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Abre Brevemente

igreja de Paredes
paga indemnização
aos pais 
do Paulinho

Sentença. Pároco quebra o silêncio sobre este caso. A 
Paróquia de Castelões de Cepeda já começou a pagar à fa-
mília enlutada e promete cumprir escrupulosamente a 
decisão judicial. Tribunal da Relação reduziu de155 mil 
euros para 145 mil euros o valor da indemnização. PÁG.9

JuNta Médica recusa 
reForMa a oPerÁria FabriL 
coM doeNça crÓNica PÁG.3
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o Excelso convocou todos os clubes, associações, grupos de amigos e ini-
migos de bairro, organizações de Bem-e-de-Mal-Feitores para lhes co-
municar que em mais uma magnifica realização do seu Pontificado 

trouxe para Wallsburgo/Paredes a sede Mundial da F.M.B.P.- FEDERAÇÃO MUN-
DIAL DE BATE PALMAS.

E proclamou: Quero que sejais Campeões Universais deste desporto: Os ven-
cedores, ou seja, quem bater mais palmas, leva mais subsídios. Quem não souber 
bater palmas, não leva nada! – Sentenciou.

A multidão extasiada, claro está, aplaudiu!
Para terminar a apoteótica sessão, o Excelso quis que se tocasse o mega-hit 

dos Clap your hands and say yeah, “Excelss Said Dance”, mas o assessor Gomes 
Luciferiano disse-lhe que a Cambra, de discos, só tinha o dos Deolinda, “a proble-
mática colocação do mastro” em que se tinha esgotado o orçamento a comprar 
todos os exemplares disponíveis quer no mercado livre quer no mercado das 
cassetes piratas, para impedir que a música se espalhasse e ridicularizasse o 
coiso do mastro.

Ouçamos também e aclamemos no final a ver se também pinga algum para o 
indiscreto que anda algo destreinado nesse desporto do aplaudir sem motivo.

 
A problemática colocação do mastro
Para efeitos de enfeitar a avenida
Com balões dependurados, papelinhos coloridos
Trouxe um insólito sarilho à autarquia
É que esta edilidade
Agiu em conformidade
Com o gosto colossal de dois ou três
E anunciou com muito orgulho
Muita pompa e barulho
Que o maior mastro do mundo é Português

O fascínio é humano
E o que é grande em tamanho
Glorifica sempre muito quem o fez

Sede mundial da F.M.B.P.
será em Paredes!

advertêNcia: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários ape-
nas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. 
O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

A poucos minutos de se 
iniciar o mais esperado 
jogo, até agora, de Por-

tugal no Camponato da Europa 
de Futebol de 2016 que se dis-
puta em França, eu escrevo es-
tas linhas (o jornal fecha a edi-
ção na 4ª feira e tal como 90% 
dos Portugueses hoje encerro o 
expediente às 17 horas).

Estou Cheio de Esperança. Co-
mo cheios de Esperança estão mu-
tos outros Povos Europeus.

Este formato do cameponato 
em que alguns tereciros lugares se 
apuram tem este condão: De fo-
mentar a Esperança de muitos. O 
que é Bom.

É certo que alguns vão desespe-
rar, esperemos não estar entre 
esses.

Brincando tenho dito: Espero 
que Portugal seja campeão Euro-
peu só com empates. 

É que se empatarmos agora 
conseguimos passar em terceiro e 
depois em cada jogo, mesmo em-
patando, só teriamos que vencer 
na lotaria dos penalties. Espero eu.

É bom dizer isto em jeito de 

prognóstico, porque se acertar se-
rei um génio, se falhar sempre po-
derei dizer que era apenas um 
palpite.

Esperança, ou falta dela, na Eu-
ropa, é também o que está em cau-
sa no Brexit que em breve se apro-
xima e se decidirá esta semana.

Mas se certeza tenho é que será 
muito menos falada a Saída do Rei-
no Unido da União Europeia (Que 
seja o que Deus quiser!), do que a 
saída da Seleção do campeonato 
Europeu, se for eliminada hoje 
(Que Deus não queira tal!).

É tudo uma questão de impor-
tância real e de consequências 
práticas para a nossa vida quotidi-
na. A primeira enorme, a segunda, 
digamos a verdade, irrelevante. 

É por isso cheio de Fé, de Con-
fiança e de Esperança que vou da-
qui de onde estou para o Parque 
José Guilherme para no Ecran Gi-
gante ver os nossos gigantes arros-
tar com o Húngaro Adamastor, 
com a certeza de que quando vier 
de lá, satisfeito ou insatifeito, será 
isso, e por muito tempo, que me 
ocupará o espírito.

Lá muito atrás destes pensa-
mentos, num lugar recôndito, fi-
cará uma esquecida memória de 
que o governo Portugês pouco 
tempo antes do jogo, nesta mes-
ma tarde, divulgou a sua posiçao 
sobre a recapitalização da Caixa 
Geral de Depósitos e que influen-
ciará gerações e gerações de 
Portugueses.

O que é que o Governo disse? 
Sei lá!!!

 Acham que a meia hora do jo-
go eu tenho cabeça para pensar 
nisso?

Por
vasco
ribeiro
Diretor

vasco
ribeiro

EDITORIAL

A Europa 
e a Esperança
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As varizes são o 
termo mais uti-
lizado quando 

falamos de doença venosa 
crónica (DVC). 

Nesta doença, pela in-
competência das válvulas 
das veias dos membros 
inferiores, o sangue tem 
mais dificuldade em ser 
transportado até ao cora-
ção, acumulando-se nas 
pernas e desencadeando 
inflamação venosa.

Atinge cerca de 35% 
da população adulta, afe-
tando mais mulheres que 
homens (60%♀, 40%♀).

As principais causas da 
DVC são a idade avançada, 
o género feminino, a gra-
videz, a predisposição fa-
miliar e a obesidade. 

Outras possíveis cau-
sas são o sedentarismo, 
tabagismo, dieta obsti-
pante, períodos prolon-
gados na posição de pé 
ou sentado, locais quen-
tes e uso de roupas aper-
tadas ou sapatos com ta-
cão demasiado alto ou 
raso.

Os principais sintomas 
são a dor nas pernas, sen-
sação de pernas cansadas, 
pesadas ou dormentes, 
comichão, pés e tornoze-
los inchados assim como 
cãibras noturnas. Existe 
tendência a agravar ao 
longo do dia e nas esta-
ções de maior calor. 

A doença tem várias 
fases. No início tipicamen-
te não existe qualquer al-
teração, mas os sintomas 
acima referidos estão 
presentes.

Posteriormente po-
dem surgir “derrames”, 
“inchaço” e mais tarde as 
varizes propriamente 
ditas.

Em fases mais graves 
pode surgir a coloração da 
pele mais escura e úlceras, 
favorecendo o apareci-
mento de infeções da 
pele. 

Podem ainda estar as-
sociadas a complicações 
potencialmente graves 
como tromboflebites ou 
hemorragia por rutura de 
uma variz. 

O tratamento conser-
vador visa a adoção de 
medidas gerais (ver 8 di-
cas úteis), uso de fárma-
cos que ajudam a circula-
ção venosa e de meias 
elásticas. Existem tam-
bém alguns tipos de inter-
venções cirúrgicas, que 
devem ser decididas caso 
a caso. 

8 dicas úteis: 
•Exercitar as pernas: 

evite passar muito tempo 
com as pernas cruzadas, 
fazendo pequenas cami-
nhadas ao longo do dia, 
movimentos circulares 
com os pés e colocando-se 
em bicos de pés. O mesmo 
se aplica a viagens prolon-
gadas de carro, avião ou 
de comboio.

• Escolha o desporto 
mais aconselhado: ginás-
tica, ciclismo, dança, nata-
ção ou golfe, que melho-
ram a circulação venosa. 
São desaconselhados des-
portos que obrigam a mo-
vimentos bruscos como o 
ténis e basquetebol, por 
exemplo. 

• Evite lugares quen-
tes: exposição ao calor do 
sol, depilação com cera 
quente, banhos quentes e 
sauna.

• Aconselha-se banhos 
de água fria nas pernas e 
caminhar à beira-mar.

• Não use calças de 
ganga muito justas, cintas, 
meias que sejam muito 
apertadas na zona do tor-
n o z e l o  o u  b o t a s 
apertadas.

• Use sapatos com ta-
cão de 3 a 4 cm de altura.

• Hidrate a pele e mas-
saje as pernas, de baixo 
para cima. 

• Controle o peso e evi-
te a obesidade, tabaco e 
bebidas alcoólicas. 

Quanto mais depressa 
atuar, melhor, pois os sinto-
mas de hoje podem ser as 
complicações de amanhã. 
Esteja atento ao seu corpo e 
fale com o seu Médico de 
Família se tiver dúvidas.

Por
Lisete 
aires 
siLva

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

Varizes: o que as suas 
pernas lhe dizem?

   oPiNiÃo cLÍNica  

Rosa Maria Ferreira Soa-
res, 40 anos, operária 
fabril, em Bitarães, Pa-

redes, terá apresentado uma 
ação no Tribunal Administrati-
vo do Porto visando o Instituto 
da Segurança Social pela recusa 
de uma junta médica lhe ter ne-
gado a passagem à condição de 
pensionista por invalidez. A 
mulher, residente em Lousada, 
é doente crónica de artrite reu-
matoide. A operária pretende 
uma nova consulta onde possa 
provar que está incapacitada 
para trabalhar. 

A doença de Rosa Soares foi-
lhe diagnosticada em 2012 com 
o agravamento nas mãos, nos 
punhos e nos braços. “Isto inca-
pacita-me para a realização das 
tarefas laborais e domésticas”, 
garante a mulher. 

A doença de Rosa Soares, 
atestada por diagnóstico do 
serviço de reumatologia do 
Hospital de S. João, em 10 de no-
vembro de 2015 para a junta 
médica para fins de reforma 
por invalidez não terá sido leva-
da em consideração pelos clíni-
cos, no caso, um médico espe-
cialista em medicina de traba-
lho e outro de clínica geral. 

 “No inicio do ano de 2012 
paralisei os braços e as mãos, 
dei entrada no Hospital de S. 
João, tomei cortisona melhorei 
e após um mês voltei a traba-
lhar. Começaram as dores nova-
mente, cada vez mais doloro-
sas, tornei a ficar de baixa médi-
ca, deixei de trabalhar em 5 de 
fevereiro de 2013, porque as 
dores eram angustiantes e insu-
portáveis. Não conseguia pro-
duzir, entrei em depressão”, 
conta.

Após um ano de baixa médi-
ca, foi chamada várias vezes à 
junta médica onde lhe terá sido 
dito que “a doença crónica não 
tem cura e como tal tinha de 
meter a reforma”.  Porém, Rosa 
Soares, não queria acreditar na 
má sorte e recusou. “Estava na 
véspera de fazer uma ressonân-
cia magnética à cervical”, justifi-
ca. Porém, as esperanças de 
Rosa Soares em melhorar o seu 
quadro clinico caíram por terra 
quando foi informada que não 
era operável, que não havia so-
lução. “Como não tinha pedido 
a reforma” a 17 de julho de 
2014, a junta cortou-lhe a baixa 
médica. “Disseram-me: ́ doen-
ça crónica não tem cura, tivesse 
metido para reforma, agora de-
senrasque-se ,́ cita Rosa Soares, 
em tom de denúncia. “Foi desu-
mana a forma como me fala-
ram”, acrescenta, sentindo-se 
“mal tratada”. 

De lá para cá, a mulher fre-

quenta a Unidade da Dor cróni-
ca do Hospital de S. João, faz 
acupuntura, fisioterapia e hi-
droterapia, mas não apresenta 
quaisquer melhorias.  Sem re-
ceber quaisquer rendimentos, 
Rosa Soares, mãe de duas filhas 
gémeas de 15 anos, vive em fa-
mília com o salário mínimo au-
ferido pelo marido. A autarquia 
de Lousada, de onde é natural, 
tem-na ajudado na medicação e 
no fornecimento de alguns ali-
mentos. “Meti os papéis para a 
reforma duas vezes, e sempre 
me foi negada. Não entendo, 
pois se foram eles próprios que 
me mandaram meter. Estou há 
três anos de baixa médica, mas 
sem receber, e agora o que faço? 
Não posso trabalhar, vou viver 
de quê” questiona, com os olhos 
banhados em lágrimas.

Até ao fecho desta edição 
não foi possível colher uma 
posição do Instituto da Segu-
rança Social. 

Junta médica recusa reforma  
de invalidez a operária fabril 
em Bitarães, Paredes

António Orlando | texto

Medicina no trabalho. Inicialmente a junta médica aconselhou a trabalhadora a pedir a refor-
ma por invalidez. Ela recusou por acreditar que a sua recuperação era possível. Quando perce-
beu que clinicamente “nada havia a fazer”, pediu a reforma, mas a junta médica negou-lha.

Doença atrofiante  
e dolorosa
Segundo o relatório do 
S. João, Rosa Soares so-
fre de artrite reumatoi-
de com envolvimento 
poliarticular, associado 
gonartrose sintomática, 
tendinopatia calcifican-
te do ombro direito, pa-
tologia degenerativa e 
discal lombar. Associa-
damente apresenta um 
quadro de fibromialgia 
pelo que não tem condi-
ções adequadas para 
exercer a atividade pro-
fissional de modo ade-
quado e produtivo, pode 
ler-se no relatório clini-
co de 10 de novembro 
de 2015. Exames de TAC 
revelaram, também, a 
existência de anomalia 
congénita da coluna cer-
vical alta e da coluna 
lombar, bem como alte-
rações degenerativas da 
coluna lombar.



