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Design. A segunda edição do Art on Chairs arrancou com exposições em Lisboa e 
em Paredes. Objetivo é casar design com a produção do mobiliário DESTAQUE PÁG.s 4 e 5
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Sociedade

Editorial

Pro aris et focis!

P
RO ARIS ET FOCIS! é a divisa 
escolhida pelos fundadores 
do Progresso de Paredes em 
1931 e que apareceu no cabe-

çalho do jornal durante vários anos.
Desapareceu do frontispício, por anti-
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Director
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Lubrificantes

quado, não desapareceu do nosso espírito, 
por se manter nos nossos princípios, julga-
mos, dos nossos leitores.

PRO ARIS ET FOCIS! é uma expressão 
latina que se pode traduzir, não muito lite-
ralmente, como “Por Deus e pela Pátria”, ou, 
na sua segunda parte, mais avisadamente 
para a nossa dimensão local, “pelos nossos 
lares”, “pela nossa terra”, “por Paredes”.

Quem usa esta divisa, quando a sente, 
pretende exprimir ligação a tudo o que lhe é 
mais próximo, mais querido e mais venerá-
vel. É também a expressão utilizada por 
quem entra num combate ou numa guerra 
que entende ser Justa! 

Não queremos guerras nem combates, 
salvo num sentido metafórico, mas quere-
mos crer que é Justo o que nos norteia e co-
manda no nosso caminho.

Por isso o Progresso de Paredes vai procu-
rar corresponder ao que os Paredenses, de 
gema, de clara, ou só de casca, esperam dele: 
dar notícias que lhes digam respeito, sobre-
tudo de âmbito local, porque as não encon-
tram em mais lado algum; fazer reportagens 
e fazer perguntas, porventura, prestar escla-
recimentos quanto a assuntos que nos preo-
cupam a todos e que a todos dizem respeito, 
por tocarem os nossos Direitos, as nossas 
Obrigações, os nossos Interesses. 

Plagiando assumidamente, o slogan 
da TSF, em defesa dos nossos Aris e dos 
nossos Focis, iremos ao fim do Mundo, 
iremos ao fim da Rua; falaremos de si, do 
seu vizinho;  falaremos a si ,  ao seu 
vizinho.

Defenderemos os nossos lares, defen-
deremos as nossas convicções; pisare-
mos alguns, do que pedimos desculpa; 
seremos pisados por muitos mais, que 
desculpas não nos pedirão …

Mas sabemos que, no fundo, no final a  
maioria (aqueles que voz não têm) nos 
agradecerá por sermos a voz de todos 
nós. Como à Amália.

Tudo começou em 
2011 quando abor-
daram a comissão 

de festas na altura para que 
fizessem algo pela capela, 
que estava muito danifica-
da. Foi então que Armando 
da Silva Rocha já tendo a 
cargo as festas e não po-
dendo assumir mais esse 

Restauro da Capela  
de S. Marcos está concluído
Rebordosa. Capela de S. Marcos está requalificada e foi celebrada uma missa para inaugurar as obras de restauro que 
foram feitas, um investimento que ultrapassou os 60 mil euros.

Inês Pinto Correia | texto e fotos
compromisso em simultâ-
neo, se comprometeu a 
pensar no assunto, depois 
da festa realizada. Da qual 
haviam sobrado cerca de 
18 mil euros, reuniram a 
comissão de festas e foi 
unânime que o dinheiro 
deveria ser aplicado na 
capela. 

Mas em pouco tempo 
perceberam que precisa-
vam de 54 mil euros, por 

isso voltaram a reunir-se. 
Os que concordaram deci-
diram então pedir ajuda a 
quem pudesse colaborar 
com esta causa, empresá-
rios e junta de freguesia.

Fizeram alguns eventos 
para angariar fundos, des-
de um jantar com empre-
sários, um jantar de bene-
ficência e até alguns tor-
neios, para que a obra fosse 
possível.

A obra está praticamen-
te pronta desde o verão 
passado, mas alguns por-
menores impediram a sua 
inauguração na altura das 
festas da cidade, por isso 
decidiram inaugurar a 3 de 
fevereiro, dia de S. Brás. 

Armando deixa uma pala-
vra de agradecimento a todos 
os empresários e a Elias Bar-
ros, presidente da Junta de 
Freguesia de Rebordosa. 
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Política

Foi aprovado no pas-
sado dia 4 de feverei-
ro o plano de sanea-

mento financeiro da Câma-
ra Municipal de Paredes, 
com os votos contra do Par-
tido Socialista. O plano pre-
vê um empréstimo para li-
quidar os 14 milhões de dí-
vida da autarquia,  o prazo é 
de 14 anos, com um ano de 
carência. 

Para o vereador socialis-
ta, Alexandre Almeida, este 

Foi aprovado o plano de saneamento 
da câmara com votos contra do PS
Contas. Município contrai empréstimo para fazer face a despesas e dívidas no valor de 14 milhões de euros. 
Empréstimo destina-se a diminuir o encargo com juros, segundo a autarquia.

Inês Pinto Correia | texto
empréstimo é o reflexo das 
“contas apertadas” do mu-
nicípio. Garante ainda que 
com os juros haverá um au-
mento da dívida de 3 mi-
lhões e 600 mil euros. Expli-
cando assim o sentido de 
voto do PS, que acredita que 
este empréstimo significará 
aumento da dívida para os 
mandatos vindouros. 

Do departamento finan-
ceiro da câmara veio a ex-
plicação que com o em-
préstimo, as taxas serão de 
2,25%, enquanto que os 
credores poderiam cobrar 

juros de 8%. E que este em-
préstimo será uma forma 
de reduzir a despesa, medi-
da que se junta à redução 
de encargos com recursos 
humanos, otimização de 
meios, seja nos transportes 
ou na iluminação. Garan-
tem ainda que com estas 
medidas a autarquia terá 
receita para pagar os 115 
mil euros de três em três 
meses até 2029. 

Celso Ferreira, presiden-
te da câmara, recorda que 
esta é a mesma proposta 
que foi aprovada em outu-

bro de 2014 e que o PS foi 
agora contra o que defen-
deu em outubro. 

A l e x a n d re  A l m e i d a 
acrescenta ainda que este 
plano de saneamento e em-
préstimo associado, refle-
tem a “má gestão da câma-
ra” e que sem ele não seria 
possível manter a gestão fi-
nanceira da autarquia. Em 
resposta, Celso Ferreira de-
clarou que tem “muito orgu-
lho nos investimentos fei-
tos, com eles Paredes evo-
luiu. E tive muito gosto em 
trabalhar com governos so-

cialistas que apoiaram o in-
vestimento público em 
Paredes”. 

Também na mesma reu-
nião de câmara foi decidida 
a integração de um funcio-
nário da Ami Paredes. No 
seguimento da extinção 
desta empresa municipal, 
foi então apresentada a inte-
gração de um posto de tra-
balho nos quadros da autar-
quia. Dos três funcionários 
da empresa municipal exis-
tia um administrador que é 
funcionário da câmara, um 
funcionário administrativo 

e um trabalhador em regime 
de prestação de serviços. O 
presidente da câmara consi-
dera no entanto, desastrosa 
para o município a extinção 
da Ami Paredes e que em 
breve serão apresentados os 
seus resultados. 

O vereador Pedro Men-
des garante que “não esta-
mos a criar um novo posto 
de trabalho, estamos sim a 
integrar nos quadros do 
município os parcos recur-
sos da AMI Paredes”. Esta 
integração foi aprovada por 
unanimidade.

Advogados não poderão  
acumular funções de vereação
DiPloma. A ministra da Justiça pretende que os advogados não possam acumular a atividade profissional com cargos 
no poder local. Inclui deputados municipais, vereadores, mas exclui deputados da Assembleia da República. 

Paula Teixeira da Cruz, 
ministra da Justiça, pretende 
alterar o Estatuto da Ordem 
dos Advogados, das regras a 
alterar há uma que implica o 
poder local e que pode inter-
ferir com o concelho de Pa-
redes e muitos outros. É a 
proibição dos advogados 
exercerem a sua profissão 
enquanto estiverem em car-
gos municipais, para os 
quais tenham sido eleitos.

O documento irá para 
aprovação em Conselho de 
Ministros, e apenas explica 

que vereadores e membros 
das assembleias municipais 
têm de suspender a advoca-
cia ao serem eleitos. O que 
levanta um problema, no 
caso da vereação sem pelou-
ro ou dos deputados muni-
cipais, em que são cargos 
não remunerados (ou ape-
nas com senhas de presen-
ça) e que certamente não irá 
afastar da advocacia os elei-
tos, irá antes afastar os advo-
gados do poder local. 

Curioso é o facto desta re-
gra não se aplicar aos depu-

tados eleitos para a Assem-
bleia da República, uma vez 
que estes têm poder de deci-
são na legislação a nível 
nacional. 

A bastonária da Ordem, 
Elina Fraga, não se mostrou 
satisfeita com esta decisão e 
chegou mesmo a pedir a de-
missão da ministra, por não 
ouvir os advogados. 

Na conferência do PSD 
sobre justiça, Rogério Alves, 
ex-bastonário da Ordem dos 
Advogados, também co-
mentou este assunto, dis-

cordando da proposta uma 
vez que considera que em 
haver incompatibilidade, 
devia ser apenas se exerces-
se as funções de advogado e 
vereador ou deputado mu-
nicipal no mesmo municí-
pio. “O projeto tem várias 
coisas absurdas”, refere-se 
ao facto dos deputados da 
AR não serem incluídos nes-
ta medida. 

“Vivemos com doses de 
demagogia mais elevadas 
que o colesterol”, afirma 
mesmo o jurista. Dando o 

exemplo de existirem 
engenheiros a legislar 
sobre urbanismo, ou 
médicos a decidir 
questões de saúde, 
alegando que se o 
princípio é da in-
compatibilidade en-
tão muitas outras ati-
vidades também têm 
incompatibilidades. 
Não concordando as-
sim com o facto de os ad-
vogados não poderem 
exercer cargos no po-
der local.

PUB
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Destaque

O Art on Chairs de 
2015 não começou 
em Paredes. Foi na 

capital do país que a segun-
da edição deste evento ar-
rancou. Aquele que é já con-
siderado o Portugal Fashion 
do mobiliário português es-
tá no Mude - Museu Nacio-
nal do Design e da Moda- e 
foi em Lisboa e para Lisboa 
que se lançou para mais 
quatro meses de exposição 
ao público. No dia seguinte, 
foi então a vez de Paredes, a 
cidade criadora, receber o 
acarinhado projeto com as 
várias exposições divididas 
entre a Aldeia Agrícola e a 
Casa da Cultura de Paredes. 
As várias exposições são: 
“Como se Pronuncia Design 
em Português?” e “Desfrutar 
o Tejo”, em Lisboa. E em Pa-
redes: “A Cidade e o Desing”, 
“Cadeira Parade”, “Expe-
riência do Ser”, “Experiência 
de Viver”, “Duets” e Concur-
so Design Garrafas Galp Gás 
2014”.

A exposição com o nome 
“Como se pronuncia design 
em português?” inaugurou 
no dia 29 de janeiro e estará 
no Mude até dia 31 de maio. 
Esta pergunta para a res-
ponsável do Mude “Não é 
uma resposta, é um ponto 
de partida, não é um ponto 
de chegada”. Este ponto de 
partida deve-se a toda a 
uma história, não só do Mu-
de, mas dos designers de 
moda portugueses. 

“Há quem diga de design 
é cultura, há quem diga que 
design é economia, mas há 
quem diga que é as duas coi-
sas. Hoje estamos aqui para 
o encontro destas duas 
perspetivas que podem e 
devem andar em conjunto”, 

Art On Chairs lança marca 
que junta 20 fábricas do mobiliário
Design. A segunda edição do Art on Chairs arrancou com exposições em Lisboa e em Paredes. Objetivo é casar design 
com a produção do mobiliário para alavancar economia

Inês Pinto Correia | texto e foto
para Celso Ferreira o design 
é algo que deve estar de bra-
ço dado com a indústria, por 
forma a dinamizar a econo-
mia e o Art on Chairs é a pro-
va dessa sua visão. 

Relativamente à parceria 
com a câmara de Lisboa, o 
autarca paredense explica 
que “Encontrámos na câ-
mara da Lisboa a oportuni-
dade de desenvolver inicia-
tivas que casam o design, a 
cultura e os territórios”. O 
objetivo é “transportar o de-
sign na sua excelência na-
cional para uma indústria 
também ela excelente, mas 
que vinha evidenciando al-
gumas dificuldades em in-
corporar o design como dis-
ciplina quotidiana”. E que 
segundo Celso Ferreira veio 
impulsionar as vendas deste 
mercado do mobiliário.  

Lisboa recebeu nos últi-
mos 10 anos 47 milhões de 
visitantes, muitos dos quais 
podem ser investidores. 
Além disso a Grande Lisboa 
tem 3,5 milhões de habitan-
tes, quase 35% da popula-
ção portuguesa. “Não nos 
serve de nada ir para a Chi-
na, Singapura ou Milão, se 
aqui em Lisboa não soube-
rem que nós somos os me-
lhores do mobiliário portu-
guês”, conclui. 

Celso Ferreira espera que 
esta edição tenha o mesmo 
nível de excelência que teve 
a primeira, onde venceram 
o Regiostars, um claro reco-
nhecimento europeu do 
mérito do Art on Chairs. 
Nesta segunda edição expli-
ca que “a expetativa está 
mais alta, porque vamos fa-
zer uma incursão comercial, 
tentar levar este modelo pa-
ra o mercado internacional. 
Paredes antes desta exposi-
ção não estava formalmente 
reconhecido como um terri-

tório de design de mobiliá-
rio, conseguimos colocar 
aqui no Mude um número 
significativo de peças de Pa-
redes, desenhadas e fabrica-
das em Paredes. Para mim 
significa que Paredes agora 

faz parte da história do de-
sign português, era um lugar 
onde não estávamos e esta-
mos agora graças aos desig-
ners, aos empresários e ao 
Art on Chairs”. 

