e um 
encerramento em con-
j u n t o  c o m  a  O f i c i n a 
Sénior. 

A edição de 2015 da 
Semana da Juventude foi 
mais um sucesso, os jo-
vens puderam, entre ou-
tras atividades, visitar a 
Quinta da Aveleda e per-
correr o passadiço do Rio 
Paiva. 

O passeio anual  da 
Junta de Freguesia teve 

ARLINDO
LOURENçO

como destino a região 
d o  D o u ro,  L a m e g o  e  
Vila Flor, tendo sido pos-
sível aos cristelenses 
contemplar paisagens 
magníficas, bem como 
desfrutar de um agradá-
vel dia de confraterniza-
ção.No fim-de-semana 
de 11, 12 e 13 decorrerá 
e m  C r i s t e l o  m a i s  
uma edição do Cultura 
En t re  N ó s,  e m  q u e  a  
J u n t a  d e  F r e g u e s i a  
em colaboração com vá-
rias instituições da fre-
guesia dinamiza diver-
sas atividades nomea-
d a m e n t e :  a r t e s 
plásticas, desporto, mú-
sica, dança, performan-
ces artísticas.

Nesta edição com as 
novidades: prova de re-
gularidades Ford, prova 
Rampa da Vila e celebra-
ção dos estudantes (cor-
tejo e missa).
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Com arranque mar-
cado para dia 20 de se-
tembro às 17h00, o Cen-
tro Cultural e Desporti-
vo de Sobrosa inicia 
mais uma época, com 
direção renovada.

O escalão sénior mi-
lita na 1.ª Divisão, Série 
2, do Campeonato Dis-

trital da Associação de 
Futebol do Porto. Na 
primeira jornada o So-
brosa recebe o Águias 
de Eiriz (Paços de Fer-
reira). A partir das 15h00 
terá lugar a “Cagadela 
da Vaca”, uma habitual 
iniciativa de angariação 
de fundos para o clube.

Decorrem entre os dias 10 
e dia 13 de setembro as Festas 
em Honra de Nossa Senhora 

do Vale. Destacam-se do pro-
grama, como habitualmente, 
a majestosa procissão em 

Honra de Nossa Senhora do 
Vale, com centenas de figu-
rantes, e a atuação das bandas 

de música, este ano a cargo da 
Banda de Música de Cete e da 
Banda de Musica de Fermen-
telos, gerida por um filho da 
terra: Orlando Rocha.

CCD Sobrosa 
inicia nova época

Festas em Honra de Nossa Senhora do Vale

Está marcado para pró-
ximo dia 19 de Setembro o 
I Sarau Cultural Bombei-
ros de Rebordosa.  Está 
marcado para as 21h30 e 
será nas instalações dos 
Bombeiros de Rebordosa.

O  e v e n t o  i r á  c o n t a r 
com as atuações de varias 
tunas académicas, Tuna 
Feminina de Economia 
do Porto, Tuna Académi-
ca do Instituto Superior 
de Engenharia do Porto, 
muitas outras surpresas. 
Informa-se todos os inte-
ressados que os bilhetes 
estão à venda nas instala-
ções dos Bombeiros e têm 
um custo de 3 euros. A re-
ceita deste evento reverte 

p a r a  a  c o m p r a  d e  u m 
Desfibrilhador Automáti-
co Externo (DAE). Refira-

s e  q u e  é  u m  a p a r e l h o 
muito útil e os Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa 

dispõem de oito ambu-
lâncias de socorro e só 
tem um aparelho (DAE).

Bombeiros Voluntários de Rebordosa 
Organizam I Sarau Cultural

Rebordosa

primeiros Funcionários da Móveis 
Gonzaga fizeram homenagem

PAULO 
PINHEIRO

Fundada em 1948, a empresa 
Móveis Gonzaga, fábrica de mo-
biliário ́ r uma das principais 
empresas de Rebordosa e do 
concelho de Paredes que deu 
emprego direto a muitos traba-
lhadores, em de mais de 65 anos 
de existência. Agora os seus tra-

balhadores quiseram homena-
gear os fundadores e antigos 
empregadores já falecidos, mas 
s e m p re  n a  m e m ó r i a  d o s 
trabalhadores.

O dia ficou marcado pela 
presença de todos os trabalha-
dores convidados no cemitério 
de Rebordosa no jazigo do fun-
dador da empresa Móveis Gon-
zaga. Seguiu-se, então, a home-
nagem com a entrega individual 
de uma prenda aos filhos e 

atuais gestores da empresa em 
que em tempos os trabalhadores 
laboraram. O trabalhador mais 
antigo recebeu um diploma de 
homenagem e de agradecimen-
to pelos anos de trabalho.

De seguida os trabalhadores 
juntaram-se num jantar de con-
fraternização, no restaurante o 
Saibro em Rebordosa.

De referir que os trabalhado-
res que saíram, “sem problemas, 
sem atritos”, associando-os tam-

bém à evolução da empresa. 
Realçou o respondável: “Isso é 
fruto das boas relações entre os 
trabalhadores e a entidade pa-
tronal, num trabalho a bem de 
todos ”. Ainda a propósito das 
boas relações, fez notar que, este 
convívio de enorme significado 
e grande alegria, também mar-
cado pela emoção e boas histó-
rias, sobretudo quando foram 
relembradas histórias e vivên-
cias do tempo de trabalho.

A Associação para o De-
senvolvimento de Rebor-
dosa fez 27 anos de funda-
ção. Foi a 11 de agosto de 
1988, que um grupo de 11 
rebordosenses fundaram a 
referida instituição, e man-
tendo uma crescente ativi-
dade que neste momento é 
das instituições mais im-

portantes da região sendo 
constituída por varias va-
lências sociais na qual in-
clui um Centro de Dia com 
40 utentes também tem um 
serviço de Apoio Domici-
liário a cerca de 28 utentes. 
O lar com 60 utentes onde 
os utentes podem usufruir 
de um centro de atividades 

tempos livres (CATL) com 
60 crianças com idades 
compreendidas dos 6 aos 
16 anos. Creche com 40 
crianças com idades dos 4 
meses aos três anos. Centro 
de Acolhimento Temporá-
rio (CAT) com 20 crianças 
com idades dos 0 aos 12 
anos.  Também conta com 

uma Cantina Social que 
distribui cerca de alimen-
tação diária 400 refeições 
protocolo de rendimento 
social de inserção (REI) 
com 220 agregados familia-
res; Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP) presta 
a i n d a  a p o i o  a  j ove n s  e 
adultos desempregados.

ADR completou 27.º Aniversário

Sobrosa

Festa na  
Capela da torre

CRISTIANO
MARQUES

No próximo dia 20 rea-
liza-se a festa religiosa em 
honra de Nossa Senhora 
das Dores, na sua Capela 
da Casa da Torre.

Às 16h00 será celebra-
da Missa, seguindo-se a 
procissão ao Cruzeiro do 
Padrão. Este evento é di-
namizado pela Associa-
ção de Solidariedade So-
cial dos Professores, pro-
prietária do espaço, onde 
também funciona uma 
equipamento de Turismo 
Rural/Casa de Campo.

Vila Cova de Carros

Jovem inaugura 
exposição de Fotografia

Cláudia Isabel Moreira 
da Rocha, natural de Vila 
Cova de Carros, com 21 
anos de idade inaugurou a 
sua primeira exposição de 
Fotografia na Biblioteca 
Municipal de Paredes. Esta 
aventura de fotografar co-
meçou há cerca de dois 
anos e embora sem nenhu-
ma formação, esta jovem 
foi aperfeiçoando a técnica 
e hoje realiza trabalhos ver-
dadeiramente profissio-
nais. Esta exposição é com-
posta por cerca de uma 
centena de fotografias que 
compreende desde bebés, 
grávidas e paisagens. A ex-
posição está aberta ao pú-

blico desde o dia 2 de se-
tembro e têm sido muitos 
os elogios e felicitações re-
cebidos pela jovem. Esta 
exposição de Fotografia 
“IM PHOTOGRAPHY” esta-
rá aberta até dia 30 de se-
tembro, de segunda a sexta, 
das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00. Para quem 
ainda não teve a oportuni-
dade de visitar, fica o convi-
te para o fazer.

SARA
LEAL
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o e mpre g o  re tro c e d e u 
quase duas décadas, pa-
ra níveis de 1995. Du-
rante a vigência deste 

governo, foram destruídos mais de 
320.000 empregos. 

