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Suspeita. Autarca de Louredo presidiu à Associação Columbófila de Penafiel e é censurado por ter praticado 
uma gestão rudimentar. A maioria das saídas de caixa era justificada em papéis manuscritos. Os sócios chumba-
ram as contas. Borges nega tudo e fala em má fé. PÁg.5

José Borges
Com contas chumbadas 
em Associação de Penafiel

nova associação 
eMPresarial Para 
suBstituir a ae Paredes 
Pode ter concorrÊncia PÁg.8

nun’ álvares 
caMPeão PÁgS.12 e 13

Profunda 
devoção à 
virgem Maria
saiu às ruas 
de Paredes
Fé cristã. A emoção descontrola-
da em ver de perto a Imagem 
Peregrina terá sido fatal para uma 
mulher que sofreu uma paragem 
cardiorrespiratória e acabaria por 
falecer. O infeliz episódio ensom-
brou um dia de profunda alegria 
para a comunidade cristã pare-
dense. PÁg.7
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É oficial; por iniciativa do 
Berloque da Ex-queda foi 
inaugurada, com pompa 

e circunstância, a primeira Loja 
da Cidadona de Portugala, no 
edifício das escadas das vergo-
nhas, no Cavário, onde se prati-
ca o popular desporto wallsbur-
gense de caça às ratas, mundial-
mente famoso.

Os convites foram universal-
mente selectivos e selectiva-
mente recusados: O Al-Ecsan-
der, o almêda ia marcar presen-
ç a  c o m  o  g l a m o u r  q u e  a s 
circunstâncias exigiriam, com 
um deslumbrante vestido cor de 
laranja, mas acabou por não ir, 
pois só vai onde não for convida-
do. Também faltaram o Cristão 
Riveiro e o Avaro Pintinho por 
os seus convites, discriminato-
riamente, serem azul-bebé e 
não cor de rosa choque. O Ruy 
Espinho e o Macho Lemos tam-
bém não puderam ir por esta-
rem a ter lições de wrestling. Os 
laranjas não foram porque o 
chefe deles ainda anda amuado 
e não os deixa aparecer em ne-
nhuma festa.

Mas de Lisaboa e de Broche-
las vieram as três pombinhas do 
Berloque: A Pombinha Catrina 
Martins, a Pombinha Misa Ma-
t i a s  e  a  M a n a  P o m b i n h a 
Mortágua. 

A Loja da Cidadona de Pare-
des, obedece a um inovador con-
ceito, na lógica do 3 em 1: Além 
de também ser a sede do B.E., no 
mesmo local funcionará uma lo-
ja de lingerie feminina com pro-
dutos que, para não haver dis-
criminação de género, os ho-
mens também são convidados, 
se não a usar,  pelo menos a 
experimentar.

No discurso de inauguração, 

a Pombinha Catrina aproveitou 
para anunciar que a loja seria 
uma espécie de zona franca, 
quase uma ofixore – Tax Quasi-
Free – em que produtos como 
soutiens e calcinhas fio dental, 
beneficiariam do IVA da restau-
ração, porque é neles colocada 
uma etiqueta a referir que são 
produtos comestíveis desde a 
embalagem até ao conteúdo, 
sendo certo que assim tal IVA 
seria ainda especialmente de-
dutível no IERRÉSSE.

Anunciou ainda que breve-
mente abrirão mais duas valên-
cias, de Sex-shop e de sala de 
xuto para drogas leves, alargan-
do o conceito para cinco em 
uma, numa alusão, que não pas-
sou despercebida, à famosa can-
ção do Camarada Zeca Afonso.

No final apoteótico todos 
cantaram o novo hino do BE que 
também vai ser o hino de todas 
as Lojas das Cidadonas, franchi-
se que o B. E. vai alastrar por 
Portugala inteira:

 
As pombinhas da Catrina
Andavam de Mão em Mana
Foram ter à Quinta nova
À casa da Mari Joana

Paredes tem a 1ª loja 
de cidadania do país

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

EDITORIAL

Por trás da cidadania

Se houve momento em que la-
mentei que o Progresso de Pa-
redes fosse apenas um quinze-

nário, foi agora.
De facto, há 15 dias atrás, mal ouvi a 

notícia de que o Bloco de Esquerda pro-
punha, como já nos habituou, mais uma 
medida estruturante (que não fractu-
rante) para a nossa sociedade portu-
guesa actual e fundamental para a nossa 
felicidade colectiva futura, logo me ape-
tecia desancar de alto a baixo na preten-
são bloquista de se assumir como arau-
to do combate das diferenças de género. 
Mas passados 15 dias já tudo foi dito e 
repuxado sobre o não assunto do cartão 
de cidadão/cartão de cidadania, e nada 
há para eu dizer que seja original, res-
tando-me apenas sublinhar que a única 
voz de apoio surgiu, pois claro, dos ban-
cos do governo,  a concordar com o ter-
ceiro baptismo do C.U. (vale a pena re-
cordar que Cartão único era o primeiro 
nome do coiso ,  ou  da  coisa  se 
preferirem).

