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Polémica.  Documento denunciava situações graves sobre Raquel Moreira, antiga ve-
readora da Educação na Câmara de Paredes. Carta terá sido enviada pelo Diretor 
Financeiro da Autarquia a vários dirigentes do PSD usando o email da Câmara. O docu-
mento terá sido agora comunicado ao Tribunal por um deputado municipal.  PÁG.9
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o calendário que seguimos, 
em que o ano começa em Ja-
neiro e acaba em Dezembro, 

é algo que me parece desajustado em 
relação aos ciclos de vida atuais.

Porque o início é quando as coisas 
começam e o fim é quando acabam, 
para recomeçar a seguir. Ora em De-
zembro/Janeiro tudo está a meio ex-
ceto o ano civil em si mesmo.

Os anos letivos, que duram um 
ano, começam em Setembro e aca-
bam em Junho: Cortam dois anos 
civis.

A época anual dos campeonatos 
desportivos, regra geral (exceto a 
Rússia e se calhar alguns do norte da 
europa que se interrompem no In-
verno) seja qual for a modalidade 
também se estendem por dois dos 
atuais anos civis.

Os anos judiciais, mesmo que esta 
distribuição pouca influência tenha, é 
mais ou menos a mesma coisa.

O ano político, com a legislatura 
da Assembleia da República, também 
só começa em setembro, com as fes-
tas após a silly season.

E a própria escolha do dia 1 de Ja-
neiro para se iniciar o ano merece al-
guma resistência visto que tem ao 
seu pé uma celebração muito mais 
importante e simbólica que é o Natal. 

Como explicar, pois, que se inicie o 
ano numa data que, para além da car-
ga histórica e da tradição, nada mais 
carreia a seu favor?

Razão tinham os Romanos em só 
ter 10 meses no ano, em que os ou-
tros dois (janeiro e fevereiro) eram 
meramente preambulares.

Significava que se tinha dois me-
ses de férias? Suponho que não, pois 
este nosso conceito de férias deve ser 
bastante recente, principalmente na 
versão universal e democrática que 
hoje temos.

Enfim, estou sinceramente con-
vencido que se o calendário fosse fei-
to atualmente, certamente não seria 
repartido na forma como agora exis-
te: E o primeiro mês seria, talvez, co-
locado no que agora é Setembro, res-
tando o problema de saber que facto 
determinaria o início da contagem 
dos anos.

Mas só de pensar na trabalheira 
que daria mudar tudo o que está as-
sociado ao calendario, é de afastar tal 
ideia e defender que é inerciticamen-
te aconselhável manter o que existe 
sem qualquer mudança: Uma vez 
que o contrário seria demasiada-
mente cansativo.

Como cansativo seria falar de coi-
sas que também não mudam subs-
tancialmente, como as festas da Cida-
de de Paredes, por exemplo.

E para o cansaço não há bom ca-
lendário que nos ajude, e mesmo 
num calendário desajustado, há sem-
pre uma miragem, que é uma certeza, 
de que encontraremos ali, algures 
entre o 7º e o 9º mês, a solução: As 
Férias!

Que sejam boas, é o que vos dese-
jamos, esperando reciprocidade. Até 
Setembro!

Por
vasCo
ribeiro
Diretor

vasCo
ribeiro

EDITORIAL

Boas férias
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A vontade de viver, um 
filho para criar e o 
apoio da família aju-

dam Helena Paula Regalo na 
luta contra a doença. 
Se Lobo Antunes classifica a 
escrita, o ato de escrever, co-
mo um processo doloroso, 
Helena Paula Regalo, usa a 
escrita como uma confissão 
de um problema grave de que 
padece, mas que recusa acei-
tá-lo como definitivo. Helena 
fala da sua escrita como se de 
um livro de autoajuda se tra-
tasse. “Acho que o livro vai ao 
encontro das pessoas que es-
tão na mesma situação. Que-
rendo, conseguimos ultra-
passar”, diz Helena Regalo. 
O livro “Helena Paula, histó-
ria de vida aos 41 anos” foi 
escrito na primeira pessoa, 
no intervalo dos tratamentos. 
“Todos os passos que eu dava 
e dou. Tudo o que fazia e faço 
estão no livro. É uma confis-
são”, reconhece. 
“Inicialmente comecei a es-
crever, não com o intuito de 
escrever um livro, mas com a 
recaída da doença que tive 
em finais de 2015 decidi 
avançar.  Em fevereiro de 
2016, de um dia para o outro, 
enviei o trabalho para avalia-
ção à Chiado Editora, para ver 
qual era a opinião deles. Fe-
lizmente foi logo aceite. O que 
foi uma grande alegria para 
mim. Por mais bizarro que 
possa parecer estar a classifi-
car a situação desta forma, foi 
um sonho tornado realidade”, 
desabafa. 
A luta desta paredense, come-
çou em 2009, quando numa 
consulta de rotina, no gineco-
logista, lhe foi detetado um 
carcinoma no mamilo. Ultra-
passado o problema, julgava 

assim Helena Paula, um novo 
percalço se intrometeu na ale-
gria de viver: em janeiro de 
2014 foram-lhe diagnostica-
das metástases no fémur. 
“Quando se tem uma doença 
destas o choque é muito gran-
de. Mas como eu tenho vonta-
de de viver, tenho um filho 
para criar, um marido, o apoio 
da família, não se pode desis-
tir. Viver um dia de cada vez. 
Não se pensa em nada de ne-
gativo. Quando surge uma 
nova situação, tenta-se ultra-
passar. Há momentos para 
tudo. Quando vem ao pensa-
mento algo de mau, tento lo-
go dar a volta. Não sou ansio-
sa. Vou fazer um exame não 
fico à espera do resultado. Vi-
vo  u m  d i a  d e  c a d a  ve z ”, 

explica.  
Sem se deter, Helena Paula, 
reconhece que é comum a 
pessoas associarem o cancro 
à morte. “Eu não. Penso é vi-
ver um dia de cada vez. Nunca 
escondi nada. Gosto de falar 
do assunto seja com quem for. 
Por exemplo, não rapei o ca-
belo, quis mesmo saber como 
era a queda do cabelo por 
causa da quimioterapia. Não 
usei perucas. Uso sim lenço, 
turbante. Nunca deixei de ir 
ao café. Nunca tive comple-
xos da situação”, garante. 
Estes e outros pormeno-
res são hoje partilhados 
pela autora de “Helena 
Paula, historia de vida 
aos 41 anos” com quem 
marcar presença na ce-

rimónia de lançamento do li-
vro marcada para as 21 horas 
desta sexta-feira, na Casa da 
Cultura de Paredes. Refira-se 
que no contrato de publica-
ção celebrado com a Chiado 
Editora, a paredense irá ven-
der 200 livros ao preço que 
os pagou, e paralelamente a 
Editora fará outras apresen-
tações da obra e colocará o li-
vro à venda em livrarias e em 
Hipermercados.

Lançamento. “Helena Paula, história de vida aos 41 anos”, é nome de livro que esta sexta-feira é 
apresentado na Casa da Cultura de Paredes. Escrito na 1ª pessoa, o livro retrata a luta desta pare-
dense contra o cancro.

Uma vida de 41 anos,
manchada pelo cancro, em livro 

António Orlando | texto

Cyberbullying é 
definido pelo 
uso de tecno-

logias digitais com o ob-
jetivo de ofender, humi-
lhar ou ameaçar alguém. 
Pode acontecer pelo en-
vio de mensagens amea-
çadoras ou ofensivas, 
publicação de mensa-
gens, fotos ou publicação 
de conteúdos privados. 

É importante preve-
nir e reconhecer os pri-
meiros sinais deste gra-
ve problema. 

Para evitar o cyber-
bullying os pais devem 
definir regras para o uso 
de redes sociais e tele-
móveis e alertar para os 
seus perigos, explicando 
que informações pes-
soais (como número de 
telemóvel, fotografias ou 
locais que frequenta) 
não devem ser publica-
das na internet. 

No caso de crianças 
mais novas a prevenção 
passa também pela su-
pervisão dos conteúdos 
visitados na internet e 
pela vigilância das ami-
zades virtuais  e  das 
mensagens enviadas e 
recebidas.

No entanto, no caso 
dos adolescentes, é mais 
difícil fazer este tipo de 
supervisão pelo que a 
prevenção passa essen-
cialmente pela comuni-
cação entre os pais e os 
filhos. A melhor forma 
de proteção é ensiná-los 
a protegerem-se sozi-
nhos. Mais do que super-
visionar  obsessivamen-
te, é importante conse-
g u i r  e n s i n á - l o s  a 

reconhecerem as situa-
ções de risco e a respon-
derem adequadamente 
às mesmas.

Assim, é essencial 
aproveitar  todas  as 
oportunidades para fa-
lar com os filhos sobre 
temas como bullying, 
cyberbullying, pedofilia, 
sexualidade… E infor-
mar que aquando a pri-
meira situação de cyber-
bullying deve falar com 
um adulto e pedir ajuda.

As crianças e os ado-
lescentes são um grupo 
vulnerável a este tipo de 
situação pelo que os pais 
devem estar atentos às 
amizades dos filhos, a 
eventuais alterações de 
comportamento e às 
suas preocupações. Por 
vezes, as crianças têm 
medo ou vergonha de fa-
lar sobre este assunto e 
sintomas como preocu-
pação excessiva com o 
aspeto físico, perda de 
vontade de ir à escola, 
insegurança ou isola-
mento devem despertar 
a atenção dos pais. 

Como todos os tipos 
de bullying, também este 
traz um enorme sofri-
mento com repercus-
sões no desenvolvimen-
to infantil e juvenil e, nas 
suas formas mais extre-
mas, pode provocar de-
pressão e até suicídio.

Se conhecer alguém 
que esteja a passar por 
esta situação deve guar-
dar as mensagens de 
ameça ou insulto como 
prova e reportar a situa-
ção o mais rapidamente 
possível às entidades 
competentes e à escola.

Caso permaneçam 
dúvidas acerca deste as-
sunto procure esclarecê
-las junto do seu médico 
de família, psicólogo es-
colar, professores e/ou 
agente de autoridade da 
Escola Segura.

Por
Catarina 
silva

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

Catarina 

Cyberbullying – o que 
é e como prevenir

   oPinião ClíniCa  

causa da quimioterapia. Não 
usei perucas. Uso sim lenço, 
turbante. Nunca deixei de ir 
ao café. Nunca tive comple-

vro à venda em livrarias e em 
Hipermercados.
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O Presidente da Câmara 
de Paredes que tem 
sido fustigado por crí-

ticas por, em contraciclo com 
aquilo que tem acontecido 
nos concelhos vizinhos, ter o 
Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) na taxa máxima, 
anunciou agora, a menos de 
um ano das eleições autárqui-
cas que vai baixar este impos-
to municipal. 

“ A câmara não navega em 
dinheiro mas está em condi-
ções de baixar o IMI no pró-
ximo ano”, disse Celso Fer-
reira. O autarca acossado 
pelas sucessivas criticas, ad-
mitiu que “aumentar o IMI, 
não é simpático para nin-
guém, muito menos para 
mim. Tivemos que o fazer 
porque nos desequilibram 
as contas a partir de Lisboa”, 
justificou. 

Paredes é na região o con-
celho que tem o IMI mais alto. 

A opção da Câmara liderada 
por Celso Ferreira foi de fixar o 
IMI na taxa máxima – 0,50%. 
Em Penafiel e Paços de Ferrei-
ra a taxa de IMI é de 0,30% e 
em Lousada é de 0,33%.

Como atenuante a autar-
quia paredense aderiu ao IMI 
Familiar que permite uma 
majoração de 15% ou 20% 
aos proprietários que tenham 
a seu cargo dois ou mais 
filhos.  

Isto é, no concelho de Pare-
des, quem tiver dois filhos de-

pendentes tem direito a uma 
redução de 15% do valor do 
IMI. Quem tiver três ou mais 
filhos o desconto é de 20%. De 
fora, sem direito a desconto, 
por opção da Câmara de Pare-
des, estão as famílias com um 
filho. (A lei admite nestes ca-
sos um desconto de 10%, mas 
a autarquia paredense não 
abdicou desta receita por 
inteiro.) 

Os proprietários sem de-
pendentes também não têm 
desconto.

António Orlando | texto

impostos. A Câmara de Paredes vai baixar o Imposto Municipal de Imóveis. A revelação foi 
feita por Celso Ferreira, durante a cerimónia de apresentação da Associação Para a 
Competitividade de Paredes. 

IMI baixa em ano de eleições

Em Gandra no passado dia 8 de julho, um homem 
de 55 morreu, ao ser atropelado por um camião 
conduzido por um colega de trabalho. O acidente 
ocorreu numa empresa que trabalha na área de 
serrim e casca de árvores, quando o motorista pro-
cedia a manobras com o pesado. A vítima, que resi-
dia na cidade de Gandra, era ajudante do motorista 
do camião. De acordo com fonte dos bombeiros de 
Baltar, o trabalhador já se encontrava em paragem 
cardiorrespiratória quando o socorro chegou ao lo-
cal. Apesar das manobras de reanimação, o óbito 
acabou por ser confirmado pela equipa da viatura 
médica de emergência do Hospital de Penafiel.

O concelho de Paredes acolheu, no último fim-
de-semana, dias 16 e 17 de julho, a quarta prova 
do Circuito Nacional de Danças de Salão, numa 
organização da escola Apolo Gaia, com o apoio 
do World Open Adult Latin da Federação Mun-
dial de Dança Desportiva. O espetáculo de músi-
ca e cor encantou o público presente no Pavi-
lhão Rota dos Móveis onde decorreu o evento.

Cerca de 700 famílias do 
concelho já se socorreram 
do Banco Municipal de Ma-
nuais Escolares Usados 
(BMMEU) para lidar com as 
dificuldades económicas 
que não raras vezes afastam 
as crianças das escolas. O 
projeto nasceu em 2014, co-
mo forma de ajudar a pou-
par no orçamento familiar. 

O BMMEU funciona “à 
custa” de todos aqueles que 
tendo livros encostados nas 
prateleiras de casa, os cedem 
ao projeto ajudando dessa 
forma quem mais precisa. O 

novo período de entregas 
decorre até dia 12 de agosto 
na Biblioteca Municipal. Os 
livros a recolher são do 1.º ao 
12.º ano de escolaridade. 

“Tendo em consideração 
a conjuntura socioeconómi-
ca de Portugal e do concelho 
de Paredes, procurou-se mi-
nimizar os seus efeitos junto 
da comunidade educativa 
local e o Banco Municipal de 
Manuais Escolares tem fun-
cionado como um apoio às 
famílias com maiores dificul-
dades económicas”, explica 
fonte da Câmara de Paredes.