O desemprego oficial está nas 710 
mil pessoas. Mas a taxa de desemprego 
oficial esconde situações terríveis: 313 
mil desempregados há mais de 2 anos 
(desempregados de muito longa dura-
ção), que aumentaram 50% durante o 

A grande mentira de Pas  sos Coelho  
sobre o emprego

mandato deste governo. Este governo 
tem refinado as técnicas para esconder 
desemprego.

Há 160 mil desempregados em pro-
gramas ocupacionais (antes deste go-
verno, rondavam os 20 mil), que desa-
parecem das estatísticas apesar de 
continuarem a não ter emprego. Tam-
bém tem havido um recurso pouco cri-
terioso aos estágios. Os estagiários 
também não contam para o desempre-
go, mas o Tribunal de Contas revelou 
que apenas 1/3 dos estagiários transi-
tam para um emprego. E há mais de 
250 mil desencorajados: pessoas sem 
emprego, e disponíveis para trabalhar, 
que deixaram de cumprir os critérios 
administrativos para demonstrar que 
procuram emprego. 

E muito maior seria o desemprego, 

Por
pAulo
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

O urso inesperado 
que nos vai protegendo

no t í c i a s  re -
centes, em-
bora ainda 
não oficiais, 

sobre a participação real 
das forças armadas russas 
no conflito da Síria, são in-
teressantes. A Rússia dispo-
ria desde já no terreno de 
armas, serviços de infor-
mação e sistemas de dados 
de satélite, conselheiros 
militares, bases operacio-
nais e mesmo, ao que cons-
ta, a participação direta de 
efetivos militares.

Ao longo dos tempos, a 
Rússia tem dado conta da 
sua estratégia de normali-
zação e pacificação da Síria, 
sendo (infelizmente o úni-
co) parceiro ativo de nego-
ciações politicas internas. 
Há também interesses re-
gionais russos a considerar 
como a base naval de Tartu 
no Mediterrâneo. Mas com 
o prolongar da guerra, a sua 
internacionalização, e com 
o aparecimento do Estado 
Islâmico e a sua estratégia 
de expansão do terrorismo 
para as repúblicas ex-sovié-
ticas da Ásia Central e repú-
blicas muçulmanas do 
Cáucaso Russo, Putin per-
deu a paciência e aposta na 
contenção inicial e elimi-

Por
CrISTIAno
rIbeIro
Médico

nação poster ior  desse 
perigo.

Em primeiro lugar, ten-
tou forjar uma aliança re-
gional envolvendo potên-
cias como a Turquia, a Ará-
b i a  S a u d i t a ,  e  o  e i x o 
Síria-Irão-Líbano, com a 
compreensão dos Estados 
Unidos da América. Mas 
Ancara está envolvida num 
jogo muito perigoso de 
apoio ao Estado islâmico, 
com a tentativa de criação 
de zona de exclusão aérea, 
dita de Segurança, no Norte 
da Síria e instalação de mis-
seis Patriot da NATO na Tur-
quia. Na prática a Turquia 
pretendia limitar, com o 
beneplácito da NATO, a ati-
vidade do Exército Sírio, 
nomeadamente da Força 
Aérea, no norte da Síria ao 
mesmo tempo que reprimi-
ria, direta ou indiretamente 
através do Estado Islâmico, 
o PKK e os curdos sírios do 
YPG. A cidade de Ayan Al 
Arab, também chamada 
Kobane pelos curdos, assis-
tiu com pavor e revolta a 
esta cumplicidade das au-
toridades turcas na guerra 
da Síria. Todos fomos es-
pectadores dessa tragédia.

A constituição de uma 
comissão militar russo-sí-

cristianoribeiro@gmail.com

ria e a retirada dos Misseis 
Patriot da base turca da 
NATO de Esmirna (indis-
cutivelmente com a apro-
vação de Obama) mostra-
ram que essa aliança re-
g i o n a l  f a l h o u ,  e  q u e  a 
R ú s s i a  a g o r a  n ã o  t e m 
qualquer ilusão do papel 
da Turquia. E passou à se-
gunda fase. A presença da 
força aérea e marines rus-
sos e o conhecimento de 
imagens em tempo real do 
campo da batalha vai in-
fluenciar o decurso final 
do processo das chamadas 
“primaveras árabes” que 
afetaram países como a Lí-
bia, o Egipto, a Tunísia, o 
Afeganistão e a multiplica-
ção do terrorismo interna-
cional jihadista quer sob a 
forma do Estado Islâmico, 
quer sob a forma da Frente 
Al-Nusra (Al Qaeda), ou a 
Irmandade Muçulmana.

Parar a guerra é funda-
mental para os interesses 
ocidentais e mundiais. In-
felizmente a comunidade 
internacional é cega e não 
vê o abismo de fluxos mi-
gratórios incontroláveis, 
cuja origem está na guerra. 

A Rússia assume agora 
um papel relevante na defe-
sa de valores civilizacio-
nais, como a defesa de mi-
norias, a liberdade religiosa 
e a segurança, fazendo par-
ticipar a comunidade inter-
nacional no fim do conflito. 
Constitui-se em barreira 
protetora de países como o 
Tajikistão e Uzbequistão, 
vitimas neste momento de 
atentados terroristas do is-
lamismo radical. Sinaliza a 
origem do Mal em países 
como a atual Ucrânia, a 
Turquia, e os Países do Gol-
fo, cada um com seu papel 
t o l e r a n t e  p a r a  c o m  a 
violência.

Esperemos que com a 
Rússia ativamente presente 
na cena política internacio-
nal, alguns Estados perce-
bam que há limites para o 
seu arbítrio e hegemonia.

este verão não foi, para 
mim particularmente, 
feliz por diversas e va-
riadas razões, e por is-

so, não poderia de deixar de fazer 
está pequena homenagem.

A vida faz-nos crescer e obriga-
nos a momentos muito felizes e 
também momentos muito tristes.  

Normalmente quando desapa-
rece alguém que nos é próximo, so-
mos sempre confrontados com a 
fragilidade da nossa existência, e 
invariavelmente, somos levados a 
refletir sobre o nosso percurso e os 
nossos atos.

Por entre a angústia, a saudade e 
o medo que a morte de alguém que 
gostamos nos traz, vem a possibili-
dade de reflexão sobre a maneira 
como levamos a nossa vida e as 

Por
JoAquIm
neveS
Engenheiro

É assim a Vida… mas dói

joaquimneves.progresso@gmail.com

marcas que vamos deixando en-
quanto por cá andamos.

Por isso, estes momentos em que 
andamos mais tristes devem servir 
não só para homenagearmos quem 
partiu, mas acima de tudo para ser-
mos melhores amanhã do que fo-
mos hoje, principalmente na ma-
neira como nos relacionamos com 
os outros, sejam eles a nossa famí-
lia, amigos ou mesmo colegas de 
trabalho, ou mesmo na forma como 
ajudamos quem mais precisa, ou 
mesmo na maneira como demons-
tramos os nossos princípios e como 
os passamos às novas gerações.

Num tempo em que vivemos em 
constante mudança, numa socie-
dade cada vez mais industrializada 
e tecnológica, devemos ter a racio-
nalidade de parar para refletir, e ser-
mos capazes de mudar a nossa con-
duta se acharmos que esta não está 
a ser a mais correta.

Errar todos erramos, mas deve-
mos saber aprender com os nossos 
erros, e acima de tudo devemos sa-
ber perdoar. Se num momento esta-
mos mais exaltados, e até dizemos 
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A grande mentira de Pas  sos Coelho  
sobre o emprego

não fora o quase meio milhão de portu-
gueses empurrados para a emigração 
durante a vigência deste governo (emi-
gração permanente e temporária, em 
algum dos anos desta legislatura). 

 Os ocupados - Segundo o glossário 
do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), os ocupados são 
inscritos no IEFP que estão “integrados 
em programas de emprego ou forma-
ção profissional, com exceção dos pro-
gramas que visem a integração direta 
no mercado de trabalho”. Apesar de 
estarem efetivamente desempregados, 
os ocupados, não só deixam de ser re-
gistados como desempregados pelo 
IEFP, como passam a ser estatistica-
mente considerados como estando 
empregados pelo INE. 