E associando ideias, esta condescen-
dência faz lembrar o primeiro –ministro 
António Costa a trocar salamaleques 
com a Catarina Martins num debate 
quinzenal na Assembleia da República 
dizendo que contava muito com a ima-
ginação (fantasia?) do Bloco de 
Esquerda.

Evidentemente, esta iniciativa soube 
como mel ao Governo socialista. Afas-
tando as atenções do Plano nacional de 
reformas, pelo menos as atenções do 
Bloco de Esquerda.

Ou será que foi o Bloco de Esquerda 
que inventou este assunto do cartão de 
cidadão/cidadania para que se não re-
parasse nos sapos (ou serão rãs?) que 
terá de engolir a propósito de tal plano, 
e, assim, afastar as nossas atenções da 
sua incoerência?

Ignoro, mas a propósito deste assun-
to devo fazer uma confissão: se as elei-
ções fossem amanhã, votaria no PCP.

Porque raramente assisti, como 
neste tema, a uma posição política tão 
lúcida, tão assertiva, tão abstraída do 
populachismo barato dos bloquistas: 
A questão lançada pelo Bloco de Es-
querda, é uma questão de gramática e 
não de género.

Confrontado com o triste espectácu-
lo do Bloco de Esquerda, esta posição 
pode não valer votos, mas valeria o meu.

Por
vasco
riBeiro
Diretor

vasco
riBeiro
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 Pontos   de   vista
Consultas grátis

Certamente já re-
parou que hoje 
em dia é prática 

comum nas óticas as 
consultas de optome-
tria serem gratuitas. 
Provavelmente, quan-
do confrontado com a 
necessidade de recor-
rer aos serviços de op-
tometria escolhe um 
local onde este serviço 
seja grátis. E Porque o 
faz? Porque acha que é 
realmente grátis?

É interessante veri-
ficar que em pratica-
mente mais nenhuma 
profissão se usa este 
procedimento. Não é 
usual o dentista fazer 
consultas grátis, nem o 
psicólogo nem o pedo-
logista e muito menos 
o oftalmologista ou o 
m é d i c o  d e  fa m í l i a . 
Quando levamos o car-
r o  a o  m e c â n i c o  o u 
quando recorremos 
aos serviços de um ca-
nalizador pagamos a 
mão-de-obra. Então 
porque é que não que-
remos pagar a “mão-de
- o b r a ”  d e  u m 
optometrista?

Para conhecer a ori-
gem deste tema temos 
que recuar uns 60 ou 
70 anos no tempo e via-
jar até Espanha, onde 
por volta de 1950 se co-
meçou a apregoar “Gra-
duar la vista gratis” 
sendo esse “graduar la 
vista” nada mais nada 
menos que a escolha de 
umas lentes que permi-
tiam ver melhor de en-
tre várias lentes. O con-
ceito vingou em Espa-

nha e estendeu-se a 
Portugal tendo sido 
massificado com a che-
gada dos grupos de óti-
ca Espanhóis ao nosso 
país, sendo hoje proce-
dimento comum, em 
praticamente todas as 
óticas, a existência de 
“ e x a m e s  v i s u a i s 
grátis”.

Atualmente a con-
sulta de optometria rea-
lizada por um licencia-
do, mestre ou até douto-
rado em Optometria é 
muito mais que uma 
simples escolha de len-
tes. É um trabalho que 
exige conhecimentos 
específicos em várias 
áreas e que leva a uma 
constante atualização e 
reciclagem de conheci-
mentos por parte do 
profissional. Portanto, 
um profissional de op-
tometria que seja com-
petente ,  que esteja 
atualizado em relação a 
novas técnicas de exa-
me ou a novos métodos 
de tratamento tem que 
fazer um investimento e 
para tal precisa de co-
b r a r  p e l o s  s e u s 
serviços. 

Em 2015, o governo 
da altura pretendeu 
regulamentar, através 
de um decreto-lei,  a 
proibição de publici-
dade a consultas e ras-
treios grátis por ser 
considerado uma for-
ma enganosa de publi-
cidade mas até ao mo-
mento essa  regula-
mentação não existe.

Cabe a cada um de 
nós ficar atento e esco-
lher aquilo que parece 
ser o melhor em cada 
situação, mas quando 
precisar de recorrer 
aos serviços de um op-
tometrista lembre-se 
d o  d i t a d o  p o p u l a r 
“Ninguém dá nada a 
ninguém”.

Por
Jorge
Jorge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

Jorge
Jorge

A última Assembleia de 
Freguesia de Gandra, 
realizada no passado 

dia 21 de abril, terminou cris-
pada com o Vice-Presidente da 
Câmara e Presidente do PSD, 
Pedro Mendes a ser acusado 
pelo PS de ter chamado “pateta” 
a elementos do público que es-
tavam a assistir à reunião. O vi-
sado diz que não, que apenas 
falou “em situações patetas”.