O objetivo é transformar 

estas ideias em negócios pa-
ra as empresas do concelho 
e esperar que isso permita 
criar mais postos de traba-
lho, combater o desempre-
go, criar riqueza e levar mais 
empresas a fazer investi-
mento em Paredes. 

A primeira edição foi para 
o autarca uma edição de 
conquista da confiança das 
pessoas, dos consumidores 
e da elite. O que foi facilitado 
pela conquista do Regios-
tars. Recorda ainda que co-
meçou a pensar este modelo 
em 1999, são quase 15 anos 
de trabalho até aparecer o 
Art on Chairs e outros tantos 
até ser visível o seu resultado 
prático, “quem quiser fazer 
este percurso e chegar ao ní-
vel que nós chegámos tem 
de meter na cabeça que tem 
que passar no mínimo 15 
anos a trabalhar muito, am-
bicionar muito e sonhar alto, 
porque quem não sonha al-
to não passa do primeiro de-
grau. Nós sonhámos muito 
alto e conseguimos subir al-
guns degraus e estou con-
vencido que subiremos 
muitos mais”. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Antó-
nio Costa salienta que esta é 
uma missão da capital e do 
Mude, promover o que se 
faz noutras áreas do país. 
Relativamente à parceria 
com a autarquia de Paredes 
garante que viu nela a opor-
tunidade de fazer várias 
ações em conjunto. O obje-
tivo é “trabalhar em rede e 
oferecerem-se mutuamen-
te, aquilo que cada uma po-
de acrescentar à dinâmica 
das outras. Lisboa é a maior 
das indústrias criativas, Pa-
redes é, se não a maior, a se-
gunda maior dentro da in-
dústria do móvel do país. 
Faz sentido a cidade de Lis-
boa e a cidade de Paredes 
serem plataformas de en-
contro destas atividades e 
com esse encontro valorizar 
o trabalho de uns e de 
outros”. 

Explica ainda  queLisboa 
é uma grande montra da-
quilo que é produzido em 
Portugal. “Os milhões de tu-
ristas que todos os anos visi-
tam Lisboa, para além de vi-
sitarem aquilo que é produ-
z i d o  e m  L i s b o a  e  a 
experiência da vida de Lis-
boa, podem também ver em 
Lisboa aquilo que de melhor 
o país faz da cerâmica ao 
móvel, da metalomecânica 
à filigrana. E esta é uma mis-
são da capital: ser uma 
montra verdadeira do con-
junto do país”, garante Antó-
nio Costa. 

MAIOr
rESPOnSABIlIdAdE 
nA 2.ª EdIçãO 

No dia 30 de Janeiro foi a 
vez de Paredes receber a 2.ª 
edição do Art on Chairs, os lo-
cais escolhidos foram a Aldeia 
Agrícola e a Casa da Cultura. 
Segundo Celso Ferreira esta 

Jorge Barreto Xavier, Assunção Esteves e Celso Ferreira

“Falamos de criar 
riqueza a partir da 
cultura, porque 
design é cultura”
CelSo FerreIra
Presidente da CM Paredes
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exposição acontece com uma 
maior responsabilidade, de-
pois da iniciativa ter sido 
agraciada com um prémio na 
primeira edição. Explica que 
nunca trabalharam no senti-
do de vencer o Regiostars, que 
o propósito era garantir a sus-
tentabilidade da principal in-
dústria de Paredes. Envolven-
do não apenas os empresá-
rios, mas toda a comunidade 
que começa pela Cooperativa 
Agrícola de Paredes que dis-
ponibilizou as instalações. A 
reabilitação do edifício, que 
foi comparticipada por fun-
dos comunitários, visa a con-
tinuidade da sua atividade 
principal mas incluindo a In-
cubadora do Design e as Resi-
dências Criativas. Será a partir 
deste espaço que irá sair mui-
to do que se vai decidir em 
matéria de inovação empre- 
sarial. 

O Art on Chairs é já visto 
como o “Portugal Fashion” 
do imobiliário, segundo o 
autarca.

Destaca o envolvimento 
das empresas neste projeto, 
que representam vários 
postos de trabalho e que in-
corporam design e logo 

competitividade. Jorge Bar-
reto Xavier, Secretário de 
Estado da Cultura, conside-
ra que a segunda edição é a 
prova que “a iniciativa con-
quistou um espaço de afir-
mação a nível nacional, pe-
la sua originalidade, pela 
sua ligação ao território e 

pela sua capacidade de 
projeção”. 

A presidente da Assem-
bleia da República, Assun-
ção Esteves, também esteve 
em Paredes e acompanhou 
a inauguração desta segun-
da edição do Art on Chairs, 
destacou a combinação en-
tre o sentido da vida e o sen-
tido da política nesta inicia-
tiva. Acredita que “nos pro-
jetamos no mundo através 
daquilo que conseguimos, e 
o que conseguimos é o que 
pensamos e sonhamos”. 
Destacou ainda o entusias-
mo que sentiu ao ver algo 
bem conseguido, como o 
Art on Chairs, que combina 
a beleza com o trabalho útil. 

MOBIlIárIO UrBAnO dE 
lISBOA SErá
 fEItO EM PArEdES

Foi ainda inaugurada a 
exposição do mobiliário ur-
bano da capital que será 
adotado na linha do rio Tejo e 
que será fabricado em Pare-
des. Os protótipos estão no 
Cais do Sodré e serão então 
replicados pela cidade. “Em 

Paredes as empresas produ-
zem todo o tipo de mobiliá-
rio, porque não urbano? E 
porque não introduzir de-
sign nesse mobiliário?”, de-
clarou Celso Ferreira. 

Art On ChAIrS 
PErMItE lAnçAMEntO 
dE nOvA MArCA

Este ano será lançada 
uma marca que irá juntar 20 
fábricas de móveis. Em Por-
tugal não há uma única fá-
brica com capacidade de 
fornecer a maior cadeia de 
mobiliário dos Estados Uni-
dos, mas com este projeto 
de cooperação, ao centrali-
zar numa marca comercial, 
com identidade e autono-
mia próprias, haverá essa 
capacidade. Com o know
-how de 20 fábricas, cerca de 
1500 trabalhadores e com 
esta marca, Paredes passa a 
ter uma das maiores marcas 
de móveis da Europa. Isto 
graças ao Art on Chairs, à di-
vulgação que tem feito pelo 
mobiliário português e à 
aliança vencedora entre a 
indústria e o design. 

ar CoNDICIoNaDo
Rua da Póvoa - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

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

Climatização, lda.

Av. Padre Luís Pinto Carneiro, 860
Moreiró - 4585-172 Gandra PRD
Tel. + 351 224 113 795
Fax + 351 224 159 605 m
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■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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Já EStá PEnSAdA 
A nOvIdAdE 
PArA A 3.ª EdIçãO

A 3.ª edição do Art on 
Chairs já está a ser prepara-
da e vai ter outro spin off: 
desta vez serão criados pe-
quenos centros comerciais 
do mobiliário, onde podem 
estar pequenas empresas da 
área, que apenas terão de 
assumir o compromisso de 
incorporar design nos seus 
produtos. Poderão assim 
vender diretamente ao pú-
blico de toda a Europa. 

APrOvEItAr 
O PAíS dE ArtESãOS

Portugal é muitas vezes 
destacado por ser um país 
de artesão, assim como Itá-
lia, que com pequenas fábri-
cas e grande valor acrescen-
tado tem uma afirmação em 
produtos de qualidade. A 
nível nacional existem esses 
recursos e essa tecnologia. 
Por isso para quem pensou 
o Art on Chairs Portugal tem 
os recursos humanos, a ex-
periência centenária de tra-
balhar a madeira, o conhe-
cimento de gestão de pe-
quenos e médios negócios e 
agora com a incorporação 
de design será possível colo-
car as empresas nacionais a 
vender mais e em mercados 
mais exigentes e nível 
mundial. 

“Que as pessoas de Pare-
des venham visitar o Art on 
Chairs, é importante que sai-
bam onde estamos a gastar o 
dinheiro que é deles, estamos 
a gastar porque acreditamos 
que esta é uma maneira de 
devolver competitividade à 
nossa indústria e ao nosso 
território”.
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Política

PUB

Na sequência do ci-
clo de conferências 
“Novos Desafios” 

promovido pela concelhia 
do PSD de Paredes, realizou-
se no passado dia 31 de ja-
neiro em Louredo a confe-
rência “Um Olhar sobre a 
Justiça Portuguesa”, que 
contou com a participação 
de Rogério Alves, ex-basto-
nário da Ordem dos Advo-
gados, que traçou uma aná-
lise à temática em causa. O 
objetivo do partido é des-
centralizar as ações por todo 
o município e com temáti-
cas de relevo. 

Adriano Campos, presi-
dente da comissão política 
do PSD de Paredes, explica 
que esta iniciativa vai ao en-
contro dos interesses da po-
pulação, sendo que a justiça 
é uma das áreas essenciais 
de todas as sociedades. 

Foi elogiado o trabalho 
de proximidade do partido, 
pelo presidente da distrital 
do Porto, Virgílio Macedo. 

Já Celso Ferreira, define 
esta iniciativa como uma 
aproximação à comunida-
de civil, que tem como ob-
jetivo ajudar as pessoas a 
formar a sua opinião. Mas 
explica ainda a importân-
cia deste tema porque a 

“Lentidão da Justiça é o sintoma, 
falta fazer o diagnóstico”
Conferência. Rogério Alves fez uma análise ao estado da justiça em Portugal e adianta vários problemas, o da falta de 
punição da mentira, a lentidão e o conservadorismo que são verdadeiros entraves ao bom funcionamento dos tribunais

Inês Pinto Correia | texto e foto

justiça é lenta e num muni-
cípio que tem 7.200 empre-
sas que muitas vezes so-
frem com esta demora dos 
processos, em especial 
quando se fala em cobran-
ças. O autarca garante ain-
da que “eu sou um dos mili-
tantes, um dos cidadãos 
que precisa de ouvir do 
professor Rogério Alves, 
qual é a sua perspetiva so-
bre o estado da justiça, por-
que eu próprio tenho pro-
fundas reservas em relação 
à agenda que o Governo e o 
Ministério da Justiça veio a 
desenvolver”, refere-se a 
reformas como a do Mapa 
Judiciário, que considera 

que prejudicaram o conce-
lho de Paredes. 

Rogério Alves vê na justi-
ça um problema de falta de 
sentido de estado, isto por-
que toda a reforma que seja 
planeada é sempre boicota-
da pelos partidos da oposi-
ção, sejam eles de direita ou 
de esquerda. “Não há ne-
nhuma razão lógica nem 
ideológica, para  queo PSD e 
o PS divirjam em questões 
de justiça”, explica que o 
passado, a referência ideo-
lógica ou doutrinária são 
muito mais comuns que 
divergentes. 

Faz uma comparação en-
tre a justiça ,quando há uma 

alteração, e o fim da vida, 
momento em que se esque-
ce os defeitos das pessoas. 
Isto porque se critica a for-
ma como funciona, mas 
quando se altera, já se prefe-
ria que continuasse como 

estava. “Este conservadoris-
mo terrível que está dentro 
de nós, para mim, é a grande 
força de bloqueio das refor-
mas”, explica que as pessoas 
se habituam ao sistema.

Para o ex-bastonário a 
justiça não vai melhorar e 
fala das taxas de justiça co-
mo algo impeditivo para as 
pessoas não recorrerem aos 
tribunais. Em vez de simpli-
ficar aumenta-se a inacessi-
bilidade e diminuiu-se os 
recursos. Considera que não 
resultou, porque as pessoas 
não recorrem ao tribunal 
porque querem, mas por-
que precisam e não há se-
quer via alternativa. 

Na sua ótica em Portu-
gal não se costuma aplicar 
algo que até está previsto 
na lei e que retiraria horas 
aos processos, que é a re-
colha dos testemunhos 
nos escritórios de advoga-
dos, em vez de ser em tri-
bunal. Processos simples 
acabam por ter tal número 
de testemunhas, que fa-
zem com que se arraste. 
Deu ainda o exemplo do 
BPN, que já vai em quatro 
anos de processo, pelo ele-
vado número de docu-
mentos a analisar. 

Na vida dos advogados a 
preocupação divide-se 
muitas vezes entre aspetos 
de substância e aspetos de 

forma, uma vez que se mul-
tiplicam funcionamentos 
análogos. “A solução era 
criar um sistema mais ágil 
que permitisse no concreto 
desembaraçar os proces-
sos”, explica.  

Outra das questões que 
preocupa o advogado é em 
Portugal não ser punida a 
mentira em tribunal, dan-
do o exemplo dos Estados 
Unidos da América, onde 
há medo de mentir, porque 
mentir em tribunal é tão 
grave como assaltar um 
banco, algo que é punido 
violentamente, como se 
tratasse de ocultação de 
um cadáver. “Porque se 
não, por mais que se cons-
truam leis brilhantes, elas 
n ã o  v ã o  f u n c i o n a r ”, 
garante. 

Considera ainda a refor-
ma uma tragédia, não por-
que as propostas estivessem 
erradas, mas a execução é 
“quase uma condenação à 
morte anunciada, infeliz-
mente para os cidadãos a 
justiça não está mais segura, 
não está mais próxima, não 
está mais barata e não está 
mais rápida”. 

Em Portugal falta fazer 
um diagnóstico à justiça, sa-
bemos qual é o sintoma pa-
ra que não funcione: a lenti-
dão, mas falta apurar o por-
quê e resolvê-lo. 

A justiça não está 
mais próxima, não 
está mais barata 
e não está mais 
rápida”. 
rogérIo alveS
ex-bastonÁrio  
da ordeM dos advoGados
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Sociedade

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

PUB

Rua Dr. José Barbosa Leão n.º 38
Ed Plaza PAREDES
facebook.com/paredessport
mail@paredessport.com
www.paredessport.com

tel.: 255 394 461
telm.: 934 333 030

Paredes
sPort

Paredes
(Centro)

Casa do
benfiCa

CAÇA  |  PESCA 
TIRO DESPORTIVO

Arquitetos paredenses 
foram distinguidos 
com o ArchDaily, 

Building of the Year 2015, na 
categoria de casa. A obra 
vencedora foi a Casa de 
Sambade, que fica situada 

Arquitetos de Paredes 
distinguidos
internacional. O gabinete Spaceworkers venceu ArchDaily ( prémio de ar-
quitetura a nível mundial) na categoria de Casa, com projeto Sambade House.