Morreu a trabalhar

Danças de Salão  
coloriram Pavilhão 
Rota dos Móveis

Manuais escolares  
usados para quem não  
os pode comprar

400 Idosos l igados a 
IPSS’s do concelho de Pare-
des, foram por um dia à praia. 
A iniciativa permitiu a idosos 
do concelho desfrutar de um 
dia diferente. “Para além da 
ida à praia, os participantes 
aproveitaram os benefícios 
do sol, praticaram atividade 
física e conviveram, na pro-

moção da saúde e do bem-es-
tar, fundamentais para um 
envelhecimento ativo. De 
manhã, houve aulas de ginás-
tica e dança e da parte de tar-
de, jogos lúdicos como boccia 
na areia e jogos de mesa”, ex-
plica fonte autárquica. A 
praia que acolheu os idosos 
foi a de Francelos, em Gaia.

Protocolo entre a Câma-
ra Municipal de Paredes e 
a Universidade Lusófona 
do Porto vai atribuir uma 
bolsa de estudo, que con-
siste na isenção de propi-
nas, a um estudante resi-
dente no município que 
queira frequentar o referi-
do estabelecimento de en-

sino.  Qualquer cidadão 
pode candidatar-se, desde 
que seja a primeira vez que 
ingresse na Universidade 
Lusófona e não usufrua de 
outra bolsa de estudo.

As candidaturas come-
çaram no dia 19 de julho e 
d e c o r r e m  a t é  1 2  d e 
setembro.

Câmara de Paredes 
levou 400 seniores  
à praia

Paredes atribui 
bolsa de estudo a es-
tudante do concelho
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Fernando Perpetua foi, 
no passado dia 10 de 
julho, ordenado Diáco-

no por D. António Francisco 
dos Santos, Bispo da Diocese 
do Porto.

Perpétua, esse mesmo ve-
reador da Câmara de Paredes, 
então liderada por Granja da 
Fonseca, foi ordenado Diáco-
no por D. António Francisco 
dos Santos, Bispo da Diocese 
do Porto.

“É um sentimento progres-
sivo, um apelo progressivo 
que se sente interiormente, 
que no meu caso foi crescendo 
até atingir uma forma irre-
nunciável em 2010, aquando 
da visita do Papa Bento XVI a 
Portugal”, confessou, Fernan-
do Perpétua no final da orde-
nação. O novo Diácono expli-
cou que o seu chamamento 
pela vida católica, diga-se se-
rôdio, não lhe traz nostalgia 
da vida que teve. “Demiti-me 
de todas as funções públicas 
que exercia e decidi abraçar 
este projeto de vida e com 
enorme alegria e, portanto, 
não olho para trás, olho ape-
nas para a frente”, explicou. 

Natural de Sobrado, Caste-
lo de Paiva, Fernando Perpe-
tua, não teve uma vida fácil em 
Paredes. Aparentemente se-
ria um protegido de Granja da 
Fonseca para barrar as ambi-
ções politicas de Celso Ferrei-
ra. O resultado foi a cisão entre 
os dois com grande estrondo. 
Corria o mês de abril de 2014, 
a um ano das eleições autár-
quicas que mais tarde, por iro-
nia, dariam a presidência do 
município a Celso Ferreira. 

Na ocasião, acusando Fer-
nando Perpétua de falta de 
solidariedade e de se querer 
promover à custa dos demais, 
Celso Ferreira demitiu-se de 

todos os pelouros que detinha 
na câmara. Celso dizia-se viti-
ma de uma “tentativa de as-
sassinato político” resultando 
de uma “luta interna no PSD 
pelo segundo lugar nas listas à 
câmara municipal”. Perpétua 
esteve igualmente envolvido 
na polémica do boom imobi-
liário então ocorrido junto ao 
Pavilhão Municipal. 

orDenação
A Sé do Porto encheu para 

o acolhimento aos novos Pa-
dres e Diáconos. Quatro Sa-
cerdotes para a Diocese e um 
para a Congregação dos Sa-
cerdotes do Coração de Jesus.  
Três Diáconos diocesanos e 
um para a Sociedade Missio-
nária da Boa Nova. 

Durante a celebração D. 
António Francisco dos Santos, 

Bispo do Porto, desafiou os 
novos Padres e Diáconos a te-
rem sempre espirito aberto à 
Missão e uma especial aten-

ção pelos mais carenciados.
O caminho de formação 

destes novos servos de Jesus 
Cristo foi dirigido por D. Antó-

nio Augusto Azevedo, atual 
Reitor do Seminário Maior do 
Porto. Entre os novos Padres e 
Diáconos com diferentes his-

tórias de vida foi expresso o 
desejo comum de todos em 
responder aos desafios atuais 
da Igreja Católica.

António Orlando | texto

igreja. Fernando Perpétua aos 48 anos inicia uma carreira, tardia, ao serviço da Igreja. A “culpa” é do Papa Bento XVI. Fernando Perpétua teve uma 
carreira politica atribulada nomeadamente por se ter atravessado na ambição de Celso Ferreira. 

Ex-vereador na CM Paredes Ordenado 
Diácono pela Diocese do Porto

o que é uM DiáCono
O clero é formado por três graus de sacramento da ordem 
sacerdotal: Os bispos, os sacerdotes e os diáconos.
Diácono é o título dado ao primeiro grau da Ordem do Sa-
cramento, pertencente à igreja cristã. Os diáconos estão en-
carregados de executar o “serviço do ministério de Deus”, 
deixando de ser um simples leigo e passando a pertencer ao 
grupo do clero.

bisPo Do Porto orDenou CinCo Presbíteros  
e quatro DiáConos - 10 De julho
Presbíteros:
Diogo José de Oliveira Barbosa Pereira, de Valongo;
Filipe Gonçalo da Silva Azevedo, de Fajozes, Vila do Conde;
Júlio Dinis Osório de Castro Taveira Lobo, de Espinho;
Vítor Emanuel Dionísio Ramos, de Vilar do Pinheiro, Vila do Conde;
Antonino de Sousa, natural de Carvalhosa, Paços de Ferreira (Con-
gregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos)).

Diáconos:
Bruno Miguel Bulcão Ávila, de Mafamude, Vila Nova de Gaia;
Fernando Gomes Perpétua Moreira, de Sobrado, Castelo de Paiva;
Marco Paulo dos Santos Alves, de Medas, Gondomar; 
Constantino António Epalanga (Sociedade Missionária da Boa Nova)

Julho de 2005, o vereador 
Fernando Perpétua com a 
tesoura nas mãos prepara 
o corte de fitas na inaugura-
ção de melhoramentos de 
uma rua na Vila da Sobreira

Bispo do Porto dá Benção 
ao Diácono Fernando 

Perpétua
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O recital em Lousada 
foi a fórmula encon-
trada por Inês Pin-

to, 20 anos, para agradecer 
ao Conservatório Lousa-
dense os primeiros passos 
lá dados e que a levaram a 
tirar uma licenciatura de 
Canto Lírico na Universida-
de de Évora. 

“Fiquei muito feliz. Foi a 
primeira vez que cá, na re-
gião, me ouviram a cantar 
para uma plateia. Correu 
bastante bem. Quis mostrar à 
minha família e aos meus 
amigos o porquê de, em cer-
tas ocasiões, eu estar ausen-
te. A música implica muitas 
horas de estudo e muitas ho-
ras sozinha. É uma área mui-
to exigente tanto física como 
psicologicamente. Há muita 
concorrência. Há muitas e 
boas escolas no nosso país. 
Há muitos concursos e nós 
queremos ser sempre os me-
lhores e isso implica muita 
disponibilidade para a músi-
ca e quase nenhuma para a 
família e amigos”, justifica a 
jovem paredense. 

Muita concorrência nu-
ma área, Canto Lírico, admi-
te a jovem, onde as saídas 
são escassas. “É um proble-
ma enorme”. O único teatro 
de Ópera que há em Portu-
gal fica em Lisboa “e em 
princípio só aceita cantores 
já com carreiras consolida-
das”. No Porto, o Teatro Na-
cional S. João deixou de fa-
zer Ópera “e é pena”. “Reco-

nheço que fazer uma Ópera 
é muito caro (contratar mú-
sicos, dançarinos, cantores, 
fazer cenários) e depois o 
público não vai à Ópera. An-
tigamente era um aconteci-
mento social, ainda que res-
trito, mas as pessoas iam. 
Hoje não vão”, reconhece.  

Sem esmorecer, Inês Pin-
to, agora vai tirar um Mes-
trado em Ensino e depois, 
no final vai fazer a mala pa-
ra emigrar. Fazer o Mestra-
do “é pensar no futuro. Ba-
sicamente os cantores têm 
que dar aulas para sobrevi-
verem porque no nosso país 
não há espaço para todos os 
cantores e o Governo exige 
o mestrado em Ensino para 
que possamos dar aulas, 
depois vou arriscar uma 

carreira lá fora. Cá não há 
alternativa. Já fui lá fora al-
gumas vezes, à Holanda, 
por exemplo, mas ainda não 
decidi qual o país em que 
irei tentar a minha aventu-
ra”, confessa. 

O gosto pelo Canto de Inês 
Pinto começou quando, aos 
nove anos, os pais a inscreve-
ram na música lecionada pe-
la Associação Cultural de Pa-
redes. Aí começou a ter aulas 
de piano e de formação musi-
cal. Estava dado o clic para 
uma nova cantora lírica “ma-
de in” Paredes. 

Um dia ser solista na Or-
questra Filarmónica de Ber-
lim, é o sonho que comanda a 
vida de Inês. “Quando se che-
ga aí é porque se está muito 
bem”, diz de sorriso rasgado. 

Sabendo da dificuldade que 
tal objetivo encerra, a jovem 
paredense faz notar que ain-
da é muito nova e que tem 
toda uma vida pela frente pa-
ra aprender. 

No curto percurso que le-
va de vida, a maior parte foi 
dedicada à música. Começou 
por fazer parte dos coros da 
paróquia de Castelões de Ce-
peda. “Sempre gostei de can-
tar entretanto conheci a Da-
niela Costa que é cantora e 
basicamente foi ela que fez 
com que me apaixonasse pe-
lo Canto”, explica Inês Pinto. 

A jovem confessa que des-
de sempre lutou por ser mú-
sica, no caso pianista. Depois 
ao 10º ano de escolaridade, 
como todos, teve de fazer op-
ções. A única certeza que ti-

nha é que a música estava 
nessa escolha. A dúvida é se 
era para seguir Piano. ”Sem-
pre gostei muito do piano, 
mas ainda assim achei que 
não era aquilo que eu gosta-
ria de fazer. Foi aí que decidi 
ir para o Canto. Foi no con-
servatório de Lousada. E co-
mecei aí os meus estudos”. 

Gostos não 
se DisCuteM, 
“aPreenDeM-se” 
O gosto de Inês pelo canto 

lírico “foi muito lento”. A jo-
vem reconhece que “não é 
qualquer um que se mete 
nisto”. “Fui cantando em co-
ros e de facto o meu gosto era 
mais ligeiro, não digo pop, 
mas não tanto Ópera e fui 
descobrindo uma parte do 
período da história da Musi-
ca que é a música antiga. Que 
é mais leve, mais ligeira que 
por exemplo a Ópera italiana, 
ou seja Vagner, Puccini, que 
são Óperas e vozes mais pe-
sadas. Então comecei um bo-

cadinho por detrás e fui 
avançando e hoje gosto do 
canto de qualquer período 
da história”, revela. 

Bach “é um génio, é o Deus 
de todos”, classifica. Gosta 
também de Mozart. “É um 
compositor muito cómico. A 
minha segunda Ópera que fiz 
foi de Mozart e foi um gozo 
enorme fazer aquilo. Gosto 
também de Schubert e de 
Schumann” acrescenta. A 
alemã Diana Damrau é a can-
tora lírica preferida de Inês 
Pinto. “Ouço-a muito. É mui-
to exigente e perfecionista”. 

Entre os portugueses, 
que “também têm muita 
qualidade”, Inês Pinto, des-
taca os nomes de Elisabete 
Matos, Paulo Ferreira, Sara 
Braga Simões, Marina Pa-
checo, José Curvelo e o João 
Rodrigues entre outros. 
”Temos muita gente boa. É 
uma pena termos um país 
que não apoia este setor, 
porque somos realmente 
bons”, conclui.

Musica. A jovem deu o primeiro recital na região, no Auditório Municipal de Lousada. Disponível para fazer o mesmo na terra que a viu nascer, a 
jovem licenciada prepara-se para fazer a mala e emigrar em busca do sonho.

Inês Pinto, cantora Lírica de Paredes   

António Orlando | texto

uMa Das Muitas Diferenças  
entre o Canto líriCo e o PoPular
Técnica vocal e fisiologia. 

lírico: Precisa de grande volume ou potência vocal; a voz 
deve alcançar toda a plateia, mesmo cantando junto com 
uma orquestra sinfônica, sem usar microfone.

Popular: O microfone permite uma emissão no nível da fa-
la, com naturalidade. O cantor regula o volume através da 
sua emissão vocal e também através do equipamento 
(microfone).
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O concelho de Paredes tem duas novas 
campeãs nacionais. Joana Garcês, 19 anos, 
guarda-redes  e Felícia Silva, 17 anos , pivot. 
Jogam ambas na Associação Recreativa 

Restauradores Avintenses, de Avintes, 
Gaia. O clube sagrou-se campeão nacional 
de juniores em futsal e as jovens pareden-
ses deram contributo decisivo para a con-

quista do título. Nas respostas às mesmas 
perguntas de O Progresso de Paredes, am-
bas atletas disseram que gostavam de fazer 
carreira na modalidade. Joana e Felícia fo-

ram jogar para Gaia “porque na cidade de 
Paredes não há futsal federado”.

Atletas de Paredes campeãs nacionais  
de Futsal por clube de Gaia

o que é que te 
fez enveredar 
pelo futsal?

qual é a sensa-
ção de ser 
campeã.

Como é que 
foste parar 
aos 
restauradores 
avintenses? 

Porquê futsal 
e não futebol 
de 11?

é fácil conci-
liar os estudos 
com a prática 
desportiva, no 
caso, com o 
futsal?

Tens por obje-
tivo fazer car-
reira no 
futsal?

o futebol de 
11 nunca 
seduziu?

o futsal não é 
um desporto 
violento? 
Muito exigen-
te fisicamen-
te? Como é que 
família lida 
com isto?