Na base da troca de palavras, 
mais agrestes, esteve a inter-
venção inicial do presidente da 
Assembleia de Freguesia, Ma-
nuel Teixeira, ao insurgir-se 
contra o PS, por a representante 
socialista naquela Assembleia 
ter colocado a Ordem do Dia da 
Reunião na página de Facebook 
usada pelos socialistas para 
ações politicas. Teixeira enten-
de que é desprestigiante. “Aqui-
lo que disse é que a cabeça de 

lista do PS à junta de Gandra 
deveria demitir-se pelas atitu-
des que tem tomado. Por aquilo 
que publicou no facebook, por 
aquilo que mentiu na Assem-
bleia de Dezembro e o senhor 
Alexandre Almeida não gostou”, 
conta Manuel Teixeira. 

O PS tanto não gostou que, de 
facto, puxou do assunto, no es-
paço reservado ao público, já na 
parte final da Assembleia. Nessa 
ocasião, o vereador do PS, Ale-
xandre Almeida, inscreveu-se, e 
segundo o próprio, usou da pa-
lavra, “tendo inclusivé elogiado 
o Executivo da Junta pelo apoio 
que tem dado ao Aliança de Gan-
dra. Depois dirigi-me ao Presi-
dente da Assembleia de Fregue-
sia onde tive oportunidade de 
dizer que não via nenhum mal 
da nossa representante ter di-
vulgado a Ordem da Assem-
bleia, pois até era uma forma da 
informação chegar a mais pes-
soas”, relata Alexandre Almeida, 
na sua versão dos fatos. 

De seguida interveio Pedro 
Mendes e no entender do socia-
lista, o Vice-presidente da Câ-
mara “foi mal-educado pela 
forma como se dirigiu a ele-
mentos presentes na sala onde 
decorria a Assembleia ao cha-
mar-lhes patetas”, denuncia 
Alexandre Almeida.

Pedro Mendes presidente 
do PSD/Paredes e Vice-presi-
dente da Câmara nega que te-
nha chamado pateta a quem 
quer que fosse. “Eu não cha-
mei pateta a ninguém. Disse 
apenas que estavam a ter ati-
tudes patetas. Quando falei 
houve gente que não quis res-
peitar. Mas as atitudes ficam 
com eles”, justifica Pedro 
Mendes. 

O presidente do PSD, contra
-ataca, ao afirmar que “a única 
coisa que assistimos naquela 
assembleia foi o Alexandre Al-
meida a desconsiderar o presi-
dente da Assembleia de Gan-
dra. Ele questionou a atitude do 

presidente da Assembleia con-
siderando-a parcial . Eu, na mi-
nha intervenção, disse que o 
vereador devia respeitar as Ins-
tituições e não desrespeitá-las, 
mas já estamos habituados. 
Porque nem em Gandra conse-
gue falar da Freguesia onde es-
tava porque ele na Câmara só 
fala de Rebordosa”, disse o pre-
sidente dos Social Democratas.

Refira-se que os socialistas 
através dos principais dirigen-
tes da concelhia e autarcas do 
partido têm marcado presença 
nas diferentes Assembleias de 
Freguesia do concelho, usando 
o espaço reservado ao público 
para fazerem achegas políticas. 
Já Pedro Mendes, recém-em-
possado presidente do PSD, te-
ve a sua estreia numa Assem-
bleia em Gandra. De ambos os 
lados políticos, PSD e PS, pro-
metem continuar a fazê-lo não 
temendo que a crispação possa 
descambar em situações ainda 
menos dignificantes. 

Polémica. Pedro Mendes terá apelidado de “patetas” o público presente na Sala. O acusado nega. 
Mendes diz que apenas falou em situações patetas. Os ânimos em Gandra ainda permanecem quentes 
a que não é alheia a polémica dos resultados nas últimas eleições autárquicas.

Assembleia de Freguesia de 
Gandra viveu reunião agitada

António Orlando | texto
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Depois da polémica da abelha asiática, 
Pedro Mendes e Alexandre Almeida 
voltam a trocar “mimos”
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II Edição do JS Café decorreu em Paredes  
com o tema “Democracia e Gestão Autárquica”

A iniciativa organizada pe-
la Juventude Socialista de Pa-
redes e pela Federação Distri-
tal do Porto da JS contou com a 
presença da Deputada à As-
sembleia da República, Luísa 
Salgueiro.

No passado dia 15 de abril, 
decorreu na cidade de Gandra 
a II Edição do “JS Café”. Esta 
iniciativa da Federação do 
Porto da JS, segundo fonte da 

jota, pretende percorrer as 18 
concelhias do Distrito do Por-
to, trazendo a política para a 
rua e envolvendo a sociedade 
civil na discussão das políticas 
públicas. Em Gandra, o debate 
foi subordinado ao tema “De-
mocracia e Gestão autárqui-
ca” e contou com a presença 
da Deputada do PS à Assem-
bleia da República, Luísa Sal-
gueiro e do Vereador do PS da 

Câmara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida.