Inês Pinto Correia | texto

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

Rui Ribeiro da Mota n.º 64
4585-825 ASTROMIL
PAREDES

netorocha@hotmail.com
geral@netorochapianos.com

TéCNICoS reSIDeNTeS
Da CaSa Da MÚSICa

PUB

no  concelho de Penafiel, na 
freguesia de Urrô. 

Nos 70 finalistas estavam 
nove projetos portugueses. 
O portal de divulgação da 
arquitetura atribui o prémio 
a projetos que se destacam. 
Os projetos vencedores fo-
ram a Sambade House, do 

gabinete Sapeceworkers, o 
The Building on The Water 
desenhado por Álvaro Siza e 
Carlos Castanheira na Chi-
na e o Fogo Natural Park Ve-
nue, em Cabo Verde, assina-
do pelo gabinete OTO. 

O portal de arquitetura, 
distinguiu o melhor proje-

to  entre os mais de 3 mil 
projetos publicados o ano 
passado em todos o mun-
do. Onde surgem então os 
paredenses do gabinete 
Spaceworkers, considera-
do como um dos gabinetes 
e m e r g e n t e s  d e 
arquitetura.

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 €
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Foi em 1999 que o Rali de Portugal 
teve uma prova especial no kartó-
dromo de Baltar e que trouxe milha-
res de visitantes à  freguesia de Baltar. 
Agora a Câmara Municipal decidiu 
investir cerca de 50.000 euros para 
que o Rali de Portugal regressasse a 

Paredes e em particular a Baltar. De 
facto o “shakedown” da prova será 
em Baltar, aproveitando os terrenos 
nas imediações da pista de offroad e 
do kartódromo de Baltar (zona in-
dustrial) e também o próprio recinto 
que outrora recebeu a popular super
-especial em 1999. Esta foi uma ini-
ciativa da Câmara Municipal de Pa-
redes que há vários meses tinha pre-
visto investir neste percurso, 
projetando inclusive um futuro tro-
ço do rali no concelho. 

Em 1999 a freguesia foi ocu-
pada por inúmeros forasteiros 
de toda a Europa, mas com parti-
cular destaque no que respeita 
ao número de visitantes espa-
nhóis e naturalmente com a pre-
sença em massa de portugueses 
de vários pontos do País.

Este investimento torna-se 
pequeno face ao retorno que se 
traduzirá numa valorização sig-
nificativa da imagem do Conce-
lho de Paredes.

No próximo dia 17 de Fevereiro, 
irá sair às ruas de Cête (com saída do 
quartel dos Bombeiros e percorren-
do o habitual percurso), o corso car-
navalesco, já tradicional na Nossa 

Freguesia. Mais uma vez a organiza-
ção está a cabo de alguns populares, 
com o apoio dos Bombeiros Volun-
tários e da Junta de Freguesia, e es-
pera-se que como habitualmente 
chame muita gente à nossa fregue-
sia. Já no domingo dia 15 e em jeito 
de antecipação de carnaval decor-
rerá no Campo de Futebol do FC de 
Cete, o tradicional jogo de camisas 
contra pijamas, pelas 15 horas.

Freguesias

Baltar

rali de portugal volta a Baltar
Cete

Carnaval em Cete

Vila Cova de Carros

assalto à igreja 
paroquialO Colégio Casa-Mãe, con-

victo do seu papel determi-
nante na formação de cida-
dãos conscientes e solidários, 
continua a apostar no Projeto 
Valores. Neste sentido, as tur-
mas do oitavo ano de escolari-
dade firmaram uma parceria 
com a Fundação Vítor Baía, a 
qual apadrinha a Associação 
Casa do Caminho, cuja missão 
é acolher crianças em risco.

No âmbito desta parceria, 
o colégio teve a honra de rece-
ber, na manhã de três de feve-
reiro, Vítor Baía e Maria da 

Luz Costa e Silva. Após uma 
receção calorosa e emotiva, 
em que os alunos se revela-
ram anfitriões talentosos, o 
antigo futebolista e a Presi-
dente da Casa do Caminho 
participaram numa palestra, 
moderada pelo jornalista Tia-
go Girão, do Porto Canal, em 
que foram abordados temas 
como os direitos das crianças 
e as responsabilidades paren-
tais. Foi, de facto, um mo-
mento de partilha de expe-
riências, conhecimentos e 
valores.

FAUSTINO 
 SOUSA

SAúL 
FERREIRA

Vítor Baía visitou 
o Colégio Casa Mãe

Je suis/Je ne suis pas Charlie: Liberdades  e Expressões”

Obras na  
Rotunda da Família

A empresa “Be Water” está a efe-
tuar obras na rotunda devido a uma 
rotura na rede da água. O executivo 
salientou que reconhece o transtor-
no que as obras provocam no trân-
sito mas é uma obra indispensável 
para o bom funcionamento da dis-
tribuição da água ao domicílio. 

União Sport 
Clube de Baltar
18ª Jornada 
1ª Divisão Distrital AF Porto
USC Baltar .....................................1
Folgosa da Maia FC .......................1

Onze inicial:
Fábio; Diogo, João (cap), Francês, 
Pedrinha; André Paredes, Pincha, 
Fábio C.; Junió, Rui Costa e Vasco 
André . Suplentes : Hélder T., Sabiá, 
Sandro, Agostinho, Tomé C., Rui 
Liedson e Hélio.  Marcador: Rui 
Liedson 85 min

17.ª  Jornada 
1 Divisão Distrital AF Porto
Resultado final:
Ermesinde SC ................................4
USC Baltar .....................................0

Onze inicial:
Fabio; Diogo, Francês, João, Pedri-
nha; André Paredes, Fábio C., Pin-
cha; Junio, Rui Liedson (cap) e Rui 
Costa. Suplentes: Helder T., San-
dro, Sabiá, Helder L., Agostinho, 
Vasco André, Tomé C.

No passado dia 3 de fevereiro, na 
Casa da Cultura de Paredes, decorreu 
o lançamento do Web Journal “CCM 
News” do Colégio Casa Mãe, seguido 
de uma mesa-redonda, intitulada “Je 
suis/Je ne suis pas Charlie: Liberdades 
e Expressões. A iniciativa contou com 

vários alunos, encarregados de edu-
cação e amigos do Colégio que não 
quiseram deixar de estar presentes. O 
debate de ideias entre os convidados, 
os jornalistas, Alves Mateus e Pedro 
Carvalho da Silva, fluiu ao longo de 
mais de uma hora, tornando evidente 

que a liberdade é uma construção em 
sociedade e exige o respeito por to-
dos, independentemente das suas 
crenças. No final era evidente a satis-
fação do público e dos jornalistas. As-
sim, ficou a promessa de voltarem 
para se debaterem outros temas.

Dias 07.02 e 08.02.2015

Escolinhas

USC. Paredes ....................................................................................................4

F.C. Cete .............................................................................................................1

infantis

F.C. Cete .............................................................................................................2

F.C. Foz ..............................................................................................................1

Juvenis

F.C. Cete .............................................................................................................1

UD Valonguense ..............................................................................................1

Juniores a 

Rio de Moinhos ................................................................................................1

F.C. Cete .............................................................................................................2

Resultados do F.C. de Cete

　　　Na noite de dia 27 para dia 28 
de Janeiro, a Igreja Paroquial de S. 
João Evangelista de Vila Cova de 
Carros sofreu um assalto. Os as-
saltantes conseguiram aceder às 
instalações após terem arromba-
do a porta do coro com um pé de 
cabra. Já no seu interior, furtaram 
dois candeeiros de procissão, um 
leitor de CD e ainda uma quantia 
em dinheiro, cujo valor não se en-
contra apurado, pois era fruto do 
ofertório da Eucaristia aí celebra-
da no dia 27. Além do material fur-
tado, os assaltantes tentaram van-
dalizar o sacrário. 

　 　 　Assim que o Pároco da Paró-
quia de S. João Evangelista, Padre 

Artur Moreira, tomou conheci-
mento de tal situação, foram cha-
madas as autoridades ao local, 
onde foram tomadas as devidas 
medidas de investigação. Contu-
do, até à data não se encontram 
apurados os autores destes actos. 
A Paróquia veste-se de tristeza 
com a notícia deste acto de van-
dalismo, não só pelo material fur-
tado, mas também pela vandali-
zação deste lugar de culto. Para os 
cristãos a Igreja é um lugar espe-
cial de celebração e de encontro 
com Deus e os outros cristãos em 
comunidade. Por isso, este trágico 
incidente provocou no coração de 
todos os cristãos da paróquia de S. 
João Evangelista de Vila Cova de 
Carros um profundo sentimento 
de tristeza, pedindo o máximo 
respeito por este espaço sagrado 
que é querido e estimado por 
todos.

SARA
LEAL
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Freguesias

Rebordosa

inauguração do restauro 
da Capela de s. Marcos

Sobrosa

dr. José pinto (1920-2015)

A Tuna de Rebordosa 
tem novos corpos diretivos, 
eleitos na última assembleia 
geral, no passado dia 30 de 
Janeiro. Foi eleita por unani-
midade a única lista que se 
apresentou a eleições e que 
deverá ficar em funções de 
2015-2016. O presidente 
eleito para a direção da Tuna 
de Rebordosa é Joaquim 
Moreira Neto, como secretá-

ria Adélia Moreira Pinto, o 
tesoureiro é António Joa-
quim Barbosa e como su-
plentes ficaram a presidente  
Joaquim Nunes Moreira, a 
secretário José Nuno Almei-
da Leal e para tesoureiro Al-
bano Pinto Barbosa. A as-
sembleia geral é agora presi-
dida por Maria de Fátima 
Neto, sendo vice-presidente 
Agostinho José Moreira, se-

cretariada por Henrique de 
Jesus Leite e como secretária 
Maria Rosa Dias. Ao conse-
lho fiscal preside Serafim 
Dias, Ana Catarina Neto será 
secretária e a relatora Carla 
Maria Fernandes.

A direção eleita tomou 
posse ainda durante a as-
sembleia-geral, onde foi an-
teriormente proposta e 
aprovada.

Tuna de Rebordosa tem nova direção

Resultados do Rac – Seniores
RAC ......................................... 2 
Vila Meã ................................. 2

U. Paredes .............................. 0
RAC ......................................... 0

Juniores 
Baião ...................................... 0
RAC ......................................... 0
RAC ....................................... 10
Paços Gailo ............................ 0

A Capela de São Marcos, 
em Rebordosa, teve a inaugu-
ração oficial das obras de res-
tauro, já alguns anos que preci-
sava de obras e a Comissão de 
Festas de Rebordosa do ano 
2011 entendeu aplicar a verba 
que sobrou das Festas do ano 
2011, juntamente com empre-
sários e a Junta de Freguesia de 
Rebordosa angariaram cerca 
de 64 mil euros.

Houve recetividade por 
parte dos empresários mas 
mesmo assim foi necessário 
realizar alguns eventos no-

meadamente jantares de be-
neficência para reunir a verba 
pretendida para suportar as 
obras. A junta de freguesia de 
Rebordosa ajudou com a 
mão-de-obra.

O esforço conjunto de di-
versas instituições, particula-
res e empresas permitiu con-
cluir as obras, assim a capela a 
partir do dia 3 de Fevereiro co-
meça a ter as atividades 
paroquiais.

A intervenção marcou-se 
pela remodelação total da Ca-
pela, assim como o arranjo de 
interiores e exteriores. Apro-
veitou a festa em honra do S. 
Brás para se fazer uma cerimó-
nia e no final o descerrar da 
placa e seguido de um porto de 
honra.

ASSOCIAçãO fEStEJOU 
O dIA dA AMIzAdE

No passado dia 5 de feve-
reiro a associação para o de-
senvolvimento proporcio-
nou uma festa para todos 
utentes da instituição feste-
jaram o dia da amizade, jun-
taram-se as crianças da Cre-
che e do CAT, que fizeram 
uma tarde animada num 
intercâmbio com os utentes. 
Vestindo-se à ocasião dan-
çaram contentes entre “os 
mais crescidos”, num espaço 
bem decorado. Este conví-
vio teve com intuito de mar-
car e festejar um dia repre-
sentativo do amor e da ami-
z a d e ,  m a s  t a m b é m 
estimular a relação entre as 
diferentes gerações. 

PAULO 
PINHEIRO

Rebordosa Atlético Clube empata em Paredes
O Rebordosa Atlético Clube 

empatou a zero bolas, com o 
União de Paredes, no passado 
dia 8 de Fevereiro. Após esta jor-
nada a equipa rebordosense 
ocupa a 6ª posição da tabela.

Faleceu, no passado dia 8, 
o Dr. José Pinto, presidente da 
Junta de Freguesia de Sobrosa 
entre 1980 e 2002. A Junta de 
Freguesia decretou três dias 
de luto em memória daquele 
que foi o primeiro cidadão ho-
norário da Vila de Sobrosa.

Como sinal da minha gra-
t i d ã o,  a q u i  f i c a  a  s u a 
biografia.

Nasceu no dia 4 de No-
vembro de 1920 na freguesia 
de Várzea da Ovelha e Alivia-
da, do município do Marco de 
Canaveses. Cresceu com seus 
pais e suas três irmãs, mais ve-
lhas, na Vila de Mesão Frio, 
onde fez a sua Instrução 
Primária.

Continuando a sua forma-
ção académica, frequentou o 
Colégio de Ermesinde e os Se-
minários de Vilar e de Nossa 
Senhora da Conceição, da 
Diocese do Porto, concluindo 
o curso de Teologia no ano de 
1945 e, mais tarde, a licencia-
tura em História, na Faculda-
de de Letras da Universidade 
do Porto.