1 -  Desde pequena que gosto de jogar à bo-
la. Aos 12 anos convidaram-me para jogar no 
Altis. Experimentei e fiquei apaixonada. 

2 – Para quem nunca tinha ganho nada, ser 
campeã é uma sensação, que nem sei explicar. 
Mudar de um clube que nada ganhava para um 
que ganha onde sabemos que vamos apender 
e ser campeã, é a realização de um sonho ga-
nhar um prémio tão importante ao nível 
nacional. 

3 – Começou tudo num jogo treino que o 
Altis fez. No final convidaram-me para ir jogar 
para lá. Aceitei de imediato porque sempre foi 
um sonho ir para um clube com prestígio e 
aprender cada vez mais. 

4 – Há quem pense que jogar Futebol ou Fu-
tsal é a mesma coisa, mas não é. O futsal é uma 
modalidade mais bonita pelo envolvimento 
das jogadas, mais técnica, mais rápida com jo-
go toque de bola, com constantes mudanças do 
marcador. O futebol de 11 é uma modalidade 
mais parada. O fusal é de difícil aprendizagem, 
mas depois surge e paixão e nunca mais conse-
guimos sair da modalidade. 

5 – É difícil. Mas como a prática do futsal é 
uma contrapartida aos bons resultados na es-
cola, temos que nos esforçar ao máximo. Por-
que os pais deixam bem claro, se o bom desem-
penho escolar falhar acaba o futsal. 

6- Fazer carreira de futsal em Portugal é di-

fícil. No país, praticamente, ninguém ganha vi-
da com a prática da modalidade. No futuro 
gostava de conciliar o meu trabalho com a prá-
tica de futsal, porque o jogo é daquelas coisas 
que me deixa feliz, que eu gosto de fazer. Ser 
profissional de futsal era um sonho.  Em Pare-
des ainda não há nenhuma equipa federada. 

7 – Tive agora uma lesão grave no joelho, 
toda a gente me diz que no futsal é mais perigo-
so e quando somos confrontados com uma le-
são destas fica-se com a dúvida – e se tentasse o 
futebol, mas não consigo trocar. 

8 – Fisicamente é o deporto mais exigente 
que há. Resistência, força, velocidade. Há imen-
sas lesões e claro que é muito perigoso. O piso 
prende o pé, há muito contato físico, mas são 
riscos assumidos.

1 – Eu sempre tive queda pelo desporto. 
Qualquer modalidade prendia a minha aten-
ção. Futebol já joguei várias vazes. Mas o que eu 
gosto mesmo é de praticar o futsal. É um jogo 
diferente, muito rápido. E foi isso que me cha-
mou a atenção e arrastou-me para a 
modalidade.

2 – Foi algo do outro mundo. Para mim foi a 
primeira vez, foi uma sensação estranha, mas 
espetacular. Sinto mesmo uma felicidade enor-
me dentro de mim. 

3 – Fui para os Restauradores Avintenses 
por “culpa” da Felícia. Foi ela quem disse que o 
clube precisava de uma guarda-redes. Joguei 
no Altis. Eles viram-nos jogar e gostaram de 
nós. Convidaram-nos e eu aceite logo porque 
era algo de diferente, mais sério, que aquilo 

que fazia em Paredes. 

4 – Boa pergunta. São modalidades diferen-
tes que acabam por ser a mesma coisa… correr 
atrás de uma bola. Mas o futsal é mais espeta-
cular, mais exigente. No futebol a bola para che-
gar de uma baliza a outra demora muito e no 
futsal é muito rápido. Uma bola longe está sem-
pre perto de nós. Exige muita concentração e 
atividade em permanência. 

5 -  É complicado. Mas tenho que arranjar 
tempo para tudo. O futsal só ocupa um bocado 
ao final da tarde. Chego tarde a casa, para de-
pois de manhã ir cedo para as aulas. Mas quem 
corre por gosto não cansa. Treinamos duas a 
três vezes por semana.

6 –Cá em Portugal fazer carreira profissio-
nal, infelizmente, é uma miragem. Portanto 
não vale a pena estar a fazer projetos além da 
realidade. Pretendo jogar mais alguns anos.

7 – Não. O futebol de 11 nunca me seduziu. 
É uma modalidade chata, mais parada. Mas 
não desgosto de ver. Já joguei, mas gosto mais 
de futsal. 

 8– É muito exigente. Principalmente na po-
sição de guarda-redes que é a minha. Temos 
muito mais contato. As bolas são mais pesadas. 
Estou sempre no chão. Há muito contato com o 
solo. Há a exigência de movimentos repenti-
nos. Chego sempre a casa com hematomas. Lá 
se supera. A família sempre apoiou. 

1 3 5 72 4 6 8

felíCia silva, 17 anos
Posição – pivot

joana GarCÊs, 19 anos
Posição – Guarda-redes
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No retrato “à la mi-
nute” aos Centros 
Escolares constata-

se que muitas das escolas 
foram feitas em locais que, 
à vista desarmada, seriam 
improváveis. Estão neste 
lote: o Centro Escolar de 
Recarei num local isolado, 
sem grandes acessos; em 
Cête, o Centro Escolar está 
no meio de uma zona in-
dustrial; em Mouriz e Bita-
rães os acessos à escola se 
não são miseráveis, andam 
lá perto. O sistema de aque-
cimento a pellets estará de-
ficitário porque a indústria 
do mobiliário percebeu que 
aquilo que daria gratuita-
mente à escola, as aparas 
de madeira, é hoje um pro-
duto com uma elevada pro-
cura. O negócio fala mais 
alto. 

A opinião generalizada 
das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, 
ouvidas aleatoriamente pe-
lo jornal Progresso de Pare-
des oscila entre um satisfaz 
e um satisfaz mais. A exce-
lência não consta da avalia-
ção registada pelo nosso 
jornal. 

Em Vilela, o Presidente 
da Associação de Pais e En-
carregados de Educação 
nota a evolução do equipa-
mento escola, incompará-
vel ao que existia, mas não 
esconde que há problemas 
de climatização. Segundo o 
responsável, o calor na sala 
de aula, por vezes torna-se 
insuportável. Os vidros das 
janelas deveriam ser tem-
perados mas terá sido ou-
tro tipo de vidraça que foi 
instalado. Resultado o ca-
lor trespassa a janela.

No Centro Escolar de So-
brosa/Cristelo, a “ descon-
fiança de outrora deixou de 
existir”, garante Filipe Pe-
reira, Presidente da Asso-
ciação de Pais. O responsá-
vel aponta como positivo 
“as melhores condições de 
conforto,  há uma maior 
aproximação da realidade 
do 2º e 3º ciclo, o que faz 
com que as crianças não es-
tranhem a mudança de ci-
clo”. Do lado das desvanta-
gens, Filipe Pereira, aponta 
uma maior despesa para os 
pais que têm de pagar a ali-
mentação e o transporte 
dos filhos até às paragens 
onde apanham o autocarro. 
“E há algumas bem longe 
das casas das crianças, 
mais de 500 metros. Uma 
outra desvantagem a ver 
com a falta de tempo das 
crianças para serem crian-
ças. Elas passaram a sair de 
casa mais cedo e a regres-
sarem mais tarde em con-
sequência das desloca-
ções”, garante. Ao nível do 
funcionamento, o respon-
sável faz notar que a caldei-
ra não aquece as salas de 
aula. O frio do inverno é su-
perado com aquecedores 
improvisados pela comuni-
dade escolar. 

Em Rebordosa, Vera Lí-
rio, presidente da Associa-
ção dos Pais, de uma forma 
geral, avalia as mudanças 
acarretadas pela  Carta 
Educativa de forma positi-
va, “pois trouxe uma mais 
valia à educação”. A respon-
sável admite, ainda assim, 
que as antigas escolas pri-
márias “tinham menos alu-
nos, daí serem menos con-
fusas e, por exemplo, mais 
perto das habitações das 
crianças, mas no que res-
peita a condições de apren-

dizagem o centro escolar é 
muito melhor”, considera. 
Embora diga que o “funcio-
namento deste centro esco-
lar funciona muito bem”, 
Vera Lírio também aponta 
uma grande falha ao nível 
da arquitetura do edifício: 
“temos a inexistência de ja-
nelas nas salas de aulas. 
Nos dias de calor fazem fal-
ta, assim como para reno-
var o ar”, alerta.  

Em Duas Igrejas, o de-
sempenho escolar melho-
rou nos últimos anos coin-
cidentes com a entrada em 

funcionamento do Centro 
Escolar, “mas” no entender 
de Sónia Marrazes, presi-
dente da Associação de 
Pais, “há que ter em conta 
também as variáveis”. “Não 
se pode falar apenas das 
condições físicas da escola. 
O próprio agrupamento 
adotou determinadas me-
didas que interferem, as-
sim, como a qualidade dos 
professores. Aliás a melho-
ria do desempenho escolar 
é nacional”, explica. 

Apesar de novo, o Centro 
Escolar de Duas Igrejas, é 

outra das escolas com pro-
blemas estruturais. “Quan-
do chove cá fora, também 
chove dentro do pavilhão 
gimnodesportivo. O que é 
grave. O piso torna-se mui-
to perigoso para as crian-
ças”. Um outro problema 
que ocorreu durante o últi-
mo ano letivo teve que ver 
com a falta de água quente 
no banho. “Era um proble-
ma técnico que entretanto 
foi resolvido pela Câmara”, 
esclarece. Os difíceis aces-
sos ao Centro escolar, no 
último ano, segundo Sónia 
Marrazes, foram mitigados 
pela junta de freguesia com 
a abertura de um segundo 
caminho, este em terra ba-
tida, que permite ao trans-
porte escolar “entrar por 
um lado e sair por outro”.  

A responsável nota ainda 
um certo afastamento dos 
encarregados de educação 
face à nova escola, o que não 
acontecia antes. “Não há li-
gação com o Centro Escolar. 
Não direi que exista uma re-
sistência ao Centro Escolar, 

mas houve ali um corte. As 
escolas pequeninas tinham 
um ambiente mais familiar. 
Eu notava que que os pais 
tornavam-se mais recetivos. 
Iam à escola mais natural-
mente. Com a nova realidade 
do grande Centro Escolar, 
mais abrangente, acho que 
os pais ficam…não direi en-
vergonhados, mas com um 
pé atrás”, conclui. 

A Carta Educativa deter-
minou o encerramento de 
inúmeros Jardins de Infân-
cia e Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. Mais de seis 
dezenas de instalações fe-
charam as portas. 

As propostas da Carta 
E d u c a t iva  e l i m i n a ra m 
qualquer instalação esco-
lar (Jardim de Infância ou 
EB1) nas localidades, à da-
ta freguesias, de Gondalães 
e Vila Cova de Carros.

As propostas da Carta 
Educativa acabaram com as 
EB1 em oito sitios, (Astro-
mil, Aguiar de Sousa, Beire, 
Vandoma, Parada de To-
deia, Besteiros, Louredo, 
Madalena).

Luís Teixeira, autarca de 
Aguiar de Sousa joga com as 
palavras, garantindo que a 
sua freguesia não ficou sem 
ensino primário porque as 
crianças estão a estudar no 
Centro Escolar de Recarei. 
“Não senti a morte da fre-
guesia. Nem um bocadinho. 
O jardim de Infância conti-
nua a funcionar. A escola sim 
fechou mas a questão da 
aprendizagem do ensino 
manifesta-se de uma forma 
diferente, muito melhor”. 
Por estas e por outras o pre-
sidente da Junta de Aguiar 
de Sousa diz que não está ar-
rependido por ter votado fa-
v o r a v e l m e n t e  a  c a r t a 
educativa. 

Escola. A Carta Educativa do concelho de Paredes foi aprovada há 10 anos. Uma década depois a montra do documento, os Centros Escolares, são já 
sala de aula das crianças do 1º ciclo e jardim-de-infância, mas nem tudo é um mar de rosas na avaliação do avultado investimento que ultrapassou os 
50 milhões de euros. 

Centros Escolares melhoraram o ensino  
mas promoveram o afastamento da comunidade

António Orlando | texto
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Rui Silva, na qualidade 
de deputado munici-
pal do CDS-PP de Pa-

redes terá pedido ao Minis-
tério Público uma investiga-
ção ao teor da famosa Carta 
Aberta que Rui Moutinho, 
diretor financeiro da Câma-
ra de Paredes terá dirigido, 
em papel timbrado do PSD, 
a Celso Ferreira, presidente 
da autarquia. A Carta saltou 
para o domínio público, em 
fevereiro, aquando da cam-
panha eleitoral paras as 
eleições na Comissão Politi-
ca Concelhia de Paredes do 
PSD.

Cerca de meio ano depois 
do assunto ter circulado pa-
ra as redes sociais, Rui Silva, 
quer agora que o Ministério 
Público avalie se há ou não 
matéria passível de crime 
no extenso documento cuja 
autoria é atribuída a Rui 
Moutinho, onde são feitas 
denuncias de comporta-
mentos e ações polémicas 
que terão sido levadas a ca-
bo pela então vereadora, 
Raquel Moreira. Refira-se 
que à data da publicação da 
Carta Aberta Raquel era a 
preferência de Celso Ferrei-
ra, para liderar a concelhia 
do PSD/Paredes. Após a pu-
blicação da Carta, Raquel 
Moreira, retirou-se da corri-
da alegando uma “quebra 
de apoios” e de “solidarie-
dade política”, frisando que 
“o tempo há-de mostrar que 
subjacente a toda esta tra-
ma em que me vi envolvida 
estão pessoas sem qualquer 
tipo de escrúpulos na clara 
intenção de se servir do par-
tido”, disse, na ocasião, Ra-
q u e l  M o r e i r a ,  e m 
comunicado.

Centrista 
reaviva PoléMiCa 
Do PsD CaíDa 
no esqueCiMento
Rui Silva recorda que por 

diversas vezes foram feitos 
pedidos de explicações aos 
visados, mas estes olimpica-
mente fizeram orelhas mou-
cas sobre o tema. Numa das 
abordagens levada a cabo na 
Assembleia Municipal de Pa-
redes, testemunhada pelo 
Progresso de Paredes, Rui Sil-
va questionou o presidente da 
Câmara, Celso Ferreira, sobre 
que medidas ou procedimen-
tos tinha adotado para confir-
mar a veracidade do teor da 
carta e se ainda mantinha con-
fiança no Diretor do Departa-
mento Financeiro da Câmara, 
Rui Moutinho, mas o Edil res-
pondeu a tudo, menos ao as-
sunto da Carta Aberta, cuja 
autoria é atribuída a Rui 
Moutinho.