Numa sessão de debate in-
formal, os principais temas 
abordados foram “a impor-
tância das políticas de juven-
tude para o desenvolvimento 
de uma autarquia”. Luísa Sal-
gueiro, valendo-se da expe-
riência autárquica, deu exem-
plos daquelas que devem ser 
as boas práticas a serem im-

postas nas comunidades 
locais.

Já o Vereador Alexandre 
Almeida fez questão de afir-
mar que uma das suas princi-
pais prioridades serão os jo-
vens paredenses, “pelos quais 
há muito o atual executivo ca-
marário do PSD deixou de 
apostar”, disse.

A sessão contou com a pre-
sença de cerca de 100 jovens.

No dia 22 de abril, os 
bombeiros voluntá-
rios de Cête cele-

braram 91 anos de existên-
cia. Na sessão solene o Pre-
s i d e n t e  d a  A s s o c i a ç ã o 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Cête 
(AHBVC), Celso Moreira vol-
tou a pedir ajuda à autar-

quia para resolver os pro-
blemas mais graves que a 
corporação enfrenta. Uma 
das prioridades prende-se 
com a instalação de um Pos-
to Avançado em Recarei, 
“aliás já prometido pelos 
responsáveis da Câmara de 
Paredes aqui presentes em 
reuniões que já tivemos em 
conjunto, pois visto que te-
mos de percorrer à volta de 
20 quilómetros para aten-

dermos à última população 
de Aguiar de Sousa. Não se 
justifica em pleno Século 
XXI tanto tempo de espera 
para serem socorridas essas 
pessoas e os seus bens. Com 
a instalação do Posto Avan-
çado acorreremos muito 
mais rápido às freguesias de 
Recarei, Sobreira e Aguiar 
d e  S o u s a”,  d i s s e  C e l s o 
Moreira.

Do rol de necessidades 

dos bombeiros de Cête, o 
responsável destacou ainda 
a necessidade da remoção 
do telhado de amianto no 
Quartel por razões de saúde 
e a renovação da frota que 
denota cansaço pelo acu-
mular dos quilómetros e 
também pelas exigências 
impostas pelo INEM para o 
transporte de doentes.

Os bombeiros de Cête têm 
como área de intervenção as 

freguesias de Parada de To-
deia, Sobreira, Recarei e 
Aguiar de Sousa, além de Cê-
te, onde está sediada a corpo-
ração. A área ultrapassa os 53 
km2 e uma população resi-
dente de cerca de 16.000 pes-
soas. “Somos a Corporação 
com a maior Área de Inter-
venção do Concelho de Pare-

António Orlando | texto

Festa. Aniversário foi momento aproveitado pela direção para reclamar intervenções urgentes e 
necessárias para a  vida da quase centenária corporação.

Bombeiros de Cête  
de parabéns pelos 91 anos

des”, concluiu o presidente da 
AHBVC.

Do programa de aniver-
sário constou a imposição 
de insígnias a novos bom-
beiros e a homenagem aos 
antigos bombeiros já faleci-
dos. A festa encerrou com 
um concerto pela Banda de 
Música de Cête.
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José Borges, presidente da 
Junta de Freguesia de Lou-
redo, Paredes, está no cen-

tro de uma polémica no con-
celho vizinho de Penafiel. O 
autarca foi durante dois man-
datos Presidente da Associa-
ção Columbófila de Penafiel 
(ACP) e terá deixado o cargo 
com contas, por pagar e por 
aprovar. 

Um dos exemplos da, ale-
gada, má gestão de José Bor-
ges na ACP, prende-se com o 
pagamento de portagens. 
Uma fatura de cerca de 80 eu-
ros não foi paga, e quando An-
tónio Gomes, o atual presi-
dente da ACP, assumiu a lide-
rança da coletividade diz ter 
sido confrontado com a divida 
e respetivos juros. “A conta já 
ultrapassava os 2 mil euros. 
Tive que pessoalmente atra-
vessar-me, para resolver o as-
sunto”, garantiu o dirigente ao 
Progresso de Paredes. 