Nesse mesmo ano, iniciou 
a sua actividade profissional, 
como professor, no Colégio 
Pedro Nunes, à Rua de Santa 
Catarina, da cidade do Porto. 
No ano seguinte, a convite do 
Monsenhor Adriano Moreira 
Martins, pároco de Santo Ilde-
fonso, vai exercer funções de 
chefia no Hospital Geral de 
Santo António, onde se man-
teve durante 30 anos.

Casou em 1948 com Maria 
Fernanda dos Reis Maga-
lhães, natural da Foz do Dou-
ro, de quem teve quatro filhos: 
José Eduardo, António Fer-
nando, Maria Júlia e José Luís.

Chega a Sobrosa em 1968, 
pelas mãos do pároco de en-
tão, Pe. Manuel Pinto de 
Abreu, na busca de uma terra 
acolhedora onde pudesse re-
pousar aos fins-de-semana, 
acabando, mais tarde, por se 
radicar nesta terra.

Em 1976 regressa ao ensi-
no, leccionando na Escola Co-
mercial e Industrial de Pena-
fiel, transitando, por extinção 
desta, para a Escola Secundá-
ria, onde se profissionalizou, 
entre 1981 e 1983.

Em 1986 faz parte do qua-
dro de professores efectivos 
da Escola Secundária de Pa-
ços de Ferreira, onde se man-
tém, até 1990, tendo de deixar 
o ensino oficial por limite de 
idade.

A partir desta data, dedica-
se à Escola Profissional Vérti-
ce, em Paços de Ferreira, da 
qual foi co-fundador, exer-
cendo funções de Director 
Pedagógico até 2004.

Posteriormente, leccio-
nou a disciplina de História na 
Universidade Sénior da Profi-
sousa, também em Paços de 
Ferreira.

Politicamente concorreu 
pelo CDS às segundas elei-
ções autárquicas, em 16 de 
Dezembro de 1979, sendo 
eleito Presidente da Junta de 
Freguesia de Sobrosa, cargo 
que exerceu ao longo de 22 
anos, tendo vencido seis su-
frágios, sempre com maioria 
absoluta.

Com os secretários José 
Machado Ribeiro de Pinho e 
José António Torres Neto, e 
com o tesoureiro António da 
Silva Nogueira, desenvolveu 
um intenso trabalho aos 
mais variados níveis, desta-
cando-se a construção do 
primeiro Jardim-de-Infância 
oficial do concelho de Pare-
des, a construção da Escola 
EB1 das Lages, a pavimenta-
ção de dezenas de arrua-
mentos, a instalação de ilu-
minação pública em toda a 
freguesia, a construção da 
sede da Junta de Freguesia, a 
ampliação do cemitério e a 
criação do brasão e bandeira 
da freguesia.

Sendo por inerência presi-
dente da Obra de Assistência 
Social, transformou o velho 
asilo num moderno Lar de 
Idosos, equipamento de refe-
rência, tendo criado as valên-
cias de Centro de Dia, Serviço 
de Apoio Domiciliário e Cen-

tro de Actividades de Tempos 
Livres. Recuperou a Casa da 
Eira e adquiriu diversas viatu-
ras. Aproximou a população 
da instituição, através, da rea-
lização de intercâmbios de 
gerações. A área social foi a 
sua grande paixão.

Em 1980 fundou o Centro 
Cultural e Desportivo de So-
brosa, associação a que presi-
diu durante dez anos, tendo 
iniciado a construção do 
Complexo Desportivo de So-
brosa, com o Campo de Fute-
bol e o Ringue. Neste âmbito, 
foi também fundador do Gru-
po Folclórico de Danças e 
Cantares, em 1987.

Colaborou assiduamente 
com o Jornal de Sobrosa, atra-
vés da rubrica “Conheça a sua 
terra”, em que o principal ob-
jectivo era dar a conhecer aos 
leitores a freguesia e o seu pa-
trimónio. A compilação des-
ses artigos deu origem à obra 
“Sobrosa – História e Patrimó-
nio”, editado pelo referido jor-
nal em dois volumes (2007 e 
2013).

O seu nome foi atribuído à 
rua que dá acesso ao antigo 
Ja rd i m - d e - In f â n c i a  d e 
Sobrosa.

Em 2010, a Junta de Fre-
guesia homenageou-o com a 
atribuição da Medalha de 
Honra da Freguesia de Sobro-
sa, o mais alto galardão da fre-
guesia, tornando-o no pri-
meiro cidadão honorário da 
Vila de Sobrosa. Nessa altura, 
foram proferidas estas pala-
vras: “O Dr. José Pinto é um 
homem exemplar, grande em 
conhecimento e sabedoria, 
honesto em tudo o que faz e 
grato com todos. O seu caris-
ma, a sua forma de ser e estar, 
delicada e educada como 
sempre se relacionou com to-
dos, fez com que ganhasse 
amigos de todos os quadran-
tes. Homem de uma generosi-
dade imensa. Homem de 
uma simplicidade única”.

Identificava-se como filho 
adoptivo de Sobrosa, afir-
mando ser “terra apetecível e 
onde dá gosto viver, e à qual o 
prendem laços verdadeira-
mente filiais”.
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Guerra e paz

na Ucrânia, a 
chamada Or-
dem Mundial 
foi fortemen-

te abalada por um problema 
geopolítico estrutural. As 
potências ditas “ocidentais”, 
europeias e os Estados Uni-
dos, criaram um perigoso 
desequilíbrio na relação de 
forças regionais, ao promo-
verem um golpe de estado 
inconstitucional na Ucrânia 
e ao estenderem a sua área 
de influência política, eco-
nómica e militar para Leste. 
Tal orientação, substanciada 
em medidas políticas de 
hostilização e humilhação 
da Rússia, da sua história e 
de comunidades cultural-
mente afins, não podia dei-
xar de ter consequências 
agudas. A tentativa de rapina 
de recursos e de potenciali-
dades estendeu-se às áreas 
energéticas e agrícolas e não 
descurou uma mão-de-obra 
qualificada, de baixo custo. 

Há uma intensa guerra 
aberta em curso no interior 
da Europa. E três líderes de 
outras tantas potências eu-
ropeias reuniram-se a 6 de 
Fevereiro em Moscovo para 
tentar responder a esse de-
saf io  à  paz na Europa. 
Hollande, o presidente fran-
cês, e Merkel, a chanceler 

Por
CrIStIAnO
rIBEIrO
Médico

alemã, teriam advogado, ao 
que consta, perante Putin, 
uma maior autonomia para 
as regiões leste da Ucrânia e 
uma zona desmilitarizada 
de 50 a 70 km de cada lado da 
linha divisória atual. A lide-
rança russa aposta em con-
versações directas e na sus-
pensão das hostilidades, 
propondo manter a integri-
dade territorial da Ucrânia 
com um projecto federal. 
Outros interessados, como o 
actual governo ucraniano, 
vivem sob o ardor naciona-
lista de uma desejada vitória 
militar, sobre os por si desig-
nados “terroristas” (em vez 
da solução diplomática), 
pretendendo uma interven-
ção militar da NATO e apoio 
no fornecimento de armas 
tecnologicamente 
avançadas. 

A linguagem da guerra 
dos países ocidentais e das 
forças punitivas de Kiev coli-
de com a realidade no terre-
no. Após um elaborado 
acordo em Minsk, entre o 
actual governo de Kiev e os 
chamados rebeldes das Re-
públicas de Donetsk e Lu-
gansk, as autoridades ucra-
nianas avaliaram mal a dis-
ponibilidade para a defesa 
do seu território e autode-
terminação por parte dos 

cristianoribeiro@gmail.com

Esta semana não poderia 
deixar de manifestar o 
meu orgulho pelo traba-
lho exemplar que o Go-

verno do meu partido tem feito na 
consolidação das contas que outros 
deixaram na miséria.

Não deixa de ser curioso constatar, 
que enquanto alguns apregoam per-
dões e reestruturações das dívidas em 
directo nas televisões para todo o 
mundo, a nossa ministra das finanças 
discretamente vai fazendo o seu tra-
balho, e já está a pensar em como nos 
fazer poupar milhões só em juros. Se 
isto não é boa gestão das contas pú-
blicas, não sei o que será.

Mais uma vez me congratulo por 
pertencer a um partido que não vai 
em populismos, nem se deixa arras-
tar pelas conjeturas, e que mais uma 
vez demonstra cabalmente que é o 

Por
JOAqUIM
nEvES
Engenheiro

Governar  
ou Desgovernar?

joaquimneves.progresso@gmail.com

único que em Portugal consegue go-
vernar de uma forma estável e realis-
ta. Foi assim com Cavaco Silva e está a 
ser assim com Passos Coelho. Quanto 
aos outros, basta ver quantos chega-
ram ao fim dos mandatos...

Por isso, quando a oposição tenta 
denegrir a imagem deste Governo, fá
-lo por motivos exclusivamente elei-
toralistas e sem qualquer tipo de pu-
dor em assumir uma realidade que 
sabem que não é exequível. E como 
tenho dito por diversas vezes, quando 
é o Bloco de Esquerda ou o Partido 
Comunista a terem esses acessos de 
populismo até se compreende, pois 
sabem que muito dificilmente serão 
Governo, e por isso podem dizer as 
maiores barbaridades, porque depois 
ninguém lhes vai pedir contas. Agora 
quando é o Partido Socialista, que 
tem responsabilidades (e muitas!) em 
Governos anteriores, onde fizeram 
asneira atrás de asneira, a criticar 
quem está a remediar o que eles es-
tragaram, é no mínimo desonesto 
inteletualmente, pois sabem perfei-
tamente que se fossem Governo te-
riam que tomar exatamente as mes-
mas medidas se quisessem fazer o 

habitantes de Dombass, 
bem como o apoio político e 
logístico da Rússia. A guerra 
não lhes corria de feição. O 
aventureir ismo de Po-
roshenko, e da sua entoura-
ge neonazi, certamente en-
corajada do exterior, desen-
cadeou uma resposta rápida 
e superior por parte dos re-
beldes aproveitando a des-
moralização do exército e 
dos grupos armados de vo-
luntários. Os rebeldes pró
-russos passaram à ofensiva, 
deixando ao poder de Kiev a 
única cobarde iniciativa de, 
fugindo ao terreno do com-
bate, flagelar à distância 
com artilharia pesada popu-
lações civis indefesas e des-
truindo infra-estruturas nu-
ma política de terra queima-
da. O avanço das tropas da 
Nova Rússia parece consis-
tente. Milhares de soldados 
fiéis de Kiev estão encurrala-
dos no enclave de Debaltse-
vo. A mobilização de novos 
efectivos por incorporação 
falha em grande escala. Os 
soldados desertam e os jo-
vens fogem à incorporação. 
A moeda nacional ucrania-
na, a hryvnia, desvaloriza 
25% de uma só vez, num só 
dia. 

São crescentes os cida-
dãos do mundo que se in-
terrogam se o direito à auto-
determinação, que redefi-
niu fronteiras na década de 
90 na Jugoslávia e na Sérvia, 
não se pode aplicar agora à 
Ucrânia. A Rússia de Putin 
não se sente limitada pelas 
ameaças, sanções econó-
micas e políticas do Oci-
dente. Esta semana estabe-
leceu acordos de associação 
com a Abecásia e a Ossétia 
do Sul, para irritação da 
Geórgia. A Transnístria, 
uma comunidade indepen-
dente, existe há muito sob 
protecção russa em territó-
rio anteriormente da ex-re-
p ú b l i c a  s o v i é t i c a  d a 
Moldávia.   

Poroshenko faz o papel 
de palhaço pobre. E os pa-
lhaços pobres vivem na 
sombra dos palhaços ricos.
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trabalho bem feito. Enfim, hipocrisia 
e demagogia pura!

E hipocrisia e demagogia têm sido 
uma dominante nestes últimos dias 
nos discursos da oposição. A reboque 
da vitória do Syrisa na Grécia, não 
têm faltado os louvores à política que 
estes querem impor no seu país, che-
gando-se mesmo ao cúmulo de se 
entrevistar uma deputada europeia 
do Bloco de Esquerda, só porque esta 
trocou umas simples palavras de cir-
cunstância com Alexis Tsirpas quan-
do este foi a Bruxelas. De repente a 
deputada era como uma espécie de 
especialista em assuntos gregos. Ridí-
culo, mas neste momento é o que se 
passa nas nossas televisões.

E ridículo tem sido o discurso dos 
gregos relativamente à questão da dí-
vida. Ora pagam, ora já não pagam. 
Ora renegoceiam, ora já não renego-
ceiam. Ora a Grécia está em primeiro 
lugar, ora a Europa é que está em pri-
meiro lugar. Enfim, uma série de in-
congruências, que ainda não de per-
cebeu muito bem onde os irá levar.

Mas uma coisa já se percebeu clara-
mente: O Syrisa não parece bem prepa-
rado para governar e a União Europeia 
e as instituições internacionais não es-
tão para brincadeiras. Existem regras e 
estas são para cumprir, e não me parece 
que se abram excepções. E nem o facto 
de a Grécia agora ameaçar abandonar o 
Euro parece suficiente para fazer a 
União Europeia mudar de ideias.

E para compor, um destes dias, es-
sa eminência parda que é o ministro 
das finanças grego veio dizer que se a 
Grécia abandonasse o Euro, Portugal 
iria logo a seguir.

Não nos enganemos. Isto são pala-
vras para pressionar a União Euro-
peia e acima de tudo criar desconfor-
to na opinião pública. As semelhan-
ças entre a Grécia e Portugal são que 
ambos são pequenos países, com dí-
vida e pertencentes à União Euro-
peia. Tudo o que for para além disto é 
comparar o incomparável. Portugal 
cumpre com os credores, a Grécia 
não. Portugal é governável, a Grécia 
não, e mais importante de tudo, Por-
tugal está numa fase de recuperação 
incomparavelmente mais avançada 
do que a Grécia, e tudo o que foi feito 
até agora, foi bem feito e não é 
reversível.