Rui Silva é de opinião que 
face à ausência de reação dos 

visados aos graves factos rela-
tados pela Carta Aberta, “care-
cem de análise do Ministério 
Público para dissipar dúvidas 
q u e  p o s s a m  e x i s t i r ”, 
argumenta.

  
a Carta
Na Carta Aberta dirigida ao 

“Caríssimo companheiro Mui 
Ilustre Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes Dr. Cel-
so Ferreira” são denunciadas, 
de forma pormenorizada 
ações e decisões da então ve-
readora Raquel Moreira, no 
mínimo, censuráveis. 

Desde o caso do “IPad e 
portátil de uso pessoais” que 
tinham sido distribuídos pela 
Câmara a Raquel Moreira “e 
que, num passe de mágica, no 
preciso dia em que os vinha 
devolver foram furtados do 
seu carro. Isto é público den-
tro da Câmara e por todos co-
mentado, assim como o é o 
uso e abuso dos serviços da 
viatura e do motorista que lhe 

estavam afetos”, pode ler-se 
na Carta Aberta. “Mas há mais. 
Como V. Exª. [Celso Ferreira] 
sabe, (…)  Na proteção civil, 
apenas recordaria que, quan-
do a senhora Profª. Raquel 
Moreira da Silva deixou de 
exercer funções a tempo intei-
ro, viemos a deparar-nos com 
um desfibrilhador que havia 
sido adquirido há cerca de 3 
anos para entregar a uma cor-
poração de bombeiros e ali fi-
cou a apodrecer”.

“No ambiente e oficinas. 

Bem. Neste tocante as coisas 
são mais graves”, destaca a 
Carta Aberta: “desde o furto 
de gasóleo nas viaturas que 
passava impune e onde sem-
pre se resistiu a que fossem 
tomadas medidas de forma a 
controlar circuitos, quilóme-
tros e consumos; desde o 
aproveitamento de viaturas 
abandonadas na via pública, 
cujos encargos de reparação 
foram quase do mesmo valor 
de aquisição em novo e que 
agora estão em pleno estado 

de degradação; desde a entre-
ga a uma empresa de Valongo 
(o facto de haver familiarida-
de com a senhora Profª. Ra-
quel e o proprietário deve ser  
apenas um mero acaso) dos 
serviços de fornecimento de 
pneus e serviços associados, 
obrigando a que, para a repa-
ração de um simples furo as 
viaturas tivessem de percor-
rer quilómetros quando o po-
deriam fazer na sede do con-
celho; desde o facto de, nesse 
mesmo serviço se verificar 
que uma mesma viatura fazia 
alinhamentos à direção mais 
do que uma vez por semana, 
ou pelo menos tal serviço era 
cobrado; até à não aceitação 
de que, previamente à requisi-
ção de serviço, fosse avaliado 
o preço de mercado, o que, em 
muitas das situações aferidas 
levou a que os preços cobra-
dos fossem, em muito, supe-
riores ao preço médio corren-
te no mercado”.

A Carta Aberta termina 
com “Saudações Democráti-
cas, Rui Moutinho”.

Contatado pelo Progresso 
de Paredes, Rui Moutinho, as-
sumiu a autoria da Carta, mas 
não quis falar sobre o assunto. 
“ Se estamos a falar de uma 
Carta que revela um conjunto 
de situações onde é citada a 
professor Raquel Moreira, sim 
fui eu que a escrevi. Já disse o 
que tinha a dizer sobre o as-
sunto, no local próprio, que foi 
o Plenário de Militantes do 
PSD de Paredes”, respondeu, 
laconicamente, Rui Moutinho, 
. 

Tem a palavra o Ministério 
Público do Tribunal de Pare-
des para avaliar se há ou não 
razões para investigar o teor 
do documento que Rui Silva, 
deputado municipal do CDS/
P a r e d e s ,  d i z  t e r - l h e s 
reencaminhado.

Polémica. Documento denunciava situações graves sobre Raquel Moreira, antiga vereadora da Educação na Câmara de Paredes. Carta terá sido en-
viada pelo Diretor Financeiro da Autarquia a vários dirigentes do PSD usando o email da Câmara. O documento terá sido agora comunicado ao 
Tribunal por um deputado municipal. 

Carta Aberta de Rui Moutinho 
no Ministério Público

António Orlando | texto
Rui Moutinho é o homem 
das contas e finanças da 
presidência de Celso 
Ferreira

Rui Silva quer co-
nhecer o que pen-

sa o  MP da carta 
aberta escrita por 

Rui Moutinho
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Viver no contraditório

rejubilamos e bem 
com as nossas vitó-
rias desportivas. 

Porque são nossas… 
Suportamos, algo alheados, 
as pressões e indignidades 
que em nome do equilíbrio 
das contas nos querem 
impor.
 Levantamos bem alto o nome 
da Pátria, dos seus heróis des-
portivos, enchemos praças 
cantando o Hino e festejando 
ruidosamente. Gritamos Por-
tugal! Portugal! Portugal! 
Vacilamos, dando-lhes al-
gum crédito, com o canto 
de sereia dalguns Migueis 
de Vasconcelos dos tempos 
presentes, representantes 
da dominação externa. 
Marcamos os golos da vitó-
ria no País da Marselhesa, 
contra o chauvinismo, a 
megalomania e a tradição. 
Resistimos com dúvidas á 
ameaça de sanções e às 
profecias catastrofistas. 

Por
Cristiano
ribeiro
Médico

Somos pequenos, tantas 
vezes submissos e vassalos 
á procura tão só de uma vi-
da sofrível. Mas emociona-
mo-nos, empolgamo-nos e 
quando acreditamos somos 
(os) maiores. É assim a vi-
d a ,  s ã o  a s s i m  o s 
portugueses. 
Um salário mínimo de 530 
euros por mês é suficiente? 
Um vencimento de um ad-
ministrador bancário de 
três milhões por ano é de-
fensável? As 35 horas da 
Administração Pública são 
justas? As horas extraordi-
nárias não pagas na confec-
ção são toleradas? No con-
tradi tór io  do  presente 
vivemos. 
Mas isto anda tudo ligado. 
O esforço e rigor que levam 
aos sucessos desportivos 
podem ser aplicados na vi-
da pública, no contexto eu-
ropeu. A França de Des-
champs vergou-se a um 
golpe de génio de Éder, á 
crença de Fernando Santos 
e á liderança e génio de 
Cristiano Ronaldo. A frase 
de Juncker La France c’est 
la France! não intimidou, 
antes pelo contrário. 

cristianoribeiro@gmail.com

Cristiano
ribeiro

Sabemos que as regras, os 
instrumentos, as leis, os 
tratados nos são desfavorá-
veis. Sabíamo-lo desde o 
início. E que o aliado, mas 
que é adversário e concor-
rente, nos procurará atin-
gir sempre o joelho já lesio-
nado, as nossas fragilida-
d e s ,  d e p e n d ê n c i a s  e 
vulnerabilidades. A sub-
missão instalou-se. Pouco 
fizemos para a reverter. Os 
dirigentes da União Euro-
peia têm como “amigos in-
ternos” do peito os que 
nunca lhe disseram Não. 
Mas não parece impossível 
que no plano da União Eu-
ropeia possamos soltar a 
mesma energia e rigor lu-
tando pela soberania mo-
netária, pelos nossos inte-
resses, pela renegociação 
da dívida, pelo investimen-
to público, por uma política 
alternativa.
 Portugal precisa de liber-
tar das amarras que impe-
dem o seu desenvolvimen-
to, produzindo mais e me-
lhor,  distribuindo mais 
equitativamente. Jogando á 
defesa mas sem descurar o 
contra-ataque. 

o massacre ocorrido em Ni-
ce nos festejos da data na-
cional francesa provocou 

uma vaga de revolta e de perturba-
ção em todo mundo. Terceiro aten-
tado de grandes dimensões come-
tido nos últimos 18 meses, o dra-
ma de Nice foi antecedido por 
actos limitados de terrorismo per-
petrados em vários pontos da 
França.
No plano global os peritos indicam 
uma mudança na estratégia do 
chamado Estado Islâmico. Perden-
do progressivamente os territórios 
que tinha conquistado na Síria e no 
Iraque, o Estado Islâmico diminuiu 

o recrutamento de jovens muçul-
manos ocidentais e passou a incen-
tivar os atentados nos próprios 
países europeus. 
Agindo em grupos, jihadistas às 
vezes aparentados (como no Char-
lie Hebdo em janeiro de 2015) ou 
ex-combatentes do Estado Islâmi-
co na Síria, passaram ao ataque 
para provocar o maior número de 
vítimas possível. No caso do terro-
rista de Nice, o panorama é ainda 
mais inquietante. Os sinais recolhi-
dos até agora mostram um indiví-
duo violento, psicopata, pouco da-
do à religião, cuja adesão ao radi-
calismo islâmico ocorreu em 
algumas semanas apenas. Embora 
tenha sido premeditado, e reivin-
dicado em seguida pelo Estado Is-
lâmico, o atropelamento da multi-
dão que passeava em Nice, dificil-
mente poderia ter sido detectado 
pelos serviços de segurança. 

Por
joaquiM
nEVES
Engenheiro

Atentados – A Guerra Glo bal do Futuro

joaquimneves.progresso@gmail.com

joaquiM

Engenheiro

o ano de 2016 trouxe, neste mês de Ju-
lho, mais uma edição das Festas do 
Concelho. Durante uma semana Pa-

redes assistiu a uma renovada organização 
das Festas, que vieram dar-lhe a dignidade 
que entretanto havia perdido, isso notou-se 
não só no grande afluxo de gente como na 
qualidade do cartaz e em toda a organização.
As Festas do Concelho nos últimos anos, 
bateram no fundo, felizmente este ano o 
bom senso imperou e deixaram que as 
mesmas fossem organizadas pela socieda-
de civil, limitando-se a autarquia a apoiar, 
tal como deve ser.
O PS Paredes, há muito que defende esta prá-
tica, felizmente temos hoje em Paredes um 
conjunto de Associações com grande dina-

Quando o Rei deixa outro Sóis  brilhar
mismo e que vão dinamizando algumas das 
mais emblemáticas atividades do concelho, 
tais como o carnaval de Lordelo, os Trail´s: o 
Trail da Raposa que envolveu cerca de 3 mil 
participantes, mais recentemente o trail da 
Sr.ª do Salto e o de Lordelo, a festa dos anos 80 
que a Rádio Jornal tem organizado, o Bazar 
do Móvel (uma marca de referência) organi-
zados pelos Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa, o Festival Indie de Baltar, o encontro 
de Tuning organizado pelos Bombeiros Vo-
luntários de Baltar, as muitas e boas provas 
de BTT, e muitas outras atividades, que as 
nossas associações vão fel izmente 
dinamizando.
Este ano foi a vez das Festas do Concelho se-
rem organizadas por uma associação e tal 
como seria de esperar o resultado foi extre-
mamente positivo.
Espero sinceramente que este sucesso seja 
bem interpretado pelo atual executivo, e que 
no futuro mais associações possam receber o 
devido apoio do município para ajudar a en-
grandecer o que de positivo já vão fazendo. 
Infelizmente o Feriado Municipal continua 

Por
Paulo
silva
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

mismo e que vão dinamizando algumas das 
mais emblemáticas atividades do concelho, 
tais como o carnaval de Lordelo, os Trail´s: o 
Trail da Raposa que envolveu cerca de 3 mil 
participantes, mais recentemente o trail da 
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Atentados – A Guerra Glo bal do Futuro
A menos de um ano do final de seu 
mandato, François Hollande vê seu 
prestígio baixar mais ainda. Uma 
sondagem realizada após o atenta-
do mostra que 67% dos franceses 
não confiam no presidente e no seu 
governo. De um atentado ao outro, 
parte da opinião é tomada pelo de-
salento e pelo sentimento de impo-
tência perante a violência, que pa-
rece  não acabar  e  cada mais 
incontrolável.
Não me parece que neste momento 
as polícias regulares e os exércitos 
estejam preparados para esta 
ameaça, pois já deu para perceber 
que, apesar de todos os esforços 
dos serviços secretos, este tipo de 
acções é muito difícil de prever, 
pois parece-me que cada vez mais 
existe gente pronta a cometê-las, e 
se há alguns que são presos antes 
de levarem os seus intentos por 
diante, outros há que conseguem 

e s c a p a r  e  c a u s a r  d a n o s 
significativos.
Tempos estranhos e conturbados 
estes que vivemos. Se no passado, 
os países conheciam os seus inimi-
gos e, salvo raras excepções, quan-
do alguma nação atacava outra, 
esta já estaria preparada, este tipo 
de inimigo moderno é imprevisível 
e devido ao seu carácter amador, 
dificilmente pode ser detectado 
antes da desgraça acontecer, por 
isso, parece-me que têm de ser 
criadas unidades especiais que 
possam ter outra eficácia no com-
bate e prevenção destes atentados. 
É quase impossível de prevenir to-
das estas situações, mas parece-
me que quanto mais organizadas e 
especializadas forem as forças de 
segurança, mais eficácia terão nes-
ta tarefa.
A ver vamos, porque como está não 
pode continuar.

Quando o Rei deixa outro Sóis  brilhar
desprovido de conteúdo relevante para um 
dia com tal significado, o que tem sido uma 
constante ao longo dos anos das Festas do 
Concelho, o que faz com que a maioria do con-
celho acabe por não “respeitar “ este feriado 
Infelizmente vemos que tirando a freguesia 
de Paredes, praticamente em mais nenhuma 
das restantes 17 freguesias sentem e valori-
zam o feriado, aliás a maioria das empresas, 
serviço e comércio, que se localizam fora da 
freguesia de Paredes, não respeitam este dia 
feriado, pelo que urge repensar o mesmo, e 
quem sabe, se também aqui não seria mais 
eficaz deixar que as associações dinamizas-
sem as  comemorações  do  Feriado 
Municipal.
Espero que no futuro, o Executivo mais as As-
sociações sejam apoiadas para dinamizarem 
outros tipos de atividades, quem sabe se em 
breve teremos por exemplo as nossas asso-
ciações a colaborar na dinamização da escola 
a tempo inteiro por exemplo? 
Pela parte do PS Paredes, este trabalho tem 
de continuar e ser aprofundado, temos feliz-
mente em Paredes, um conjunto vasto de as-

sociações capazes de realizar eventos ao 
mais alto nível, falta apenas que a Câmara 
Municipal as apoie condignamente e que as 
estimule e acarinhe.
Espero que este modelo, não seja apenas im-
plementado no ano antes das eleições e no 
ano das eleições, pois em Paredes esta tem 
sido a prática, já nos habituamos a ver bons 
cartazes quando “cheira” a eleições e depois 
ver  as  festas  do Concelho a  quase 
desaparecerem.