As contas da gestão de Jo-
sé Borges na ACP estão por 
aprovar. A Assembleia Geral 
chumbou o relatório e contas. 
Os documentos, isto é, pastas 
cheias de papéis manuscritos 
exibidos ao Progresso de Pa-
redes por António Gomes, 
que serão da gestão de José 
Borges, não foram aceites pe-
los associados. A contabilida-
de do elenco de José Borges 
deverá ser submetida, de no-
vo, à apreciação dos associa-
dos em nova Assembleia Ge-
ral da coletividade penafide-
l e n s e  a i n d a  s e m  d a t a 
marcada. É “intenção” do 
atual Presidente, António Go-
mes, “pôr uma pedra sobre o 
assunto, para que a coletivi-
dade possa retomar o cami-
nho daquilo que foi no passa-
do. Uma coletividade que or-
g u l h a v a  o  c o n c e l h o ” 

desabafou ao Progresso de 
Paredes. O responsável admi-
te que as contas do Exercício 
de José Borges, à frente da 
ACP “até podem estar corre-
tas, sem desvios”, mas censu-
ra a gestão do seu consócio. “A 
maior parte das despesas é 
suportada por papéis manus-
critos, sem o respetivo núme-
ro fiscal quer nosso, quer do 
prestador/vendedor de ser-
viços”, denúncia. 

O que foi alegado ao jornal 
Progresso de Paredes, é que a 
contabilidade do Autarca de 
Louredo terá sido o que se 
chama vulgarmente “de mer-
ceeiro” talvez corriqueira em 
associações de bairro até que 
as autoridades atuem. Mas a 
confirmar-se a forma rudi-
mentar da administração de 
José Borges na ACP, o caso po-
de assumir contornos preocu-
pantes pois é uma gestão feita 
por alguém que agora é um 
gestor público com deveres 
acrescidos uma vez que José 
Borges é o atual presidente da 

Junta de Freguesia de Loure-
do, Paredes. 

No caso específico da ACP, 
as faturas que estão em con-
formidade com a lei, são as 
emitidas por empresas como 
a EDP ou a Penafiel Verde. As 
demais, em exemplos que nos 
foram apontados, como obras 
na sede, compras de computa-
dor ou de televisor, repara-
ções, aquisição de anilhas (pa-
ra os pombos), entre outros, 
são despesas suportadas em 
papéis manuscritos. “Se os va-
lores em causa foram pagos, 
se custaram efetivamente o 
que lá está, não sei. O que sei é 
que não é assim que se faz a 
administração e os penafide-
lenses têm culpa de terem 
permitido isto”, ressalva Antó-
nio Gomes.

A única forma de se chegar 
a uma conclusão acerca da ve-
racidade das contas seria a 
realização de uma auditoria 
independente, mas a coletivi-
dade não tem meios para a 
pagar.

José Borges 
nega tudo 
Contatado pelo Progresso 

de Paredes, José Borges, ga-
rante que as compras eram 

feitas “mediante fatura”. “Os 
únicos movimentos que po-
dem existir em papel manus-
crito são os movimentos in-
ternos da coletividade porque 

ela não tinha documentos in-
ternos para fazer a circulação 
de dinheiros”, explica José 
Borges.

Confrontado com os inú-
meros documentos manus-
critos, o ex-presidente da ACP 
garante que “a coletividade 
tem fatura de tudo. Por exem-
plo nas obras, o dinheiro tem a 
ver com a compra de tintas. As 
obras fui eu quem as fiz. Tem 
de existir a fatura do computa-
dor da Euronics de Lousada. A 
televisão comprei-a na Sta-
ples”, sustenta José Borges, 
embora não precisasse se o 
número de contribuinte da 
ACP está ou não nas faturas. 

Quanto à não aprovação de 
contas pela Assembleia Geral 
da ACP, José Borges, começa 
por dizer que “não é verdade”, 
concluindo depois que “é má 
fé”. “O meu trabalho não será 
meritório porque há alguém 
que quer denegrir a minha 
imagem. É fácil criar situações 
porque aquela associação tra-
balha “ad hoc”, justifica. O 
atual presidente da Junta de 
Louredo diz que está de tal 
forma desagradado com o que 
lhe fizeram na ACP que deixou 
de ser columbófilo.  

Sobre as portagens não pa-
gas, José Borges justifica o não 
pagamento atempado com “a 
avaria” do dístico da via verde. 
“Com o encerramento da sede 
(no período de defeso) as car-
tas registadas da Brisa não fo-
ram levantadas. Quando fo-
mos aos correios as cartas já 
tinham sido devolvidas por-
que tinha passado o prazo. 
Quando veio novo aviso já vi-
nha com processo de Execu-
ção Fiscal. Isso coincidiu com 
a minha saída. Deixei um pro-
cesso onde consta um pedido 
de perdão da divida à Autori-
dade Tributária. Se foi conce-
dido ou não, não sei”, conclui 
Borges.

António Orlando | texto

Suspeita. José Borges presidiu à Associação Columbófila de Penafiel e é censurado por ter praticado uma gestão rudimentar. A maioria das saídas 
de caixa era justificada em papéis manuscritos. Os sócios chumbaram as contas. Borges nega tudo e fala em má fé.