Por isso termino como comecei. 
Enquanto outros falam de perdão e 
restruturação, o nosso Governo já es-
tá a pensar como nos fazer poupar 
dinheiro em juros. E digam o que dis-
serem há aqui uma grande diferença, 
entre quem paga e quem tenta fugir e 
entre quem governa com a realidade 
e quem quer governar na ilusão. O 
facto de se prometer tudo a todos, 
não nos levará certamente para um 
bom caminho, como se viu por cá ou 
se vê mesmo por lá…. de resto por cá, 
ficará certamente para a próxima 
edição.  

Paredes - Exemplo de 
má Gestão autárquica

Em 2014, fomos 
surpreendidos 
com uma Assem-
bleia Municipal 

Extraordinária com o objeti-
vo, de aprovar um pedido de 
empréstimo no valor de 20 
milhões de euros, na altura o 
PS votou contra, e manifestou 
muitas dúvidas sobre a viabi-
lidade do mesmo, sempre 
afirmamos que a contração 
deste empréstimo, colocaria 
ao município numa situação 
ainda mais aflitiva do que 
aquela em que já se encontra.

Já na altura estranhamos 
até o facto de apenas um só 
banco ter respondido ao pe-
dido de empréstimo, a câma-
ra municipal solicitou pro-
postas ao Banco BIC, ao BPI, à 
Caixa de Crédito Agrícola, ao 
BCP, ao Santander Totta, ao 
Montepio, ao Novo Banco e à 
Caixa Geral de Depósitos.

Estranhamente só a Caixa 
Geral de Depósitos é que 
apresentou proposta, o San-
tander e o Novo Banco mani-
festaram impossibilidade e os 
restantes nem sequer respon-
deram ao pedido realizado 
(curioso…). 

A verdade é que fruto da 
megalomania e do ilusionis-
mo da gestão do PSD liderado 
por Celso Ferreira, somos um 
concelho que anda constan-
temente com as calças na 
mão em termos financeiros.

Já em 2012, aquando do 
PAEL - um empréstimo do Es-
tado para as Autarquias mais 
endividadas - Paredes foi das 
autarquias que teve que pedir 
um dos maiores empréstimos 
concedido no âmbito desse 
programa, logo a seguir a Vila 
Nova de Gaia (liderada então 
por Menezes, o grande amigo 
de Celso), a Câmara contraiu 
empréstimo de 19.690.777,38 
Euros a pagar em 14 anos.

Agora pouco mais de dois 
anos volvidos, a Câmara volta 
a pedir um Financiamento de 
20 Milhões de euros para sa-
neamento financeiro, tal co-
mo é afirmado no documen-
to que sustenta a necessidade 

do pedido de empréstimo, 
onde se pode ler ”O Municí-
pio de Paredes encontra-se na 
situação que, de acordo com 
o previsto no aludido artigo 
58º, ter de recorrer à contrata-
ção de empréstimo para sa-
neamento financeiro”. Um fi-
nanciamento com um ano de 
carência, a pagar em 14 anos, 
só a partir de 2016.

Depois dessa Assembleia 
Municipal ter aprovado com 
os votos favoráveis do PSD e 
da CDU o tal empréstimo, a 
verdade é que o Tribunal de 
Contas até hoje ainda não 
aceitou a contratação desse 
empréstimo e que tal como 
fez o PS Paredes, tem vindo a 
colocar muitas dúvidas.

Umas das questões levan-
tadas é o estudo fundamenta-
do da situação financeira. O 
PS desde o início do mandato 
que coloca dúvidas sobre a 
verdadeira dimensão da dívi-
da do Concelho de Paredes, 
mas o PSD teima em afirmar 
que a situação é boa, e que o 
PS mente. Ora é tão boa, que 
os Bancos nem se dignam res-
ponder aos pedidos do muni-
cípio… é tão boa que dá se-
quer para receber o aval do 
tribunal de contas… é tão boa 
que teremos que realizar uma 
nova assembleia para tentar 
aprovar outra vez o pedido de 
20 milhões agora com uma li-
geiras reformulações, tentan-
do assim ver se o tribunal de 
contas se deixa influenciar 
por um parecer que custará 
aos cofres do município 
27.500 euros mais IVA….

Tão ou mais importante 
que o custo do parecer são os 
encargos que este novo em-
préstimo vai trazer para a 
autarquia.

No primeiro ano, em que 
só vamos pagar juros, tere-
mos de pagar prestações tri-
mestrais de 115.050,00 Euros.

A partir de 2016, quando 
começarmos a amortizar o 
empréstimo teremos de pa-
gar uma prestação trimestral 
de 446.101,04 Euros, até 2029.

No fundo quem vier a se-
guir que pague.

Na última reunião de câ-
mara os vereadores do PS co-
locaram a questão onde é que 
a câmara iria buscar verbas 
para o pagamento deste novo 
empréstimo e não obteve res-
posta do Sr. presidente da 
câmara.

O que sabemos é que so-
mos a vergonha da Área Me-
tropolitana do Porto, sendo o 
concelho com a menor taxa 
de cobertura de saneamento 
- pouco mais de 30% do terri-
tório, mas em contrapartida, 
na cidade do Porto um pro-
prietário de um apartamento 
no valor de 100.000 euros pa-
ga a taxa mínima de IMI de 
0,3%, ou seja, paga de IMI 300 
Euros por ano, enquanto em 
Paredes, mesmo sem rede de 
saneamento básico um pro-
prietário de um apartamento 
no valor de 100.000 Euros pa-
ga taxa máxima de IMI de 
0,5%, ou seja, paga 500 Euros.

Todos nós vamos ser cha-
mados a pagar os erros de Cel-
so Ferreira e da sua equipa 
com os nossos impostos.

Mesmo assim, já é a segun-
da vez que vamos fazer o pe-
dido de visto para este finan-
ciamento ao tribunal, uma 
vez que este ainda não teve 
provas como vamos conse-
g u i r  p a g a r  e s t e 
financiamento.

Por
PAUlO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com
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os nossos empresários

No dia em que a Cafy Baby faz 
20 anos irá abrir um novo es-
paço em Paredes, será no pró-

ximo dia 28 de fevereiro, situado na 
Praça Capitão Torres Meireles, a nova 
loja permitirá uma maior oferta de 
produtos e serviços aos clientes Cafy 
Baby. 

Tudo começou há 29 anos atrás 
quando Catarina Sousa começou a 
vender roupas de bebé em feiras, ao 
início não era esse o seu sonho, mas 
acabou por gostar dos lugares onde 
se iniciou nesta profissão da venda 
de roupa de criança. Levava os sacos 
de mota com o marido, António San-
tos e percorreram as feiras da região, 
desde Paredes, Lousada, Penafiel, 
Paços de Ferreira (Cô), Freamunde e 
Sobrado. 

A simpatia e honestidade de Catari-
na fizeram a diferença, se alguém per-
guntasse onde estava a resposta era 
“onde estiver muita gente” e essas pes-
soas já não se limitavam em esperar 
pelos dias de feira, começaram a ter 
clientes em casa e foi aí que o ritmo de 
trabalho lhes abriu as portas para te-
rem a sua primeira loja em Paredes, ao 
lado dos Gémeos Ferreira. 

E assim foi, há já 20 anos a sugestão 
dos Gémeos Ferreira foi tida em conta 
e acabaram por comprar a loja ao lado, 
a abertura correu tão bem que os 
clientes faziam fila à porta, tiveram 
mesmo que fechar a porta e permitir a 
entrada faseada das pessoas. Seguiu-
se então o concelho vizinho, Valongo, 
também incentivados abriram a se-
gunda loja e já passaram 16 anos. 

Agora, nos dias que hoje a loja de 
Paredes começou a ser cada vez mais 
pequena, apenas com um provador, 
uma casa de banho e com falta de es-
paço para as crianças poderem brin-
car. Decidiram então que estava na al-
tura de abrir um novo espaço, maior e 
com melhores condições para os tão 
estimados clientes. A loja antiga irá 
manter-se de portas abertas mas com 
uma filosofia diferente, será uma loja 
outlet da Cafy Baby. 

Pretendem manter o que os distin-
gue, grandes marcas e um bom atendi-
mento, mas alargar não só a roupa de 

criança, mas de homem, senhora e 
calçado. Acreditam no comércio tradi-
cional e daí fazerem esta aposta. 

Compraram uma casa centenária, 
onde havia sido residência da família 
de José Guilherme, fizeram umas 
obras notáveis e agora, a semanas da 
abertura o edifício já não fica indife-
rente a quem por lá passa. Para Antó-
nio Santos, o Arquiteto José Manuel 
Garcês é um bom profissional e fez um 
excelente trabalho no projeto e acom-
panhamento de toda a obra. Elogian-
do também o bom trabalho do em-
preiteiro Américo Benjamim, respon-
sável pela concretização de todo o 
projeto.

Este casal não esquece quem os 
ajudou a chegar a este patamar, desta-
cam por isso o profissionalismo, com-
petência e responsabilidade da equipa 
de funcionárias, onde se inclui a filha 
Catarina  e a afilhada Carla. Para Cata-
rina a sua filha tem sido o seu braço 
direito na gestão das lojas, uma vez 
que está responsável pela loja de 
Paredes. 

Relativamente ao investir em tem-
pos em que a economia não se apre-
senta favorável para os empresários, 
explicam que “não podemos estar to-
dos com medo, o país não pode parar”. 
Garantem ainda que têm sentido sem-
pre um aumento das vendas e que es-
tão a investir o resultado do seu traba-
lho de anos. 

Catarina e António estão casados 
há 32 anos, com dois filhos e dois ne-
tos, consideram-se o pilar um do ou-
tro, a cumplicidade deste casal é visível 
a quem com eles se cruza. E muito des-
te sucesso empresarial se deve a esta 
união familiar.

O nome Cafy Baby é também ele 
uma homenagem à família, já que são 
as iniciais de Catarina, António e 
Filhos. 

Passados 20 anos têm de agradecer 
aos clientes e amigos este percurso, 
sem os quais não seria possível. 

Dia 28 será então a abertura de por-
tas deste novo espaço, e por ser ainda 
dia de aniversário da Cafy Baby, os 
clientes poderão usufruir de um des-
conto de 20%.

Cafy Baby abre 
novo espaço dia 28 de fevereiro
inauguração. A marca lançada há 20 anos dedicada à venda de roupa de criança, vai agora vender também para 
homem e senhora.
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Sociedade

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

A vaga de assaltos no concelho de Pare-
des começou ainda em janeiro, de-
mos nota, através do nosso corres-

pondente Saúl Ferreira, de Cete, da tentativa 
de assalto ao Mosteiro daquela freguesia. O 
monumento, que pertence à Rota do Româ-
nico, foi vandalizado com o arrombamento 
de quatro portas, no entanto, saíram com a 
tentativa frustrada sem registo de qualquer 
peça furtada. 

A casa paroquial de Beire foi assaltada a 30 
de janeiro, da qual desapareceu um cofre que 
pesava cerca de 300 quilos e que continha 
algumas peças em ouro, assim como uma 
custódia com elevado valor. A casa paroquial 
não está habitada e foi durante a noite que 
entraram por uma janela e levaram o cofre 
por uma porta das traseiras. 

Também ainda no mês passado  em Vila 

Cova de Carros, a Igreja Paroquial de S. João 
Evangelista foi assaltada ,de onde foram rou-
bados dois candeeiros de procissão, um lei-
tor de CD e algum dinheiro, cuja quantia não 
foi possível apurar. 

Já em Baltar os assaltos têm vindo a ser 
uma constante e recentemente uma carri-
nha da marca Renault foi furtada na madru-
gada de 10 de fevereiro. A viatura estava esta-
cionada junto à rotunda da família. Foram 
ainda vandalizadas outras viaturas que fica-
ram sem rodas ou matrículas.

Em Baltar nem a junta de freguesia esca-
pou aos amigos do alheio que já tinham leva-
do um cofre com cerca de 1400 euros e vários 
documentos da freguesia. A vaga de assaltos 
tem vindo a assolar esta freguesia em espe-
cial, o que é já uma preocupação para as au-
toridades competentes.

Onda de assaltos 
assola concelho
Segurança. O concelho de Paredes tem sido fustigado 
por vaga de assaltos em várias freguesias. A escolha dos 
ataques tem sido sobretudo igrejas.
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Os Faíscas são um 
grupo de amigos 
que têm em co-

mum o gosto pelo despor-
to, neste caso o futebol. 
Surgiram em Baltar e já 
assinalaram o 10.º aniver-
sário da sua existência en-
quanto equipa, jogam no 
campeonato da Fundação 
Inatel, têm atualmente 
um plantel com 28 joga-
dores e não fazem um úni-
co treino juntos, reúnem-
se apenas em dias de jogo. 

“O Progresso de Pare-
des” esteve à conversa 
com Paulo Cruz, o presi-
dente dos Faíscas e Ale-
xandre Pinto, responsável 
pela parte lúdica. 

“O treino fica encarre-
gue a cada um dos joga-
dores”, diz Paulo Cruz. 
Quando a pergunta é “Se 
resulta?” a resposta divi-
de-se entre o não e o sim, 
porque até já venceram 
duas vezes a liga do Porto 
em quatro anos e atual-
mente estão em segundo 
lugar.  

O campeonato do Ina-
tel existe a nível europeu, 
por isso, dos vencedores 
dos distritos é apurado um 
vencedor nacional, que 
representa Portugal na 
competição europeia. 
Confessam que esse seria 
o grande objetivo, no en-
tanto têm noção das difi-
culdades, porque as ou-
tras equipas fazem treinos 
regulares e algumas até 
são remuneradas ou com-
postas por ex-jogadores 
profissionais. 

O nome Faíscas esteve 
a votação com um outro 
nome, que ficará, para já, 
em segredo, mas adota-

Os Faíscas: a equipa onde só entram 
jogadores aprovados por unanimidade
Futebol. Equipa de Baltar joga em Lousada por falta de campo no concelho. Não fazem treinos, mas isso não os impede 
de já ter vencido dois campeonatos. 

Inês Pinto Correia | texto

ram o nome vencedor. Es-
te grupo de amigos jun-
tou-se então e só entram 
novos elementos a convite 
e a entrada tem de ser 
aprovada por unanimida-
de, independentemente 
de jogar bem ou não. 