4 Sexta-feira 24 de Junho de  2016  oprogressodeParedes

sociedade

A partir de 1 de Julho a 
taxa de IVA na restau-
ração vai mudar mas a 

sua aplicação está longe de ser 
simples. As novas regras do 
IVA na restauração vão condu-
zir a uma multiplicidade de 
taxas, em especial nos casos 
de ‘take-away’ e entregas ao 
domicílio. 

“Nós neste momento esta-
mos a ter ações de formação, 
no sentido de personalizar-
mos a lei, para depois a colo-
car e prática,” explicou ao Pro-
gresso de Paredes, Rui Morei-
ra, empresário na cidade de 
Paredes. 

Além de distinguir o tipo 
de produtos que vão ser con-
sumidos, à luz da mudança da 
lei, será necessário saber, tam-
bém, onde vão ser consumi-
dos e como foram confeciona-
dos: dentro ou fora do estabe-
lecimento, produtos sólidos 
ou líquidos, feitos no momen-

to ou embalados são tudo 
questões que vão influenciar a 
taxa de IVA a cobrar aos 
clientes.

A situação mais clara, que 

decorre diretamente do Orça-
mento do Estado para 2016 
(OE/2016), coloca-se nos ca-
sos em que os produtos são 
consumidos no estabeleci-

mento ou através de um servi-
ço de ‘catering’. Neste caso, 
aplicam-se 13% à comida e a 
bebidas como água lisa e pro-
dutos de cafetaria, e a taxa de 

23% a tudo o resto.  Contudo, 
quando o consumidor com-
prar os mesmos produtos ao 
balcão para levar consigo (o 
chamado ‘take away’) ou eles 

forem entregues ao domicílio, 
tudo se complica. 

O Fisco considera que, nes-
tes casos, o conceito de “refei-
ção” apenas se aplica a ali-
mentos sólidos, confeciona-
dos no momento e prontos 
para consumo imediato - e só 
a estes se aplicará a taxa de 
13%. Tudo quanto seja bebida 
ou sólidos embalados como 
por exemplo os iogurtes estão 
fora e pagam IVA à taxa que 
lhes corresponder enquanto 
venda de bens. E isto varia.

Os empresários estão ex-
pectantes, para que a medida 
seja uma mais-valia na presta-
ção de serviços tornado o 
mercado mais apelativo. 
“Sempre que há mudança é 
susceptível que exista alguma 
confusão. Eu gostava sobretu-
do era que o sistema tribuário 
no país funcionasse, coisa que 
não vejo. O futuro o dirá se es-
ta é boa ou má a mudança. Pa-
ra já o setor está expetante”, 
considera Rui Moreira, dono 
de um take away em Paredes. 

António Orlando | texto

impostos. O sumo natural, o refrigerante, a garrafa de vinho, a água e o iogurte vão passar a pagar taxas de IVA diferentes consoante o consumo seja 
efetuado no estabelecimento ou para levar. Empresários enfrentam mais trabalho mas também há oportunidades de pagar menos imposto.

IVA na restauração muda a 1 de julho 
e promete confusão 

São serviços de restaura-
ção e catering os que consis-
tam no fornecimento de co-
mida e bebida, preparadas ou 
não, que sejam acompanha-
das de serviços de apoio sufi-
cientes para permitir o con-
sumo imediato das mesmas. 

Nestes casos, aplica-se a 
taxa intermédia de 13% aos 
serviços de alimentação e be-
bidas, com exceção das bebi-
das alcoólicas, refrigerantes, 

sumos, néctares e águas ga-
seificadas, que pagam 23%. 
Estas taxas aplicam-se aos 
bens para consumo nas insta-
lações do prestador do servi-
ço (caso da restauração) ou 
para consumo no local onde o 
s e r v i ç o  é  p r e s t a d o 
(catering).

São refeições prontas a 
consumir, no regime de pron-
to-a-comer e levar ou com 
entrega ao domicílio os pra-

tos ou alimentos acabados de 
preparar, prontos para con-
sumo imediato, com ou sem 
entrega ao domicílio. 

Estas entregas são consi-
deradas transmissões de 
bens (e não prestações de 
serviços) porque, ao levarem 
a comida e bebida consigo, os 
consumidores não estão a be-
neficiar do conjunto alargado 
de serviços que o restaurante 
proporciona. 

Apesar disso, o Orçamen-
to do Estado para 2016 tam-
bém os equipara e determina 
que paguem taxa de 13%. 
Contudo, a definição apenas 
admite “pratos ou alimentos 

acabados de preparar”, pelo 
que se excluem daqui as bebi-
das e a comida que não foi 
acabada de preparar, como é 
o caso dos iogurtes. Assim 
sendo, quando estes bens se-
jam vendidos em conjunto ou 
separado, para consumo fora 
do local ou entrega ao domi-
cílio, aplica-se a taxa que lhes 
é devida. Por exemplo, os su-
mos, néctares, pão e iogurtes 
pagam 6%; as águas minerais 
e vinhos pagam 13%. 

Considera-se serviço de 
restauração, estando abrangi-
do pela taxa intermédia de 
13%, com exceção das bebidas 
alcoólicas expressamente ex-
cluídas. No caso de haver um 
preço global único, é preciso 
imputar a cada serviço o valor 
que lhe corresponde e separar 
o IVA. Caso não seja feito, apli-
ca-se a taxa mais alta a tudo. 

Hotéis e estabelecimen-
tos de dormidas que sepa-

rem os serviços de restaura-
ção em separado, pagam ta-
xas separadas de 6% e 13%, 
respetivamente por cada 
uma. Quando os dois servi-
ços forem vendidos em pa-
cote, a divisão faz-se como se 
segue: 

- no caso de o alojamento 
ter pequeno almoço incluído, 
aplica-se 6% de IVA

- caso o serviço seja de 
pensão completa, 50% do 
preço paga 13% e a outra me-
tade 6%. 

- em regime de meia pen-
são, 75% do preço é faturado 
com IVA a 6% e os restantes 
25% a 13%.

1. consumo no 
estabelecimento e 
serviços de catering

2. ‘Take away’ e
 entrega ao domicílio 

3. Menus e ‘buffets’

4. Alojamento 
com pequeno-
-almoço incluído 

Como articular o IVA com os diferentes bens e serviços
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Vinte e cinco anos de-
corridos sobre a ele-
vação de Paredes à 

categoria de cidade, o atual 
presidente de Câmara consi-
derou que Paredes é uma ci-
dade líder no comércio tradi-
cional, na cultura, no am-
biente, no desporto e na 
educação, “fruto de 42 anos 
de trabalho”. O autarca que 
discursava solenemente nos 
25 anos de Paredes cidade 
realçou, a presença dos seus 
antecessores sala, Francisco 
Ribeiro da Mota, Jorge Ma-
lheiro e Granja da Fonseca 
“como o símbolo da unidade 
do território” das sete fre-
guesias que hoje são a cidade 
de Paredes. 

Jorge Malheiro, que em 
1991 era o presidente de câ-
mara, e que se sentou na pla-
teia e não na mesa protoco-
lar, delegou esse papel para o 
seu ex vice-presidente da 
Câmara, José António Couto.

“A elevação de Paredes a 
cidade não foi um mero im-
perativo territorial nem foi 
um favor da Assembleia da 
República, foi, naturalmente, 

mérito dos autarcas que cá 
estavam”,  referiu Celso 
Ferreira.

O processo de elevação 
demorou três anos a ser acei-
te. “Nesses três anos muita 
água corresse por baixo da 
ponte, muita dela até parecia 
que fazia remoinho”, disse 
Couto, aludindo às dificulda-
des. Um encontro furtuito, 
num café do Porto, com o en-
tão deputado do PSD, Luís 
Filipe Meneses, terá desblo-
queado o processo. Na oca-

sião Meneses terá dito que a 
candidatura não tinha segui-
do avante “por faltar um 
documento”. 

No dia a seguir, o docu-
mento em falta, que o ex-au-
tarca não explicou qual, se-
guiu para Lisboa e duas se-
manas  depois ,  os  dois , 
Malheiro e Couto, estavam na 
Assembleia da República pa-
ra assistir à votação da eleva-
ção de Paredes a Cidade. “O 
Jorge Malheiro estava muito 
cético e nem quis estar a as-
sistir. No fim, demos um 
grande abraço e agradece-
mos a todos aqueles que nos 
ajudaram”, recordou o ex-vi-
ce-presidente de câmara. 

uPtec esteNde-se 
a Paredes
Paredes acordou com a 

Universidade do Porto a ins-
talação na cidade de um pólo 
da UPTEC (a incubadora da 
cidade do Porto). A novidade 
foi introduzida por Celso Fer-
reira na sessão solene dos 25 
anos de Paredes Cidade. Refi-
ra-se que esta pretensão já 
tinha sido revelada pela au-
tarquia aquando da apresen-
tação do projeto da Casa da 
Juventude.

António Orlando | texto

Aniversário. Paredes foi promovida a cidade há 25 anos. A elevação foi 
evocada, no dia 20, em sessão solene no Salão Nobre da autarquia.

Presidente de Câmara
“coloca” Paredes 
como “cidade líder”

FraNcisco 
Ferreira
Presidente de Junta 
de Paredes

“Foi um enorme orgulho 
paredense que senti 
com a elevação da vila a 
cidade, apesar de não 
desempenhar nenhum 
cargo político na altura. 
Desejo que o desenvol-
vimento da cidade, em 
colaboração com todas 
as juntas de freguesia e 
com todos os autarcas, 
possa continuar.”

Jorge Malheiro 
(ao centro) 

trocou mesa 
de honra pela 

plateia
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A Câmara de Paredes 
entregou no dia 9 de 
junho, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, as bol-
sas de estudo anuais a alunos 
do município. No total foram 
28.500 euros (contra os 
25.500 euros do ano passa-
do), distribuídos por 57 alu-
nos. O critério para a atribui-
ção das bolsas de estudo é ba-
seado no mérito escolar em 
conjugação com a realidade 
socioeconómica dos alunos. O 
número de alunos beneficiá-
rios passou de 51 para 57.

O regulamento prevê a 
atribuição de 36 bolsas aos 
alunos dos 10º, 11.º e 12.º 
anos (12 por ano), no valor de 
125 euros cada. “Todavia, es-
te ano, foram apenas entre-
gues bolsas a oito alunos do 
12.º ano, pelo que o valor re-
manescente, 500 euros, foi 
usado para a atribuição de 
mais uma bolsa ao ensino su-
p e r i o r ”,  e x p l i c a  f o n t e 
municipal.

Assim, aos 15 beneficiá-
rios regulamentares, apoia-
dos em 1.000 euros cada, so-
mou-se mais um, que rece-

beu uma bolsa de 500 euros. 
E no âmbito da parceria entre 
o município de Paredes e o 
Instituto Politécnico do Por-
to, foram ainda entregues 
mais nove bolsas, também de 
mil euros cada, aos alunos 
que frequentam a licenciatu-
ra de Tecnologias da Madeira, 
por ser um curso criado a 
pensar na especificidade do 
concelho, onde o setor da in-

dústria de mobiliário empre-
ga  c e rc a  d e  m e t a d e  d a 
população.

“Hoje premiamos o méri-
to escolar, a excelência. Mas 
em Paredes ninguém deixa 
de estudar devido a dificulda-
des financeiras, porque a au-
tarquia apoia quem necessi-
ta: 85% dos nossos alunos 
recebem pelo menos um 
apoio social”, revelou o Presi-

dente de Câmara,  Celso 
Ferreira.

O autarca fez uma referên-
cia particular ao curso de Tec-
nologias da Madeira: “Saem 
agora os primeiros licencia-
dos e vão entrar no mercado 
de trabalho. Esta formação 
tem emprego garantido. E é 
um curso com futuro, porque 
a nossa indústria de mobiliá-
rio tem futuro”, concluiu.

Câmara de Paredes atribuiu 
bolsas de estudo a 57 alunos 
do concelho

As tradicionais marchas 
populares de S. João volta-
ram a colorir as instalações 
do quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar. No dia 
16 de junho, mais de 500 
idosos participaram no des-
file de S. João organizado 
pelo grupo Sinergias XXI 
(Centro Social e Paroquial 
de Baltar) em parceria com 
o Movimento Sénior que ali 
fez deslocar idosos de 13 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) 
do concelho. No final do des-
file realizou-se a tradicional 

sardinhada e baile de S. João.
O projeto “Sinergias XXI” 

resulta de uma parceira en-
tre diversas instituições so-
ciais do concelho de Paredes 
com o objetivo de, em con-
junto, planear e organizar 
atividades especificamente 
direcionadas para a comuni-
dade sénior.

A edição deste ano das 
Marchas de S. João de Baltar 
contou com quatro catego-
rias a concurso: Melhor 
Guarda-Roupa, Melhor Mú-
sica, Melhor Coreografia e 
Melhor Marcha.

S. João de Baltar mexeu 
com 500 idosos

MeLHor MarcHa
1º Lugar: Centro Social e Paroquial de Gandra
2º Lugar: Centro Sócio-Educativo Parteira
3º Lugar: Santa Casa da Misericórdia de Paredes
/Casa do Povo de Bitarães

MeLHor coreoGraFia
1º Lugar: Centro social e Paroquial de Vilela
2º Lugar: Associação Para o Desenvolvimento Integral da 
Sobreira
3º Lugar: Associação Para o Desenvolvimento
 Integral de Lordelo

MeLHor rouPa
1º Lugar: Centro Social da Sobreira S. Pedro
2º Lugar: Centro Social de Cete
3º Lugar: Associação Solidariedade Social de Duas Igrejas

MeLHor MÚsica
1º Lugar: Associação Para o Desenvolvimento de Rebordosa
2º Lugar: Centro Social e Paroquial de Baltar
3º Lugar: Centro Social e Paroquial de Recarei
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Inserido no programa das 
Comemorações dos 10 
anos da Carta Educativa 

de Paredes, realizou-se no dia 
16 de junho, uma denomina-
da Mostra de Boas Práticas em 
Educação. A iniciativa permi-
tiu que os agrupamentos de 
Escola do concelho de Pare-
des apresentassem exemplos 
de projetos desenvolvidos nas 
suas escolas.