Manipulando o número de desem-

pregados envolvidos em programas 
ocupacionais obrigatórios (se não 
aceitarem participar nos programas, 
perdem o direito à prestação social que 
recebem), o governo tem a capacidade 
de provocar uma queda artificial da ta-
xa de desemprego e, sobretudo, tem o 
poder de fabricar uma recuperação ilu-
sória e meramente estatística do em-
prego. Antes de este governo entrar em 
funções, os ocupados eram em média 
25 mil. 

Com este governo, sobretudo a par-
tir de 2013, o número de desemprega-
dos ocupados disparou, chegando a 
um máximo de cerca de 171 mil no final 
de 2014. Ou seja, ao longo da legislatu-
ra, o governo, através de programas de 
formação profissional, disfarçou mais 
de 140 mil desempregados.

Deus dá frio  
conforme a roupa

ma i s  u m 
regresso 
de férias, 
mais um 

ano pela frente. As dificul-
dades que temos que en-
frentar continuam na or-
dem do dia. Para suavizar 
a “rentrée” de cada um es-
tamos em plena campa-
nha para os dois atos elei-
torais que se aproximam, 
s e p a ra d o s  p o r  p o u c o s 
meses de intervalo.  No 
primeiro somos convida-
dos a escolher quem nos 
vai (des)governar nos pró-
ximos quatro anos e no 
segundo quem se vai sen-
tar no cadeirão de Belém, 
ostentando o t í tulo de 
Presidente da República. 
Tanto um como outro vão 
ser muito concorridos, tal 
o número de Partidos e 
Coligações a concorrer 
para o primeiro e o núme-
ro de candidatos para o 
segundo, que não para de 
aumentar.

Se todos os anos o fim 
das férias é marcado por 
animadas “rentrées” par-
tidárias, onde se promete 
geralmente tudo aquilo 
que gostaríamos de ter, 
este ano a coisa foi muito 
mais animada, quer nas 
promessas, quer nos argu-
mentos apresentados ou 
sugeridos, para tentarem 
obter o votito dos portu-
gueses. E quando não che-
gam as palavras, age-se!

E quando não basta fa-
lar  e  agir,  mostra-se.  E 
neste particular,  quem 
mostra tudo o que tem a 
mais não é obrigado…

Vai daí, o novo movi-
mento político de seu no-
me AGIR resolveu passar 

das palavras aos atos e de-
pois despiu-se, mostran-
do que nada tem a escon-
der. Joana Amaral Dias, 
cabeça de lista do AGIR 
por Lisboa, apesar de grá-
vida (embarazada em es-
panhol), não se mostrou 
nada embaraçada e apa-
receu na capa da revista 
“Crist ina” quase como 
veio ao mundo, ou seja, 
sem roupitas. Com uma 
ainda pouco proeminente 
barriga, pôs a nu os dotes 
que a tornaram uma das 
políticas mais olhadas da 
nossa praça, embora mui-
tos não sejam capazes de 
se recordar de qualquer 
frase ou ideia que tenha 
alinhavado. Problemas de 
memória, certamente.

Tudo leva a crer que o 
AGIR se ficará por esta boa 
ação, mas à cautela a con-
corrência devia responder 
à letra.

Como os Verdes só têm 
a Heloísa Apolónia, resta 
esperar que o Bloco de Es-
querda resolva entrar em 

ação e seguir o caminho 
da Joana. Descansem, não 
espero que a resposta a 
este nível venha da Catari-
na Martins.  Sugiro que 
avancem com a Marisa 
Matias, pois apesar de não 
assegurar aumento de vo-
tos nas urnas sempre su-
biam as vendas da revista 
e o povo podia imaginar o 
que veria se o BE fosse 
governo.

Na vida real, ainda não 
é tempo de facilitismos. O 
FMI continua a pedir no-
vas medidas adicionais e 
novos reajustamentos, e 
embora agora apenas pos-
sa pedir e não mandar, 
não se pode fazer de conta 
que não ouvimos. Depois 
de quatro anos de imen-
sas dificuldades há um oá-
sis ao virar da esquina e 
quem queira embalar a 
malta em promessas de 
tudo para todos, e já.

Já vimos onde esta mú-
sica nos levou. À primeira, 
cai qualquer um. À segun-
da só cai quem quer. 

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Para suavizar a “rentrée” de cada um es-
tamos em plena campanha para os dois 

atos eleitorais que se aproximam, separa-
dos por poucos meses de intervalo. No pri-
meiro somos convidados a escolher quem 

nos vai (des)governar nos próximos qua-
tro anos e no segundo quem se vai sentar 

no cadeirão de Belém, ostentando o título 
de Presidente da república

É assim a Vida… mas dói
coisas de que nos arrependemos, 
devemos ter a humildade de reco-
nhecer que falhamos e pedir des-
culpa a quem ofendemos.

É óbvio que devemos ter o nosso 
orgulho e amor-próprio, mas tam-
bém devemos reconhecer que pes-
soas demasiado orgulhosas passam 
ao lado de muitas coisas boas da vi-
da, só porque não têm a humildade 
de reconhecer que erraram ou de 
perdoar quem com eles falhou.

Devemos saber partilhar e dar 
um pouco de nós a ajudar quem 
mais precisa. Devemos procurar 
conviver com quem gostamos, sa-
ber aproveitar pequenos momen-
tos que têm muito significado e que 
por vezes nos passam despercebi-
dos, mas que quase sempre são 
aqueles momentos que mais nos 
recordamos.

Infelizmente é da nossa natureza 
só darmos valor a algo quando o 
perdemos. Não o fazemos por mal, 
mas o modo como hoje vivemos as 
nossas vidas faz-nos agir assim, por 
isso quando perdemos alguém sen-
timos que algo nos falta, pois como 

é óbvio fica sempre algo por fazer, 
por dizer ou algum momento por 
partilhar.

A vida é efémera e quando me-
nos esperamos, alguém de quem 
gostamos pode partir, e quando isso 
acontece, infelizmente já não há na-
da a fazer. 

Resta-nos termos a certeza que 
aqueles que partiram estarão sem-
pre ao nosso lado e ficarmos con-
tentes por terem parte da nossa vi-
da…. Um até já, Amadeu das Neves 
Machado, Luís Botelho Ribeiro e 
Alberto da Rocha Ferreira.

Normalmente quan-
do desaparece alguém 
que nos é próximo, so-

mos sempre confronta-
dos com a fragilidade da 
nossa existência, e inva-

riavelmente, somos le-
vados a refletir sobre o 

nosso percurso e os 
nossos atos
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Indie Music Fest  
encheu Bosque do Choupal
Festival. O 3.º Indie Music Fest decorreu em Baltar com o número de visitas a ultrapassar a 
edição anterior. A aposta foi na música nacional. 

Baltar recebeu no Bos-
que do Choupal cerca 
de 5 mil pessoas nos 

passados dias 3, 4 e 5 de se-
tembro. Aquele que foi consi-
derado em 2014 o melhor 
micro festival português, con-

tinua a apostar num cartaz 
quase a 100% nacional. 

A música é um dos princi-
pais componentes deste festi-
val alternativo, mas não o úni-
co, onde se podem encontrar 
muitas outras formas de arte 
espalhadas pelo chamado 
Bosque Encantado de Baltar. 

A organização garante 

campismo, com água quente, 
local para lavar a loiça e todas 
as condições ideais para 
quem visita Baltar nestes três 
dias. 

Miguel, Elias, Ricardo e 
Tiago são o quarteto que se 
lançou nesta aventura de or-
ganizar um Festival de Músi-
ca no concelho de Paredes, há 

três edições. O sucesso cres-
cente que têm vindo a ter ga-
rantiu já a edição de 2016, que 
se irá realizar a 1, 2 e 3 de 
setembro. 

Miguel Bessa, um dos 
membros da organização es-
teve à conversa com O Pro-
gresso de Paredes e contou-
nos tudo. 

Inês Pinto Correia | texto e fotos

Como surgiu a organiza-
ção do Indie Music Fest em 
Baltar?

Em primeiro lugar por-
que somos de Baltar. Quan-
do surgiu a ideia fomos jun-
tando as áreas em que em 
cada um era mais conhece-
dor. E elevamos a organiza-
ção para o patamar atual. 

Fale-me deste espaço.
O Bosque do Choupal é 

uma propriedade privada, 
muito bem cuidada, cujo 
proprietário, o Senhor Cruz 
é uma alma super generosa, 
cede-nos o espaço. O que 
ele nos transmite é que quer 
que a população de Baltar 

esteja bem e que enquanto 
p u d e r  n o s  v a i  a j u d a r 
imenso. 