Obrigações e Campeões

Para alguns, as férias 
de Verão já chega-
ram e estão mesmo 

a poucos dias de terminar. 
Para a maioria, Agosto é o 
mês eleito para retemperar 
corpo e alma, recuperar de 
um ano de trabalho e, em 
muitos casos, de grandes 
dificuldades. 
Quem escolheu este mês de 
Julho para gozar o seu des-
canso anual, tem assistido 
do ponto de vista desporti-
vo, a um fartote de meda-
lhas e taças, desde o atletis-
mo, passando pelo hóquei 
em patins e terminando no 
europeu de futebol, que foi 
o feito desportivo mais co-
memorado até hoje em Por-
tugal, e quando eu à 15 dias 
escrevia, que “por terras 
gaulesas de empate em em-
pate, e com recurso a pro-
longamento ou penaltis, lá 
vamos caminhado rumo à 
final...fazendo das fraque-
zas forças, e esta “geringon-
ça” lá vai avançando, com 
alguma tremideira é certo, 
mas os resultados tem sido 
a contento e a possibilidade 

de colocar a mão no “cane-
co”, está mesmo ao virar da 
esquina”, era a minha men-
te a sonhar alto, e não é que 
sonhos se concretizaram, 
por este andar, ainda vou 
p a r a  c o m e n t a d o r 
desportivo.
Mas não foram só os sonhos 
a concretizarem-se, tam-
bém os pesadelos estão ao 
virar da esquina, no inicio 
do europeu eu também es-
crevia, que “caso Portugal 
seja campeão, estou con-
vencido que a euforia será 
tal que até os DDE (Donos 
Da Europa), esqueceriam a 
multa que nos querem apli-
car por não termos respei-
tado o limite do deficit das 
contas publicas…esse per-
dão seria uma espécie de 
prémio de vitória e o Go-
verno teria mais uns tem-
pos de estado de graça, an-
tes da desgraça que muitos 
anunciam como certa”. 
E no dia em escrevo estas 
linhas, a Comissão Euro-
peia já decidiu avançar com 
sanções para Espanha, que 
segundo parece verá con-
gelados parte dos fundos 
comunitários estruturais 
referentes a 2017, e dos 38 
mil milhões de euros para 
receber até 2020, ficará 
sem 1,3 mil milhões de eu-
ros, sendo que esse corte 
poderá ser revertido auto-

maticamente, caso sejam 
adoptadas medidas de con-
t e n ç ã o  n o  p r a z o  d e  3 
meses.
A coisa promete, e mais 
uma vez teremos à prova o 
nosso 1ºministro, que terá 
de combater em 2 frentes 
de batalha, por um lado a 
prometer medidas de con-
tenção e austeridade a Bru-
xelas, e por outro a explicar 
aos parceiros da “geringon-
ça” a inevitabilidade das 
mesmas, vamos ver mais 
um numero de equilibris-
mo sobre o arame,  com 
grande suspense e com a 
oposição a afiar os dentes, e 
com os putativos candida-
t o s  a  g o v e r n a n t e s  a 
perfilarem-se.
Prevê-se uma rentré muito 
quente, com a politica nacio-
nal ao rubro e a local a come-
çar a abater e a nomear can-
didatos, para as eleições do 
ano que vem, sendo que al-
guns serão como os ovos kin-
der, só depois de abertos é 
que conhece a prenda do in-
terior, e outros com o calor a 
fazer efeito, serão impró-
prios para consumo.
E em Setembro cá estarei 
novamente, para os que 
gostam, para os que gostam 
menos e mesmo para aque-
les que não gostam nada… 
A  to d o s ,  s e m  exc e p ç ã o 
umas boas férias!

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

infelizmente o feriado 
Municipal continua 

desprovido de conteú-
do relevante para um 

dia com tal significado, 
o que tem sido uma 

constante ao longo dos 
anos das festas do Con-

celho, o que faz com que 
a maioria do concelho 
acabe por não “respei-

tar “ este feriado
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Apesar de o negócio 
ser empresas, a poli-
tica sobrepôs-se na 

cerimónia de apresentação 
da segunda Associação de 
Empresários do concelho 
batizada de Associação Para 
a Competitividade (APC) de 
Paredes. O nascimento da 
nova instituição ocorreu no 
dia 13 de julho, na Casa da 
Cultura, perante a presença 
de algumas dezenas de pes-
soas onde o Poder Autárqui-
co, sobretudo ligado ao PSD, 
esteve em peso. 

A começar pelo presiden-
te de Câmara, passando por 
vereadores, presidentes de 
Junta e acabando nos mili-
tantes do PSD mais ou me-
nos conhecidos dos mean-
dros da política local. A suge-
rir ainda mais a conotação 
politica do evento, o cenário 
da apresentação um espaço 
municipal – a Casa da Cultu-
ra – e o púlpito da Câmara 
usado para a alocução aos 
presentes. 

Se Associação de Empre-
sas de Paredes (ASEP) tem o 
socialista Alexandre Almei-
da como presidente do con-
celho Fiscal, a Associação 
Para a Competitividade 
(APC) de Paredes, nasceu do 
trabalho de sapa de Luciano 
Gomes. “Ele é de facto a pes-
soa que começou a pensar na 
Associação. Ele [Luciano Go-
mes] está aqui no papel de 

cidadão, ele não é empresá-
rio, achou e bem que nos de-
víamos organizar”, disse aos 
jornalistas, Carla Rocha, pre-
sidente da APC Paredes.

Ainda assim, tanto a res-
ponsável da nova Associa-
ção, como o presidente da 
Câmara, Celso Ferreira nega-
ram que APC Paredes fosse 
um projeto “nascido na Câ-

mara Municipal”. “Mas é um 
projeto que tem o nosso 
apoio, como outros que têm 
aparecido. Em Paredes, faz-
se depender muitas vezes as 
dinâmicas associativas dos 
interesses político partidá-
rios e, não tenhamos ilusões, 
pode estar a acontecer o 
mesmo. Querem fazer uma 
associação façam, mas mos-

empresários. O Progresso de Paredes já tinha previsto em abril que o concelho ia ter uma segunda Associação Empresarial congeminada por 
Luciano Gomes, adjunto do Presidente da Câmara de Paredes. Pereira Leite, presidente da Associação de Empresas de Paredes, para surpresa geral, 
foi uma das presenças que testemunhou a apresentação da Associação Para a Competitividade de Paredes. 

E vão duas… Paredes tem nova associação empresarial

António Orlando | texto

DesliZe?
“O que eu sei é que o candi-
dato do PSD não é dirigente 
de nenhuma destas duas as-
sociações. Ninguém pode 
acusar o PSD de estar a ins-
trumentalizar o que quer 
que seja”, disse Celso Ferrei-
ra, quando confrontado pe-
los jornalistas.  
A afirmação de Celso Ferrei-
ra suscitou um bate-boca 
curioso entre jornalistas e 
presidente de Câmara: 
Progresso de Paredes - “En-
tão o PSD já tem candidato à 
Câmara nas próximas elei-
ções autárquicas?
Celso Ferreira (CF) - Não é 
nenhum destes dirigentes. 
PP - Mas já há um 
candidato?
CF - O que eu estou a dizer é 
que dos potenciais candida-
tos do PSD não é nenhum 
dos que está aqui.
(PP)-O candidato já está es-
colhido, portanto? 
CF - Já está excluído, neste 
caso (risos).

Carla Rocha, presidente da 
APC Paredes, fez a apre-

sentação da nova Associa-
ção de Empresários

Pereira Leite penetrou 
na apresentação de 
Associação rival



13Sexta-feira 22 de Julho de 2016  oprogressodePAREDES

Destaque

PUB

Vende-se/AlugA-se
Pavilhão com 900m2 de área coberta e 2800 com área descoberta.

Local- Zona Industrial de Vandoma

Contato: 925 485 828

E vão duas… Paredes tem nova associação empresarial
trem serviço. Eu não vou dei-
xar de os apoiar se os proje-
tos forem bons”, afirmou aos 
jornalistas, Celso Ferreira. Já 
quanto à sua ausência na 
apresentação da ASEP, o au-
tarca disse que naquele dia 
“não esteve em Paredes”.

Já Carla Rocha diz-se 
“apartidária”. “Não voto em 
partidos, voto em projetos e 
ideias e farei tudo o que esti-
ver ao meu alcance para que 
sejamos isentos de conota-
ção política. A Câmara apoia-
nos como pode apoiar a ou-
tra associação”, justificou a 
Presidente da APC Paredes, 
que se diz aberta a sinergias 
com a ASEP. 

O surgimento de novas 
associações empresariais 
está relacionado com a insol-
vência da Associação Em-
presarial de Paredes (AEP), a 
quem Celso Ferreira, não 
poupou nas criticas. “Até que 
enfim. Nunca tivemos uma 
associação com pedalada 
para o que íamos fazendo. 
Não é fácil ser presidente de 
câmara e querer puxar por 
um concelho e não ter nin-
guém ao lado com quem cor-
rer. Estou satisfeito por ver 
que a sociedade civil e em-
presarial se organizou e de-
senvolveu um projeto para 
puxar pela economia”, argu-
mentou o autarca.

aPC PareDes 
Carla Rocha, da Viriato 

Hotel Concept é a Presiden-
te. Na direção estão ainda 
António Mendes (Century 
21), Gil Sousa (Megavale), 
Marco Almeida e António 
Couto Ferreira (Escola de 
Condução Ideal).

Pereira Leite, presidente 
da Associação de Empresas 
de Paredes em declarações 
ao Progresso de Paredes, ga-
rantiu que a sua associação 
conta com cerca de 70 asso-
ciados e diz não temer a con-

corrência de outras associa-
ções. “Nós enquanto Asso-
ciação não estamos a pensar 
nisso. O Associativismo 
prossupõe entreajuda. O res-
to passa ao lado, porque se 
outras houver seguramente 

que em conjunto faremos 
melhor. Se há espaço para 
duas associações, eu acho 
que há espaço em Paredes 
para muita gente ajudar”, 
conclui o presidente da 
ASEP.

ASEP não teme concorrência

“Promover o aumento 
da competitividade do teci-
do empresarial de Paredes 
através da sua difusão, estí-
mulo e partilha de boas 
práticas de inovação” é o 
objetivo da nova associação 
empresarial de Paredes. 

Segundo a presidente  
da direção da APC Paredes, 
Carla Rocha, este projeto 
pretende ser uma platafor-
ma de apoio aos empresá-
r i o s  d e  u m  c o n c e l h o  
bem localizado,  em que  
os jovens abaixo dos 25 
anos são um terço dos habi-
tantes e em que existem  
10 áreas de acolhimento 
empresarial e 7220 empre-
sas. Muitas delas são da in-
dústria, e a dirigente pro-
mete não descurar essa 
vertente, mas defende que 
é preciso apoiar as cerca de 
2000 empresas vocaciona-
das para o comércio. “O co-
mércio é motor de desen-
volvimento de uma região e 
é fulcral para o nosso con-
celho.  Temos que estar 
atentos”, referiu.

Entre os muitos serviços 
que a APC Paredes quer 
prestar estão as candidatu-
ras a sistemas de incentivo e 

a projetos de modernização 
e revitalização; o apoio no li-
cenciamento e propriedade 
intelectual, à internacionali-
zação, ao empreendedoris-

mo e à criação de empresas, 
assim como à elaboração de 
projetos de marketing digi-
tal e redes sociais; e ainda a 
prestação de serviços de 

consultoria jurídica e forma-
ção, entre outros. A dirigente 
anunciou ainda que já esta-
beleceram algumas parce-
rias, uma delas com a Caixa 

de Crédito Agrícola que dá, 
aos comerciantes que sejam 
associados uma linha de cré-
d i t o  c o m  c o n d i ç õ e s 
especiais.

Associação Para a Competitividade  
de Paredes revelou plano de ação
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A partir do próximo dia 
23 de Julho (Sábado) vai de-
correr a já tradicional Ani-
mação de Verão que aconte-
ce todos os anos no Largo 

Pereira Inácio. O evento é or-
ganizado pela Associação 
Clube Jazz de Baltar em es-
treita colaboração com a Jun-
ta de Freguesia de Baltar. No 
próximo Sábado a animação 
começará às 21 horas com a 
atuação da  Academia Ativa – 
Tuna AMF-Boinas Belas. O 
programa para os próximos 
fins de semana é o seguinte:

Como já é tradicional há 
longos anos,  atuarão também 
outros grupos locais, que pro-
porcionarão o ambiente ne-
cessário para que os baltaren-
ses dancem nas noites quen-
tes de Verão.  Ao evento 
ocorrem sempre muitos fo-
rasteiros, originando um colo-
rido que torna as noites de ve-
rão mais atrativas na Vila.

faustino
 sousa

baltar

Noites de Verão 2016
23 de Julho

Academia Ativa 
– Tuna AMF-Boinas Belas

30 de Julho
Gr. Ginástica- Amigos 

da Borga – CAV. Lodares
06 de Agosto

Quim da Carpinteira
- Cav. Baltar

13 de Agosto
Gr. Zumba- Luciana Fadista

- Vítor Centeio

indie Music fest 2016

No inicio do próximo mês de Setembro, a Vila de Baltar 
vai receber  o  festival de música independente pelo 
quarto  ano consecutivo. Este festival de música alter-
nativa,  vai decorrer  nos dias 1, 2 e 3 de Setembro. Con-
siderado por duas vezes consecutivas o melhor Micro 
Festival em Portugal, pela organização “Portugal Festi-
val Awards”,  o “ Indie Music Fest”  promete novidades 
de line-up para breve.      
O espaço do evento será novamente  o conhecido e 
magnífico “Bosque do Choupal”,  que fica situado num 
terreno privado  da vila de Baltar. A organização do fes-
tival é constituída por muitos jovens com raízes em Bal-
tar e apresenta cada vez mais uma organização profis-
sional.  A receção aos visitantes vai ser efetuada no pri-
meiro dia, estando incluído no passe de três dias o 
acesso a um parque de campismo gratuito dentro da 
propriedade do evento. 
O festival é organizado pela Associação Movimento In-
die de Baltar (AMIB), surgida em 2013 com o objetivo 
de dotar de soluções culturais a região do Vale do Sousa.  
Entretanto, os passes-gerais estão à venda nos locais 
habituais ou em www.bol.pt , por  apenas 25 €, preço 
que inclui o campismo. 