O Agrupamento de Escolas 
de Cristelo deu a conhecer a 
Gestão da atividade pedagógi-
ca, o Agrupamento de Escolas 
de Sobreira revelou o seu pro-
jeto de articulação entre do-
centes e outras estruturas es-
colares sobre os currículos e 
atividades realizadas nos dife-
rentes níveis de ensino, já o 
Agrupamento de Escolas de 
Paredes mostrou “A Par…Eu 
escrevo”, livro com textos dos 
alunos do agrupamento. 

A criação de um clube de 

Andebol federado chegou 
através do Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria, Baltar, a 
criação de um gabinete de in-
tervenção disciplinar para 
gestão e monitorização da in-
disciplina é a proposta posta 
em prática pelo Agrupamento 
de Escolas de Lordelo, en-
quanto que o Agrupamento 
de Escolas de Vilela deu conta 
da participação da escola em 
projetos internacionais. A Es-
cola Secundária de Paredes 
desenvolve atualmente o pro-
jeto do Provedor do Aluno.

A apresentação e partilha 
de projetos permite que esco-
las, agrupamentos e professo-
res tenham a oportunidade de 
conhecer projetos que pode-
rão ser replicados nas suas 
escolas.

“Quisemos que as escolas 
apresentassem os seus proje-
tos e vissem também o que 
cada escola e agrupamento 

tem desenvolvido ao nível das 
boas práticas, os exemplos 
dão-nos uma panorâmica da 
criatividade de cada agrupa-
mento na procura de soluções 
para a excelência dos seus alu-
nos” salienta Hermínia Morei-
ra, vereadora do Pelouro da 
Educação da Câmara Munici-
pal de Paredes.

Já Celso Ferreira, presi-
dente da Câmara depois de 

ter feito uma retrospetiva do 
papel da Educação, onde fez 
notar que foi “criticado, por-
que era impensável criar es-
colas com ginásio, bibliote-
ca, cantinas e sala equipadas 
para se tornarem verdadei-
ras ferramentas pedagógi-
cas”, lançou o desafio às es-
colas para pensarem “qual a 
escola que pretendem ter 
nos próximos 10 anos”.

Boas Práticas na Educação 
após uma década  
da Carta Educativa de Paredes

A 23.ª edição “Encontro 
entre Nós”, uma iniciativa 
anual promovida pela au-
tarquia destinada aos ido-
sos do concelho, está a or-
ganizar passeios ao Santuá-
rio de S. Bento da Porta 
Aberta, no Gerês. A iniciati-
va que começou no passa-
do dia 14 prolonga-se até 
ao final do mês, prevendo-
se um total de seis visitas 
para cerca de 3 mil idosos. 
O programa prossegue a 27 
de junho, com as freguesias 
de Astromil e Rebordosa e 

termina, a 28 de junho, com 
Lordelo.

O Cemitério Municipal 
de Paredes está a receber 
obras de beneficiação. Pa-
vimentação dos arruamen-
tos internos e criação de 
uma estrutura central de 
drenagem de águas plu-
viais são as melhorias 
anunciadas.

As obras, segundo a câ-
mara, têm um custo que 
“ascende aos 103 mil eu-
ros” e ficarão concluídas 
“durante o próximo mês de 

outubro, a tempo das cele-
brações do Dia de Todos os 
Santos”. 

Já o Cemitério de Santa 
Comba, na vila da Sobreira, 
está a ser sujeito a obras pa-
ra ampliação do espaço, 
orçadas em 17 mil euros.

Em Parada de Todeia as 
obras de ampliação do ce-
mitério local estão a chegar 
ao fim. A empreitada está 
orçada em cerca de 30 mil 
euros.

Idosos no Gerês

Cemitérios em obras
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A comunidade escolar, por 
estes dias, anda aflita com 

os exames. Num espaço de 
três horas joga-se muito de 
um ano de estudo e/ou de 
um ciclo de ensino. Os re-
sultados dos exames nacio-

nais são também o baróme-
tro dos estabelecimentos 
escolares procurando cada 
um que os seus alunos te-
nham as melhores notas. Se 

assim for o resultado irá re-
fletir-se positivamente no 
próximo ranking nacional 
de escolas. Na mesma di-
mensão acontecerá se o re-

sultado for negativo. 
O Colégio Casa Mãe, uni-

dade de ensino privado lo-
calizada em Baltar, Pare-
des, tem sido das escolas 

melhores posicionadas no 
país. Qual é o segredo? Foi o 
que tentamos perceber 
junto de alunos e direção 
do Colégio.

António Orlando | texto

Exames em nome do futuro e da escola

Progresso Paredes (PP) 
- a casa Mãe tem-se desta-
cado no ranking Nacional 
das escolas onde os alunos 
apresentam os melhores 
resultados. como é que pre-
param os vossos alunos pa-
ra os exames?

tiago Henriques coelho 
(tHc) –  Os nossos alunos são 
preparados ao longo dos anos 
para que adquiram compe-
tências que lhes permitam 
estar bem preparados para os 
momentos decisivos dos Exa-
mes Nacionais.

PP – os métodos de pre-
paração variam consoante 
a disciplina ou há uma linha 
comum?

tHc –  Os alunos são pre-
parados de uma forma global 
para os exames nacionais. No 
entanto, cada professor tem 
autonomia para adaptar e im-
plementar estratégias especí-
ficas para a sua disciplina. 

PP – a preparação é iso-
lada (individual) em grupo 
ou em sala (tipo aula)?

tHc –  A preparação é feita 
no seio de cada turma, ao lon-
go do ano letivo, nas discipli-
nas de exame nacional. No ca-
so de dúvidas, cada aluno tem 
a oportunidade de esclarecer 
as mesmas de forma indivi-
dual com o professor. 

PP – os alunos estudam 
que matéria? toda? ou 
aquela que saiu nos exames 
passados?

tHc –  Os alunos são pre-
parados para toda a matéria 
passível de ser questionada e 

avaliada em exame. 

PP – acedem ao Gave pa-
ra que os alunos realizem, 
em preparação, os Exames 
nacionais? a procura de re-
cursos online é aconselha-
da? os testes realizados nas 
aulas durante o ano letivo 
são repescados para esta 
preparação?

tHc – Todas as fontes de 
questões de exames nacionais 
são exploradas, sejam elas do 
GAVE, dos manuais, dos livros 
de exercícios, dos testes reali-
zados ao longo do ano ou mes-
mo de ferramentas on-line. 

PP – Memorização de 
conceitos é explorada? dão 
conselhos comportamen-
tais aos alunos? Por exem-
plo para dormir, comer, por 
causa da atenção. aconse-
lham os alunos para estu-
dar em grupo?

tHc –  Pais e alunos são 
alertados para a importância 
de um equilíbrio entre o corpo 
e a mente, pelo que os alunos 
são aconselhados a pratica-

rem uma atividade desportiva 
e a respeitarem as horas de 
sono necessárias para a sua 
faixa etária. 

PP – Nem nervosismo 
nem relaxamento, o meio-
termo será a melhor opção 
é do senso comum. seja co-
mo for, este aspeto também 
é treinado/ensinado? 

tHc – No caso dos alunos 
em que o nervosismo interfe-
re na sua prestação em teste, 
os encarregados de educação 
são aconselhados a procurar 
ajuda médica para melhor 
controlo da situação. 

PP – Gestão do tempo. Há 
muitos exames. a gestão é 
orientada pela escola ou fi-
ca ao critério do aluno?

tHc –  No plano atual dos 
exames nacionais, não há pos-
sibilidade de escolha uma vez 
que todos os alunos realizam 
os exames na primeira fase. 
Obviamente que cada aluno é 
respeitado na sua individuali-
dade e opções de estudo que 
toma. 

Entrevista a Tiago Henriques 
Coelho diretor  
do Colégio Casa Mãe

GoNçaLo 
ribeiro
17 anos
Aluno 12º ano
Exame de História

O exame correu mais ou 
menos. Um exame dife-
rente. Tem uma comple-
xidade maior, mas de 
certa forma como envol-
ve os conteúdos do 10º, 
11º e 12º ano é o voltar 
anos atrás, mas é algo 
que já estamos habitua-
dos a fazer. Estudei con-
sideravelmente. Foi um 
estudo feito ao longo 
dos tempos, acabou por 
não ser muito pesado, 
porque não foi feito de 
uma forma muito con-
centrada no momento 
exatamente anterior 
aos exames. Há muitos 
alunos que só estudam 
no mês de junho. Eu fui 
estudando ao longo dos 
anos a matéria estava na 
minha cabeça e por isso 
fui devidamente prepa-
rado. Pretendo seguir 
Direito na Faculdade. 
Depois gostava de ser 
investigador policial, 
mas se não forem aber-
tas as candidaturas gos-
tava de desempenhar 
um cargo no Ministério 
Publico.

HeLeNa 
GoNçaLves
14 anos
Aluna 9º ano.
Exame de Matemática

Correu bem. Estava 
dentro das expetativas. 
Não saiu nada, nenhu-
ma matéria, que eu não 
estivesse à espera. Foi 
geral saiu um pouco de 
tudo. Estudei bastante. 
Os exames para mim 
não são problema ten-
do em conta o grau de 
exigência no Colégio, 
por isso estamos bem 
preparados. Estudo 
nesta escola há nove 
anos. A preparação dos 
exames foi tranquila. Os 
professores interessa-
ram-se bastante, de-
ram-nos o material ne-
cessário até mais do 
que aquilo que seria 
preciso. Pretendo se-
guir ciências para en-
trar em medicina. Ci-
rurgia ou medicina le-
gal é algo que gostava 
de conseguir fazer no 
futuro. 

toMÁs 
Frias
15 anos
Aluno 9º ano
Exame de Matemática

Correu bem. Esteve 
dentro das expetativas 
que tinha para este exa-
me, com a matéria que 
estava à espera. Tinha 
um grau de dificuldade 
normal. Vinha bem pre-
parado para a prova e 
como tal não fiquei 
muito nervoso. Estudei 
bastante. Fomos estu-
dando ao longo do ano 
e por isso a carga não 
foi aumentado, foi pro-
porcional durante o 
ano todo. Foi mais um 
teste, não é a nota de 
um exame que vai defi-
nir a nota do aluno. 
Aqui trabalha-se para 
os resultados e são evi-
dentes. Vou seguir ciên-
cias e gostava de ser en-
genheiro informático. 
Matemática para mim 
não é problema. Prefiro 
matemática a outras 
disciplinas. 
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O Tribunal da Relação 
do Porto (TRP) redu-
ziu para 145 mil euros 

a indemnização a pagar pela 
paróquia de Castelões de Ce-
peda à família do menino que 
morreu atingido pelo ramo de 
uma árvore plantada no Adro 
da Igreja.
O acórdão confirma a conde-
nação da paróquia de Caste-
lões de Cepeda em primeira 
instância, mas reduziu o valor 
da indemnização em dez mil 
euros.
Em causa está o montante in-
demnizatório quanto ao dano 
não patrimonial sofrido pelo 
menor, que os juízes desem-
bargadores decidiram fixar 
em cinco mil euros, em vez 
dos 15 mil fixados pelo Tribu-
nal de Penafiel.
Os pais da criança, que tinha 
10 anos quando se deu o aci-
dente, vão ainda receber 80 
mil euros a título do dano não 
patrimonial que sofreram e 
mais 60 mil euros pela perda 
de direito à vida do menor.
O TRP entendeu que a ré não 
provou que manteve sobre a 
dita árvore, a vigilância e o cui-
dado que lhe eram exigidos ou 
que a queda da mesma sem-
pre ocorreria qualquer que 
fosse o seu cuidado e, por isso, 
“é responsável pela indemni-
zação devida aos autores pela 
morte do seu filho menor, em 
consequência da queda da di-
ta árvore”, pode ler-se no 
acórdão.
Paróquia discorda, mas acata 
decisão judicial 
A Paróquia de Castelões de 
Cepeda já entregou 50 mil eu-
ros aos pais de malogrado 
Paulo Sérgio e a curto prazo 
pretende liquidar a fatura de 
145 mil euros.  A decisão foi 

tomada pelo Conselho Pasto-
ral reunido, na passada segun-
da-feira e revelada ao Pro-
gresso de Paredes, pelo padre 
de Castelões de Cepeda, Vito-
rino Soares. 
“Isto abre-nos outra ferida. A 
primeira ferida tinha sido a 
morte da criança que nos ma-
goou, entristeceu e nos revol-
tou.  E agora a família abre-nos 
outra ferida, na comunidade, 
que é pagar uma indemniza-
ção que não é o Padre, não é a 
Comissão Fabriqueira é toda a 
comunidade que por vezes se 
priva de muitas coisas. E esta 
ferida vamos ter que aguen-
tar”, começou por desabafar, 
Vitorino Soares que aceitou 
quebrar o silêncio sobre o as-
sunto a que estava remetido 
desde o dia do incidente que 
vitimou a criança de 10 anos.

A paróquia já entregou à famí-
lia do malogrado Paulinho a 
primeira tranche da indemni-
zação, no caso 50 mil euros. “A 
Câmara vai contribuir com 60 
mil euros, neste momento. Va-
mos ver se, entretanto, nos 
pode disponibilizar mais 15 
mil euros. De momento faltam 

40 mil euros. Vamos fazer um 
empréstimo bancário e nos 
próximos 90 dias, até 16 de 
setembro, tal como consta do 
acórdão do Tribunal da Rela-
ção, vamos pagar isto por 
completo”, garante Vitorino 
S o a r e s ,  v i s i v e l m e n t e 
consternado. 