José Borges, autarca de Louredo, com contas 
chumbadas em Associação de Penafiel  

José Borges, presidiu  
à columbófilia de Penafiel

Contabilidade manuscrita

Contabilidade 
manuscrita
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coMBustÍvel ao doMicÍlio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

Rua Estrada Nacional 209, N.º 4460 | 4580-439 LORDELO
Tel. 224 445 196 | Tlm. 919 909 133 | lordpneusgeral@svauto.pt

♦ SERVIÇOS RÁPIDOS ♦ MUDANÇAS DE ÓLEO ♦ FILTROS
♦ BATERIAS ♦ ESCOVAS ♦ ESCAPES ♦ AMORTECEDORES 

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrifi cantes

Jornal O Progresso de Paredes 29/04/2016
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Paredes  av. Bombeiros voluntários de Paredes - 4580-053  |  tel.: 255 783 231  |  gasfer.fernandopinto@gmail.com

lousada  rua da lameira, n.º 219  |  4620 - 459   |   telm.: 918 157 481 - tel.: 255 005 008

a nossa energia,
o seu BeM-estar

Posto de aBasteciMento

PUB

A Imagem Peregrina de 
Fátima esteve no pas-
sado dia 18, em Pare-

des no âmbito das pré-come-
morações do Centenário das 
Aparições de Fátima, a decor-
rer no próximo ano.

A multidão que se concen-
trou por onde passava a “ver-
dadeira” Nossa Senhora de 
Fátima provou o enorme ape-
go da população ao culto ma-

Fé cristã. A emoção descontrolada em ver de perto a Imagem Peregrina terá sido fatal para uma 
mulher que sofreu uma paragem cardiorrespiratória e acabaria por falecer. 

Profunda devoção a Nossa 
Senhora de Fátima saiu à rua

riano.  O Andor foi recebido 
aos ombros dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes. À che-
gada da Virgem à Igreja Ma-
triz, o Terço de Maria (numa 
encenação com balões e um 
crucifixo) foi lançado aos céus 
de Paredes. Depois a Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima 
passou pelas igrejas das 24 
paróquias do concelho de Pa-
redes e por Urrô, em Penafiel 
(que também pertence à Viga-
raria de Paredes).

O epílogo da visita acorreu 

com a Procissão de Velas se-
guida de uma Vigília (Caste-
lões de Cepeda e Madalena). 

A emoção descontrolada 
em ver de perto a Imagem Pe-
regrina terá sido fatal para 
uma mulher, Rita Felismina de 
Sousa, 70 anos, que sofreu 
uma paragem cardiorrespira-
tória e acabaria por falecer. O 
episódio ocorreu em plena 
Procissão de Velas.   

O infeliz episódio ensom-
brou um dia que até então ti-
nha sido de profunda alegria 

para a comunidade cristã pa-
redense. Albertina Silva foi 
uma das devotas da Virgem 
que manhã cedo tratou de em-
belezar a rua defronte da sua 
habitação, por onde iria pas-
sar a Nossa Senhora de Fáti-
ma. “São flores minhas, do 
meu jardim e dos vizinhos. É 
uma alegria imensa. Nem cus-
ta nada”, dizia ao Progresso de 
Paredes perante a anuência 
da amiga que a ajudava de re-
gador na mão.  Assim rezou a 
fé paredense à Virgem Santa.

António Orlando | texto

Albertina Silva

Terço lançado
aos céus de Paredes
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A Associação Empresa-
rial de Paredes (AE 
Paredes), foi consi-

derada insolvente pelo Tri-
bunal de Amarante. Ou seja, 
a AE Paredes não consegue 
cumprir as suas obrigações 
(pagamentos). A assembleia 
de credores decorre a 3 de 
Maio. Recorde-se que, em 
dezembro, a AE Paredes ain-
da avançou com o pedido de 
um Plano Especial de Revita-
lização, mas que não foi via-
bilizado pelos credores. 

Entre os credores, está a 
banca, designadamente a 
Caixa Geral de Depósitos, e 
cerca de 40 fornecedores. 

Criado o vazio com a mor-
te anunciada da AE Paredes, 
o tecido económico ficou 
sem parceiro, por exemplo, 
para que possam ser forma-
lizadas candidaturas aos 
fundos comunitários. 

O jornal Progresso de Pa-
redes sabe que por estes 
dias, Luciano Gomes, o ad-
junto Celso Ferreira na Câ-
mara de Paredes, mantém 
contatos com empresários 
do concelho para formalizar 
uma nova, outra, Associação 
de Empresários.

“Ainda não está nada de-
cidido, nos próximos dias 
será tomada uma decisão”, 
disse laconicamente, Lucia-
no Gomes, quando abordado 
pelo Progresso de Paredes, à 
margem da cerimónia evo-
cativa do 25 de Abril que de-
correu na passada segunda-
feira feira no salão Nobre da 
autarquia paredense. O res-
ponsável prometeu revelar 
mais pormenores em face da 
conclusão das negociações 
que está a realizar.