ASSOCIAÇÃO CLUBE JAZZ DE BALTAR

aulas de Guitarra Clássica
A Associação Clube Jazz de Baltar está a promover o en-
sino de Guitarra Clássica (viola). As aulas decorrem às 
Quintas-feiras das 20h30 às 21h30. As inscrições ainda 
estão abertas e os interessados devem contactar o nú-
mero  917459619.

Obras no Kartódromo de Baltar

Bombeiros de Friburgo estiveram em Baltar

A pista internacional de 
Baltar está a sofrer obras, 
que visam melhorar ainda 
mais um percurso que é exi-
gente, mas que se caracteriza 
pela beleza da zona envol-
vente, com a Serra do Muro 
como “ pano de fundo”, o que 

torna o percurso aprazível. 
Com um comprimento de 
1023m e uma largura de 8m, 
a pista  é considerada muito 
interessante pela variedade 
de curvas que apresenta, 
além de subidas e descidas 
ao longo do traçado. Algu-

mas escapatórias são mais 
armadilhas, onde o kart fica 
preso e dificilmente sai por 
causa dos desníveis do terre-
no. A visibilidade para quem 
assiste tem algumas limita-
ções, precisamente por cau-
sa dos desníveis do terreno. 

Das infra-estruturas de 
apoio, fazem parte um  bar, 
sala de apoio e uma vasta zo-
na de boxes. As obras de re-
modelação visam a melhoria 
de uma pista que já é uma das 
referências do automobilis-
mo em Portugal.

Os bombeiros da cidade de 
Friburgo (Suíça) estiveram em 
formação nos B. V. de Baltar, no 
âmbito do acordo de formação 
no combate a incêndios flores-

tais que as duas corporações 
estabeleceram. Os suíços e os 
portugueses foram recebidos 
na Câmara Municipal de Pare-
des, onde foram prestados 

atos de cortesia pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de Pa-
redes, pois não é todos os dias 
que uma corporação do centro 
da Europa vem trocar expe-

riências com uma corporação 
portuguesa, o que é demons-
trativo do grau de profissiona-
lismo que os B.V. Baltar apre-
sentam na atualidade.

As sucessivas notícias de 
atribuição de subsídios ca-
marários a associações do 
concelho de Paredes estão a 
causar mal-estar junto da 
Associação dos Veteranos de 
Guerra do Vale do Sousa. 
Fonte da delegação recorda 
que a instituição não tem ti-
do igual tratamento. 

“A nossa delegação tem 
sido esquecida. Foi-nos pro-
metido um jardim de infân-

cia, logo que o Centro escolar 
estivesse pronto e, na devida 
altura, falhou. Todos anos 
enviamos o Plano de ativida-
des e orçamento às Camaras 
do Vale do Sousa mas aque-
les que andaram a defender 
a Pátria são esquecidos pelas 
entidades oficiais”, lamenta 
a fonte. 

A Delegação recorda que 
foi preciso, a Associação dos 
Veteranos, fazer uma grande 
pressão, junto das Camaras, 
para que se colocassem mo-
numentos aos Veteranos de 
Guerra nos Concelhos de Pa-
redes e Lousada. “Caso con-
trário nada haveria a lem-

brar quem deu parte da sua 
juventude e até mesmo a vi-
da pela sua Pátria”. 

 “O Progresso de Paredes”, 
li que a Camara deste conce-
lho tem dado subsídios a al-
gumas associações  e bem o 
merecem. Todas as institui-
ções que estão ao serviço das 
populações merecem ser 
apoiadas o que não acontece 
com a Associação dos Vetera-
nos de Guerra do Vale do Sou-
sa que tem apoiado centenas 
de ex-combatentes e suas fa-
mílias com  médico, enferma-
gem, psicólogo, advogado, 
psiquiatra. Apoiamos, tam-

bém, em outros aspetos (re-
querimentos para o Ministé-
rio do exército e outros as-
suntos relacionados com os 
ex-combatentes). Foi-nos 
prometido um jardim de in-

fância, logo que o Centro es-
colar estivesse pronto e, na 
devida altura, falhou! Apenas  
uma Junta de Freguesia do 
Vale do Sousa o tem feito. To-
dos os anos, enviamos o Pla-

antÓnio 
oliveira

bitarães

Subsídios às associações
no de atividades e orçamento 
às Camaras do Vale do Sousa 
mas aqueles que andaram a 
defender a Pátria  são esque-
cidos pelas entidades oficiais. 
Só os  que vão em missões é 
que merecem ser reconheci-
dos como combatentes?. Foi 
preciso fazer uma grande 
pressão, junto das Camaras, 
pela Associação dos Vetera-
nos, para que se colocassem  
monumentos aos Veteranos 
de Guerra nos Concelhos de 
Paredes e Lousada. Se assim 
não fosse nada haveria a lem-
brar quem deu parte da sua 
juventude e até mesmo a vida 
pela sua Pátria.

Monumento em 
Paredes aos que 
tombaram na 
Grande Guerra
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Sobrosa
Festas da Vila

Como sucede habitualmente há largas déca-
das, o primeiro fim-de-semana de Agosto é dedi-
cado em Sobrosa às festas em honra dos mártires 
Santa Eulália (padroeira) e São Sebastião. A Co-
missão de Festas preparou um cartaz com quatro 
dias intensos, mantendo as tradições desta terra.

Cristiano
Marques

Mouriz

23º Aniversário da AD. Mouriz

luís
silva

A Associação para o De-
senvolvimento da Freguesia 
de Mouriz celebrou o seu 23º 
aniversário, no domingo, dia 
10 de julho, com um almoço 

comemorativo. Pelas 08h, foi 
celebrada missa de sufrágio, 
pelos associados já falecidos.

Às 12h, teve lugar no Salão 
Nobre da Junta de Freguesia 

Celebração do Protocolo de cedência da escola EB1 de Soutelo

15 anos do Motoclube Passeio dos Antigos 
Alunos da Cabaneiras

Realizou-se no passado dia 
10 de julho, no Salão Nobre da 
Junta de Freguesia de Mouriz, a 
Cerimónia Protocolar, para a 
cedência pela Câmara Munici-
pal de Paredes, da escola EB 1 
de Soutelo, à AD. Mouriz. Esta 
cerimónia contou com a pre-
sença do senhor Presidente da 
Câmara, Celso Ferreira, e dos 
Vereadores Hermínia Moreira 
e Pedro Mendes, em represen-
tação da Câmara Municipal; e 
dos  senhores, Presidente  e se-

cretário da Junta, Francisco 
Ferreira e Joaquim coelho, res-
petivamente, em representa-
ção da Junta de Freguesia de 
Paredes, e do Dr. Celso Brum 
em representação da Associa-
ção para o Desenvolvimento da 
Freguesia de Mouriz e ainda 
dos  restantes elementos dos 
órgãos Sociais da Associação.

A cerimónia atraiu um nú-
mero significativo de associa-
dos, que encheram por com-
pleto o salão nobre da Junta.

Após o ato de assinatura do 
Protocolo, pelos três outorgan-
tes, por um período de 25 anos, 
tomou a palavra o senhor Pre-
sidente da Direção, Celso 
Brum, para referir que os habi-
tantes de Mouriz, têm um cari-
nho muito especial por esta 
escola, pois foi aí que a maioria 
deles aprendeu as primeiras 
letras.

Disse ainda, que em visita a 
esta escola, foi surpreendido 
por empresas e populares que 

o incentivaram a fazer aí o Cen-
tro de Dia, disponibilizando o 
seu apoio para esse efeito. No-
tou ainda, nos diversos conta-
tos com a população que esta 
andava triste por ver aquela 
escola abandonada e a evoluir 
para um estado de degradação. 
“Com este Protocolo, devolveu-
se aos Mouritanos, o que era 
sua pertença desde 1958”.

Referiu que, é intenção da 
sua Direção e até ao final do 
mandato, instalar aí o Centro 

de Dia. Para esse efeito, as 
obras avançarão em breve, 
com o recurso a fundos comu-
nitários ou na sua impossibili-
dade com recursos próprios e a 
colaboração dos associados, 
m e c e n a s ,  e m p r e s a s  e 
autarquias.

Pela Câmara Municipal, fa-
laram em primeiro lugar a ve-
readora, Hermínia Moreira, 
sendo secundada pelo Presi-
dente da Câmara, Celso Ferrei-
ra, referindo ambos, a disponi-

bilidade da Câmara Municipal, 
em colaborar, neste projeto. 

Também o Presidente da 
Junta de Freguesia de Paredes, 
se mostrou recetivo a colabo-
rar neste empreendimento.

Celso Ferreira, esclareceu 
ainda, que este Protocolo de 
cedência da escola é por 25 
anos, mas tendo a AD. Mouriz, 
o Estatuto de IPSS, e o Centro 
de Dia em funcionamento, es-
ta cedência será a titulo 
definitivo.

O Motoclube de Rebordo-
sa, esteve em festa no passa-
do dia 9 de Julho de 2016 r 
para o efeito juntou muitos 
sócios e simpatizantes na 
Praça da comunidade no con-
vívio comemorativo dos seus 
15 anos. 

Fundado em 10 de Julho 
de 2001, o Motoclube conse-
guiu juntar muitos sócios e 
amigos, para com alegria re-
cordarem outros tempos que 
eram de dificuldades do mo-

tociclismo, mas também a 
transformação para um gran-
de dinamismo do MC de Re-
bordosa ao longo dos 15 
anos. Num dia e noite repleta 
de abraços, palavras elogio-
sas, cumprimentos, recorda-
ções e fartotes de amizade 
que encheram a Praça da Co-
munidade em Rebordosa, lo-
cal habitual  de provas de 
perícias.

O grupo musical BDoC ani-
mou a noite.

Realizou-se no sábado, 9 
de julho, o XI Convívio dos 
Antigos Alunos da Escola das 
Cabaneiras, este ano organi-
zado pela dupla de ex-alunos 
Alberto Neves e Abel Silva.

Sob o tema “Memória”, o 
grupo de 60 amigos meteu as 
mãos no convívio revivalista, 
onde são reavivadas as me-
mórias e lembranças do tem-

po de escola.
O passeio deste ano foi até 

Baião onde foi degustado o 
almoço de confraternização.

Segundo muitos partici-
pantes o dia foi muito agra-
dável e bem passado. No final 
do dia viva-se um clima de 
satisfação e de vontade para 
repetir o convívio no próxi-
mo ano.

Para uma abordagem mul-
ticultural: Segundo os promo-
tores, trata-se de um projeto 
pioneiro, ao nível cultural, que 

tem por objetivo «promover e 
fomentar a cidadania, o asso-
ciativismo e que consiste na 
dinamização de uma divulga-
ção de associações e pessoas 
no ambiente sócio cultural da 
Cidade de Rebordosa, desti-
nado ao conhecimento de 
uma cidade/país. 

Através de metodologias 

participativas, adequadas à 
idade dos intervenientes, 
abordam-se diversos conteú-
dos associativos e a gastrono-
mia com um prato caracterís-
tico, a bandeira referente à ci-
dade de Rebordosa, bem 
como jogos, músicas e danças 
tradicionais.

Assim sendo nos próximos 

dois dias 23 e 24 de Julho Re-
bordosa vai viver dias de festa 
com um programa bem 
preenchido. Começa no dia 23 
pelas 9:30h Cortejo de Bom-
bos; 10h Ginásio Fitin com 
Aulas X55, 14h Quartel Aber-
to; 15h Desportos Radicais; 
Apresentação Rebord’art; 
17h Parada de Bombos; 

Paulo 
Pinheiro

rebordosa

I Edição do Rebordosa Youth Festival 2016

de Mouriz, a Cerimónia Pro-
tocolar para a cedência da 
Escola EB1 de Soutelo, pela 
Câmara Municipal de Pare-
des à Associação, para a cria-
ção do tão ambicionado Cen-
tro de Dia (Ver notícia em 
separado).

Cerca das 13h00, desen-
rolou-se o almoço comemo-
rativo. Findo o almoço, foi 
atribuída a menção de sócio 
honorário ao associado Joa-
quim de Sousa Moreira e de 
empresa honorária à Partin-
gaz, na pessoa do seu gerente 

José Joaquim Teixeira.
Foram ainda distinguidas 

com menções honrosas, algu-
mas senhoras, que nos últi-
mos anos têm colaborado 
com a Associação na organi-
zação dos mais diversos 
eventos.

21:30h Cortejo Moto Clube e 
Fitin; Atuação do Racho Fol-
clórico dos Marceneiros de 
Rebordosa; 22:15h Festa de 
Verão Ginásio Fitin; 23:30h 
Concerto Joana Nunes e Tiago 
Abreu; 00:00h Concerto 
Dallas e a fechar o dia DJ 
D’Leal.

Dia 24 iniciará pelas 10h 
Fitin com Boot Camp; 11h 
Cortejo Motos Antigas; 16h 

Mega aula de Zumba Fitin; 
17h Atuação Tuna de Rebor-
dosa; 18h Apresentação do 
P l a n t e l  R A C  é p o c a 
2016/2017; 21h Atuação 
Gristo Académico Escola Su-
perior Educação; 21:45h Con-
certo North Foles; 22:30h 
Concerto de Margarida Rodri-
gues e a fechar o segundo dia 
DJ Petter R.

A entrada é Gratuita. 
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Gala Do fC ParaDa
O FC Parada homenageou aqueles que mais se destacaram 
na defesa do seu emblema com mais de 70 anos de história.
A edição da gala do desporto decorreu, na noite de 16 de ju-
lho, numa unidade de Turismo Rural, em Parada de Todeia.
A gala contou com a presença do músico, compositor e can-
tor Tito Paris, aquele que no atual momento é o embaixador 
da música cabo-verdiana.

O Rebordosa Atlético 
Clube (RAC) apresen-
ta-se este sábado aos 

associados para a nova tem-
porada com um novo treina-
dor. Trata-se de Pedro Barro-
so, sucedendo a Calíca, no co-
mando técnico desta equipa 
que milita no Campeonato da 
Divisão de Elite Pro, da Asso-
ciação de Futebol do Porto. 
Pedro Barroso vai ter como 
treinador adjunto André 
Queirós e como treinador de 
g u a r d a  r e d e s  E m a n u e l 
Konde. 

“O facto do Rebordosa ser 
um histórico, de ter condi-

ções fantásticas, de dar-me a 
possibilidade de construir 
um plantel à minha imagem e 
de ter pessoas da minha con-
fiança a trabalhar comigo, fo-
ram fatores que me levaram a 
aceitar o desafio de treinar o 
clube”, explica Pedro Barroso.
Refira-se que o RAC, na últi-
ma época, apostou forte na 
subida ao Nacional, mas viria 
a falhar o objetivo para o 
Aliança de Gandra e Valada-
res. Como os resultados são a 
lógica do futebol, Calíca dei-
xou de ser o treinador da 
equipa rebordosense.  