O recurso à banca para pagar a 
indemnização é assumido por 
Vitorino Soares. “Havia a hi-
pótese de penhora de bens ou 
fazer um peditório, mas eu 
não aceitei. Eu sou o primeiro 
que não daria um cêntimo pa-
ra esta causa. Resolvemos ir 
para um empréstimo bancá-
rio”, manifesta. 
Vitorino Soares garante que 
fez “tudo o que era possível 
humanamente naqueles tem-
pos imediatos junto dos pais 
da vitima. Não digo o quê. A 
família sabe”, respondeu após 
ser questionado se tinha ten-
tado um entendimento com 
os progenitores da vitima de 
modo a evitar a barra dos Tri-
bunais. “Depois disso também 
nunca falaram connosco, nun-
ca nos pediram nada, nós nun-
ca oferecemos nada porque 

uma morte é irrecuperável”, 
justifica. 
Seis anos decorridos após a 
tragédia, o pároco de Paredes, 
garante que não quer provo-
car mais confusão e conflitos, 
mas faz questão tornar públi-
co pela primeira vez que pre-
senciou o acidente: vi o ramo a 
cair lentamente. Vi três ou 
quatro crianças que andavam 
a correr depois da hora. Todas 
as outras crianças estavam na 
catequese. Estas não foram 
obedientes. Vi o pai à esquina 
da Igreja a fumar o seu cigarro, 
a cinco metros da árvore a 
presenciar tudo isto como eu. 
Mas não quero fazer juízos so-
bre isso. São factos. Presen-
ciei, guardo-os para mim.  Es-
tou convencido que foi o tem-
poral que provocou isto. Mas 
também posso interrogar: 
porque é que a árvore não caiu 
em cima das outras 120 crian-
ças? Porque estavam na sala 
de catequese a horas com as 
catequistas. Cada um deve as-
sumir as suas responsabilida-
des, isso sim”, afirma.
Este é um caso, está a ser enca-
rado pela Diocese do Porto 
como uma lição para futuro. 
“Aliás já foi discutida a contra-
tualização de um seguro, pelo 
menos de acidentes pessoais, 
que apesar de ser pesado, terá 
que ser feito entre as paró-
quias todas”, revela. 
O pároco não esconde que es-
tá magoado, “enquanto for 
padre desta paróquia não vou 
esquecer. Vamos cumprir. 
Resta-nos uma consolação é 
saber que o Paulinho valia 
mais que os 149,553, 14 eu-
ros, que é o valor total com ju-
ros. Se a morte foi uma fatali-
dade a indemnização tem 
uma responsabilidade. Al-
guém a pediu, portanto, tam-
bém tem que assumir essas 
consequências”, conclui.

Relação reduz indemnização por  
morte de criança no Adro da Igreja de Paredes

António Orlando | texto

Sentença. A Paróquia de Castelões de Cepeda já começou a pagar à família enlutada e promete cumprir escrupulosamente a decisão judi-
cial. A indemnização inicial era de 155 mil euros aos pais do malogrado Paulo Sérgio Pacheco. Agora a Relação Tribunal reduziu o valor em 
10 mil euros. Pároco quebra o silencio sobre este caso.

Vítor Soares,  
paroco de Castelões 
de Cepeda

Cenário da tragédia

Paulo Sérgio 
Pacheco
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O povo e a(s) suas elite(s)

No recente 10 de Ju-
nho, Marcelo Rebelo 
de Sousa na qualida-

de de Presidente da Repúbli-
ca Portuguesa, surpreendeu 
quando falou do Povo e das 
Elites. A tese exposta era a de 
um confronto entre um Povo 
bom, endeusado no seu per-
curso histórico, melhor que 
as Elites, más, culpabilizadas 
pelos falhanços, dos períodos 
de crise. 

Marcelo nasceu da políti-
ca e na política sempre se 
moveu. Marcelo, até por tra-
dição familiar, pertence às 
“elites” deste País, com in-
tervenção directa, na for-
mação de opinião, na mobi-
lização de consensos e com-
promissos, nas Instituições 
do Estado, na Universidade, 
na Comunicação Social, na 
política partidária. Vindo de 
quem vem, a tese exposta no 
Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portu-
guesas só poderia ser inter-

Por
cristiaNo
ribeiro
Médico

pretada como uma profun-
da autocrítica pessoal e de 
uma classe social mais favo-
recida ou uma enorme e 
oportunista bajulação do 
“povo”,  sem relevância 
intelectual.  

Acho que Marcelo Rebelo 
de Sousa não tem razão. Não 
há um Povo homogéneo, en-
tidade em estado puro, isen-
to de pecados, como o indi-
vidualismo, ou a preguiça, 
ou a ganância ou a luxúria. 
Não há um Povo único, soli-
dário, com projecto, iniciati-
va, busca de conhecimento e 
consciência social. Predo-
minam aqui e agora expres-
sões e afirmações de incul-
tura, alienação, boçalidade 
e ética duvidosa. Do dito 
Povo emergiram as burlas 
gigantescas, os negócios 
ruinosos, as fidelidades 
mais atentatórias dos inte-
resses nacionais. Os nomes, 
que ouso não citar, fazem 
capa de jornais. 

O povo (ou se quiserem o 
Povo, de Marcelo) em demo-
cracia possui instrumentos 
de delegação de representa-
ção dos seus interesses. Vo-
ta e elege (muitas vezes 
mal!) em períodos regula-

cristianoribeiro@gmail.com

cristiaNo
ribeiro

res. Confirma muitas vezes 
a sua vontade, dispensando 
analisar sequer as alternati-
vas. Abstém-se quando, tan-
tas vezes, se exige participa-
ção e  decisão.  Premeia 
quem os rouba, ou deles se 
afasta. Chora lágrimas de 
crocodilo pelas consequên-
cias da sua acção. 

Mas as Elites, será que 
existem? Tenho para mim 
que em Portugal infelizmente 
não há elites. Não há uma eli-
te cultural organizada, não há 
uma elite educativa influente, 
não há uma elite com acção 
social ou empresarial. Há, 
sim, instituições credíveis co-
mo algumas Universidades, 
alguns Sindicatos, alguns 
Partidos Políticos, algumas 
Empresas, algumas Associa-
ções, alguma (pouca) Comu-
nicação Social. E claramente 
há uma não muito vasta lista 
de notáveis, gente com pro-
jecto, alma e visão de futuro, 
sentido patriótico e da Histó-
ria. Como foram, entre ou-
tros, Agostinho da Silva, Albi-
no Aroso ou Álvaro Cunhal. 

O futuro desejado será o 
encontro difícil do País, to-
do o País, com a História. 
Com roturas necessárias.

Esta semana realiza-se um re-
ferendo em Inglaterra, que 
pode fazer com que este país 

abandone a União Europeia. O cha-
mado “brexit”.

O termo “brexit”, à imagem de 
outro (“grexit” que se referia à hipo-
tética saída da Grécia da União Eu-
ropeia) que ouvíamos frequente-
mente há uns meses, é uma fusão de 
duas palavras inglesas. Neste caso, 
“britain”, diminutivo de Grã-Breta-
nha e “exit”, que significa saída.

O Reino Unido aderiu à Comuni-
dade Europeia em 1973, mas, su-
portado na força da libra, sempre se 
recusou a adoptar a moeda única 

europeia, nem aceitou integrar o 
Acordo de Schengen. Inglaterra 
continua a ser uma força de blo-
queio à transferência de parte da 
soberania para Bruxelas e desde 
que David Cameron chegou a pri-
meiro-ministro em 2010, tem cres-
cido o lóbi para recuperar para este 
país algum do poder perdido para 
os outros Estados Membros.

Uma boa parte dos britânicos 
exigiu um referendo à relação que o 
país mantém com a União Europeia. 
Há quem defenda a saída da comu-
nidade europeia e Londres tem 
mantido um braço de ferro com 
Bruxelas em relação ao tratado or-
çamental europeu e ameaça vetar o 
documento. A crise de refugiados e 
a gestão europeia da mesma não 
ajudam.

O referendo foi inicialmente 
marcado para o final de 2017, mas 
vai acontecer já no dia 23 de junho. 
Uma sondagem realizada pelo jor-

Por
JoaquiM
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(Des)união Europeia

joaquimneves.progresso@gmail.com

JoaquiM

Engenheiro

o dia 20 Junho de 1991 marca a 
data da elevação de Paredes a 
Cidade. Foi o culminar de todo 

um esforço desenvolvido pelo poder 
politico de então, que em colaboração 
com a sociedade civil, e em tempos bem 
mais difíceis que os que se seguiram, 
tinham transformado este território 
num espaço com todas as condições pa-
ra se ter uma qualidade de vida, que era 
única nesta região.

Nessa altura, quando ainda era Vila, 
Paredes era “uma Vila líder”, pois já 

Bodas de Prata
possuía alguns dos melhores equipa-
mentos públicos do Norte do País. Re-
cordando, tinha um Pavilhão Gimno-
desportivo de topo, uma Piscina que era 
das poucas no Distrito, o Estádio de 
Futebol já possuía relvado natural e 
reunia todas as condições para a prati-
ca desportiva em todos os escalões etá-
rios, a GNR, e os Bombeiros possuíam 
quartéis novos, com todas as condições 
para executarem as suas funções, e o 
actual Palácio da Justiça.

Em termos culturais, a Biblioteca 
Municipal já tinha sido criada, havia 
uma manifestação cultural única, o “en-
cont`artes”, que envolvia todo o Conce-
lho, que com as suas associações musi-
cais, recreativas e teatrais, dinamizava 
e mobilizava durante semanas milhares 
de pessoas. Tínhamos sala de cinema, 
as Festas da Vila atraiam  dezenas de 

Por
rui
siLva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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10 anos de betão 
e 0 de educação

o Decreto-Lei 7/2003, 
de 15 de janeiro, tor-
nou obrigatória a 

elaboração da Carta Educati-
va, competência da Câmara 
Municipal, no Decreto-Lei 
7/2003, a Carta Educativa é 
explicitada como sendo um 
instrumento de planeamen-
to e de prospetiva da rede 
escolar, com ênfase nas in-
fraestruturas mas também 
no reforço das condições pe-
dagógicas de aprendizagem. 
O conceito de Carta Educati-
va ali expresso é o seguinte:

“ (…) é, a nível municipal, o 
instrumento de planeamento 
e ordenamento prospetivo de 
edifícios e equipamentos 
educativos a localizar no con-
celho de acordo com as ofer-
tas de educação e formação 
que seja necessário satisfazer 
tendo em vista a melhor utili-
zação dos recursos educati-
vos, no quadro do desenvol-
vimento demográfico e so-
c i o e c o n ó m i c o  d e  c a d a 
município” (Artigo 10º).

 Ainda segundo o enqua-
dramento legislativo, os ob-
jetivos da Carta Educativa 
são:

• Adequar a rede de ofer-
ta à procura;

• Analisar com objetivos 
de ordenamento progressi-
vo (prospetiva);

• Garantir a coerência en-
tre a política educativa e a 
política urbana do municí-
pio. (Artigo 11º).

Em Paredes, comemo-
ram-se os 10 anos da Carta 
Educativa, o atual executivo 
municipal, decidiu elaborar 
um cartaz de festas repleto 
ilusões, visando mascarar 
um dos maiores fracassos da 
g o v e r n a ç ã o  d e  C e l s o 
Ferreira.

Os últimos 10 anos mos-
tram que felizmente os alu-
nos passaram a frequentar 
escola nova, graças a uma 
aposta do governo socialis-
ta liderado pelo Eng.º José 
Sócrates, que decidiu cana-
lizar uma das maiores fa-
tias do bolo dos fundos co-
munitários para a renova-
ç ã o  e  r e c u p e r a ç ã o  d o 
parque escola.

As obras dos centros es-
colares construídos em Pa-
redes, foram financiados em 
cerca de 85% por fundos 
comunitários.

Mas a verdade é que em 
Paredes a preocupação 
maior não foram os alunos, 
mas sim a estética, e a prova 
dessa desvalorização das ne-
cessidades dos alunos, pro-
fessores e funcionários, foi a 
não inclusão nos projetos 
iniciais dos cobertos, aliás só 
o resultado eleitoral desas-
troso, das últimas eleições 
autárquicas é que fez essa 
o b r a  t ã o  n e c e s s á r i a 
aparecer.

Mas e como se pode ver 
nos parágrafos iniciais, o ob-
jetivo da carta educativa era 
muito mais que novas esco-
las, a carta educativa visa ga-
rantir a coerência entre a 
política educativa e a urba-
na, outra área onde este exe-
c u t i v o  f a l h o u 
redondamente.

A carta educativa deveria 
ter sido aproveitada para 
criar novas centralidades e 
novas áreas de expansão do 
Concelho, mas infelizmente 
em momento algum essa 
preocupação existiu, preva-
leceu a pressa em construir, 
em mostrar obra feita sem 
qualquer tipo de planifica-
ção ou estratégia a longo 
prazo.

Aliás a pressa em mos-
trar obra feita foi sempre a 
grande preocupação, e os 
efeitos são bem visíveis, os 
edifícios construídos vão 
apresentando falhas e er-
ros de construção graves e 

no dia-a-dia vamos ouvin-
do e sentindo as conse-
quências dessa pressa em 
inaugurar obras.

Outros dos objetivos da 
Carta educativa era o reforço 
das condições pedagógicas 
de aprendizagem, e o que foi 
feito neste capítulo?

Nada!
Também aqui limitaram-

se a aproveitar algumas me-
didas implementadas pelo 
governo socialista, no âmbi-
to da escola a tempo inteiro, 
tais como as chamadas ofer-
ta  de at ividades extras 
curriculares.