 Quanto à Associação de 
E m p r e s a s  d e  P a r e d e s 

(ASEP), tem como fundado-
res o empresário e ex-secre-
tário-geral da Associação 
Empresarial de Penafiel, Al-
berto Pereira Leite, que de-
verá liderar a direção da ins-
tituição e Alexandre Almei-
da, vereador na Câmara 
Municipal de Paredes, res-
ponsável pelo Conselho Fis-
cal. “É uma pessoa manifes-
tamente de grande compe-
tência profissional nesta 
área. É uma garantia para os 
associados de que tudo que 
que se passa lá é verdade”, 
disse, Pereira Leite, num ras-
gado elogio às qualidades 
profissionais do vereador do 
PS, na cerimónia de apresen-
tação que decorreu no pas-
sado dia 20 num hotel da 
cidade.

Ambos prometem uma 
associação voltada para to-
dos os empresários e para 
toda a área geográfica do 

concelho, “afastada da políti-
ca e mais interventiva na de-
fesa dos interesses dos em-
presários de Paredes. Senão 
também não estávamos 
aqui”, garantiu Pereira Leite.

Na fase de arranque, a 
ASEP conta com 60 empre-
sários inscritos e os respon-
sáveis acreditam que muitos 
mais se juntarão ao projeto. 
“Outros 200 receberam in-

formação sobre o projeto. Ao 
primeiro contato com os em-
presários era de rejeição, 
mas depois após a explica-
ção do projeto, os empresá-
rios acabam por aderir”, dis-
se Pereira Leite, que puxou 
para si a coordenação da 
conferência de apresentação 
da ASEP.

Associação tipo balcão de 
atendimento sem fazer con-
corrência aos associados

A ASEP pretende desen-
volver um novo conceito de 
apoio efetivo aos empresá-
rios e não de concorrência. 
“Não vamos prestar serviços 
que os nossos associados 
também prestam, nem ter 
um departamento de forma-
ção, contabilidade, feiras ou 
marketing quando temos 
associados que fazem esse 
trabalho. O que faz sentido é 
conseguir, junto desses em-
presários, vantagens na 

Empresas. O tecido económico no concelho de Paredes “arrisca” a ter dois parceiros associativos a trabalhar em concorrência. A Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP) apresentou-se. Nos próximos dias poderá nascer uma segunda associação do género. 

Nova Associação Empresarial para substituir 
a AE Paredes pode ter concorrência

António Orlando | texto

prestação desses serviços 
aos outros associados”, 
explicou.

Pereira Leite fala em es-
pécie de balcão de atendi-
mento ao empresário com 
custos reduzidos. “Vamos ter 
que reunir, mas não estamos 
a pensar em ter o nosso pró-
prio auditório. Podemos 
usar os muitos que existem 
no concelho. Não é preciso 
gastar milhares de euros”, 

aseP - associação 
de Empresas de 
Paredes

A ASEP foi oficializada a 1 
de Março de 2016, por 
escritura pública, tendo 
como fundadores Pereira 
Leite e Alexandre Almei-
da. O regulamento inter-
no será agora definido 
pelos associados na pri-
meira assembleia da 
instituição.
A proposta a apresentar 
passará por Pereira Leite 
à frente da direção, tendo 
como vice-presidente 
Gualter Torres (Gualtor-
res – Indústria e Design 
de Mobiliário, Lda.), co-
mo secretário Luís Bar-
bosa (Guarnição, Lda.) e 
tesoureiro João Fernan-
des (Móvis). A lista fica 
completa com Carlos Ma-
cedo (Iluminações Tei-
xeira do Couto) a vogal, e 
Rui Moreira (Restauran-
te Terramar), Sandra Ro-
drigues (Nortefor) e Eu-
rico Nogueira (Bitshop) a 
suplentes. Alexandre Al-
meida é a indicação para 
ocupar a presidência do 
conselho fiscal e contará 
no órgão com Silvestre 
Carneiro (Pelcorte) e 
Norberto Durães (José 
Durães – Móveis e Deco-
rações, Lda). Para a As-
sembleia Geral ainda não 
foram divulgados nomes.

Luciano  
Gomes

Alexandre Almeida  
e Pereira Leite
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defendeu Pereira Leite, 
ex-secretário geral da AE 
Penafiel.

Alexandre Almeida 
confrontado pelo Pro-
gresso de Paredes com a 
sua duplicidade de fun-
ções – autarca na Oposi-
ção e Empresário na ati-
vidade profissional – dis-
se não ver impedimento 
nenhum que a sua pre-
sença na ASEP seja um 
obstáculo à sã convivên-
cia com a autarquia de 
maioria PSD. “Da nossa 
parte não vamos contri-
buir para crispação. Se 
da outra parte não hou-
ver a capacidade de en-
tender que uma Associa-
ção Empresarial só exis-
te para dar contributos 
positivos e não para 
complicar a vida aos em-
presários acho que as 
pessoas devem tirar as 
suas ilações. Aliás, o Dr. 
Pereira Leite teve opor-
tunidade de falar com o 
presidente da Câmara 
para apresentar o proje-
to, logo não vejo razão 
para a autarquia não 
apoiar este projeto”, ad-
voga, Alexandre Almei-
da, vereador do PS e pu-
tativo candidato à câma-
ra pelos socialistas.