“O nosso objetivo passa 
por apurar a equipa para a 2ª 
fase do campeonato [a Elite 
vai ter duas séries]. Não po-

demos estar a pensar na subi-
da de divisão se não conse-
guir-mos passar a 1ª fase. 
Queremos dar um passo de 
cada vez. Renovamos com al-
guns atletas que nos dão ga-
rantias e fomos e estamos à 
procura de atletas que pos-
sam ser mais valias. O restan-
te será da formação do clube”, 
explicou Pedro Barroso, ao 
Progresso de Paredes

Refira-se que o novo ho-
mem forte do RAC festejou o 
título de campeão do Cam-
peonato de Portugal pelo 
Freamunde em 2013/2014, 
tendo na mesma época con-
seguido colocar os sub 19 
freamundenses na 1ª Divisão 
Nacional.

Apesar de ser um jovem, 
Pedro Barroso, já treinou vá-
rias equipas do Freamunde, 
desde a  formação até à equi-
pa principal onde coadjuvou 
Carlos Pinto. Depois seguiu 
com o treinador para o Ton-
dela e Chaves. O campeonato 
da Divisão de Elite Pró inicia-
se a 18 de setembro. Já a pri-
meira eliminatória da Taça 
Brali está agendada para 4 de 
Setembro.

usCP
O plantel do União de Pa-

redes regressa aos treinos 
para a nova temporada a 8 
de agosto. A equipa conti-
nuará a ser treinada por Eu-
rico Couto.

futebol. Férias dos futebolistas estão a chegar ao fim. O Rebordosa que mudou de treinador começa amanhã a preparar a nova época. O União de 
Paredes retoma os treinos 15 dias depois.

Pedro Barroso é o sucessor de Calica no RAC

António Orlando | texto

Vila Nova de Famalicão re-
cebeu no passado fim-de-se-
mana a caravana do Campeo-
nato Regional Ralis Norte 
com mais uma edição do Rali 
BVF/V. N. de Famalicão. A 
prova em piso de asfalto con-
tou com a presença de Elias 
Barros Jr. 

O desempenho do piloto/
músico, ou do músico/piloto 
de Rebordosa, como preferi-
rem, foi a todos os níveis notá-
vel. Foi segundo classificado 
da geral, ao volante do Fiesta 
R5, só perdendo para o “con-

sagrado” Vítor Pascoal num 
Porsche 997 Gt3 a 25.5 segs. 
Nesta prova Elias Barros Jr 
fez equipa com o experiente 
Paulo Babo, co-piloto natural 
do Marco de Canaveses.

Com uma lista de partici-
pantes que chegou quase a 
uma centena, o Rali BVF/V. N. 
de Famalicão foi bem disputa-
do e debaixo de temperaturas 
altas que dificultaram ainda 
mais a tarefa de pilotos e má-
quinas. Terminaram o rali um 
total de 61 pilotos, um numero 
elevado, diga-se, fora do co-
mum o que diz bem do entu-
siasmo que a competição des-
perta entre os pilotos.

Elias Barros Jr foi segundo  
no rali de Famalicão
António Orlando | texto
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André Mouta aos co-
mandos de uma mo-
to KTM é o novo líder 

do Campeonato Nacional de 
Enduro, classe Open, após 
ter conquistado o 2º lugar na 
6º prova da temporada reali-
zada no dia 10 de julho, em  
Águeda.  A duas etapas do fi-
nal do campeonato, o piloto 
de Lordelo tem cinco pontos 
de vantagem sobre o segun-
do classificado.

Em Águeda, André Mou-
ta, até fez uma prova bastan-
te atribulada ao ponto de ter 
caído em todas as especiais. 
“A queda na Extreme test foi 
a que me afetou mais fisica-
mente. Mesmo com estes 
percalços não desisti e nas 
voltas seguintes dei o meu 
melhor, registando alguns 
bons tempos até obter o 2° 
lugar final”, explicou o jovem 
ao Progresso de Paredes.

No campeonato, a duas 
provas do final da competi-
ção, André Mouta soma 100 
pontos, nas seis provas já 
realizadas. Na segunda posi-

ção, encontra-se o grande ri-
val, João Viva numa moto 
Beta com 95 pontos. O 3º 
classificado é João Maria 
Hortega em KTM. A distância 
de André Mouta para o 4º 
classificado (Joel Vieira) é já 
de 29 pontos, ou seja, o jo-
vem lordelense já garantiu, 
praticamente um lugar no 
pódio final do Nacional de 
Enduro Classe Open 2016. 
Para que matematicamente 
seja consumado basta-lhe a 
conquista de um ponto nas 
restantes duas provas que 
faltam disputar - Lousã e 
Alcanena. 

Mais difícil, atendendo ao 
histórico da época, será a 
conquista do título. André 
apenas venceu duas das seis 
provas já disputadas ao pas-
so que o rival, João Viva, ven-
ceu as outras quatro. A van-
tagem de André Mouta sobre 
os adversários é, como o pró-
prio tem dito repetidamente 
ao Progresso de Paredes, “a 
regularidade”.  O jovem Mou-
ta é uma espécie de Alan 
Prost das motos que, com a 
sua regularidade, vai amea-
lhando pontos superando 

dessa forma a concorrência 
mais impetuosa.   

 troféu naCional 
De enDuro 2016
verDes 2 
Nesta competição reserva-

da a veteranos, Albano Mouta, 
pai de André Mouta, está a três 
pontos de se sagrar campeão 
do Trofeu Verdes 2. Em Águe-
da, o Mouta “sénior” aos co-
mandos da sua Yamaha obte-
ve o segundo lugar na prova 
que lhe deu mais 17 pontos 
para a conta pessoal. Ao todo 
são já 109 pontos somados 
nesta temporada que garan-
tem ao Mouta “sénior” o 1º lu-
gar no campeonato. Na segun-
da posição surge, Nuno Frei-
tas (KTM) com 108 pontos. 
Quanto à prova de Águeda, a 
sexta prova do Campeonato 
Nacional de Enduro confir-
mou que os aficionados 
continuam em grande nú-
mero. A etapa, realizada 
num percurso que contem-
plou a cidade, o crossódro-
mo e Belazaima do Chão, foi 
participada por 150 pilotos e 
por uma enorme multidão a 
assistir.

Motos tt. André Mouta venceu em Águeda e ascendeu ao 1º lugar do 
campeonato a duas provas do final da competição. Nos veteranos, Albano 
Mouta, pai de André, foi segundo e também lidera o respetivo troféu.

Clã Mouta lidera 
Nacional de Enduro

António Orlando | texto

Decorreu este fim de 
semana no Autódromo 
do Estoril a 3ª prova da 
classe rainha do motoci-
clismo nacional.

O piloto de Baltar, 
Carlos Pereira, esteve 
presente com a sua 
Suzuki GSX-R 1000, e o 
Balanço foi positivo ape-
s a r  d e  a l g u m a s 
adversidades.

No Sábado nas várias 
sessões de treinos livres 
e cronometrados, o pilo-
to do team Macarp foi 
evoluindo sempre os 
seus tempos e conse-
guiu ajustar a sua moto 
às condições excelentes 
do traçado.

Um dos momentos 
altos do dia de sábado 
foi a participação nestas 
sessões do piloto mun-
dialista Miguel Oliveira, 
atualmente correndo 
em Moto2, que teve a 
oportunidade de treinar 
para não perder ritmo, 
nesta curta pausa do 
campeonato.

Segundo Carlos Pe-
reira, foi um privilégio 
partilhar a pista com es-
te gigante do motociclis-
mo mundial!

Na última sessão de 
treinos, o piloto de Bal-
tar sofreu um contra-
tempo, quando o seu 
amortecedor de trás re-
bentou, quase causando 
uma queda.

A solução passou 
por substituir o amor-
tecedor por um origi-
nal  completamente 
standard, que nada tem 
a ver com os prepara-
dos por especialistas 
para segurar a traseira 
destas máquinas com 
m a i s  d e  2 0 0 c v  d e 
potência.

Na sessão de treinos 
de Domingo, sem a moto 
ao seu agrado, Carlos 
Pereira não conseguiu 
melhorar o tempo de 
sábado.

Chegando ao ponto 
alto do dia, a principal 
corrida, Carlos Pereira 
arrancou bem junto com 
o pelotão e embora con-
seguisse encurtar consi-
deravelmente a diferen-
ça de tempos por volta 
para os seus principais 
adversários, o facto de 
não ter uma suspensão 
adequada, aliado ao for-
te vento que se fez sentir, 
que afetou as fortes tra-
vagens deste rápido cir-
cuito, condicionaram as 

suas aspirações a uma 
melhor posição. 

No final conversa-
mos com Carlos Pereira, 
que confessou estar sa-
tisfeito com o honroso 
9º lugar, principalmente 
por ter rodado em bons 
tempos sem ter a moto 
n a s  m e l h o r e s 
condições.

A 4ª ronda do Cam-
peonato Nacional de Su-
perbikes, prossegue 
neste fim de semana, 
dias 23 e 24 de Julho, na 
pista do Circuito Vasco 
Sameiro, em Braga. 

É uma boa oportuni-
dade para os aficiona-
dos pelas duas rodas ve-
rem de perto estas espe-
taculares corridas nas 
suas várias classes, e 
apoiar o Piloto de Baltar 
para um bom resultado, 
já que é neste circuito 
que mais tem treinado e 
se sente mais à vontade.

Também quem obter 
o bilhete de paddock po-
derá observar de perto a 
preparação destas má-
quinas e contemplar o 
Team Macarp, uma das 
equipas com melhor 
i m a g e m  n o  n o s s o 
campeonato! 

Tudo deixa antever 
um bom resultado!

Piloto de Baltar  
“condicionado”  faz   
9º lugar nas Superbikes
Miguel Araújo | texto e foto
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os nossos eMPresários

Não é só bater as por-
tas. Convém, sem-
pre, fechar as por-

tas à chave. Para isso é que 
existe a chave. Muitas vezes 
as pessoas batem a porta e 
julgam que a casa ou o escri-
tório está fechado. Não é 
verdade. Bastam apenas 
uns segundos para que se 
abra uma porta fechada 
com o trinco”. 

O alerta que acabou de 
ler, é uma espécie de conse-
lho de José Paiva, 48 anos, 
proprietário das Chaves do 
Vale do Sousa, negócio ins-
talado há 20 anos, no nº 71 
do Edifício Souto Meão, Loja 
AD, na rua da Igreja Velha, 

Paredes. O Nosso Empresá-
rio, natural de Recarei, co-
meçou como funcionário do 
irmão que foi quem abriu a 
empresa, mas mais tarde, 
José Paiva ficou sozinho 
com o negócio. “Trabalhei 
numa casa de chaves, no 
Porto. Gostei do trabalho. 
Depois comecei a não me 
entender com os outros e 
optei por trabalhar sozi-
nho”, explica. Hoje gere a lo-
ja com ajuda da esposa e da 
filha. 

A insegurança normal-
m e n t e  é  m a i o r  q u a n t o 
maior são os momentos de 
crise  económica ,  como 
aquele que atravessamos. 

Ainda assim o negócio de 
chaveiros, no dizer de José 
Paiva, “não está fácil. Já se 
trabalhou melhor. Há mui-
tos habilidosos por aí. Há 
muita drogaria que vende 
material. Também apare-
cem os que compram o 
material via internet e de-
pois vêm cá para cortar o 
material. Assim tiram-nos 
muito trabalho”, explica. 

O trabalho na eletrónica 
dos automóveis é uma das 
alternativas, mas a atualiza-
ção de maquinaria obriga a 
investimentos avultados, 
queixa-se, José Paiva. 

Não há chaves inviolá-

veis. Há umas mais fáceis e 
outras mais difíceis. Da-
mos conselhos às pessoas 
para a compra de material 
mais difícil de violar, mais 
caro, mas regra geral as 
pessoas só nos dão ouvi-
dos depois de assaltadas. 

Uma outra asneira, no di-
zer de José Paiva, ocorre na 
troca de casa. “As pessoas 
mudam de apartamento, mas 
não trocam as fechaduras. Os 
canhões.  Há sempre chaves 
extraviadas. Passados uns 
tempos falta uma coisa ou ou-
tra e começa-se a duvidar de 
tudo e de todos”, explica. 

Sistema de segurança no 
canhão é mais valia para 
uma maior fidelidade. 

José Paiva garante que dá 
ao cliente todo o esclareci-
mento para que a segurança 
seja o mais fiável possível. 
Nas Chaves do Vale do Sou-
sa são feitas cópias de cha-
ves, comercialização de ca-
deados, mudança de segre-
d o s ,  c o n s e r t o  d e 
fechaduras, abertura de 
veículos, unificação e feitu-
ra de chaves-mestre, geral-
mente usadas em estabele-
cimentos como hotéis e 

empresas em que apenas 
uma chave é capaz de abrir 
todas as portas. 

Há ainda a cópia de cha-
ves de carro, mas para mu-
dar a fechadura das mes-
mas é preciso uma maqui-
n a r i a  d i f e r e n t e  q u e 
geralmente só se encontra 
em lojas específicas para 
automóveis, porém, regra 
geral, as Chaves do Vale do 
Sousa resolvem. De forma 
mais acessível, nos dois 
sentidos do termo.

negócio. Empresa familiar zela pela segurança dos paredenses há vinte anos.  Cópias de chaves, descoberta de segredos de cofres, estão na panóplia 
dos serviços prestados. A atividade é valorizada sobretudo por quem já foi vítima do amigo do alheio.

Chaves do Vale do Sousa, onde começa a segurança 

“
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PubliCiDaDe

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

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

Especialidades em produtos esotéricos

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

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898
www.facebook.com/churrasqueiracentraldasaudade

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO
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Cultura

AGEnDA
Cultural Do ConCelho 
De PareDes  /  jul

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

até 22 julho
De segunda a sexta-feira em 
horário de expediente | Átrio 
da Cooperativa de Eletrificação 
A LORD | Exposição de Pintura 
de Miguel Freitas
E A EXPOSIÇÃO DA ESCOLA 
DO ESTADO NOVO?