Acho que o espaço é 
magnífico e é a nossa maior 
vantagem. O sítio é prepara-
do à nossa maneira, decora-
do e dividido para o festival, 
onde conseguimos ter uma 
separação natural entre to-
das as áreas, tanto palcos 
como campismo. A única 
coisa que nos é pedida é que 
mantenhamos o espaço tal 
como nos foi cedido, limpo 
e cuidado. 

O nosso público tem 
muito cuidado com o nosso 
bosque e mantém esse espí-
rito protetor. 
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PUBeste festival encerra os festivais 
de verão, no entanto é um pouco di-
ferente dos outros. Qual é a vossa 
essência?

Nós fazemos o festival em se-
tembro, porque achamos que pri-
meiro devemos deixar passar os 
outros e não entrar em competição. 
Não que o nosso não possa fazer 
competição. Mas deixamos os festi-
vais de verão acontecerem e depois 
apresentamos a nossa versão, em 
setembro, antes das aulas começa-
rem, sempre no primeiro fim-de-
semana do mês, antes do regresso à 
vida normal, no pós-férias. 

Quem vem ao Indie esquece um 
pouco que o mundo lá fora existe e 
depois voltamos todos à nossa 
rotina. 

e quanto ao vosso cartaz o que 
há a destacar?

Eu não diria que é diferente, nós 
apoiamos o que se faz em Portugal, 
faz-se muito boa música no nosso 
país e quase nunca esta música 
chega às rádios ou aos ouvidos do 
grande público. E para isso estamos 
cá nós, a fazer uma pesquisa inten-
siva. Somos muito bem aconselha-
dos, pois temos o apoio do Grupo 
RTP, com a Antena 3 connosco, que 
é uma rádio muito pioneira no que 
diz respeito à música. 

Fazemos as nossas escolhas e 
considero que temos um cartaz 
com o que de melhor se faz em 
Portugal. 

O estilo de música é variado, 
maioritariamente rock and roll, 
com as suas variantes. Temos ainda 
música eletrónica e outros estilos 
com a máxima variedade que nos é 
permitida. Procuramos ter uma 
oferta diferente. 

No entanto, não é só música, te-
mos exposições de arte, aulas de 
yoga, teatro itinerante, desportos 
radicais, um mercado. 

este ano uma das novidades foi 

um concerto secreto. Como correu 
a experiência?

Baltar tem um dos pontos mais 
altos da nossa região e o nosso 
concerto secreto consistiu em le-
var um grupo restrito de pessoas, 
aleatório, ao cimo da Serra do Mu-
ro (Cruzeiro), onde tem uma vista 
incrível para o concelho de Pare-
des e para o Vale do Sousa. Convi-
damos um dos nossos artistas do 
Palco Principal, o Rui Taipa, a fazer 
um show case acústico, acompa-
nhado com a Chica, que decla-
mou poesia. 

Correu muito bem, o grupo gos-
tou imenso e por isso é possível que 
passamos a incluir aquele espaço 
como um palco e vai deixar de ser 
secreto. 

a edição deste ano superou as 
anteriores?

Sim, superamos a edição do ano 
passado nos primeiros dois dias de 
Indie Music Fest. O primeiro dia foi 
incrível, tivemos mesmo muita 
gente, grande parte que veio para 
ficar os três dias. 

Mas um passo de cada vez te-
mos vindo a crescer. Temos noção 
daquilo que fazemos, daquilo que 
podemos fazer e daquilo que que-
remos fazer, temos que ir ganhan-
do a experiência de viver o evento, 
há coisas que correm bem e outras 

menos bem e vamos eliminando o 
que falha de ano para ano. Vamos 
crescendo devagar, mas com con-
sistência e consciência. 

Não podemos entrar em loucu-
ras, para fazer um festival e depois 
acabar. Queremos estar aqui por 
muitos anos, se isso nos for 
permitido. 

No final é descansar ou pensar já 
no próximo?

É começar já a pensar no próxi-
mo. Aliás, a cada edição que faze-
mos é sempre a pensar no futuro. É 
dessa forma que nos mantemos 
focados no futuro e constantemen-
te atentos ao que podemos melho-
rar, quem podemos trazer. 

O prémio de melhor micro festi-
val nacional trouxe-vos alguma 
projeção?

A projeção é relativa. Mas con-
fiança trouxe-nos imensa. Ao se-
gundo ano de festival ganhamos 
um reconhecimento. Os prémios 
valem o que valem, mas sermos o 
melhor micro festival do país, um 
evento feito em Baltar, a nossa ter-
ra, é muito gratificante e dá-nos 
muita confiança para continuar-
mos. É sinal que estamos no cami-
nho certo, é sinal que fizemos as 
coisas bem feitas e é para continuar 
a fazer. 
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União de Paredes 
arranca época com vitória
Direção. Após a Assembleia do passado mês de junho e sem surgirem listas, Manuel 
Cardoso mantém-se na presidência do USCP. 

Neste início de épo-
ca, o Paredes já es-
tá apurado para a 

primeira fase da Taça Brali, 
ficando em primeiro lugar 
e iniciou o campeonato da 
AF Porto, na Divisão de Eli-
te Pro-Nacional frente ao 
Serzedo com uma vitória 
por 3-0. 

O União de Paredes 
tem na presidência há 
seis anos Manuel Cardo-
so, que na última Assem-
bleia de sócios pretendia 
que fossem apresentados 
outros candidatos ao car-
go, mas na ausência de 
listas, explica que irá con-
tinuar a gerir o clube, pelo 
menos por mais um ano, 
porque quer ajudar o clu-
be, mas preferia fazê-lo 

noutras funções.  Um dos 
seus objetivos iniciais era 
resolver os problemas fi-
nanceiros do clube. Em 
três anos a situação ficou 
estabilizada. Com uma 
dívida de 500 mil euros às 

finanças e à segurança so-
cial, esta direção conse-
g u i u  s a l d a r  9 0 %  d a 
dívida. 

Uma vez que não há 
ninguém disponível para a 
direção, Manuel Cardoso, 

confessa que nesta fase em 
que a situação está pratica-
mente resolvida, seria uma 
pena deixar o clube num 
vazio diretivo. Por isso, não 
abandona o barco a 50 mil 
euros de o clube ficar livre 

de dívidas. O grupo da di-
reção mantém-se pratica-
mente todo e já foram fei-
tas as escolhas para a épo-
ca que agora se inicia. 

O presidente explica 
ainda que estes últimos 
cinco anos foram os mais 
difíceis, tendo em conta a 
conjuntura económica, 
mas que a “obrigação” de 
não abandonar o clube de-
via ser de todos os pare-
denses e todos os unionis-
tas. “Faço um alerta a to-
dos, que se unam em torno 
do clube e que reconhe-
çam o esforço de toda a di-
reção no esforço de resol-
ver todos os problemas do 
clube”. 

Desde a mudança de 
instalações do Estádio das 
Laranjeiras para a Cidade 
Desportiva, em Mouriz, o 
clube sentiu que os sócios 
se desligaram um pouco 
do União de Paredes, “eu 
entendo isso, mas o USCP 
vai fazer 91 anos, e aos 85 
esteve para fechar e eu não 
deixei que fechasse, inde-
pendentemente de estar-
mos na cidade ou não, as 
cores continuam a ser as 
mesmas, continuamos a 

ter a aposta na formação e 
por isso os sócios têm de se 
ligar ao clube”, garante Ma-
nuel Cardoso. 

O Paredes tem equipas 
de futebol sénior masculi-
no e feminino e de futsal. 
Doze equipas de formação 
de futebol, das quais, duas 
são de futsal, incluindo la-
ranjinhas, escolas, infantis, 
iniciados, juvenis e junio-
res. Num total de mais de 
300 atletas. 

Os juniores subiram de 
divisão na época passada e 
estão no campeonato Na-
cional da 2.ª divisão de ju-
niores. Foi resultado de um 
excelente trabalho da 
equipa técnica, onde des-
tacar o treinador Eurico 
Couto, que tinha a cargo 
este grupo, acumulando 
ainda com a equipa sénior. 
Este ano treinará apenas os 
seniores. O plantel sénior 
do Paredes tem na sua 
maioria atletas oriundos 
da formação do clube. 
Num total de 26 atletas, 19 
são oriundos da formação 
do USCP, dos quais seis 
ainda são juniores (ver fo-
to). O que para o presiden-
te é um motivo de orgulho. 