A camara municipal po-
dia e devia ter criado em 
articulações com as diver-
sas instituições de ensino 
existentes no concelho, um 
conjunto de propostas que 
fossem de encontro aque-
las que são as apostas do 
concelho, por exemplo, se 
nos dizem com toda a con-
vicção que o futuro de Pare-
des passaria por uma cida-
de tecnológica, porque é 
que nunca promovemos e 
desenvolvemos projetos 
para que os nossos alunos 
desenvolvessem compe-
tências nos domínios das 
novas tecnologias.

Enfim 10 anos de oportu-
nidades perdidas…foram-se 
os milhões nos edifícios, e 
agora nem tostões para os 
Alunos, aqueles que são sem 
dúvida o futuro.

(Des)união Europeia
nal The Times, no início deste mês, 
após o primeiro-ministro ter nego-
ciado alguns princípios de acordo 
para a continuidade, indicava que 
45 por cento dos britânicos iriam 
votar pela saída da União Europeia 
contra 36 por cento que optavam 
pela continuidade. 

David Cameron prometeu uma 
campanha vigorosa para manter o 
país aliado aos 27 parceiros euro-
peus, se os outros líderes aceitas-
sem as suas exigências para rene-
gociar a relação entre Londres e 
Bruxelas. Entre elas, o fim do paga-
mento de benefícios sociais aos imi-
grantes da União Europeia e a op-
ção de saída de uma eventual ainda 
mais fechada união, precisando de 
ter a unanimidade de todos os ou-
tros 27 chefes de Governo para as-
segurar o acordo.

No entanto, é muito provável 
que, no contexto de uma votação a 
favor do “brexit”, o primeiro-minis-
tro David Cameron se sinta, moral-

mente, obrigado a anunciar a sua 
demissão, e se as circunstâncias 
não lhe permitirem sair imediata-
mente, deverá convidar o seu parti-
do a escolher um sucessor o que irá, 
inevitavelmente, levar semanas o 
que vai aumentar ainda mais a in-
certeza nos mercados financeiros. 

O resto da Europa vai esperar 
que o governo britânico, seja ele 
qual for, esclareça o que pretende 
do resto da União Europeia, nomea-
damente que tipo de acordo que-
rem fazer e, em seguida, o Conselho 
Europeu terá uma reunião extraor-
dinária para debater as obrigações 
do referendo, o que inevitavelmen-
te irá criar uma série de problemas 
políticos.

Enfim, parece que se o “brexit” 
ganhar, não será bom nem para In-
glaterra nem para os outros Esta-
dos Membros e iremos ter tempos 
de muita incerteza. Espero que isso 
não venha a acontecer, pois na mi-
nha opinião seria catastrófico.

Por
PauLo
siLva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com
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milhares de pessoas, durante vários 
dias, e proporcionavam um assinalável 
retorno financeiro para os nossos 
comerciantes.

A nível educativo, a escola primária, 
a preparatória e a secundária eram no-
vas, e ombreavam com o melhor da al-
tura. Existia também oferta pré-escolar, 
que na altura era uma mais valia ainda 
não generalizada a todo o País. 

Em termos comerciais, e isto é con-
firmado hoje por todos os comerciantes 
já estabelecidos à data, esses tempos 
eram bem melhores que os de hoje, e 
chegam mesmo a culpar o actual poder 
municipal pela incapacidade, falta de 
imaginação e interesse, em alterar o ac-
tual estado das coisas. É de realçar ain-
da que Paredes já possuía o único cen-
tro comercial, de grande dimensão, de 
todo o Vale do Sousa.

Por fim, em termos urbanísticos, Pa-
redes tinha uma identidade que perdeu 
ao longo destes 25 anos, pois o facto de 
existir um nó da auto-estrada A4 no seu 

centro urbano, juntamente com a quali-
dade de vida que era proporcionada aos 
seu habitantes, criou um elevado inte-
resse junto de forasteiros em se fixarem 
neste território. A crescente procura de 
habitações e lojas levou a uma constru-
ção desenfreada, que não só demoliu 
edifícios marcantes e únicos como le-
vou à edificação de inúmeros blocos de 
betão de muito mau gosto arquitectóni-
co, criando uma cidade de caos estético, 
que será impossível de mudar nas pró-
ximas gerações.

Os responsáveis pelas asneiras ain-
da andam por aí…

Só posso concluir que nestes 25 anos 
que levamos com o estatuto de Cidade 
podíamos e devíamos ter trilhado outro 
caminho e com melhores resultados. As 
bases estavam lançadas. Faltou visão, al-
truísmo e atitude de serviço público. Tra-
tou-se da vidinha e não da vida de todos 
os Paredenses. Provavelmente os respon-
sáveis que nos (des)governaram não sa-
bia mais, ou então, sabiam demais.

Mas a verdade é 
que em Paredes a 

preocupação 
maior não foram 

os alunos, mas 
sim a estética, e a 
prova dessa des-
valorização das 

necessidades dos 
alunos, professo-

res e funcioná-
rios, foi a não in-

clusão nos proje-
tos iniciais dos 

cobertos.
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As Festas de Rebordo-
sa, primeiro da Vila, 
agora da Cidade, têm 

tradição de décadas que as 
tornam entre as mais con-
corridas da região. Depois 
dos primeiros foguetes, há 
cerca de oito dias, com a Tu-
na de Rebordosa, as festivi-
dades têm neste fim de se-
mana, o derradeiro “apron-
to” com o Festival Folclórico 
para a grande Festa de S. Mi-
guel agendada para 1,2,3 e 4 
de julho. Serão quatro dias 
de grande diversão. Os per-
gaminhos das noitadas são 
conhecidos. 

“Alguns dos 
convidados, 
num passado 
mais ou me-
nos recente, 
ficavam sur-

preendidos com a dimensão 
da adesão popular. Hoje um 
artista ao ser convidado para 
atuar nas Festas da nossa ci-
dade sente que o convite lhe 
traz prestígio. Eles sabem 
que vão atuar para 10 a 12 
mil pessoas e isso dá-nos 
vantagem para Rebordosa 
em particular e em geral pa-
ra o concelho”, confessa Ri-
cardo Sousa, presidente da 
Comissão de Festas de S. Mi-
guel de Rebordosa 2016. 

A Festa conjuga o fervor 
religioso ao Santo Padroeiro 
da cidade, cujo ponto alto 
acontece dia 3, domingo, 
com a majestosa procissão 
em S. Miguel agendada para 
as 17 horas e o cariz festivo 

popular com uma pa-
nóplia de eventos e espe-

táculos. “As festas são trans-
versais. Não podemos agra-
dar apenas a algumas faixas 
do público. Temos que ter 
uma grande diversidade. 
Festiva de folclore, musica 
popular, Dj´s internacionais 
como acontece este ano e 
que vai catapultar as festas 
para um patamar superior”, 
antevê o responsável. 

Ricardo Sousa fala em 
“autêntico festival sem pa-
gar bilhete”. Estivesse a eco-
nomia saudável e o cartaz 
ascenderia aos 170 mil eu-

ros. Como a crise aperta, o 
orçamento é ligeiramente 
mais reduzido “mas não 
muito”, diz o Presidente da 
Comissão de Festas sem pre-
cisar o montante mas reco-
nhecendo a dificuldade em 
angariar receitas. 

“As pessoas têm menos 
poder de compra e isso afeta 
as receitas da festa. Os pedi-
tórios rendem menos, as 
empresas também não têm 

tanto dinheiro. Resta sermos 
criativos. Temos sponsors, 
rentabilizamos a praça da 
festa, depois a ajuda da Asso-
ciação de Desenvolvimento e 
os Bombeiros, cada uma das 
entidades à sua maneira, aju-
dam-nos a que consigamos 
manter o nível”, explica. 

Depois a gestão, no dizer 
do responsável, impõe astú-
cia nas compras, comprar a 
preços mais competitivos 

António Orlando | texto

animação Popular. O fator religioso de devoção ao padroeiro S. Miguel e o divertimento do “Rebordosa Festa” atrai 
milhares de pessoas. Rosinha, Amor Electro, David Carreira e Dj´s internacionais prometem divertimento para todos. 

Festas de Rebordosa
“autêntico festival sem pagar bilhete” 

Programa de festas
Na sexta-feira a noitada 
abre com a acordeonista 
Rosinha, a versão feminina 
de Quim Barreiros, seguin-
do-se, noite fora, a música 
de dança com três DJ´s: 
Overule, Bruno R e Byred. 
No sábado, os Amor Elec-
tro são cabeça de cartaz e 
no domingo é a vez de Da-
vid Carreira. A receita de 
música de dança noite fora 
com reputados DJ´s repe-
te-se nas noitadas de sába-
do e domingo, casos de Jay 
Hardway e de Olga Ryaza-
nova.  As festas chegam ao 
fim na segunda-feira, dia 4, 
com as Grandiosas 
Marchas.Marchas.
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Festas de Rebordosa
“autêntico festival sem pagar bilhete” 

sem que se perca qualidade. 
Até porque como faz questão 
de sublinhar, “os orçamentos 
nos últimos anos têm dimi-
nuído, mas o nível das festas 
têm aumentado. Tal facto, 
explica, Ricardo Sousa, deve-
se à criatividade e à Associa-
ção Promov (entidade que 
tutela a Comissão de Festas). 
“Ao contrário do que se passa 
noutras cidades em que as 
comissões de festas entram e 
saem, aqui a Associação Pro-
mov transporta a informa-
ção e apoio logístico de ano 
para ano. E quando se está a 
negociar com os fornecedo-
res, cantores e outros, aca-
bam por ser as mesmas pes-
soas a negociar o que é uma 
vantagem, por o caminho já 
estar desbravado”, revela. 

Apesar das dificuldades 
do dia a dia em tempos como 
este de crise económica que 
teima em não se ir embora e 
que tolhe o movimento ao 
comum dos cidadãos, Rebor-
dosa tem conseguido, en-
contrar entre os seus, quem 
se interesse não só pela ma-
nutenção da tradição como 
do engrandecimento das 
Festas de Rebordosa. O se-
gredo parece residir no mo-
delo adotado: há uma tradi-
ção em que cada elemento 
da Comissão de Festas vai 
nomeando um sucessor. Ex-
cetuando o Presidente da 
Comissão que é concertado 
com a Promov. “Não é fácil 
manter esta dinâmica, se 
mais não fosse pelo contexto 
económico. É difícil cativar 
as pessoas e mobilizá-las pa-
ra um projeto destes. O pro-
jeto é grandioso, nem sem-
pre corre bem e instala-se 
uma insatisfação. O reconhe-
cimento, se for procurado 
por quem participa, é resi-
dual. Só se o fizer por gosto e 
brio à terra, aí já está reco-
nhecido automaticamente”, 
conclui Rui Sousa. 

que tolhe o movimento ao 
comum dos cidadãos, Rebor-
dosa tem conseguido, en-
contrar entre os seus, quem 
se interesse não só pela ma-
nutenção da tradição como 
do engrandecimento das 
Festas de Rebordosa. O se-
gredo parece residir no mo-
delo adotado: há uma tradi-
ção em que cada elemento 
da Comissão de Festas vai 
nomeando um sucessor. Ex-
cetuando o Presidente da 
Comissão que é concertado 
com a Promov. “Não é fácil 
manter esta dinâmica, se 
mais não fosse pelo contexto 
económico. É difícil cativar 
as pessoas e mobilizá-las pa-
ra um projeto destes. O pro-
jeto é grandioso, nem sem-
pre corre bem e instala-se 
uma insatisfação. O reconhe-
cimento, se for procurado 
por quem participa, é resi-
dual. Só se o fizer por gosto e 
brio à terra, aí já está reco-
nhecido automaticamente”, 
conclui Rui Sousa. 

animação Popular. Se até há pouco tempo cada lugar tinha a sua festividade, hoje a realidade está a mudar 
com o objetivo de dar força a uma só festa nas jovens cidades. Em Paredes a festa tenta regenerar-se.

Cidades de Gandra, Lordelo e 
Paredes fazem Festa da afirmação

Paredes, Gandra e Lordelo, as 
outras três cidades do con-
celho, têm em comum, no 

que às festividades populares diz 
respeito, o facto de estarem em 
processo de mutação. 

Se nas festas da cidade e conce-
lho em Honra do Divino Salvador 
de 11 a 18 de julho, a organização, 
agora a cargo de uma Associação – 
Abraçar Paredes – anunciou, em 
fevereiro último nas paginas do 
Progresso de Paredes, que preten-
de devolver às festividades o brilho 
de outrora, em Gandra e Lordelo, 
tenta-se solidificar as respetivas 
festas como bandeiras de atrativi-
dade turística de cada localidade.

Se até há pouco tempo, pratica-
mente cada lugar de ambas as fre-
guesias – Gandra e Lordelo - ti-
nham as respetivas festividades, 
hoje a realidade está a mudar com 
o objetivo de dar força a uma só fes-
ta na respetiva cidade. O assunto 
não é pacífico, porque há quem de-
fenda que os lugares devem man-
ter a sua tradição de celebrarem 
popularmente os seus padroeiros. 

Fátima Campos é juíza das Fes-
tas da cidade de Gandra, incorpora 
pela primeira vez a organização 
das Festas. “Nem toda a gente con-
corda com o fim das festas nos luga-
res, por exemplo em Vilarinho ain-
da tiram a procissão. Não sou con-
tra isso até porque este ano 
ajudei-os. Outros lugares deixaram 
de o fazer. Mas eu acho que é muito 
bom que haja apenas uma festa 
porque faz com que as Festas da 
Cidade de Gandra tenham evoluído 
nos últimos anos” argumenta a 
responsável. 