26 julho
15h | Dia Mundial dos Avós

esCritor Do MÊs 
Biblioteca A LORD | Vitorino 
Nemésio 

o leituras suGere… 
O rapaz Milionário de David 
Walliams

ateliÊs nas férias 
De verão
até 29 julho 
13.30 horas – 17.30 horas | Ar-
tes Manuais Culinária

PareDes (CiDaDe)
21 julho 
21.30h | Casa da Cultura de Pa-
redes | Apresentação do livro 
“Futebol a Sério” de Carlos Da-
niel | Rui Orlando faz a apre-
sentação da obra

26 julho 
15h | Loja Interativa de Turis-
mo de Paredes | Linhas e Cores 

28 julho 
15h| Loja Interativa de Turis-
mo de Paredes | A Igreja de 
Louredo, Conhece o 
Património

30 julho
11 h | Biblioteca Municipal |  
Música para bebés | Trupe 
“Sons em Cena” | 

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

“A Escola do Estado Novo” 
em exposição n´A Lord

Está patente no átrio 
da Cooperativa de 
Electrificação A LORD 

uma que reproduz escola do 
“Estado Novo”, que predomi-
nou entre os anos 30 e mea-
dos dos anos 70 do século 
passado sob orientação do 
regime de Salazar. 
As carteiras eram de madei-
ra pegadas com os bancos 
pegados, para não permitir 
qualquer tipo de interação 
entre os alunos que se senta-
vam em cadeiras diferentes.
Todas as salas de aula ti-
nham obrigatoriamente na 
parede três símbolos alinha-
dos: uma fotografia de Sala-
zar, outra do Presidente Car-
mona (símbolos de afirma-
ç ã o  a u t o r i t á r i a  e 
nacionalista) e um crucifixo 

(o ensino era revestido de 
uma orientação cristã, ao 
abrigo de uma Concordata 
entre o Estado e a Igreja). Es-
ta exposição que é uma boa 
base para a reflexão entre o 
que é a escola no presente e o 
que foi a escola no passado, 
pode ser visitada das 9h às 
12h30 e das 13h30 às 17h.  

ColÓnia De férias
A praia da Apúlia, em Espo-
sende acolheu a Colónia de 
Férias da Fundação A Lord. 
Cerca de meia centena de 
crianças de famílias mais des-
favorecidas passaram quatro 
dias juntos à beira mar, no qua 
alguns foi a primeira vez que 
viram ao vivo o mar.  A Colonia 
de Férias realizou-se entre 4 e 
8 de julho.

reflexão. Uma mostra da “escola do antigamente” é o mais recente apelo para uma visita a Lordelo. Colónia de Ferias 
da Fundação este ano foi a banhos na praia da Apúlia.

Carlos Daniel lançou,  em Paredes, “Futebol a sério” 

‘Futebol a Sério’ o livro de 
Carlos Daniel, jornalista 
natural de Paredes, foi on-
tem quinta-feira, apresen-
tado na Casa da Cultura de 
Paredes. 
A cerimónia que foi coorde-
nada por outro jornalista 

do concelho, Rui Orlando, 
decorreu já após o fecho 
desta edição do Progresso 
de Paredes. 
Carlos Daniel que já foi sub-
diretor do jornal Progresso 
de Paredes, em ‘Futebol a 
Sério’ passa ao papel todo o 
seu conhecimento que foi 
absorvendo na investiga-
ção sobre o fenómeno fute-

bolístico que é uma paixão 
do jornalista da RTP. 
As táticas, as equipas, a 
transformação do jogo, os 
treinadores, os jogadores, 
são o corpo do livro já a ven-
da nas livrarias com prefácio 
do selecionador nacional 
Fernando Santos. Como diz 
Carlos Daniel, “Futebol a sé-
rio”, “não fala de depósitos 

em contas bancárias de árbi-
tros. Não fala de vouchers. 
Mas sim de Peyroteo e Mara-
dona, Van Basten  e Platini, 
Fernando Gomes e Chalana, 
Cristiano Ronaldo e Vítor 
Baía. Olho para este livro co-
mo mais um trabalho que fiz 
com paixão e gozo que tenho 
num noticiário ou no comen-
tário na televisão”.

António Orlando | texto

PUB
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oPinião/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 CUNHARUI CUNHA

PUB

Sou muitas vezes con-
frontado com a per-
gunta se só há apoios 

a fundo perdido para empre-
sas e se não há apoios para 
pessoas particulares.
A resposta que dou é muito 
simples. Os apoios a fundo per-
dido, normalmente associados 
a fundos comunitários, são 
apoios a investimentos. Ora 
quem normalmente faz inves-
timentos são as empresas ou 

Por
alexanDre 
alMeiDa
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexanDre 

Revisor 
Oficial de Contas

Apoios a fundo perdido para particulares
empresários em nome indivi-
dual. E mesmo aqui, é necessá-
rio que sejam empresas que 
tenham ou queiram apostar 
nas exportações, pois caso 
contrário, não conseguem ter 
acesso a apoios comunitários, 
mesmo que façam investimen-
tos. A exceção a esta regra são 
os comerciantes, que traba-
lhando para o publico nacional 
também têm de vez em quan-
do programas de apoio à mo-
dernização dos seus espaços 
comerciais, como é o caso do 
Comercio Investe.
Mas também existem apoios a 
fundo perdido para particula-
res, claro está, se estes fizerem 
investimentos. Sem investi-
mentos é que nunca haverá 
apoios.

Assim sendo, queria abordar 
aqui um apoio a fundo perdi-
do para particulares que tem 
por nome Fundo de Eficiência 
Energética- FEE, que tem co-
mo objetivo otimizar as condi-
ções de uso e consumo de 
energia por particulares e 
também algumas empresas 
do setor dos serviços, como 
veremos de seguida.
Assim, como poderá um parti-
cular ser apoiado para ser 
mais eficiente em termos de 
consumo energético?
Um particular pode ter um 
apoio máximo aos investi-
mentos que realize até um 
máximo de 7.500,00 Euros, 
repartido pelas seguintes for-
mas. Se um particular forrar a 
sua casa a “capoto” poderá re-

ceber 50% a fundo perdido do 
valor investido, até um máxi-
mo de 3.000,00 Euros. Se 
substituir o seu telhado e o 
isolar poderá também rece-
ber 50% do valor investido 
até um máximo de 1.500,00 
Euros. Mas os apoios não fi-
cam por aqui. Se substituir as 
janelas por janelas mais efi-
cientes, com vidros duplos, 
receberá também 60% do va-
lor investido até um total de 
1.500,00 Euros. Se investir 
num sistema solar térmico-A-
QS, poderá receber 60% a fun-
do perdido até um máximo de 
3.000,00 Euros.
De referir que estes apoios pa-
ra a realização de obras que 
aumentam a eficiência ener-
gética, poderão também ser 

aproveitados por empresas 
de serviços que tenham um 
CAE (Código de Atividade 
Económica ) de 35 a 99, com 
exceção da CAE 84. Assim, por 
exemplo, um escritório de se-
guros, uma clinica, um restau-
rante, etc., que faça as mesmas 
obras para se tornar mais efi-
ciente energeticamente, tam-
bém poderá receber 35% do 
valor investido, com os mes-
mos limites anteriormente 
abordados. Para além das ru-
bricas atrás referidas, as em-
presas de serviços poderão 
também receber 35% a fundo 
perdido do valor investido em 
lâmpadas led de baixo consu-
m o ,  c o m  u m  l i m i t e  d e 
4.000,00 Euros.
Como podem ver também os 

particulares podem ter acesso 
a fundos perdidos, desde que 
façam investimentos. Neste 
caso, investimentos de cons-
trução civil, que o setor bem 
precisa.

“…apoio a fun-
do perdido pa-
ra particulares 

que tem por 
nome fundo 
de eficiência 

Energética- 
fee, que tem 

como objetivo 
otimizar as 

condições de 
uso e consumo 
de energia por 

particula-
res…”.

Volta a Portugal em bicicleta 
dá ao pedal na região

A Volta Portugal em Bi-
cicleta deste ano chega ao 
concelho de Paredes vinda 
de Sobrado onde está ins-
talada uma meta volante. 

Contrariamente ao no-
ticiado pela última edição 
do Progresso de Paredes, o 
pelotão irá na 1ª etapa, no 
dia 28 de julho, próxima 
quinta-feira, pedalar em 
território do concelho de 
Paredes. O lamentável erro, 
pelo qual pedimos descul-
pa, teve por base o site ofi-
cial da Volta. 

Aquando da pesquisa 
da informação para a reali-
zação da noticia, o site indi-
cava conter informação re-
lativa às etapas da 78ª edi-
ção da Volta, mas afinal os 
conteúdos ainda eram rela-
tivos à 77ª edição. E nesses 
constatava-se que a volta 
iria passar ao largo da re-

gião.  Desse modo fomos 
induzidos e induzimos em 
e r ro  o  a m i g o  l e i to r /
assinante. 

Assim e para que cons-
te, na próxima quinta-feira 
os ciclistas entram no nos-
so território, vindos de So-
brado, seguem em direção 
a Lordelo, pela EN209 cru-
zam a estátua de Ribeiro da 
Silva, cerca das 15.03 ho-
ras, e prosseguem a peda-
lada em direção a Agrela 

(Santo Tirso).  A meta, des-
ta que será a 1ª etapa em li-
nha da Volta a Portugal 
2016, está instalada em 
Braga, concluindo-se assim 
os 167,4 km da ligação 
Ovar(Furadouro)-Braga. 
Depois os ciclistas, pedala-
rão por outras paragens do 
país. O mais perto que an-
darão de Paredes será, no 
dia 31 de julho, na subida 
ao Alto da Srª da Graça, em 
Mondim de Basto.

António Orlando | texto
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neCroloGia

FALECEU

Maria Da ConCeição 
barbosa PaCheCo 
Faleceu no dia 17 de julho de 2016 com 82, natural de 

Lordelo, Paredes e residente em Sobrosa, Paredes. Era casada com 
Joaquim Fernandes dos Santos.

aGraDeCiMento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada 
no dia 23 de Julho 2016, pelas 21:00 horas, na Igreja Paroquial 
de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem neste ato religioso.

a faMília
Agência Funerária Xavier Neto, Lda.

Sobrosa-Paredes. Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999
 
SOBROSA

MISSA

MarGariDa aliCe 
Pereira De sousa
PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO

aGraDeCiMento
No próximo dia 29 Julho faz 9 anos que a sua ente querida nos 
deixou com muita tristeza, mas que recordamos continuadamente, 
motivo pelo qual, nesse dia, o marido, filhos, genro e netas mandam 
celebrar uma missa de sufrágio a ter lugar na Igreja Matriz de 
Paredes pelas 8 horas.
A quem se dignar comparecer a esta eucaristia os familiares reco-
nhecidamente agradecem:

Alberto Pinto e Sousa .........................................marido
Anabela Pereira e Sousa  Patzak ........................ filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa...................... filho     
Thomas Patzak ......................................................... genro
Alice Margot de Sousa Patzak ............................. neta
Clara  Marie de Sousa Patzak ............................... neta

FALECEU

vitorino Moreira Pinto
Faleceu no dia 14 de Julho, com 74 anos. Era natural de 
Vandoma-Paredes e residente na Rua Santa Eulália nº 
48, Vandoma, Paredes. Era casado com Maria Fernanda 

da Rocha Nunes.

aGraDeCiMento
Sua esposa, filhos, netos e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente 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 7º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a faMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
VANDOMA

FALECEU

joaquiM Moreira
De sousa
Faleceu no dia 6 de Julho, com 81 anos. Era natural 

de Louredo-Paredes e residente na Rua da Plaina nº 64, Louredo, 
Paredes. Era viúvo de Maria Sofia Moreira Leal.

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

a faMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LOUREDO

FALECEU

joaquiM fernanDo 
ferreira Pinto
Faleceu no dia 6 de Julho, com 60 anos. Era natural de 

Vandoma-Paredes e residente na Rua da Aldeia nº 55, Vandoma, 
Paredes. Era solteiro.

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

a faMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes 
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
VANDOMA

FALECEU

joana Monteiro 
Meireles
Faleceu no dia 16 de Julho, com 85 anos. Era natural de 

Rebordosa-Paredes e residente na Rua de Cambelas nº 184, Lorde-
lo, Paredes. Era viúva de Vitorino Moreira da Costa.

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

a faMília
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco

Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LORDELO

FALECEU

DoMinGos josé joaquiM
Faleceu no dia 8 Julho, com 83 anos. Natural de Leça 
do Balio, Matosinhos e residente na Av. Francisco Sá 
Carneiro, Paredes. Era casado com Aida Magalhães 

da Silva.

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

a faMília
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

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

 
PAREDES

FALECEU

antÓnio Gonçalves 
teixeira
Faleceu no dia 13 Julho, com 92 anos. Natural de Var-

zea, Felgueiras e residente na Rua  Monte da Povoa nº 118, Paredes. 
Era casado com Maria de Sales Ferreira Teixeira.

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

a faMília
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

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

 
PAREDES

FALECEU

antÓnio josé PaCheCo 
De alMeiDa
Faleceu no dia 3 de Julho, com 56 anos. Era natural de 

Duas Igrejas, Paredes e residente em Bruxelas, Bélgica.

aGraDeCiMento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de mês, será celebrada 
segunda-feira, dia 6 de Agosto, pelas 19 horas na igreja Paroquial 
de Duas Igrejas, Paredes.
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

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

LORDELO – PAREDES . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
 
BRUXELAS

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

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

PARTICIPAÇÃO DA MISSA 
DO 1º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

luis botelho 
ribeiro

aGraDeCiMento
Ocorre no próximo dia 1 de Agosto, 1º aniversário da 
prematura partida do seu entre querido, que ainda com 
muita dor e saudade os seus familiares recordam.
Em seu sufrágio vai ser celebrada missa na Igreja Matriz 
de Paredes, no dia 6 de Agosto pelas 19 horas.
A quem se dignar comparecer a esta Eucaristia os fami-
liares reconhecidamente agradecem.

Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

MoraDia t4 CoM PisCina
Localizada em Vilela, Paredes. Inserida num lote de 
2950m, com 540m de área privativa. Constituída por 
cave, rés-do-chão e primeiro piso. Sala com 150m, 4 
quartos, 4 wc, cozinha mobilada e equipada, ginásio, 
zona de convívio, piscina e churrasqueira.

Contacto: 933 200 900
ID: 1240111003-100

Jovial Método – Med. Imobiliária Lda. – AMI 10558

MoraDia t3 
eM ParaDa De toDeia, PareDes

a 2 Min. Da a4

Inserida num lote de 1790m. Cave cm garagem, cozinha 
regional, wc e arrumos. Rés-do-chão com sala ampla, co-
zinha mobilada e equipada, 3 quartos e 2 wc.

Contacto: 933 200 900
ID: 1240111003-100

Jovial Método – Med. Imobiliária Lda. – AMI 10558

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
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