Plantel sénior,  
equipa técnica e dirigentes

Juniores: Lopes, Pedreiro, Bruno, 
Ferraz, Alex e Dani

Inês Pinto Correia | texto
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Veteranos do U. Paredes têm novo presidente
Dinâmica. Celso Teixeira pretende trazer 
alguma mudança ao grupo, com a recupera-
ção dos balneários já em primeiro plano. 

Dentro do União de 
Pa re d e s  e x i s t e 
uma secção autó-

noma de Veteranos. Celso 
Teixeira é o novo presiden-
te deste grupo, desde ju-
nho. Os veteranos são to-
dos ex-jogadores que pas-
saram pelo Paredes.

Os veteranos surgiram 
em 2002 e mais do que um 
gr upo de amigos,  que 
mantém a história do clu-
be, para o recém presiden-
te “podemos fazer mais 
alguma coisa a nível so-
cial”, com isto quer dizer 
que a troca de contatos 
com outras equipas, as 
deslocações e a receção 
em Paredes, pode ser uma 
mais-valia para a divulga-
ção do concelho e da sua 
economia. 

Pretende com o seu 
mandato trazer  novas 
ideias para a secção, co-
meçando pela organiza-
ção de um torneio. No en-
tanto, é objetivo dar conti-
nuidade ao trabalho feito, 
mas com mais ambição.

O antigo Estádio das 
Laranjeiras que estava em 
estado de degradação, foi 
cedido gratuitamente ao 
União de Paredes, em par-
ceria com os veteranos, 
que aos poucos têm vindo 
a reabilitar o espaço. Têm 
um campo relvado bem 
cuidado e agora a ambição 
passa por recuperar os 
balneários. Uma vez que 

nos últimos quatro anos, 
em que usam o estádio, 
têm recorrido aos balneá-
rios da Escola EB 2,3 de 
Paredes. 

Com os balneários irá 
ainda surgir um espaço de 
convívio, bem como uma 
sala para guardar o palma-
rés  e  recordações dos 
veteranos. 

Apesar de ser a “casa” 
desta secção autónoma, 
este estádio não deixa de 
servir o clube, tanto as 
equipas de formação co-
mo a sénior, sempre que é 
necessário. 

Celso Teixeira conside-
ra ainda importante trazer 
“novos” jogadores ao clu-
be, uma vez que a disponi-
bilidade acaba por limitar 
o total dos 20 jogadores, 
que nem sempre marcam 
presença em todos os 
jogos. 

Os veteranos treinam 
duas vezes por semana e 
jogam ao sábado. Numa 
época contam com cerca 
de 30 jogos em calendário, 
numa competição não 
federada. 

Para as deslocações 
contam com o apoio da 
empresa Bibropedra, ou 
da Câmara Municipal. Ou-
tras parcerias fundamen-
tais são de Acácio Carida-
des e Gasfer, com os com-
bustíveis, entre outros.

O novo presidente irá 
então sugerir a promoção 
das empresas do concelho 
por parte dos Veteranos, 
criando uma espécie de 

PUB

Inês Pinto Correia | texto e foto

brochura onde estarão 
reunidas as informações 
sobre o concelho de Pare-
des e o seu potencial eco-
nómico, que serão distri-
buídas pelo país, em cada 

deslocação da equipa. Ou-
tra das ideias passa pela 
realização de um torneio, 
que será na altura da Pás-
coa e até contará com uma 
equipa vinda de Espanha. 

No final o atual presidente 
não esqueceu que tudo is-
to se deve aos fundadores 
dos veteranos, Manuel 
Cardoso e Alexandre Silva. 
Agradecendo ainda a to-

dos os que se dedicaram 
na limpeza do estádio e a 
quem tem feito a manu-
tenção do espaço: Mário, 
Paulo Mota, Cunha e De, 
entre outros.
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Homenagem a antigo jogador 
do União de Paredes

Atletas de Paredes  
são campeões da Europa

amaral. Um grupo de amigos organizou uma homenagem para o ex-jogador do 
USCP que faleceu há um ano. 

Patinagem artística. Atletas da casa do Benfica em Paredes, venceram três títulos 
europeus. Foram ainda chamados ao campeonato do Mundo. 

No passado dia 5 de se-
tembro foi feita uma Ho-
menagem a António Ma-
nuel Amaral da Rocha, no 
Complexo  Desportivo de 

Lousada, ao atleta que re-
presentou o União de Pa-
redes e a AD Lousada. 

Recorde-se que Amaral, 
como era conhecido, fale-

ceu aos 49 anos, no dia 11 
de setembro de 2014.

A homenagem contou 
com um jogo de futebol 
entre amigos do falecido, 
com os Veteranos de Lou-
sada e do FC Porto. 

O irmão Vitorino Ama-
ral foi o responsável por 
este momento, mas agra-
dece a quem o ajudou nes-
te dia de homenagem, sem 
as quais não teria sido pos-
sível:  Dr. Augusto (Verea-
dor C.M. Lousada), Rui 
Barros (Antigo Atleta do F 
C Porto), Elias Barros ( Cá-
cio Mobiliário), João Bar-
ros (Fibromade), Zeferino 
Leal (Aleal Mobiliário), 
Prof. Bruno Marante ( C.M. 
L o u s a d a )  e  a  t o d a  a 
organização.

José Paulo Souto e Ma-
riana Souto, em representa-
ção da Seleção Nacional de 
Patinagem artística, com-
petiram nos Europeus, que 
se realizaram em Itália e 
trouxeram para casa três 
medalhas. 

José Paulo Souto foi cam-
peão Europeu de Solo Dan-
ce 2015, Mariana Souto foi 

vice-campeã Europeia de 
Solo Dance 2015. E em pa-
res, a dupla de Paredes é 
campeã da Europa. 

A seleção nacional con-
seguiu 12 medalhas nesta 
competição e três delas  for-
mam por atletas da Acade-
mia de Patinagem da Casa 
do Benfica em Paredes. 

Os dois campeões euro-

peus foram selecionados 
pela FPP Federação de Pa-
tinagem de Portugal para 
representar o país no Cam-
peonato do Mundo, que 
irá ter lugar na Colômbia 
de 14 a 27 de setembro. O 
Treinador Filipe Sereno 
(Campeão da Europa e do 
Mundo) irá acompanhar 
os atletas.

Aos 14 anos João Delgado vence 
prova internacional de Quads
Prodígio. Trata as Moto4 por tu, nem era uma paixão, mas en-
trou para vencer e venceu prova internacional em França. 

João Delgado, pare-
d e n s e  d e  1 4  a n o s 
venceu mundial de 

Quads em Pont-Vaux, 
França. Na classe de PDV 
Kids este jovem de Pare-
des participou pelo se-
gundo ano consecutivo. 
Recorde-se que em 2014 
uma avaria na mota im-
pediu-o de chegar ao 1.º 
lugar do pódio, trazendo 
para casa o 2.º lugar. Ago-
ra em 2015, João Delgado 
foi o melhor entre 38 pi-
lotos internacionais. 

Curioso é que João 
Delgado nunca gostou 
muito de motas, até que 
aos nove anos o pai, José 
Paulo Delgado, lhe ofere-
ceu uma mota e surgiu a 
vontade de correr. O pai é 
sim um grande aficiona-
do da modalidade e o fi-
lho mais novo com ape-
nas quatro anos já é um 
verdadeiro apaixonado 
p o r  m o t a s  e  g r a n d e 
apoiante do irmão.

N ã o  s e  c o n s i d e r a 
competitivo, é contido 
em tudo, mesmo nas cor-
ridas, mas tem um nível 
de concentração elevado 
e quando entra em prova 
isso marca a diferença. 
Mas admite que respeita 
as suas capacidades sem 
arriscar, “se vir que não 
consigo fazer,  eu não 
faço”. 

Paula Machado, mãe 
de João, conta que mui-
tas vezes para definir a 
grelha de partida ele não 
dá o seu máximo, só leva 
mesmo a sério quando 
entra na prova. Em Fran-
ça partiu em quarto lugar 
e  a c a b o u  p o r  c h e g a r 
campeão. 