Idêntica opinião tem Nuno 
Serra, o presidente de Junta de 
Lordelo, que este ano preside 
também às Festas da sua cidade. 
Aliás, a Comissão de Festas é a 

Junta de Freguesia. “As Festas da 
Cidade de Lordelo estão ainda a 
sedimentar-se porque ainda não 
têm muitos anos. Ainda há aquela 
nostalgia com as festas dos luga-
res, e isto, culturalmente, ainda 
custa assimilar nas pessoas de 
Lordelo. Ainda há algumas reti-
cências neste processo. No entan-
to as coisas estão a correr bem. Os 
últimos anos, são bons exemplos 
disso mesmo. As coisas correram 
muito bem”, reforça.  Lordelo ves-
te o fato de gala para celebrar o 

Divino Salvador de 28 de julho a 1 
de Agosto com um orçamento 
que ronda os 50 mil euros. “Estou 
a fazer tudo para que o orçamen-
to não ultrapasse esse valor”, 
afiança Nuno Serra. 

Oito dias depois, de 5 a 7 de 
agosto, é a vez da cidade de Gan-
dra fazer a festa a São Miguel, com 
um orçamento semelhante. “Pelo 
que dizem, já houve anos em que 
as festas tiveram custos por volta 
dos 60 a 70 mil euros”, acrescenta 
Fátima Campos.

Em cada uma das festas a mú-
sica é traço comum da animação. 
Muita música para agradar 
“a gregos e a troianos”. Em Lorde-
lo ,  ainda assim,  as  apostas 
“são mais direcionadas para a ju-
ventude”. Contratou-se como ca-
beça de cartaz Os Azeitonas de 
Miguel Araújoe os Caelum`s Edge, 
uma das bandas sensação do mo-
mento. Já em Gandra as apostas, 
entre outros, vão para Mundo Se-
g u n d o ,  E m a n u e l  e  V i c t o r 
Rodrigues.

Azeitonas 
cabeça de 

cartaz 
em Lordelo

Mundo Segundo, Emanuel e Victor Rodrigues a “Troika” das festas de Gandra
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No dia 04 de junho reali-
zou-se o segundo passeio 
noturno de BTT da Sarnada 
– Aguiar de Sousa e à seme-
lhança da primeira edição, 
decorreu num ambiente de 

festa e confraternização en-
tre amigos praticantes de ci-
clismo e btt.

Este ano voltamos a ter a 
presença de amigos de Vila 
Nova de Gaia,  Recarei e 
Sobreira que mais uma vez 
se juntaram para participar 
neste passeio e desta forma 
ajudar à realização das 
festas em honra da padroei-
ra  do lugar  da Sarnada 

e Brandeão. No entanto 
a participação dos residen-
tes não foi a esperada. A 
freguesia de Aguiar de Sousa 
contínua dispersa geografi-
c a m e n t e  é  v e r d a d e , 
mas também continua dis-
persa cultural, desportiva e 
socialmente, denotando as 
suas gentes pouca ambição, 
ficando à espera que alguém 
surja, “qual El Rei D. sebas-

tião” e resolva colocar no al-
t o  p e d e s t a l  a  t e r ra  d e 
que pelos vistos todos gos-
tam mas pelo qual poucos 
arregaçam as mangas e se 
empenham colocando mãos 
à obra.

Podem-se sempre usar 
vários argumentos pessoais 
para justificar a falta de em-
penho, mas por vezes basta 
participar, sair do conforto 

victor 
Pereira

aguiar de sousa

II Passeio noturno de BTT

do lar de cada um e pensar 
um pouco em conjunto e não 
individualmente, por vezes 

basta apenas “PARTICIPAR” 
e naturalmente tudo melho-
ra e se torna mais fácil.

No próximo dia 26 de ju-
nho, domingo, às 17h00, 
vai estrear a peça de teatro 
“A Mansão Veit” no auditó-
rio  BaltarArte. 

Sinopse:
Na Mansão Veit, celebra-

se o aniversário de Olávia 
Veit, viúva do riquíssimo 
Bartolomeu Veit, e das suas 
irmãs gémeas, Olívia e Otá-
via, todas elas mulheres de 
temperamento impossível, 
com um grande desejo de ca-
sarem Ivonete, a filha “enca-
lhada” de Olávia. A verdade é 
que a existência de uma 

grande fortuna pode levar a 
grandes mentiras, peripé-
cias, reviravoltas e às mais 
inesperadas surpresas! En-
tre convidados esperados, 
inesperados e desesperados, 
esta Mansão Veit será invadi-
da por uma enorme dose de 
humor, suspense e, quem sa-
be, amor?...

O preço da entrada é de 
apena 3 euros e é uma con-

tribuição simbólica para um 
grupo que ano após ano pro-
duz cultura  em Baltar, de 
uma forma cada vez mais 
elaborada e competente. A 
cultura da Vila de  Baltar é 
bem representada  através 
da secção de teatro da Asso-
ciação Clube Jazz de Baltar 
que há longos ano é uma re-
ferência do teatro que se 
produz no Concelho.

FaustiNo
 sousa

baltar

Grupo de Teatro 
da Associação Clube Jazz de Baltar

Zona envolvente do 
Kartódromo de Baltar 
deixou de estar às escuras

A Câmara Municipal de Paredes procedeu à ins-
talação de postes de iluminação pública na Rua 1.º 
de dezembro e na Rua de S. Silvestre, na Vila  de Bal-
tar, que foram ativados na passada quinta-feira, 16 
de junho. Depois de vários anos em que as ruas 
eram cobertas por uma perigosa escuridão, a situa-
ção foi finalmente resolvida, o que constitui uma 
melhoria acentuada nas referidas ruas, quer ao ní-
vel da circulação, quer ao nível da segurança. O aces-
so ao campus educativo do novo Centro Escolar e da 
Escola EB 2,3 de Baltar recebeu assim 13 novos pos-
tes de iluminação e respetivas luminárias, numa 
extensão de quase 500 metros em linha e num in-
vestimento superior a quatro mil euros.

A Junta de Freguesia 
procedeu à requalificação 
do Fontanário do Padrão. O 
pavimento foi arranjado e 
toda área foi limpa. Este ti-
po de fontanários fazem 
parte da cultura local e re-

fletem outros modos de vi-
ver, que devem ser clara-
mente preservados e lem-
b r a d o s  n a  m e m ó r i a 
coletiva de uma localidade, 
pois representam a sua 
identidade.

A Junta de Freguesia es-
tá a efectuar obras de repo-
sição e requalificação do 
muro na rua S. Sebastião 
que ruiu devido à intempé-
rie do inverno passado. De 
facto a rua fica situada en-
tre o Cemitério de Baltar e 

a Ribeira de Baltar, pelo 
que todos os anos as inun-
dações se sucedem. Este 
ano uma parte ruiu, pelo 
que este tipo de interven-
ção é essencial para que no 
futuro seja uma via com-
pletamente segura.

Obras de Requalificação
do Fontanário do Padrão                                                                

Obras na Rua de S. Sebastião

Para celebrar o encerra-
mento do Ano Pastoral e da 
Catequese, a paróquia de Van-

doma participou em duas 
grandes festas. 

A primeira, no passado 
dia 10 de junho, crianças e 
catequistas juntaram-se no 
Santuário de Fátima a cerca 
de 35 mil crianças vindas de 
todos os cantos do nosso 
país, para participarem na 

Vandoma
Ano pastoral chegou ao fim

cLÁudia 
Ferreira

celebração de encerramento 
da 38ª Peregrinação nacio-
nal a Fátima.  

O dia teve início com a cele-
bração da Eucaristia, celebra-
da por D. José Cordeiro, bispo 
de Bragança-Miranda. Se-
guiu-se um almoço em comu-
nidade e durante a tarde os 
presentes tiveram a oportuni-
dade de assistir a uma ence-
nação intitulada “Como os 
pastorinhos, dar alegria a 

Deus”, que assentou num diá-
logo imaginado entre um me-
nino, que queria agradar ao 
pai, e os três pastorinhos que 
lhe ensinaram o valor da ora-
ção e do sacrifício como forma 
de deixar Deus contente e 
consequentemente o Pai, 
marcando assim a despedida 
desta peregrinação. 

No passado dia 19 de ju-
nho, as comemorações conti-
nuaram festejando o encerra-

mento do ano pastoral com 
uma peregrinação jubilar, na 
qual Vandoma juntou-se à Pa-
róquia de Astromil e de Vila 
Cova de Carros e caminharam 
em peregrinação rumo a Cas-
telões de Cepeda. 

No final da peregrinação as 

três paróquias juntaram-se 
no Parque da Cidade de Pare-
des, para um almoço em co-
munidade, e durante a tarde, o 
Padre Artur celebrou a Euca-
ristia do Ano da Misericórdia, 
marcando assim o final do ano 
pastoral.
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Portugal lés a lés 
ligou Albufeira
a Vila Pouca de Aguiar

Quatro Rebordosenses participaram na 18ª edição do 
Portugal de Lés-a-Lés, que na sua edição de 2016 arrancou 
de Albufeira com cerca de 1400 moto turistas. O destino foi 
a concelho de Vila Pouca de Aguiar, mais propriamente a vila 
de Pedras Salgadas.

O passeio é já uma referência internacional, atraindo 
grande número de motociclistas portugueses e cada vez 
mais espanhóis.

O percurso foi de cerca de 1000 quilómetros, sempre lon-
ge das auto-estradas e Itinerários Principais ou Comple-
mentares, optando por estradas nacionais e municipais 
para dar a conhecer um Portugal por muitos desconhecido, 
privilegiando a cultura, as paisagens e gastronomia.

Para o ano, sabe-se já, que a 19º Portugal de Lés-a-Lés irá 
arrancar em Vila Pouca de Aguiar.

bitarães

Feira de artesanato
e dia da paróquia

Dia do Idoso
e do Doente

Apresentação do livro 
“Nossa Senhora 
dos Chãos - Bitarães”

Nos passados dias 3, 4 e 5 de junho 
realizou-se, pela terceira vez, uma feiri-
nha cujos  lucros reverteram  a favor das 
obras da residência paroquial. Foi uma 
feirinha de artigos variados. Também 
houve intervenção de conjuntos musi-
cais. No dia 5, domingo, realizou-se o ha-
bitual Dia da Paróquia. Alguns paroquia-
nos reuniram-se e partilharam o almoço 
com muita animação. 

No dia 12 de junho, celebrou-se este 
dia. Pelas 16 horas houve a Eucaristia na 
Capela de Nª. Srª. dos Chãos, seguida de 
um lanche na Casa do Povo de Bitarães. 
Esta homenagem aos idosos e doentes é 
habitual nesta Freguesia.

O nosso conterrâneo Escritor e Jorna-
lista, Eugénio Mendes Pinto, escreveu 
um livro sobre as Novenas Seculares de 
Nossa Senhora dos Chãos, confrarias, lis-
tas de festeiros...Fez um trabalho de pes-
quisa baseado em recolhas locais e ou-
tros documentos. Foi apresentado pelo 
nosso Pároco Padre Armando e pelo vice 
presidente da Câmara, Pedro Mendes, na 
Capela de Nossa Senhora. Esta iniciativa 
deveu-se à Comissão de festas do ano em 
curso- Aureliano Silva, Pedro Mendes, 
João Paulo Costa e Rui Mendes. Este livro 
retrata a fé e devoção  que o povo de Bita-
rães  dedica  à  Mãe de Deus e que se reno-
va todos os anos no dia 8 de Setembro. 
Parabéns a todos os intervenientes nesta 
valiosa iniciativa.

aNtÓNio 
oLiveira

cristelo

Cristelo acolheu Feira multissetorial
A Associação Código Musi-

cal de Cristelo, no fim de sema-
na de 18 e 19 de junho, organi-
zou pelo quarto ano consecuti-
vo a feira dedicada à saúde, 
desporto e gastronomia na Ca-
sa da Vinha Velha.

Visitada por centenas de 
pessoas, que no dia 18 pude-

ram ver as apresentações das 
várias modalidades desenvol-
vidas na Código Musical, nu-
ma noite animada com muita 
Dança e Interpretações Musi-
cais, que deixou todos os pre-
sentes radiantes,  que a par 
deste momento degustaram 
variados petiscos servidos ao 

longo das atuações.O dia 19 
foi dedicado à atividade física 
com duas aulas, uma aula de 
step a cargo de Filipa Veloso, e 
outra de Pilates por Francisco 
Gomes, ambos professores, e 
à realização de variados ras-
treios gratuitos, graças à cola-
boração com algumas empre-

s a s  e  i n s t i t u i ç õ e s  d o 
concelho.

O balanço continua a ser po-
sitivo, o que tem justificado a 
continuidade deste evento 
anual, embora este ano tenham 
ocorrido pequenas alterações, 
de modo criar sempre varieda-
de na oferta para os visitantes.

O 9º. Campeonato de Futsal 
da Associação de Desenvolvi-

mento de Rebordosa, terminou 
no dia 18 com um jogo de encer-
ramento no Estádio Manuel Mo-
reira. O encontro juntou todas 
as equipas que participam no 
campeonato que decorreu ao 
longo dos últimos 11 meses no 
Pavilhão Manuel Moreira Neto 

com a participação de 13 equi-
pas, envolvendo cerca de 200 
atletas.

O apoio de algumas empre-
sas da cidade tem-se revelado 
essencial para a longevidade 
desta competição. 

As equipas que participaram 

no campeonato da época que 
agora chega ao fim, foram: A.C. 
Futsal, que ficou em primeiro 
lugar; Bocadillo; Café Françês; 
Lusoraks; La Flamand; Luso Fu-
tsal; PRN; Dinamo 80; After Ti-
me; Café Kristal; Mais Futsal; 
Olimpyque e os Golden.

rebordosa

Encerramento do 9º. Campeonato A.D.R.