Neste momento têm 
seis pessoas que estão em 
fase de testes e avaliação 
para integrar os Faíscas. O 
processo de seleção é rigo-
roso e obedece a várias re-
gras, rígidas por sinal, ex-
plicam em tom de brinca-
deira. O compromisso de 
entrar no clube tem de ser 
levado a sério, uma vez 
que há jogos todos os fins-
de-semana, normalmente 
ao domingo de manhã. 
Atualmente a média de 
idades do grupo está mais 
elevada e isso também 
afeta a disponibilidade, 

daí esta possível entrada 
de novos elementos. 

Também por votação é 
feita a escolha do capitão e 
do treinador. Sérgio Mo-
reira, o treinador mereceu 
o voto de confiança dos 
colegas e tem sabido man-
ter a equipa unida, é ainda 
capitão e jogador. 

A base da equipa é a 
amizade e a filosofia está 
assente numa regra: pri-
meiro o grupo. Conside-
ram que acima de tudo 
está mesmo a união e só 
depois vem o futebol. Her-
daram isto dos Aliados de 
Baltar, equipa que incluiu 
muitos dos pais dos joga-
dores dos Faíscas.

O ano passado celebra-
ram os 10 anos do grupo, 
foram a Barcelona jogar 
contra os Lusos de Barce-
lona, consideram impor-

tante que haja forma de 
dinamizar a equipa, para 
que perdurem durante 
muitos anos. Foi ainda as-
sinalada a data com uma 
Pool Party. 

O futebol acaba por ser 
uma desculpa para esta-
rem juntos. A par disso 
também costumam orga-
nizar alguns convívios. 

Os Faíscas, apesar de 
serem de Baltar, jogam em 
Lousada, apontam a falta 
de campos disponíveis e a 
falta de apoio da autarquia 
como a principal causa 
para terem de se deslocar 
ao concelho de Lousada. 
Têm como objetivo conse-
guir um campo mais perto 
de Baltar. Esta deslocação 
até Lousada acaba por 
afastar os apoiantes que 
os Faíscas poderiam ter, 
mas não têm. 

A nível formal os Faíscas 
estão ligados ao Altis de Pa-
redes. Já na parte financei-
ra, cada membro paga um 
valor mensal para fazer face 
às despesas de aluguer de 
campos. Contam ainda 
com a ajuda de alguns pa-
trocinadores: Paredes De-
sign Hotel, Nortenha e a 
Caixa de Crédito Agrícola.

Os objetivos desporti-
vos são vencer o campeo-
nato, o que neste momen-
to não será fácil, dada a 
distância pontual para o 
primeiro classificado. Este 
ano pretendem ainda fa-
zer outra viagem, para de-
frontar uma equipa portu-
guesa no estrangeiro, as-
s i m  c o m o  v o l t a r  a 
organizar uma festa.

O que acaba por distin-
guir os Faíscas no campeo-
nato é (não só o facto de não 

treinarem), como a sua 
postura, apesar de levarem 
o desporto a sério, o espírito 
é de fair play, bom ambien-
te no balneário e uma for-
ma de estar reconhecida 
pelo Inatel, o que acaba por 
passar uma boa imagem de 
Baltar e de Paredes.
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Num jogo que, à partida, 
se previa emocionante, o 
Távola recebeu e bateu por 
4-2 o CTM Lousada, num 
jogo em que a qualidade do 
jovem Nuno Pacheco foi es-
sencial para a equipa pare-
dense conseguir a vitória.

Começou por vencer 
Nuno Silvano, num jogo em 
que entrou bem e não deu 
oportunidade ao adversá-
rio. De seguida, Vítor Silva 
até venceu os dois primei-
ros sets a Rui Queirós, mas 
acabou por ceder à pressão 
e perdeu o jogo. A partida 
seguinte punha frente a 

frente dois adversários que 
se conhecem bem, Carlos 
Fagundes e Manuel Silva, 
mas desta vez a sorte sorriu 
ao atleta lousadense que 
venceu por 3-2. 

O par tornava-se vital pa-
ra as aspirações Tavoleiras. 
O duo Carlos Fagundes/Nu-
no Pacheco enfrentava Ma-
nuel Silva e Rui Queirós. Co-
meçaram a perder por 2-1, 
mas recuperaram e vence-
ram a partida por 3-2. 

A vitória dependia de 
Nuno Pacheco que venceu 
Rui Queirós por 3-1. De se-
guida, Carlos Fagundes fe-

chou a partida ao vencer 
Nuno Silvano por 3-0.

Com esta vitória, o Távo-
la mantém-se no 2º lugar da 

2ª Divisão Nacional e na 
próxima jornada recebe o 3º 
classificado, o Núcleo de 
Valongo.

Notasdesportivas
Divisão de Elite da AF Porto – 22.ª jornada
Paredes 0 – rebordosa 0
no dérbie do concelho o Paredes lutou pelos pontos que lhe 
são essenciais. a medição de forças entre Paredes e rebor-
dosa acabou com um empate sem golos, num jogo em que o 
Paredes mostrou superioridade. dia 15 o Paredes desloca-
se ao campo do Gens e o rebordosa recebe o vizinho aliados 
de Lordelo. 

Aliança de Gandra 2 – SC rio tinto 0 
o Gandra mostrou experiência em futebol face a uma equipa 
instável e sem garra. aos 31 minutos vítor Hugo marcou um 
autogolo, dando a vantagem ao Gandra. aos 83 minutos 
João oliveira encerrou o marcador com o segundo. dia 15 
recebe o Candal. 

Aliados de lordelo 0 – Ud valonguense 0
a equipa de Lordelo não foi além do empate, somando assim 
36 pontos, na 7.ª posição da tabela. a um ponto do rebordo-
sa com quem irá jogar no próximo domingo, dia 15 na cidade 
vizinha. 

1.ª Divisão - AF Porto – série 2 – 16.ª jornada
nun`álvares 1 – Sobrosa 0
as duas equipas do concelho defrontaram-se e o nun’Álva-
res na luta pelo segundo lugar saiu vencedor, com um único 
golo de andré ainda na primeira parte. dia 15 de fevereiro o 
nun’Álvares recebe o Campo. Já o sobrosa desloca-se a 
frazão.

Baltar 1 – folgosa da Maia 1
o baltar entrou a perder logo no primeiro minuto de jogo, 
com golo de ribalda. Conseguiu empatar já no minuto 88, 
golo de Liedson. o baltar ocupa a 11.ª posição com 20 pon-
tos. desloca-se a rio de Moinhos dia 15 de fevereiro. 

2.ª Divisão - AF Porto – série 1 – 18.ª jornada
Parada 3 – leões de Seroa 1
César, bruno e Patinho foram os autores dos três golos do 
Parada, que foi para o intervalo a vencer 2-1. os Leões da 
seroa marcaram pelos pés de Joel aos 35 minutos. o Parada 
desloca-se ao Penamaior dia 15 de fevereiro. 

roriz 4 – Sobreirense 1
o sobreirense a necessitar de pontuar acabou por sair venci-
do por 4 bolas, somando mais uma derrota. acumula assim 
6 pontos e está em penúltimo lugar. dia 15 de fevereiro joga 
com o ramaldense em casa. 

fUtSAl
2.ª Divisão Nacional – Série B – 15.ª jornada
Cohaemato 4 – U. Paredes 5
o U. Paredes somou mais três pontos, e ocupa a 7.ª posição 
com 16 pontos e apenas 3 vitórias. Joga agora dia 21 de feve-
reiro com desportivo da ordem. 

A.F. Porto – Divisão de Honra – 14.ª jornada 
Moradores da Granja 5 - Os romanos 1
os romanos desceram à 8.ª posição com a pesada derrota 
frente aos Moradores da Granja. recebem em casa a Juven-
tude de Gaia,  dia 13 de fevereiro.

Alvre tem agora um 
campo de jogos re-
modelado, que foi 

inaugurado no passado dia 
8 de fevereiro. A iniciativa 
partiu da Associação para o 
desenvolvimento da Fre-
guesia de Aguiar de Sousa e 
teve como fim a requalifica-
ção do antigo campo de fu-
tebol de Alvre.

O campo foi recuperado 
de forma voluntária e gra-
tuita, como explica Mário 
Camilo Mota. A equipa de 
futebol pertencente à asso-
ciação, juntamente com al-
guns amigos, meteu mãos à 
obra e foi assim que melho-
raram as condições do cam-
po, desde a requalificação 
do piso, a colocação das re-
des laterais, recuperação de 
balizas e uma intervenção 
de fundo nos balneários.

Desta forma o responsá-
vel garante que se abriram 

as portas à utilização do re-
ferido espaço a todas as pes-
soas da freguesia, carateri-
zada pela sua extensão e 
pela existência de vários 
lugares. 

No passado domingo a 
inauguração contou com 
um jogo de solteiros contra 
casados que teve como ob-
jetivo a união dos tais luga-

res. Foi em ambiente de 
convívio, que culminou 
com um porco no espeto 
que a associação marcou a 
dinamização das suas ativi-
dades, que pretendem in-
cluir a população em todas 
as suas dinâmicas. 

A associação tem há dois 
anos uma equipa de futebol 
sénior, a competir no fute-

bol amador, que é constituí-
da por jovens desde os 16 
anos até adultos com 54 
anos. Ao todo 30 elementos, 
que estão por trás desta 
obra. 

Segundo Mário Camilo 
Mota era uma necessidade 
de Aguiar de Sousa ter um 
campo com condições, uma 
vez que jogavam na fregue-
sia de Figueira, em Penafiel, 
o que representava um 
grande esforço. 

Pessoalmente espera 
que o futebol seja um ele-
mento de união na freguesia 
e que o Campo de Santa 
Marta seja o ponto de parti-
da para que surjam novas 
modalidades e iniciativas, 
que possam incluir desde o 
BTT ao Trial, uma vez que 
para além do campo de jo-
gos, os balneários podem 
servir as mais diversas 
atividades. 

Alvre inaugura  
campo de futebol
Equipamento. Inaugurado Campo de Jogos de Santa Marta, na freguesia de Aguiar 
de Sousa, que pretende ser elemento de união dos vários lugares da freguesia.

Nuno Pacheco assegura  
vitória do Távola sobre o Lousada
TéNiS DE mESa. A vitória do clube de Paredes sobre o Lousada, na última jornada, permitiu ao Távola 
manter a 2.ª posição da tabela, na 2ª divisão nacional. 
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os nossos letrados - 30

no ano lectivo de 1885 para 1886 
havia 11 alunos da nossa re-
gião na Academia Politécnica 
do Porto, num total de 220, 

com matrículas em 27 cadeiras: Adriano Soa-
res Dias Moreira, Albano Augusto de Oliveira, 
Alfredo de Barros Leal, Aníbal Barbosa de Pi-
nho Lousada, Deolindo Ferreira de Melo e 
Sousa, Feliciano Moreira Alves, João Leite de 
Castro, José Maria Pacheco da Silva Lemos, 
com matrículas no ano anterior. 

E ainda: Belarmino Baptista de Vasconce-
los, filho de António Soares Moreira de Vas-
concelos, natural de Cepelos, Amarante; João 
Luís de Magalhães, filho de Adrião Luís de Ma-
galhães, natural de Penafiel; Miguel Albano 
Cerqueira Coimbra, filho de Joaquim Augusto 
Rodrigues Coimbra, natural de Amarante [pa-
rente de Leonardo Coimbra].

Na sessão solene de 20 de Outubro de 1885 
foram proclamados os alunos premiados e 
distintos nas cadeiras dos cursos da Academia 

Por
MAtEUS GAStãO 
dA PEnhA 

no ano letivo anterior. Entre muitos estavam: 
João Leite de Castro, filho de Domingos Leite 
de Castro, natural de Idães, concelho de Fel-
gueiras, Accessit na 8ª cadeira; José Maria Pa-
checo da Silva Lemos, filho de José Narciso 
Pacheco da Silva Lemos, natural de Vilela, 
concelho de Paredes, Accessit na 9ª cadeira; 
Deolindo Ferreira de Melo e Sousa, filho de 
José Ferreira de Melo, natural de Margaride, 
concelho de Felgueiras, Distinto na 9ª cadeira; 
Aloísio José Moreira, filho de José Luís Morei-
ra, natural de Santa Marinha de Figueira, con-
celho de Penafiel, Distinto na10ª cadeira. 

Nesse mesmo ano lectivo foi conferida a car-
ta do curso de Engenheiro de Pontes e Estradas 
a Saturnino de Barros Leal, a 11 de Maio de 1885.

Também no ano de 1884 se tinha matricu-
lado pela primeira vez na Academia uma alu-
na, Maria Leite da Silva Tavares Pais Moreira, 
filha de Manuel José Pais Moreira, natural de 
Canedo, em Santa Maria da Feira. 

No ano de 1885 foi companheiro dos nos-
sos conterrâneos o aluno Augusto Pereira No-
bre, filho de José Pereira Nobre, natural do 
Porto. Irmão do poeta António Nobre. No ano 
anterior tinha-se matriculado na universida-
de de Coimbra, no 1º ano de matemática, no 
1º ano de filosofia e no 1º ano de desenho do 
curso filosófico, a que correspondiam as se-
guintes matérias, respectivamente: Álgebra 

superior, princípios da teoria dos números, 
geometria analítica a duas e a três dimensões, 
teoria das funções circulares, trigonometria 
esférica, Química inorgânica, desenho de Pai-
sagem e elementos de figura. 

Incompatibilizou-se com a universidade e 
veio matricular-se na Academia do Porto. Cer-
tamente não por imaturidade ou por aversão 
aos livros. Augusto Nobre nasceu em 1865 e 
em 1884 iniciou uma série de mais de uma 
centena de trabalhos de índole científica pu-
blicando estes dois “Catalogue des molusques 
observés dans le sud-ouest”. Coïmbre, 1884, 
fol. 28p e “Moluscos marinhos do noroeste de 
Portugal”. Porto, 1884, vol. 58p.