 Os pais fazem o inves-
timento para que o atleta 
possa competir, quei-
x a m - s e  d a  f a l t a  d e 
apoios, divulgação e re-
conhecimento desta mo-
dalidade. Apoiam o filho, 
não só na parte logística, 
mas em todas as desloca-
ções, fazem questão de o 
acompanhar. 

João tem como seu 
treinador Jorge Cardoso, 
da Escolinha do Caçador, 
que é muito exigente 
com ele e que faz com 
que corra cada vez me-
lhor. Tem disputado o 

troféu Yamaha numa 
classe mais avançada, ou 
seja, compete com adul-
tos e ficou em terceiro 
lugar. Nesta época que se 
avizinha irá correr nova-
mente no troféu Yamaha 
e algumas provas pon-
tuais. O ano passado ven-
ceu o Troféu Ibérico e o 
Troféu Norte.

Em abril deste ano o 
atleta de 14 anos foi dis-
tinguido pela Câmara 
Municipal de Paredes, na 
4.ª Gala do Desporto Pa-
redes Rota dos Móveis, 
na categoria de Atleta do 
Ano em sub-14 masculi-
no. Confessa que ainda 
nem acredita, porque ti-
nha muitas modalidades 
e muitos atletas na mes-
ma categoria e que nun-
ca pensou poder vencer. 

Vadp 
Vincendeau, lda 

ADmitE-SE 
2 Técnicos de fresagem

2 Técnicos de torno
Conhecimentos em método usinagem e pro-

gramação CNC (FANUC)
Experiência 4 anos mínimo

Zona Industrial de Cête

Tel.: 255 750 000
vadp-escritorio@sapo.pt
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em 2011, os par-
tidos da oposi-
ção (PSD; CDS
-PP; PCP; VER-

D E S  e  B E )  l e v a r a m  o s 
portugueses a acreditar que 
o governo do Partido Socia-
lista era o culpado pela crise 
financeira e económica, 
surgida em 2008! Como era 
de esperar, a oposição à es-
querda nada ganhou e os 
partidos PSD/PP conquis-
taram o poder.

Por mais que se dissesse 
na época, foi impossível eli-
minar a mentira instalada. 
Durante os últimos quatro 
anos, o governo de Passos/
Portas, para além de ter em-
pobrecido o país e o povo, 
entreteve-se a solidificar a 
mentira e a acusar o PS de 
t e r  l e v a d o  o  p a í s  à 
“bancarrota”.

Agora que a “poeira” as-
sentou, emerge a verdade 
dos fatos e a Europa assume 
a triste realidade. Essa, 
mostra que os estados euro-
peus continuam a debater-
se com extremas dificulda-
des - surgidas com a crise - 
para minimizar a fatura que 
assumiram no resgate aos 
bancos.

Segundo dados da Co-
missão Europeia, para tapar 
buracos de capital das enti-
dades financeiras, esses res-
gates levaram à utilização 
de 591,9 mil milhões de eu-
ros de fundos públicos. 

A malandragem de uns 
quantos abalou dramatica-
mente o planeta.

Eis alguns exemplos.
Os alemães, apesar dos 

brutais benefícios que terão 
tido com a crise, não fica-
ram imunes aos “buracos” 
provocados pelos banquei-

Por
ArTur 
penedoS
xxxxxxxx

Crise FinanCeira

600 mil milhões tapam buracos da banca
ros, havendo, ao que se sa-
be, vítimas a registar!

O Commerzbank, por 
exemplo, um dos maiores 
bancos alemães, recebeu 
18,2 mil milhões de euros 
do Estado no início de 2009 
e, estima-se, dificilmente 
conseguirá evitar perdas.

As ações terão custado 
ao Estado cerca de 26€ cada, 
estando, neste momento, o 
banco a negociá-las a pou-
co mais de 10€!

Os irlandeses foram, 
muito provavelmente, os 
que maior choque sofre-
ram com a crise económica 
e financeira. Dublin teve 
que injetar 64 mil milhões 
de euros na banca! 

Cerca de metade desse 
valor foi para o Anglo Irish 
Bank e o Irish Nationwide e, 
com a sua liquidação, prati-
c a m e n t e ,  n a d a  f o i 
recuperado! 

As intervenções aparato-
sas, levadas a cabo pelos bri-
tânicos, refletem uma das 
situações mais complicadas 
neste processo. 

Dos 64 mil milhões de 
euros (dos contribuintes, 
claro) injetados no Royal 
Bank of Scotland – que deu 
ao Estado uma posição pró-
xima dos 80% - só nos últi-
mos dias foi iniciada a recu-
peração desse dinheiro, 
com perdas evidentes. A 
venda de 4,5% rendeu ape-
nas 2,9 mil  milhões de 
euros! 

Uma coisa é certa, a alie-
nação da primeira parcela 
foi realizada a preço muito 
inferior ao valor com que o 
tesouro britânico entrou no 
banco, para impedir a sua 
queda.

Mas, os britânicos não 

resgataram apenas o Royal 
Bank of Scotland. Acudi-
ram, ainda, a outros, dos 
quais se destaca o gigante 
Lloyds que necessitou, 
igualmente, de substancial 
injeção de capital: 28,7 mil 
milhões de euros! 

Os holandeses, que tam-
bém contribuíram para a 
desgraça dos ingleses, resul-
tado da aventura em que es-
tes se meteram, com a com-
pra do banco holandês AB-
NAmro, concretizada pelo 
Royal Bank of Scotland, afun-
daram outras entidades que 
compunham o consórcio 
que materializou a façanha.

Segundo algumas agên-
cias noticiosas, os custos 
totais dos contribuintes ho-
landeses com o ABNAmro, 
rondam os 28 mil milhões 
de euros e a avaliação do 
banco estará em 15 mil mi-
lhões de euros, metade do 
custo da operação!

Bancos belgas, que inte-
graram o consórcio que 
comprou o ABN, sofreram 
idênticas perdas e foram, 
como não podia deixar de 
ser, resgatados.

Foi o caso do Fortis – que 
chegou a ser o maior banco 
belga – sujeito a uma injeção 
de capital de 11,2 mil mi-
lhões e que acabou por so-
frer a intervenção de belgas, 
h o l a n d e s e s  e 
luxemburgueses.

Um outro, de grande cra-
veira, o Dexia, foi resgatado 
três vezes e os custos totais 
atingiram 15 mil milhões de 
euros, sendo as responsabi-
lidades repartidas pelos es-
t a d o s  b e l g a ,  f ra n c ê s  e 
luxemburguês.

A Grécia não teve melhor 
sorte. O fundo estatal de es-
tabilização teve que dispo-
nibilizar 25 mil milhões de 
euros para segurar os ban-
cos e, no terceiro programa 
de resgate, entretanto nego-
ciado, estão previstos mais 
dez mil milhões de euros 
para esse efeito. 

Chipre sofreu os efeitos 

da crise grega e o seu siste-
ma bancário foi-se afun-
dando. Para o salvar, os ci-
priotas tiveram que recorrer 
ao resgate. 

Em Espanha, a crise eco-
nómica afundou uma parte 
significativa do sistema 
bancário e o governo de Ma-
drid foi forçado a pedir 
apoio à troika, única forma 
de salvar o seu sistema 
financeiro. 

Os contribuintes espa-
nhóis viram o seu governo 
injetar 60 mil milhões de eu-
ros na banca e, ainda, a cala-
midade da nacionalização 
de muitas entidades bancá-
rias, que acabaram por ser 

vendidas com perdas. 
Um dos bancos espa-

nhóis que mais pesou no 
esforço espanhol  foi  o 
Bankia, resgatado por 22,4 
mil milhões de euros.

Em Portugal, como sabe-
mos, BPN, BPP e BES, são os 
casos mais emblemáticos 
desta crise financeira e a di-
mensão dos prejuízos, tam-
bém sabemos, está por 
apurar!

Sabe-se que um dos mo-
tivos da desgraça dos euro-
peus, de outros povos e dos 
seus bancos, foi o vírus da 
crise financeira (com ori-
gem no mercado de ‘subpri-
me’ norte-americano) que 

alastrou e contaminou a 
banca. Como referem al-
guns especialistas, é o resul-
tado da “economia de casi-
no” em que os banqueiros se 
meteram. 

As aventuras de uns 
quantos banqueiros, a ava-
liar pela situação em que se 
encontram milhões de pes-
soas, custou e vai continuar 
a custar extremo sofrimento 
ao povo.