PauLo 
PiNHeiro

Bazar do Móvel 
O Bazar do Móvel é a exposi-

ção à venda promovida pelos 
Bombeiros de Rebordosa, este 
ano decorre entre 1 e 17 de ju-
lho. A 27ª edição volta a colo-
car à venda, a preços convidati-
vos, mobílias e móveis diver-

sos oferecidos aos Bombeiros 
de Rebordosa, pelos indus-
triais da região e cuja receita 
constitui a ajuda mais impor-
tante para que a Associação 
possa suportar os custos da 
sua ação humanitária.

Nos últimos dias, várias pes-
soas manifestaram o seu desa-
grado pela intervenção realiza-
da no Cruzamento das Campas, 
popularmente conhecido pelo 
“Cruzamento do Paralelo”.

No âmbito da requalificação 
das vias municipais levada a ca-
bo recentemente, os cubos de 
granito que se encontravam 
neste local há mais de meio sé-
culo foram substituídos por al-
catrão, sem qualquer justifica-
ção aparente. Aliás, a situação 
foi tão insólita, ao ponto de te-
rem sido removidos os cubos 
repostos menos de uma sema-
na antes!...

Enquanto noutros locais se 
tem vindo a proceder à pavi-
mentação a cubos em entron-
camentos situados em áreas 
urbanas, normalmente a uma 
cota mais elevada, de forma a 
controlar a velocidade dos au-
tomóveis, em Sobrosa aconte-
ceu o oposto, o que tem favore-
cido os excessos de velocidade.

Por enquanto, ainda não se 
registou nenhuma ocorrência; 
contudo, os peões sentem-se 
inseguros naquele local, en-
quanto não for reposta a sinali-
zação horizontal e, sobretudo, 
medidas de redução de veloci-
dade. O regresso dos cubos se-
ria bem-vindo por todos, tanto 
pelo simbolismo como pela sua 
utilidade, mas também pela 
dignidade urbanística que 
aquele importante ponto 
merece.

Sobrosa
“Cruzamento do Paralelo” 
– o fim de um símbolo

cristiaNo
Marques
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O ponto alto do evento, 
que distinguiu os me-
lhores atletas dos cam-

peonatos distritais, foi o jogo 
que colocou o Aliança de Gan-
dra, que se sagrou campeão de 
futebol esta época, contra uma 
seleção de jogadores de diver-
sos clubes, escolhidos pelos di-
versos treinadores.

No final do jogo amigável, a 
Associação de Futebol do Porto, 
entregou os Troféus relativos à 
época 2015/2016. 

As decisões competitivas da 
Divisão de Elite que ainda resta-
vam clarificar foram dissipadas, 
no passado dia 12 de junho, 
com a última jornada do cam-
peonato.  

O Rebordosa AC apesar de 
ter vencido o Aliados de Lorde-
lo, por 2/1 não conseguiu rea-
possar-se do 2º lugar do cam-
peonato que lhe valeria uma 
repescagem para os nacionais 
de futebol. O Valadares venceu 
em Barrosas por 1/0 e relegou a 
equipa rebordosense para o 3º 
lugar. O campeão, Aliança de 
Gandra, venceu em S. Pedro da 
Cova por 3/0 e o União de Pare-
des sem motivação, voltou a 
perder, no caso, no Candal por 
2/1.  

O Rebordosa terminou o 
campeonato da Elite Pro no 3º 
lugar com 80 pontos e o Aliados 
na 6ª posição com 55 pontos. O 
Gandra foi campeão com 87 
pontos em 37 jogos. 

dérbi da desiLusÃo 
No dérbi concelhio diante 

do “tranquilo” Aliados de Lor-
delo, o Rebordosa venceu o en-
contro apesar do nervosismo 
que se fazia sentir no Complexo 
Desportivo de Azevido. Com os 
olhos no relvado e os ouvidos 
em Barrosas, os adeptos, diri-
gentes e jogadores ainda aca-
lentavam a esperança que um 
milagre poderia surgir lá dos 
lados de Felgueiras. 

O Rebordosa foi o primeiro a 

marcar por intermédio do Ri-
cardo Teixeira aos 27 minutos 
da primeira parte.

Na segunda parte esperava-
se a reação da equipa do Alia-
dos, que neste jogo atuou toda 
de branco, mas não conseguiu 
criar grandes ocasiões de peri-
go. O Rebordosa continuou a 
estar mais perto do segundo 
golo, o que veio acontecer aos 
55 minutos de penalti. Ricardo 
Teixeira chamado a marcar, ba-
teu César, o guardião do Aliados 

de Lordelo. A dez minutos do fi-
nal do tempo regulamentar a 
equipa lordelense reduziu, 
também de grande penalidade 
por intermédio de Paulo 
Monteiro.

Terminado o encontro e co-
nhecedores do resultado do 
Valadares em Barrosas, o desâ-
nimo foi geral: os adeptos da 
casa por o clube não ter subido 
em ano de 50º Aniversário e 
nos de Lordelo que perderam 
com o rival. 

as equiPas do dérbi 
Rebordosa AC : Vasco Viana 

(Ruben, 90+1); Raul Leão, Ra-
malho, Rui Alves e Paulo Mon-
teiro; Bruno Amaro; André 
Marqueiro (Hélder 83); João 
Alves; Bruno Almeida (Oliveira 
83); Silvério e Ricardo Teixeira.

Aliados FC de Lordelo: Cé-
sar; Vítor Mendes; Preto; Boni; 
Jorge; Diogo (Zé Martins); Luís 
(Dani); Paulo Monteiro; Vitinha 
e Fonseca.

Arbitro - Sérgio Ferreira.

António Orlando | texto
Paulo Pinheiro | foto

Futebol. Caiu o pano nos campeonatos séniores da Associação de Futebol do Porto, no passado domingo, com a realização de um jogo amigável das 
estrelas do futebol distrital no Elite Pro Challenge 1, que se realizou no Estádio Municipal da Maia.

Rebordosa ganha ao Aliados,  
mas a festa é do vizinho de Gandra

Distinções 
da elite do futebol 
paredense

Campeão  
Aliança de Gandra com di-
reito à subida ao campeo-
nato nacional.

Melhor marcador  
Jorginho  
(Aliança de Gandra)

Melhor jogador  
da Divisão D`Elite  
Jorginho  
(Aliança de Gandra)

Apurados para  
a 1ª eliminatória  
da Taça de Portugal
Aliança de Gandra, Rebor-
dosa AC, União de Paredes

Jorginho

Taça de  
campeão nas 
mãos do  
guarda- 
-redes do 
Gandra

Rebordosa- Aliados, o jogo 
da desilução coletiva
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A equipa ProRebordosa 
sagrou-se campeã re-
gional de BTT da prova 

organizada pela Associação de 
Ciclismo do Porto, após dispu-
tado o 2º XCO Cidade de Lor-
delo. A juntar ao título coleti-
vo, a formação de Rebordosa 

viu ainda António Sousa (mas-
ter 40) e António Silva (master 
50) arrebatarem os respetivos 
títulos individuais, enquanto 
Maaris Meier (elite femininas) 
foi a melhor na sua categoria. 
Lígia Maia (master femininas) 
garantiu a segunda posição do 
pódio, ou seja, foi vice-campeã 
da competição nortenha.

Em boa verdade, esta foi 

uma jornada de ouro para um 
conjunto habituado a ganhar, 
fruto do enorme empenho dos 
seus atletas, o que faz da Pro-
Rebordosa uma das melhores 
equipas de BTT do panorama 
nacional. Mas o reconheci-
mento não se fica só intramu-
ros, pois a estoniana Maaris 
Meier, que já foi atleta olímpica 
pelo seu país, tem tido um ex-

celente desempenho nas com-
petições a que é chamada para 
correr no estrangeiro, como 
recentemente aconteceu nos 
“Europeus” da Suécia.

trio MaraviLHa!
Claro que este hábito ga-

nhador só é possível com um 
conjunto de atletas de exce-
lência e acima da média, casos 

de António Sousa, António 
Silva ou Maaris Meier, em boa 
verdade um trio maravilha 
por serem as grandes refe-
rências do conjunto de Rebor-
dosa. “A base do sucesso está 
no trabalho. O ciclismo exige 
muitos sacrifícios e temos de 
estar em boa condição física 
para alcançaarmos os nossos 
objetivos. Pela minha parte é 

btt. António Silva, António Sousa e Maaris Meier venceram nas respetivas categorias. Lígia Maia é vice-campeã.

ProRebordosa sagra-se 
campeã regional em Paredes

António Orlando | texto

o que tenho feito, mas o méri-
to é de todos, pois temos de 
olhar para o êxito de uma for-
ma coletiva. E é assim que 
continuaremos, cientes de 
que poderemos continuar a 
dar muitas alegrias a todos 
queles que nos apoiam”, sus-
tentou o categorizado atleta 
António Sousa.

Já Lígia Maia acabou por 
sagrar-se vice-campeã regio-
nal, tendo referido que este 
era um dos seus “grandes ob-
jetivos” da temporada. “Creio 
que a minha evolução tem sido 
extremamente positiva, pelo 
que espero ter uma boa pres-
tação nos próximos campeo-
natos nacionais. Quero dar os 
parabéns à equipa pelo seu 
triunfo no Campeonato Regio-
nal do Porto de XCO, do mes-
mo modo que agradeço a to-
dos o apoio que tenho recebi-
do”, referiu.

 “Este é um ano para recor-
dar”, observa Paulo Azevedo, 
presidente da coletividade de 
Rebordosa e que, também co-
mo atleta, ajudou a contribuir 
para este importante triunfo. 
“Estamos muito felizes com os 
títulos alcançados, especial-
mente o que nos garantiu o 
triunfo na geral por equipas. 
Os atletas têm sido de uma de-
dicação extrema, mas nada 
disto teria sido possível se não 
funcionássemos como uma 
verdadeira família. Por outro 
lado, temos de reconhecer o 
apoio recebido por parte dos 
nossos patrocinadores, pois 
eles é que sustentam esta má-
quina. Temos já as baterias 
apontadas para os campeona-
tos nacionais, que ocorrerão 
no mês de julho, onde também 
teremos uma palavra a dizer”, 
conclui o dirigente atleta.

A equipa do Paredes Po-
lo Aquático disputou, no 
fim-de-semana de 18 e 19 
de junho, os dois primeiros 
jogos da final do Campeona-
to Nacional, que esta época 
se joga à maior de cinco. No 

Porto, casa do Fluvial, os pa-
redenses cometeram al-
guns erros na ponta final e 
perderam o primeiro jogo, 
no sábado por 8-6, depois 
de terem dominado durante 
quase todo o encontro.

No domingo, e sem co-
meter erros, a equipa im-
pôs-se categoricamente (6-
11), empatando a final a 1-1 
e deixando em aberto a pos-
sibilidade de se sagrar Cam-
peã Nacional em casa, este 

fim-de-semana, na piscina 
Ro t a  d o s  M óve i s ,  e m 
Recarei. 

Os dois jogos disputam-
se sábado e domingo, 25 e 
26 de junho, ambos com iní-
cio às 17h00.

Paredes Polo Aquático pode ser campeão em casa
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os Nossos eMPresÁrios

É sabido que os tempos 
de crise dão para tudo. 
E no mercado laboral, 

o choradinho da crise que 
“não dá para mais”, que “não 
se sai da cepa torta”, fez o click 
em Paulo Machado, 32 anos, 
levando-o a arriscar a uma 
oportunidade de negócio 
próprio, ou como ele diz “para 
resolver a vida”. Despediu-se 
da empresa onde trabalhava e 
criou o seu próprio emprego. 
“Há cerca de um ano sentia-
me desmotivado. Já não me 
apetecia ir trabalhar”, recor-
da. Mecânico especialista em 
reparações e manutenções de 
compressores industriais, O 
Nosso Empresário, para dar 
um novo impulso à carreira 
profissional, chegou a pensar 
em montar, numa carrinha, 
uma “oficina móvel” e fazer o 
porta-a-porta da assistência 
técnica em empresas que dela 
necessitassem. Acabou por 
abandonar a ideia. Não a le-
vou avante. 

A insatisfação profissional 
inquietava-o. Porém, Paulo 
Machado tinha um conflito 
interno: até então “nunca” so-
nhara sequer abrir um negó-
cio. “Nunca”, sublinha. Porém, 
as circunstâncias da vida pre-
garam-lhe uma partida. “Pas-
sava todos os dias em frente a 
esta loja”, o nº 34 da Av. Cen-
tral de Gandra, Paredes e o 
anúncio de ́ aluga-se´, afixado 
na porta, “batia de frente com 
o meu olhar”, conta. Até que 
um dia, decidiu parar e foi ter 
com dono da loja para lhe per-
guntar o preço do aluguer. 
“Quando ele disse o valor da 
renda ripostei: é hoje que vou 
falar com o meu antigo patrão 
e avançar com o meu negó-
cio”, recorda. Estava dado o 
primeiro passo para o surgi-
m e n t o  d a  C a s a  d a s 
Reparações.

Casa das Reparações, as-
sim direto, o nome que diz 

logo para que serve e à vista 
de todos “na montra da 
EN15”. “A localização da loja 
é muito boa. Passa aqui mui-
ta gente”, constata Paulo Ma-
chado, feliz pela opção que 
tomou. “Tem corrido tudo 
bem desde o primeiro dia. 
Foi o que me valeu. Feliz-
mente não tive momentos 
de desmotivação”, adianta. 

A venda de material (má-
quinas novas) nunca esteve 
no seu ideal de negócio, mas 
a localização e o espaço das 
instalações, à face da EN15 e 
com muito estacionamento, 
fê-lo mudar de ideias. Mon-
tou também um balcão e 
respetiva loja de máquinas 
para venda na Loja das 
Reparações. 