Ainda no ano letivo de 1885 para 1886 ma-
triculam-se Aurélia de Morais Sarmento e 
Laurinda de Morais Sarmento, filhas de Ansel-
mo Evaristo de Morais Sarmento, naturais do 
Porto. E Ricardo Severo da Fonseca Costa, fi-
lho de José António da Fonseca Costa, natural 
de Lisboa.

Neste ano de 1885 para 1886 eram 220 os 
alunos com matrículas em várias cadeiras ca-
da um, num total de 653, sendo 268 ordinárias 
e 385 voluntárias. No fim do ano houve 389 
aprovações, sendo 329 nemine discrepante 
[por unanimidade] e 60 simpliciter [aprova-
ção por maioria]; 47 reprovações e 217 não 
examinadas.

Houve 46 distinções sendo 3 com prémios 
honoríficos, 23 com accessit e 20 com men-
ções honrosas. 

No ano lectivo seguinte, de 1886 para 1887, 
havia 13 alunos da nossa região na Academia 
Politécnica do Porto, num total de 242, com 
matrículas em 28 cadeiras.

Albano Augusto de O1iveira, Alfredo de 
Barros Leal, Aníbal Barbosa de Pinho Lousa-
da, Belarmino Baptista Vasconcelos, Deolin-
do Ferreira de Melo e Sousa, Feliciano Moreira 
Alves e Miguel Albano Cerqueira Coimbra, 
com matrículas no ano anterior.

E ainda: Alexandre Carneiro Geraldes da 
Silva Moreira, filho de José Carneiro Geraldes 
da Silva Moreira, natural de Vila Boa do Bispo, 
concelho do Marco de Canaveses; Carlos Au-
gusto Teixeira Babo, filho de José Joaquim Tei-
xeira Babo, natural de Figueiró, concelho de 
Amarante; Eduardo Augusto Soares de Frei-
tas, filho de António Joaquim de Freitas, natu-
ral de Vila Cova da Lixa, Felgueiras; Joaquim 
José Pinto, filho de José Maria Pinto, natural de 
Penafiel; Joaquim de Sousa Brandão, filho de 
Francisco José de Sousa Brandão, natural de 
Lordelo, concelho de Paredes; José da Cunha 
Rola, filho de José da Cunha Rola, natural de 
São Cristóvão de Lordelo, concelho de 
Felgueiras. 

Continua na próxima edição...

Esta nova secção do 
Progresso tem como 
desafio recuperar no 

espólio do jornal as histórias 
de Paredes que o Progresso 
foi vivendo ao longo das últi-
mas 9 décadas.

Esta secção fará, pois, per-
durar na memória por algum 
tempo (o tempo possível en-
quanto não se voltar a per-
der) retalhos da vida do jor-
nal, espelho da sua época, 
que é bom recordar e, na me-
dida do possível, perpetuar.

Será uma secção de con-
versa com o leitor (conversa 
de velho, talvez, que conta 
uma coisa, esquece outra, 
dispersa-se por uma tercei-
ra). Para ajudar o velho que 
estas histórias conta, nume-
raremos os En-Cantos que fi-
zermos, para quando reto-
marmos o fio à meada das 

histórias que formos desfian-
do, o leitor não se perca e sai-
ba o novelo que nessa altura 
desenrolamos.

Assim sendo, se se recor-
dam, no Cantinho nº 1 (e nes-
ta semana, como reparam, 
cai o inho) demos a notícia, 
que em primeira mão tinha 
sido dada em 21/01/1933, de 
que o novo Presidente da Co-
missão Administrativa do 
Concelho de Paredes tinha 
descoberto um assombroso 
desfalque de 50 contos nas 
contas da Câmara e, por via 
disso, em intervenção ime-
diata, tinha suspenso o te-
soureiro e o secretário da Câ-
mara, e tinha solicitado ao Sr. 
Governador do Distrito do 
Porto uma sindicância às 
contas da Câmara.

O edil em causa era o Dr. 
Tomaz Lopes Cardoso que ti-

nha assumido o cargo em de-
zembro de 1932 e que, por 
hora da sua entrada, mandou 
publicar no Progresso de Pa-
redes a seguinte PREVEN-
ÇÃO E PEDIDO:

“O Presidente da Comis-
são Administrativa da Cama-
ra de Paredes, pelo respeito 
que deve a muitas pessoas 
que o distinguem com a sua 
amizade, ficará muito reco-
nhecido se o não apoquenta-
rem com pedidos de nomea-
ções ou de benevolências.

Exerce o seu cargo com a 
preocupação da justiça e da 
equidade.

Para isso conseguir, não se 
deixará conduzir por ódios; 
mas, também, se não subme-
terá a sentimentalismos 
d o e n t i o s .  P a r e d e s , 
18/01/1933”.

E em que deu a sindicância? 

o En-Canto da história nº 2

Cantinho transforma-se em EnCanto
É o que todos queremos saber.

Então, como agora, não se-
ria o mais fácil a investigação 
aos crimes de colarinho 
branco.

O Progresso de agora está 
limitado pela cobertura que o 
Progresso de outrora fez. 
Pouco a pouco iremos inves-
tigando e sabendo isto que 
esta testemunha única que é 
o Progresso, porventura será 
a única ainda a saber o que se 
passou.

A atenção do nosso repórter 
veio a ficar presa imediatamen-
te ao anúncio em 28/01/1933 
na secção VIDA CAMARÁRIA 
ao anúncio que dizia:

“ O  Te n e n t e  C o r o n e l 
Amâncio Costa Santos, Presi-
dente da Camara de Amaran-
te iniciou na passada segun-
da feira o inquérito à gerência 
da Comissão Administrativa 

da presidência do Sr Dr Antó-
nio Martins da Costa Rangel 
para que foi nomeado por 
portaria de 29 de dezembro 
do ano findo.

Pelo que se determina na 
referida portaria, o inquérito 
deve estar concluído no pra-
zo de 30 dias.”

Fica-nos logo a ideia que 
m a i s  a l t o  s e  a l t e a v a  o 
escândalo.

Falso alarme. Não se trata 
da sindicância de que anda-
mos à procura, porque em 
relação a essa logo abaixo se 
diz:

“Á hora de entrar este jor-
nal na máquina deve ter-se 
iniciado a sindicância aos 
serviços de tesouraria e se-
cretaria da camara.

Por virtude do muito ser-
viço que agora tem o senhor 
chefe da secretaria de finan-

ças, a sindicância será efe-
tuada por um oficial supe-
rior do exército, antigo pro-
m o t o r  d e  j u s t i ç a  n o s 
Tribunais militares de Vi-
zeu, Coimbra e Porto”.

Pouco avançamos na 
nossa investigação …

Quem foi o tesoureiro 
em causa? Quem era o se-
cretário da Câmara de Pare-
des envolvido no desfalque? 
Quem mais fazia parte da 
conjura?

Caro leitor, não perca os 
próximos desenvolvimen-
tos deste enigmático caso.

E se tiver, ou se lembrar, 
de pormenores, se tiver pal-
pites sobre o caso, se quiser 
sugerir linhas de investiga-
ção, envie os mesmos dire-
tamente para progresso@
outlook.pt, pois todo o con-
tributo é útil.
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4 a 28 de fevereiro 
AUDITÓRIO 
Exposição: Ribeiro da Silva
o português 
Voador

19 e 26 de fevereiro 
10h30 e 14h30
BIBLIOTECA 
Ateliê de Olaria com Mestre 
Oleira Maria Fernanda Braga

28 de fevereiro | 21h30
AUDITÓRIO
Lançamento do Livro: Ribeiro 
da Silva 
o português 
Voador
De José Magalhães Castela

De 2 a 27 de fevereiro 
2.ª a 6.ª das 9h00 às 12h30  
e das 14h00 às 17h30 
exposição  
de FotograFia 
– Recursos Turísticos de Mar-
co de Canaveses

15 de fevereiro  | 15h00 
ANIM’ARTE 
Atelier de Decoração:
“seBastião  
e o seu nariz…”
De Maria da Graça Rocha

14 de fevereiro | 21h30 
AUDITÓRIO 
teatro:
ÓCulos de sol 
pelo Grupo Dramático e Re-
creativo da Retorta, Valongo

25 de Fevereiro | 14h30
ACADEMIA 
Culinária 
MiCro-ondas

alord

BiBlioteCa 
MuniCipal 
de paredes

agenda 
CULTURAL DO COnCELhO  
DE PAREDES  /  FEvEREIRO

14 de fevereiro | 15h00 
BIBLIOTECA 
uM sáBado por 
Mês era uMa Vez… 
Perfeito para Dois, de Tracey 
Corderoy

ALord inaugurou no passado 
dia 4 de fevereiro a exposi-
ção “Ribeiro da Silva – o 

Português voador”. A homenagem 
à grande figura do ciclismo nacio-
nal, que nasceu em Lordelo faz-se 
através da arte. 

Já foi tema de uma peça de tea-
tro em 2010 e agora até dia 28 de 
fevereiro o seu percurso está re-
presentado numa exposição no 
auditório da Fundação A Lord. 

Nascido a 16 de fevereiro de 
1935, numa família ligada à indús-

tria do móvel, acabu por se desviar 
desse caminho e sobre as duas ro-
das fazer o seu percurso no ciclis-
mo. Venceu a Volta a Portugal em 
1955 e em 1957. Representou o 
Académico Futebol Clube do Por-
to e representou o país na Volta a 
Espanha com destaque. 

“O Voador Português” per-
deu a vida num acidente de 
automóvel aos 23 anos, sendo 
curto mas marcante o seu per-
c u r s o  s o b  o s  p e d a i s  d a 
bicicleta. 

O Português Voador em 
exposição na A LORD
Ciclista. Lordelo volta a homenagear o seu ciclista Ribeiro da Silva, agora 
em exposição que está no auditório da A Lord até 28 de fevereiro. 
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o Indiscreto

Bloqueio 
e Sequestro

Como a fotografia testemu-
nha, o Progresso e o Indis-
creto ficaram retidos na es-

tação dos Correios de Paredes, du-
rante quatro dias, bloqueados por 
duas tribos opostas de esfusiantes 
Gregos e de furiosos Troianos, ra-
zão pela qual a anterior edição que 
devia ter sido distribuída em 30 de 
janeiro, só saiu, na Cidade de Pare-
des, em 3 de fevereiro.
Mais estranho ainda, muitos exem-
plares, mal se libertaram, foram 
imediatamente sequestrados dos 
vários cafés, restaurantes e lojas, 

onde costumavam encontra-se ao 
dispor dos leitores, o que nos faz 
antever que, pela sua virtual rarida-
de, a anterior edição, vai ser alvo da 
cobiça dos colecionadores e atingi-
rá valores milionários no mercado 
negro.
Na sequência do sucedido, em con-
ferência de imprensa conjunta dos 
Diretores do Progresso e do Indis-
creto, mas em que só este falou (por 
mímica para lhe não reconhece-
rem a voz) este explicou o Estatuto 
Editorial deste espaço: 
“A nossa ambição e desejo é fazer-

mos TODOS felizes: Numa edição 
os Gregos, na edição seguinte, os 
Troianos. E vice-versa. Não pode-
mos, naturalmente, é garantir feli-
cidade permanente. Fará parte da 
sua essência, também, a democra-
cia: Ou comem todos ou não have-
ria moralidade. Seremos também 
respeitadores: aqueles que nos 
mandarem uma simples carta para 
o Indiscreto a dizer que não que-
rem ser alvos quer da nossa morda-
cidade, quer dos nossos elogios (se 

calhar com efeito mais nocivo que 
as críticas) verão tal opção absolu-
tamente respeitada sendo que ja-
mais, nunca e em caso algum, serão 
aqui indicados pelo seu verdadeiro 
nome, ficando garantida a clandes-
tinidade do seu anonimato.”
Há o pequeno pormenor de o en-
dereço do Indiscreto em Paredes 
ser secreto...
Às inúmeras perguntas dos jorna-
listas, garantiu-nos que a pressão 
das fãs, as manifestações de cari-

nho e apreço vindas de todos os 
sectores da vida pública e privada 
de Paredes foram tantas e de tal 
jaez, principalmente de todos 
aqueles que se julgam potenciais 
alvos futuros do Indiscreto Em Pa-
redes, que para sua segurança pes-
soal e insegurança pessoal dos ou-
tros, contratou os dois simpáticos 
rapazes que vemos vindos de um 
curso de formação profissional em 
segurança numa conceituada aca-
demia da Síria chamada IS.