Passos Coelho, que culti-
va a arte da manipulação e 
da mentira, escamoteia a 
realidade e culpa os adver-
sários políticos pela crise 
que veio do outro lado do 
Atlântico.

PUB

Governo de Pas-
sos/Portas entrete-
ve-se a solidificar a 
mentira e a acusar 

o Ps de ter levado o 
país à “bancarrota”
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HS Fitness Center abre  
no Intermarché de Paredes
Inauguração. Paredes tem agora um novo espaço dedicado ao desporto, saúde e bem-es-
tar. Hugo Ferreira tem 33 anos e é o responsável por este projeto. 

Hugo Ferreira re-
pensou o concei-
to do seu projeto 

anterior e abriu no passa-
do dia 31 de agosto o HS 
Fitness Center no Inter-
marché de Paredes. 

Este espaço mais ínti-
mo, tem como objetivo 
prestar  um ser viço de 
maior qualidade, mais 
personalizado, tendo es-
pecial atenção no acom-
panhamento dos clientes 
e nos resultados. O espaço 
anterior trouxe algumas 
dificuldades de logística e 
quando surgiu a oportuni-

dade de mudar de local, 
para um espaço comer-
cial, com maior visibilida-
d e ,  n ã o  p e n s o u  d u a s 
vezes. 

O estacionamento sub-
terrâneo e o local onde 
passa cerca de um milhar 
de pessoas por dia para fa-
zer compras, levaram à al-
teração de local, com o 
apoio incondicional do 
seu avô, que é também seu 
“patrocinador”. 

Apesar de valorizar o 
trabalho da concorrência 
e de considerar que Pare-
des está muito bem servi-

do na área do fitness, acre-
dita que estava em falta 
um outro conceito com 
u m  s e r v i ç o  d e  m a i o r 
proximidade. 

Hugo explica que não 
aposta muito nas modas, 
a p e s a r  d e  t e r  o  C r o s s 
training e o Zumba fitness, 
que têm tido grande pro-
cura, mas a grande aposta 
é no treino personalizado, 
é Personal Trainer de atle-
tas internacionais, como é 
o caso de Rui Pedro Men-
des, golfista internacional 
de Paredes. Para este pro-
fissional da área do des-

porto nesta região, maior 
parte das pessoas que pro-
curam um ginásio, fazem-
no pelo social, pelo bem
-estar, pela mente e não 
tanto pelo treino em si. 

A nível nacional, expli-
ca que há um potencial 
enorme nesta atividade, 
uma vez que só 10% da 
população usufrui destes 
serviços. Apesar de haver 
uma maior sensibilidade 
para questões de saúde e 
bem-estar, ainda há mui-
to trabalho para fazer na 
sensibilização das pes-
soas. Dá mesmo o exem-

plo das pessoas que fa-
zem caminhadas ou cor-
ridas, como em Paredes, 
que tem boas condições 
ao ar livre para a prática 
desportiva, mas garante 
que o acompanhamento 
é fundamental, tanto por 
questões de saúde como 
a nível de visibilidade de 
resultados. 

Enquanto  personal 
trainer explica que o es-
sencial para obter resul-
t a d o s  é  f a z e r  a l g u n s  
sacrifícios, seja na ali-
mentação, seja na disci-
plina do treino, garante 
contudo que não é preci-
so que as pessoas fiquem 
com muito músculo, mas 
que chega a ser preocu-
pante  que,  a  t í tulo  de 
exemplo,  alguém com 
trinta anos não se consi-
ga sentar no chão e le-
vantar sozinho.

O cuidado com o corpo 

vai além do ginásio e por 
isso Hugo explica que ou-
tras áreas como a nutrição 
ou a estética devem ser 
vistas como parceiras dos 
ginásios e não como con-
correntes. Assim como 
atua na área do bem-estar 
físico e que um investi-
mento de 27 euros por 
mês pode permitir às pes-
soas poupar dinheiro na 
área da saúde. 

Enquanto proprietário, 
lamenta ainda a carga fis-
cal desta área, uma vez 
que a atividade física não é 
vista como algo que faz 
p a r t e  d a  s a ú d e  d o s 
portugueses. 

No HS Fitness Center 
pode encontrar-se uma 
modalidade de patente re-
gistada Gymstic Muscle, 
que é exclusiva nesta re-
gião, localizada, cross 
training, cycling, cardio fit-
ness, zumba entre outros.
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Pé na Terra atuam na A Lord
Concerto. A banda de música folk vai atuar no auditório da A Lord, recordando as tradições, 
com um toque de modernidade.  

No âmbito da ex-
posição patente 
n a  F u n d a ç ã o  

A Lord intitulada O linho: 
cultivo, transformação  
e utilização, a banda Pé  
na Terra foi convidada  
a  a t u a r  n o  Au d i t ó r i o  
dado que recentemente 
lançou o disco “Sarilho” 
cuja temática passa pelo 
Linho.

Os Pé na Terra têm no-
vo álbum “Sarilho” e com 
ele uma nova digressão. 
Nascidos no Porto, o gru-
po transforma a música 
folk numa celebração ab-
soluta de modernidade. 
Com uma afinidade única 
com o público é uma das 
bandas com mais consis-
tência dentro das novas 
abordagens à música de 
raiz.

O s  P é  n a  Te r r a  s ã o 
constituídos por 5 ele-
mentos aglutinados em 
torno das gaitas, percus-
sões tradicionais, acor-
deão, guitarra, baixo e 
voz.

Comemoram 10 anos 
de carreira com o regresso 
aos palcos, seu elemento 
natural, onde extravasa a 
energia desta banda, re-
conhecida pela alegria e 
festa das suas apresenta-
ções ao vivo.

Atuam em Lordelo, no 
auditório da Fundação A 
LORD dia 26 de setembro 
às 21h30.

Sessões de cinema:

1, 8, 15, 22 e 29 de setembro
10h30 | ACADEMIA | 7.º anão - o pequeno herói *

Ateliês 

16  de setembro 
14h30 |ACADEMIA
Artes manuais: Caixinha feita com garrafas de sumo

30 setembro 
14h30 | ACADEMIA | Culinária micro-ondas

Auditório

1 a 30 setembro
Exposição | O linho: cultivo, transformação e utilização 
(Organizada pela fundação A LORD)

26 setembro 
21h30 | Concerto de música de raiz portuguesa 
Sarilho do Grupo Pé na Terra

Biblioteca 

3 e 17 setembro 
10h30 | Histórias de Encantar
O Maluquinho da Bola de Luísa Ducla Soares

10 e 24 setembro
10h30 | Teatro de Fantoches
Quem tem Boca vai a Roma de Ana Oom

Escritor do mês 
Gonçalo Cadilhe

Exposições

Átrio Da Cooperativa E Fundação A Lord
|Trajes Tradicionais Portugueses: 
Trajes Do Alentejo E Do Algarve

Biblioteca Da Fundação A Lord 
Erosão Costeira - A Conquista do Mar Sobre a Terra 

alord

aGenda 
CUltURAl do ConCElho  
dE PAREdES  /  SEtEMbRo
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FALECEU

arMindo de Brito Ferreira
Faleceu no dia 7 de agosto, com 73 anos. Na-
tural da Rebordosa e residente em Astromil, 
Paredes. Era casado com Berta Argentina 
Ferreira. 

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

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

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

FALECEU

FranCisCo Maria  
GonçalVes solha
Faleceu no dia 28 de agosto, com 86 anos. 
Natural de Silvares, concelho de Lousada e 
residente na freguesia de Lodares, Lousada. 

Era casado com Fernanda de Lurdes Afonso.

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

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

FALECEU

José JoaquiM leite da silVa
Faleceu no dia 29 de julho, com 58 anos. Natural 
de Vilela, Paredes e residente em Figueiras, Lou-
sada. Era casado com Maria Teixeira Carneiro.

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

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

FALECEU

Maria rosa de sousa e Costa
Faleceu no dia 6 de agosto, com 60 anos. 
Natural e residente em Baltar, Paredes. Era 
casada com António Moreira Pinto. 

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

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

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

FALECEU

GraCinda alVes dos santos
Faleceu no dia 6 de agosto, com 94 anos. Natural 
de Paços de Ferreira e residente em Sobrosa, 
Paredes. Era viúva de José Maria Rodrigues.