Paulo Machado trabalha 
na profissão de mecânico des-
de os 18 anos. “Na praça” des-
de muito cedo “trata por tu” 
os potenciais clientes – indús-
tria do mobiliário, da constru-
ção e de componentes para 
pneus. “Toda a indústria pre-
cisa de ar comprimido. Não 
há negócio nenhum que não 
tenha rede de ar comprimido. 

Não há volta a dar. Seja paste-
laria, fábrica de móveis ou de 
construção todos precisam 
de ar comprimido”. Ora a ne-
cessidade de uns é a oportu-
nidade de outros. “O mercado 
está a reagir bem. Sinto que a 
casa está a crescer, com clien-
tes novos de dia para dia. 
Acertei no nome da empresa 
vai direto ao assunto”.

Negócio. Casa das Reparações, assim direto, o nome que diz logo para que serve e à vista de todos “na montra da EN15”. Os alvos são a indústria do 
mobiliário, da construção e de pneus.

Casa das Reparações, direto ao assunto 

António Orlando | texto

Mecânico & patrão
As reparações e manu-
tenções dos compresso-
res na Casa das Repara-
ções são feitas com base 
na necessidade dos 
clientes. Se ele diz “pre-
ciso dessa máquina para 
amanhã”, é a essa má-
quina que dou priorida-
de na reparação. Traba-
lho 18 ou 19 horas para 
satisfazer o cliente. Eu 
arranjei um negócio em 
que nunca vou ser o pa-
trão. Sou e continuarei a 
ser o mecânico. As coi-
sas estão muito depen-
dentes de mim”, confes-
sa. Paulo Machado abriu 
a empresa em outubro 
de 2015 e já dá trabalho 
a um funcionário e a 
uma estagiária, no caso, 
a uma estudante da 
CESPU.
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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)

Pe
la

 su
a 

sa
úd

e.
..

...
at

é 
on

de
 fo

r p
re

ci
so

!

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

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
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cuLtura

PUB

aGeNda
cuLturaL do coNceLHo 
de Paredes  /  JUN

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

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
de 11 a 29 julho 
13.30 horas – 17.30 horas | Ar-
tes Manuais Culinária

Paredes (cidade)
Pt Paredes coM 
teatro 
25 junho 
Casa da Cultura | 21.30 h |”Cin-
derela de Neve” pelo Grupo de 
Teatro Infanto- Juvenil da As-
sociação Clube Jazz de Baltar

Paredes 
(coNceLHo)
Pt Paredes coM 
teatro 
25 junho 
Centro Social Cête- 21.30 horas 
| “Histórias De(s)encantar”, pe-
lo Teatro Girassol - Mouriz

26 junho 
Auditório  Balatararte | 17h | “ 
A Mansão Veit” pelo Grupo de 
Teatro da Associação Clube Ja-
zz de Baltar

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 LORD recebe  
XVII OrffLord
O auditório da Fundação, em 
Lordelo vai ser palco para um 
espetáculo de canto coral dan-
do corpo ao XVII OrffLord. O 
encontro contará com a presen-
ça de três orfeões, designada-
mente o Orfeão da Fundação A 
LORD, o Orfeão da Associação 
Cultural de Recardães e o Coral 

Polifónica Queixumes do Hío 
(Espanha). O espetáculo está 
marcado para amanhã, sábado 
25 de junho, às 21.30 horas. A 
entrada é gratuita, mas limita-
da. As reservas de bilhetes po-
derão ser efetuadas pelo telefo-
ne 224 447 357 ou através do 
email geral@fundacaoalord.pt.

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

PAREDES | Telef.: 255 781 520

PUB

As celebrações da déca-
da do Ceteatro, que 
decorreram entre os 

dias 17 e 19 de junho, arranca-
ram com um jantar solidário 
onde a poesia foi o prato forte. 
A noite terminou comum con-
certo da banda Alliance Big 
Band.
No sábado as celebrações de 
uma década do CeTeatro con-
tou com um encontro de es-
critores de literatura infantil 
para o qual foram convidados 
Rui Guedes, Cidália Fernan-
des e José Nunes. O serão con-
tou com uma tertúlia sobre 
poesia com a presença de Dia-
na Ramalho, Donzília Martins, 
Luana Lua, Fernando Couto 
Ribeiro, Nuno Silva, Raul Mi-
nh’alma e Sérgio Lizardo.
O último dia de festa, no do-
mingo, realizou-se um coló-
quio sobre teatro com a pre-
sença de Hermínia Moreira, 
Inês Leite e Pedro Estorninho, 
Manuel Pereira.
Durante os três dias que servi-
ram para evocar a primeira 
década do CeTeatro realiza-

ram-se, ainda várias exposi-
ções de pintura e fotografia.
Criado em 2006, pela mão do 
Centro Social de Cête, o CeTea-
tro conta com 25 atores numa 
companhia que tem também 
um grupo infantojuvenil. Inês 
Leite, encenadora profissio-
nal, colabora com o grupo 
desde a sua formação. 
“Telecete”, “Fugu”, “A Promes-
sa”, “Onil”, “Teatro Impossível” 
e “Borbulha”, foram algumas 
das encenações que o CeTea-
tro já levou à cena nos palcos 
da região. Paredes Penafiel e 
Lousada, têm sido os locais 
onde têm atuado com mais 
frequência nos últimos dez 
anos. Venham mais dez!

Teatro. Companhia de Cête festejou o 10.º aniversário com um con-
junto atividades ligadas às artes. Inês Leite, encenadora profissional, 
colabora com o grupo desde a sua formação.

CeTeatro assinalou 
uma década  
nas artes de palco

António Orlando | texto
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oPiNiÃo

RUI CUNHA

PUB

Na semana passada li um 
artigo do Economista 
Francisco Jaime Quesa-

do no Semanário Vida Econó-
mica, com o qual eu não podia 
estar mais de acordo e como tal 
não resisti a colocar neste meu 
artigo o mesmo titulo que ele 
deu ao seu- A economia da 
competência.
E o que deveremos entender 
p o r  e c o n o m i a  d a 
competência?

Por
aLexaNdre 
aLMeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

aLexaNdre 

Revisor 
Oficial de Contas

A economia da competência
Todos nos temos vindo a aper-
cebermo-nos que é muito me-
lhor para o país conseguirmo-
nos impor nos mercados in-
ter na cionais  at ravés  de 
produtos com maior valor 
acrescentado, com produtos 
mais diferenciados da concor-
rência, produtos inovadores, 
menos sujeitos à concorrência 
internacional desleal de paí-
ses como a China.
Só dessa forma é que consegui-
remos apostar numa economia 
que tenha a possibilidade de 
criar empregos mais qualifica-
dos e como tal  mais bem 
remunerados.
Ora, para que tal seja possível 
são necessárias duas coisas- em 
primeiro lugar qualificar cada 
vez mais os nossos trabalhado-

res e em segundo lugar e o mais 
importante de tudo é mudar a 
mentalidade dos nossos traba-
lhadores e futuros empresários 
desde os primeiros anos de 
escola.
E isto é que pode constituir a 
verdadeira economia da com-
petência. Desde muito cedo as 
nossas escolas, posterior-
mente as universidades e 
mais tarde as empresas têm 
de incutir aos jovens um ver-
dadeiro espirito empreende-
dor e de fomento da compe-
tência. Tem que ser incutido 
aos nossos jovens que hoje em 
dia nada está garantido, não 
há empregos para a vida e nu-
ma economia cada vez mais 
globalizada, em que todo o 
mundo está em concorrência 

com todo o mundo, só os me-
lhores, os mais bem prepara-
dos podem triunfar.
Quando falo em incutir aos jo-
vens um espirito empreende-
dor, não quero com isto dizer 
que todos nós devemos ser em-
presários, o que quero dizer é 
que no seu posto de trabalho 
devem estar sempre a em-
preender, a dar contributos pa-
ra que a sua produtividade pos-
sa ser cada vez maior, pois só 
dessa forma a sua empresa con-
seguirá produzir produtos com 
um valor acrescentado maior e 
só dessa forma poderemos au-
gurar a salários mais altos.
Para isso tem que haver uma 
cada vez maior interação entre 
universidades e empresas. É 
cada vez mais importante que 

as Universidades saibam o que 
se produz nas empresas portu-
guesas, como se produz e pos-
sam com a sua atividade de In-
vestigação e Desenvolvimento 
dar contributos para esse au-
mento de competências e pro-
dutividade que as empresas 
portuguesas precisam.
Ainda este fim de semana, e de 
uma forma muito simples, pude 
constatar porque razão em 
França se consegue pagar salá-
rios mais altos que noutros paí-
ses como Espanha ou Portugal e 
continuar, mesmo assim, a ser 
competitivos. Tive oportunida-
de de visitar com os meus filhos 
um parque de diversões perto 
de Lyon denominado “Le Pal” e 
tive oportunidade de fazer uma 
comparação com um outro que 
tinha visitado no ano passado 
em Madrid denominado “War-
ner”. E a forma como as diver-
sões estavam organizadas era 

bem evidente desta economia 
da competência que falo. Nas 
diversas diversões que pude 
fazer, o número de funcionários 
que estavam afetas a cada uma 
delas era muito inferior em 
França que em Espanha, e nal-
gumas delas só tinha uma pes-
soa a controlar. E isto porquê? 
Muito simplesmente porque no 
parque em França os diverti-
mentos estavam organizados 
de uma forma mais automatiza-
da, e intuitiva, e apelavam à par-
ticipação dos clientes nessa or-
ganização, o que levava à neces-
sidade de menos funcionários.
Espero que todos nós e sobretu-
do os Paredenses compreen-
dam esta necessidade de cada 
vez mais sermos mais compe-
tentes, mais produtivos, mais 
eficientes, pois só dessa forma 
nos conseguiremos impor nes-
te mercado global cada vez mais 
competitivo e seletivo.
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NecroLoGia

FALECEU

aNtÓNio auGusto 
PiNto de MaGaLHÃes
Faleceu no dia 21de Junho, com 74 anos. Era natural de 

Paredes e residente, em Louredo, Paredes. Era casado com Maria 
Helena Machado Ferreira de Magalhães.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349
LOUREDO

FALECEU

aNtÓNio
da siLva PacHeco
Faleceu no dia 12 de Junho, com 79 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Alegria nº 27, Lordelo, 
Paredes. Era viúvo de Ludovina Dias Moreira.

aGradeciMeNto
Seus filhos, noras, genros, 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

LORDELO

FALECEU

José NoGueira
dias da siLveira
Faleceu no dia 11 de Junho, com 77 anos. Era natural de 

Besteiros - Paredes e residente na Av. Pe. Manuel Pinto Preda nº 780, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria Lúcia Moreira Nogueira.

aGradeciMeNto
Sua esposa, filho, nora, neta e demais família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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

DUAS IGREJAS

FALECEU

Maria de Lurdes 
Moreira Neto
Faleceu no dia 18 de Junho, com 80 anos. Era natural de 

Lordelo - Paredes e residente na Rua Rio Ferreira nº 136, Lordelo, 
Paredes. Era Viúva de António Moreira.

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

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

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

LORDELO

FALECEU

MarGarida
Ferreira dias
Faleceu no dia 19 de Junho, com 90 anos. Era natural 

de Baltar - Paredes e residente na Rua da Amizade nº 95, Vandoma, 
Paredes. Era viúva de António de Sousa.

aGradeciMeNto
Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, tetranetos e demais famí-
lia vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibi-
lidade 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

baLtasar
da siLva oLiveira
Faleceu no dia 13 de Junho, com 78 anos. Era natural 

de Lordelo - Paredes e residente na Calçada da Corujeira nº 26, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria da Glória da Mota.

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

LORDELO

FALECEU

carLota FraNcisca 
Ferreira
Faleceu no dia 13 de Junho, com 97 anos. Era natural de 

Lagares – Penafiel e residente na Rua Alto do Monte nº 184, Cete, 
Paredes. Era Viúva de Américo Oliveira.

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

CETE

FALECEU

aNtÓNio auGusto
sousa teixeira
Faleceu no dia 14 de Junho, com 44 anos. Era natural de 

Louredo, Paredes e residente, na Bélgica. Era solteiro.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349
BÉLGICA

FALECEU

aNtÓNio carvaLHo
da siLva LeaL
Faleceu no dia 19 de Junho, com 88 anos. Era natural 

de Duas Igrejas, Paredes e residente, em  Paredes. Era casado com 
Maria Bernardete da Mota Ferreira.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349
PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943
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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

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

Anuncie 
aqui

Prç. Capitão Torres Meireles

30  | 2.º Andar - Sala B

4580-873 PAREDES

Telef.: 255 781 520

Paredes 
acolheu 
encontro
distrital 
de Sapadores 
Florestais

O quartel dos Bom-
beiros Voluntários de 
Paredes recebeu no dia 
9 de junho um encontro 
de Sapadores Florestais 
do Distrito do Porto. 
Cerca de 70 sapadores, 
e vários técnicos flores-
tais, de 11 concelhos, 
participaram em ações 
de formação e também 
n u m  e x e r c í c i o 
operacional.

Melhorar a capaci-
dade de análise do com-
portamento do fogo; 
identificar situações de 
risco para prevenir aci-
dentes e melhorar a in-
tervenção ao nível do 
rescaldo foi o objetivo 
da formação. 

Amarante, Baião, 
Marco de Canaveses, 
Felgueiras, Penafiel, Va-
longo, Gondomar, Vila 
Nova de Gaia, Vila do 
Conde, Trofa e Santo 
Tirso testaram a opera-
c i o n a l i d a d e  d o 
equipamento.

Durante o dia houve 
também formação so-
bre segurança.

■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
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