Como não poderia deixar 
de ser, o indiscreto atra-
vés de intensa busca de 

informação privilegiada e sigi-
losa, conseguiu desvendar o 
segredo mais bem guardado no 
PêéSeDê-Paredes, “Como 
transformar um Perdedor num 
Predador.”
Segundo informações ao indis-
creto, os comentários que cir-
culavam no Concelho em rela-
ção à imagem do novo Presi-
dente da Concelhia do PêéSeDê 
-Paredes, por lhe estar colada 
uma certa imagem de perdas e 
desencontros e que não conse-
guiria mobilizar ninguém, co-

mo se viu no último debate rea-
lizado pelo PêéSeDê em Loure-
do, onde mobilizou mais 
cadeiras que pessoas.
Por isso, numa tentativa de me-
lhorar a sua imagem e de mobi-
lizar gente para as suas activida-
des, correndo o risco de se tor-
nar num Predador Politico, 
Adiarno Estádios propôs aos 
seus rapazes da comissão poli-
tica que a partir de agora em 
qualquer atividade levada a ca-
bo pelo PêéSeDê – Paredes se 
iria oferecer uma cadeira pro-
duzida em Paredes. “Se não 
chegarem as minhas, com sorte 
ainda tiro umas cadeiritas do 

Artonxéres”, confessou ele, “Por 
certo,  o  chefe não se vai 
importar”.
Engano, quem não gostou nada 
desta brincadeira foi mesmo O 
Excelso que segundo o Indis-
creto apurou terá dito “ Afinal 
quem é que manda aqui? Eu é 
que sou há 15 anos o Senhor das 
Cadeiras, e se houvesse para 
distribuir, quem as distribuía 
era eu!”.
Segundo a mesma fonte, O Ex-
celso terá predicado ao seu 
aprendiz: “Meu filho, não podes 
seguir esse caminho… Tens de 
arranjar outro brinde, pois com 
a quantidade de exposições de 

qualidade a decorrer no conce-
lho e fora dele, o mais certo é 
que as pessoas não se interes-

sem pelas tuas cadeiras. Arranja 
talvez algo mais baixinho como 
um banco … um mocho…”

o perdedor já era… 
agora vai ser o predador…… ou não?
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www.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

Direito 
de 
Resposta

Manuel Fernando Nogueira da 
Rocha, vem ao abrigo do artigo 24 
da Lei n.º 2/99 de 13 de Janeiro, 
exercer o direito de resposta ao 
artigo publicado no Jornal “O Pro-
gresso de Paredes” no dia 30 de 
janeiro de 2015, na página 13, em 
que foi publicado um artigo de 
opinião no “O Progresso de Pare-
des”, assinado pelo Sr. Rui Silva 
que afirma:
“(…) Explicando melhor, não con-
sigo perceber como se fazem obras 
na Estrada Nacional n.º 15, a pagar 
com fundos camarários, quando 
todos sabemos que se a estrada é 
nacional, a responsabilidade é da 
Estradas de Portugal e não da Câ-
mara Municipal. (…)
“É claro que fica bem, principal-
mente a quem é de Gandra, e 
curiosamente vereador das 
obras públicas, mandar fazer a 
rotunda que liga a ponte da Pica 
à Universidade CESPU, para as-
sim ficar bem na fotografia, e co-
lher quem sabe, frutos no futuro, 
mas isso não é o que um político 
com responsabilidade deve fa-
zer (…)”.
Estas afirmações não correspon-
dem à verdade, encerram um ata-
que pessoal e ou um deconheci-
mento total da realidade dos factos, 
que merece esclarecimento e repo-
sição da verdade.

É falso que o Municipio de Paredes 
tenha pago a execução da referida 
obra.
Esta obra foi precedida da media-
ção pela autarquia na aquisição dos 
terrenos, tendo gasto apenas a 
quantia de 38.050,00€　.
A obra foi precedida de concurso 
público aberto pelas “Estradas de 
Portugal, SA” tendo sido adjudica-
da à concorrente “Acácio da Carida-
de Ferreira & Irmão, SA” pelo valor 
global de 247.444,97€　.
Esta obra foi iniciativa conjunta da-
quele organismo e autarquia por 
forma a eliminar um local de eleva-
da sinistralidade, identificado co-
mo “Ponto Negro” pela Autorida-
de Nacional de Segurança Rodoviá-
r i a ,  b e n e f i a n d o  t o d o s  o s 
utilizadores da EN 15, sendo num 
bom exemplo de gestão de dinhei-
ros públicos.
Assim, as afirmaçoes do subscritor 
do referido artigo não correspondem 
à verdade, sendo que o mesmo não 
tem desculpa para desconhecer a 
verdade, atento o cargo de eleito local 
que desempenha, e que só por mani-
festo ataque político se compreende, 
pois bastava consultar as Atas das 
Reuniões Camarárias de 2013/09/11, 
2014/06/04 e 2014/07/02, que são 
públicas, para saber a verdade.
Em reposição da verdade, requer-
se a publicação do presente direito 
de resposta.
Paredes, 9 de fevereiro de 2015

Manuel fernando rocha
Vereador do Desenvolvimento 
Municipal (Obras Municipais) 
da Câmara Municipal de Paredes

“a era da Troika  acabou” 
- alexis Tsipras 25-01-2015

A frase que acima transcre-
vi, foi a mensagem mais 
marcante do vencedor 
das eleições legislativas 

gregas no seu discurso de vitória.
A esperança contida nesta frase, não 

é apenas a esperança do povo da Grécia, 
mas a esperança do povo de muitos paí-
ses europeus, no qual nos incluímos. A 
receita da austeridade já estava por de-
mais provado que não resulta. Veja-se o 
caso de Portugal, depois de mais de três 
anos de austeridade, o nosso endivida-
mento não parou de crescer face ao PIB, 
o desemprego só não é maior por via da 
enorme vaga de emigração e os níveis de 
pobreza não param de aumentar.

Neste contexto, este novo Governo na 
Grécia surge como uma autentica tentativa 
desesperada de reverter a situação. É uma 
espécie de perdido por cem, perdido por 
mil. O que é certo é que estas eleições não 
foram só importantes para a Grécia, mas 
para toda a Europa. Aliás, se assim não fos-
se, também em Portugal não se viam as te-
levisões a fazer uma cobertura tal, como se 
de eleições nacionais se trata-se.

A partir de 25 de janeiro de 2015, to-
dos vamos ficar a saber se a União Euro-
peia se vai desagregar e deixar cair um 

dos seus membros ou por outro lado, se 
a União Europeia vai praticar a solida-
riedade e coesão que sempre deveria ter 
norteado o funcionamento da zona 
Euro.

Se os principais opositores da vontade 
dos Gregos de reestruturar a sua dívida são 
os países do norte da Europa, com o alto 
patrocínio da Alemanha, seria bom que es-
te país não se esqueça que após a segunda 
guerra mundial, mais propriamente em 
1956, também um grupo de 26 países, entre 
os quais a Grécia, acordaram num perdão 
de cerca de 50% da dívida alemã.

Pode ser apenas uma mera coincidên-
cia, mas o domingo 25 de janeiro, foi o 
culminar de uma semana em que a União 
Europeia deu um forte sinal de que a for-
ma de encarar a crise tem que mudar. Vá-
rios países, incluído Portugal, vinham 
defendendo que o Banco Central Euro-
peu deveria comprar dívida pública dos 
países Europeus e como tal tornar o fi-
nanciamento dos países, sobretudo os 
mais necessitados, mais fácil e mais ba-
rato. Ora, ao fim de vários anos a negar 
esta possibilidade, o BCE veio agora 
anunciar a emissão de moeda, 60 mil mi-
lhões de euros por mês, e com essa moe-
da comprar dívida pública dos países e 
dívida privada dos bancos privados. Esta 
iniciativa do BCE que quebra com a lógi-
ca rígida da austeridade, poderá ser uma 
nova oportunidade para os países euro-
peus com mais dificuldade, nomeada-
mente para Portugal. Também agora a 
Comissão Europeia estuda a possibilida-
de de a comparticipação dos países nos 
investimentos com apoios comunitários 
não contar para o limite do défice, o que 
permitiria aos países com mais dificulda-
des aproveitar melhor os fundos comuni-
tários. Torna-se agora importante que 
não voltemos a cair na ilusão do crédito 
fácil e na ilusão do betão e se canalize o 
máximo de crédito possível e a custo re-
duzido para as pequenas e médias em-
presas, para que estas voltem a apostar 
na inovação, na criação de mais postos 
de trabalho e como tal originem mais 
c o n s u m o  e  m a i s  c r e s c i m e n t o 
económico.

Espero também que o nosso Governo 
operacionalize o mais rapidamente pos-
sível as próximas candidaturas a apoios 
comunitários no âmbito do novo qua-
dro comunitário de apoio, para que a 
um crédito a custo mais baixo se possam 
juntar os apoios comunitários, e as em-
presas deixem de adiar as suas decisões 
de investimento.

Por
AlExAndrE  
AlMEIdA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

A partir de 25 de 
janeiro de 2015, todos 
vamos ficar a saber 
se a União Europeia 
se vai desagregar e 
deixar cair um dos 
seus membros ou por 
outro lado, se a União 
Europeia vai praticar 
a solidariedade e 
coesão que sempre 
deveria ter norteado 
o funcionamento da 
zona Euro.
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faLeCeU

eMília de Jesus Moreira
Faleceu no dia 31 de janeiro, com 82 anos. Natural 

de França e residente na freguesia de Baltar, Pare-

des. Era viúva de Manuel Joaquim Meireles Dias. 

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa 

extinta ou que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu 

pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

a família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes

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

faLeCeU

Margarida duarte de Barros 
(esposa do sr. Manuel Capotinho)
Faleceu no passado dia 30 de janeiro com 92 anos 
de idade, natural e residente na freguesia de Vilela, 

concelho de Paredes. Era casada com Manuel Nunes Ribeiro e 
mãe de Maria da Conceição, Ana Maria, Maria Manuela, Adeli-
no e José Duarte Ribeiro.  

AGRADECIMEnTO
Seu marido, filhos, noras, genros, netos e demais 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 falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7º dia da  sua ente querida Margarida.

a família
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) – Vilela – Paredes

Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

faLeCeU

Maria luísa Martins 
BarBosa da roCha
Faleceu no passado dia 07 de fevereiro com 46 
anos de idade, natural da freguesia de Vilela e re-

sidente em Duas Igrejas, concelho de Paredes. Era casada com 
José Maria da Rocha Martins e mãe de Solange Andreia, Sílvia 
Marian e Aléxio Barbosa Martins. 

AGRADECIMEnTO
Seu marido, filhos, genro, e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados, e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral. Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 14 
de fevereiro, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de Duas Igrejas, 
Paredes. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem nestes atos religiosos. 

a família
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) – Vilela – Paredes

Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

faLeCeU

Maria Celeste Ferreira da silVa
Faleceu no dia 30 de janeiro, com 88 anos. 

Natural e residente na freguesia de Baltar, 

Paredes. Era solteira. 

AGRADECIMEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram 

a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa 

extinta ou que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu 

pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 

cometida.

a família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes

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

faLeCeU

aMadeu loureiro da silVa
Faleceu no passado dia 7 de fevereiro com 71 

anos de idade, natural da freguesia de Rebordosa, 

e residente em Vilela, concelho de Paredes. Era 

casado com Maria Rosa Nunes da Silva e pai de Maria Deolin-

da, Carla Maria, Amaro José e Fernando Nunes da Silva.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais 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 falecimento e funeral, 

bem como na missa de 7º dia do seu ente querido Amadeu .

a família
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) – Vilela – Paredes

Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

faLeCeU

ana de Jesus Moreira da silVa
Faleceu no passado dia 4 de fevereiro com 79 
anos de idade, natural e residente na freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era casada com An-

tónio Moreira Teixeira e mãe de Albertina, Maria Emília, Maria 
Goreti, Joaquim e José Fernando da Silva Teixeira.

AGRADECIMEnTO
Seu marido, filhos e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados, e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral. Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 13 
de fevereiro, peloas 19 horas na Igreja Paroquial de Vilela. An-
tecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

a família
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto) – Vilela – Paredes

Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537
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aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodeParedes" apresenta sentidas condolências

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

faLeCeU

antÓnio Batista da silVeira
Faleceu no dia 05 de fevereiro com 91 anos. Natu-
ral de Mouriz e residente na Madalena, Paredes. 
Era casado com Idalina de Oliveira e Silva.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 
família vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 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

José Moreira dos santos
Faleceu no dia 30 de janeiro com 77 anos. Natural 
de Duas Igrejas e residente em Lordelo, Paredes. 
Era casado com Ilda Moreira Dias.

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filhos, netos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e fu-
neral, 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 odete Ferreira rodrigues
Faleceu no dia 29 de janeiro com 69 anos. Natural 
de Rebordosa e residente em Duas Igrejas, Pare-
des. Era casada com José António da Silva Nunes.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeCeU

CarMindo augusto  
Castro pinto riBeiro
Faleceu no dia 30 de janeiro com 87 anos. Natural 
de Gondalães e residente em Besteiros, Paredes. 

Era casado com Alice Fernandes Barbosa. 

AGRADECIMEnTO
Sua esposa, filhos, netos e restante família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 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 involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeCeU

dr. José pinto
Faleceu no dia 08 de fevereiro com 94 anos. 
Natural Várzea da Ovelha e Aliviada, Marco de 
Canaveses e residente em Sobrosa, Paredes. Era 
viúvo de Maria Fernanda dos Reis Magalhães. 

AGRADECIMEnTO
Seus filhos, netos e restante família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeCeU

zulMira Ferreira Carneiro
Faleceu no dia 27 de janeiro com 67 anos. Natural 
e residente em Lordelo, Paredes. Era casada com 
Luís Ferreira Neto.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeCeU

ilídio Ferreira da silVa
Faleceu no dia 09 de fevereiro com 67 anos. Na-
tural e residente em Lordelo, Paredes. Era casado 
com Ana Rosa de Castro e Sousa da Silva.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

faLeCeU

Maria das  
dores Fernandes de sá
Faleceu no dia 24 de janeiro com 88 anos. Natural de 
Adaúfe, concelho de Braga e residente em Paredes. 

Era viúva de Salvador Gomes de Sousa.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

PARTICIPAçãO DA MISSA  
DE 3.º AnIVERSáRIO DE FALECIMEnTO
(19 dE fEvErEirO dE 2015)

FláVio José  
de Bessa Ferreira alVes

Faz três anos que partiste… “Querido filho”. 
Que estejas em “Paz” desejam os teus pais, irmãos, cunhadas, 
sobrinhos e restante família. 
Todos continuamos a amar-te muito. 
Saudades sem fim…
Viverás sempre em nós. 

Sua família participa que será celebrada missa pela sua alma 
quinta-feira, dia 19 de fevereiro, às 19 horas, na igreja de 
Paredes, agradecendo, desde já, a todos os que se dignarem 
participar nesta eucaristia. 

a família
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ficha 
técnica

ESTéTica

PrESSOTEraPia

SOLáriO
cabELO

caviTaçãO

maSSagEnS

banhO TurcO

vacuO

Av. dos Bombeiros Voluntários
Edf. Rotunda n.º 1707

4585-015 BALTAR
Telf.: 224 152 349 / Telm.: 917 066 220

Estrada da Circunvalação
n.º 7592 A-53
4100 PORTO

Telf.: 225 490 730 / Telm.: 919 078 104

Cabeleireiros Macarp
Cabeleireiros Macarp/Porto

Laser de
diodo

HoMeM
peito | Costas
axilas | pernas

MUlHer
Corpo inteiro ....45€
zona ...........................25€
Buço ...........................10€
rosto .......................20€45€

Depilação a laser unisexo