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

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

FALECEU

Manuel Moreira da silVa
Faleceu no dia 24 de agosto, com 83 anos. Natu-
ral de Bitarães, concelho de Paredes e residente 
na freguesia de Lodares, concelho de Lousada. 

Era casado com Maria Alice Ribeiro da Mota.

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

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

FALECEU

soFia Ferreia
Faleceu no dia 14 de agosto, com 90 anos. 
Natural e residente em Parada de To-
deia, Paredes. Era casada com Moisés de 
Almeida. 

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

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

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

FALECEU

Joaquina Moreira teixeira
Faleceu no dia 4 de agosto, com 84 anos. Natural 
de Bitarães, Paredes e residente em Casais, Lou-
sada. Era viúva de Joaquim Augusto Peixoto.

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

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

FALECEU

Maria Celeste 
Moreira da Cunha
Faleceu no dia 7 de agosto, com 79 anos. Natu-
ral e residente em Beire, Paredes. Era solteira.

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

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

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
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FALECEU

aMadeu das neVes MaChado
Faleceu com 47 anos, no dia 1 de agosto. 
Natural e residente em Baltar, Paredes. Era 
casado com Lucília Maria Teixeira Martins.

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

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

FALECEU

Maria Celeste 
da roCha BroChado
Faleceu com 77 anos, no dia 8 de agosto. Natural 
de Guilhufe, Penafiel, residia em Paredes. Era 
viúva de António Francisco Cardoso da Silva.

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

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

FALECEU

aGostinho teixeira 
BarBosa GarCez
Faleceu no dia 24 de agosto com 56 anos. 
Residente em Vila Cova de Carros, Paredes. 
Era solteiro. 

AGRADECImEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7.º dia, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

arlindo roda BranCo
Faleceu com 74 anos, no dia 8 de agosto. 
Natural de Parada de Todeia, Paredes e 
residente em Cete, Paredes. Era casado com 
Maria Araújo da Silva Barbosa.

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

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

FALECEU

Maria eMília 
teixeira raMos sousa
Faleceu no dia 15 de julho com 86 anos. Natural 
de Castelões de Cepeda e residente na freguesia 
e concelho de Paredes. Era casada com Albino 

Moreira da Silva e mãe de Elisa Maria e José Manuel Ramos 
Moreira da Silva. 

AGRADECImEnTO
Seu marido, filhos, 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 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 da sua ente querida Maria Emília. 

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

FALECEU

daVid durães Moreira duarte
Faleceu no dia 24 de agosto com 74 anos. 
Residente em Vandoma, Paredes. Era casado 
com Angelina Neves Pedrosa. 

AGRADECImEnTO
Sua esposa, filhos, nora, genro e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossi-
bilidade 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, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

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

to) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

José Fernando 
Ferreira de Brito
Faleceu com 77 anos, no dia 14 de agosto. Na-
tural de Baltar, Paredes, residia em Vandoma, 
Paredes. Era viúvo de Albina Rodrigues.

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

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

FALECEU

José Fernando 
Moreira de sousa
Faleceu no dia 4 de setembro com 70 anos. 
Natural e residente na freguesia de Sobrosa, 
Paredes. Era solteiro.

AGRADECImEnTO 
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. 
Participam também que a missa de 7.º dia será celebra-
da sábado, dia 12 de setembro, pelas 21h00, na igreja 
paroquial de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a 
todas as pessoas que participem neste ato religioso. 

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

FALECEU

esteVão paulo Ferraz santos
Faleceu no dia 05 de agosto com 45 anos. Com 
residência habitual em Besteiros, Paredes. Era 
casado com Estrela Maria Barbosa Moreira.

AGRADECImEnTO
Sua esposa, filhos, genro e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e ami-
zade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

to) – Madalena, Lordelo e Paredes

Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodeParedes" apresenta sentidas condolências
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FALECEU

FelisMina Moreira da sousa
Faleceu no dia 5 de setembro com 87 anos. 
Residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de 
Adelino Nunes da Costa.

AGRADECImEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e 
na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a to-
das as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral do seu ente querido, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam 
que as missas de 7.º dia serão celebradas, sábado dia 12, 
pelas 19 horas, na Igreja de Paredes e segunda-feira, dia 14, 
pelas 21 horas na Igreja de Bitarães, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nestas eucaristias.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

aGradeCiMentos
O jornal “o Progresso de Paredes” associa-se à dor da família de Luís 

Botelho Ribeiro que faleceu com 47 anos, no passado dia 1 de agosto. 

A todos os seus familiares a redação e administração do jornal 

endereça as mais respeitosas e sinceras condolências. 

Luís Botelho Ribeiro era irmão do diretor d’ O Progresso de Pare-

des, a quem endereçamos um especial pesar por esta perda.

aGradeCiMentos
O jornal “o Progresso de Paredes” associa-se à dor da família de Amadeu 

das Neves Machado que faleceu com 47 anos, no passado dia 1 de agosto. 

A todos os seus familiares a redação e administração do jornal 

endereça as mais respeitosas e sinceras condolências. 

Amadeu das Neves Machado era primo do administrador d’ O Progresso 

de Paredes, a quem endereçamos um especial pesar por esta perda.

FALECEU

João durães Moreira nunes
Faleceu no dia 23 de agosto com 77 anos. Com 
residência habitual em Mouriz, Paredes. Era 
casado com Amélia Pinto Moreira. 

AGRADECImEnTO
Sua esposa, filhas e restante família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

JoaquiM de sousa Moura
Faleceu no dia 28 de agosto com 67 anos. 
Residente em Lordelo, Paredes. Era casado com 
Carolina Barbosa da Silva. 

AGRADECImEnTO
Sua esposa, filhos, 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 7.º dia, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

José Gaspar Moreira de sousa
Faleceu no dia 12 de agosto com 75 anos. Com 
residência habitual em Lordelo, Paredes. Era 
casado com Jurlinda Ferreira Dias. 

AGRADECImEnTO
Sua esposa, filhos, genro, noras, netos e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimen-
to e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

Maria de lurdes riBeiro 
BarBosa dos santos
Faleceu no dia 20 de agosto com 66 anos. Com 
residência habitual em Lordelo, Paredes. Era 
casada com Faustino Moreira dos Santos.  

AGRADECImEnTO
Seu marido, filhos, nora, genros, netos e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimen-
to e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

agência Funerária, lda. (Teixeira do Couto Pai) rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PareDes

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

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

Manuel de alMeida  
Mendes de sousa
Faleceu no dia 3 de setembro, com 50 anos. Natu-
ral e residente na freguesia de Baltar, Paredes. Era 
viúvo de Maria Manuela Quintas da Silva de Sousa. 

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

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

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

Muito iMportante

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

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

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

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

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

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

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

MiChElin GoodyEARPiRElli bRidGEStonE

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

Ao contrário dos outros 
jornalecos e pasquins 
cá da terra como O Pro-

gressio, O Pardeense e O Falso 
Olhar, o Indiscreto não teve 
férias!
É verdade que a premência dos 
temas que abordamos e a ne-
cessidade social da nossa inter-
venção, não permitem que a 
secretíssima estrutura redato-
rial e de investigação do Indis-
creto tenha férias, pois estamos 
sempre ocupados e preocupa-
dos com a (in)sanidade de toda 
a vida pública e privada de wall-
sburgo/Paredes.

Prova disso é a selfie (recor-
rendo aos nosso sofisticados 
métodos de fotografia indis-
creta) do nosso colaborador 
(reconhecem-no?) auto-cap-
tada precisamente no mo-
mento em que fazia uma dis-
creta abordagem a uma fonte 
de infor mação,  por tanto, 
quando o trabalho mais aper-
tava, tendo como fundo as hu-
mildes instalações onde ac-
tualmente nos sacrificamos a 
viver nesta dura missão de vos 
levar as mais fidedignas notí-
cias do Mundo.
Oportunamente será divul-

gada a informação Top reco-
lhida e que ameaça reduzir as 
paredes de Wallsburgo a es-
combros face ao escândalo 
que provocará!
Mas não fiquem descansados 
quantos pensem que sairemos 
tão esgotados deste trabalho 
de verão que não teremos for-
ças para morder as canelas e 
restantes atributos corporais 
de todos os políticos e figuras 
públicas Paredenses quando 
regressarmos.
Nós somos Incansáveis! Nós 
somos insondáveis! Tenham 
Receio!

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

O Indiscreto  
não conseguiu ter férias!
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