O vereador/empresá-
rio fez questão de notar 
que lhe foi lançado o rep-
to para fazer parte do nú-
cleo de fundadores da 
ASEP. “Disse que não po-
dia exercer qualquer car-
go executivo porque não 
tenho tempo para isso, 
mas disponibilizei-me 
para fazer parte do Con-
selho Fiscal como já faço 
parte de outras Associa-
ções em Paredes, até 
porque reputo de que há 
um papel importante a 
ser feito por uma Asso-
ciação Empresarial no 
concelho. Como técnico 
oficial de contas lido 
muito com o tecido em-
presarial. Em função da 
minha experiencia na-
quilo que puder ajudar 
darei o contributo na 
medida do possível”, 
concluiu. 

A dívida do Município 
de Paredes baixou 
pelo terceiro ano 

consecutivo. A avaliação é 
feita pelo Executivo de Celso 
Ferreira em comunicado en-
viado às redações. Segundo a 
fonte, o Relatório e Contas 
relativo ao exercício de 2015 
“indica uma importante re-
dução da dívida em 11,15%. 
D e  u m  t o t a l  d e 
60.046.233,64 euros, no fi-
nal de 2014, passa para 
53.353.330,95 euros”. O PS 
votou contra por discordar 
da apreciação.

Na apreciação, em causa 
própria, o executivo de Celso 
Ferreira diz que o resultado 
“é ainda mais notável se reti-
rarmos o valor que, por força 
da lei, o Município e todos os 
que estão em situação de 
saúde financeira têm de 
transferir para o Fundo de 
Apoio Municipal,  para a 

apoiar os municípios em ro-
tura financeira. E se ainda se 
retirar o que se encontra ca-
tivo para devolução de cau-
ções aos fornecedores, em 
bom rigor, a dívida efetiva de 
Paredes tem uma redução de 
cerca de 11 milhões de eu-
ros, o que representa mais 

de 20% relativamente ao 
exercício anterior”, pode ler-
se na nota do gabinete de 
imprensa.

“De notar e realçar ainda 
a forte execução orçamental 
que, no que concerne a recei-
ta corrente, teve um grau de 
execução de 91,43%”, acres-

centa a fonte. O Partido So-
cialista, que faz Oposição à 
maioria do PSD que gere a 
Câmara, faz uma leitura dife-
r e n t e  d a s  c o n t a s 
apresentadas. 

“A Câmara Municipal de 
Paredes volta a apresentar Re-
sultado Negativo no exercício 

de 2015 no montante de 3. 
032.576 euros”, denunciam os 
socialistas. A execução Orça-
mental da Câmara de Paredes, 
para o PS “volta a ser muito 
baixa, o que revela uma vez 
mais a apresentação de Orça-
mentos irrealistas e desajus-
tados da realidade. A Câmara 
apenas executou 67% do Or-
çamentado. Apresentou um 
orçamento de 68 Milhões de 
Euros e executou apenas 45 
Milhões de Euros”, pode ler-se 
no comunicado emitido pela 
vereação PS, liderada por Ale-
xandre Almeida.

Os socialistas teimam em 
afirmar que as contas da Câ-
mara “são de tal forma dese-
quilibradas, com um passivo 
superior a 100 milhões de 
euros no final de 2015, que a 
Câmara continua à espera do 
visto do Tribunal de Contas 
para a realização de um em-
préstimo saneamento finan-
c e i r o  n o  v a l o r  d e 
11.761.348,00 Euros a 14 
anos”.

Autarquia. Relatório e Contas relativo ao exercício de 2015 foram aprovados, por maioria, na reunião de Câmara no dia 20 
de abril de 2016. As contas serão discutidas e votadas, amanhã, dia 30, pela Assembleia Municipal.

Câmara de Paredes anuncia redução 
da dívida em quase sete milhões de euros

António Orlando | texto

Rastreios à visão e ao daltonismo “frequentam” a escola
Respondendo ao desafio 

da Área Metropolitana do 
Porto, o Município de Pare-
des, através dos Pelouros da 
Ação Social e Educação, ini-
ciaram, os rastreios de dal-
tonismo e acuidade visual 
nas Escolas do concelho no 
sentido de implementar o 
código gráfico para daltóni-
cos, ColorADD, criado pelo 
designer português Miguel 
Neiva. 

Em parceria com lojas da 
especialidade instaladas no 
concelho, os rastreios serão 
dirigidos à comunidade es-
colar (alunos do pré-escolar, 
1.º 2.º e 3.º ciclo e escolas 
secundárias), numa perspe-

tiva de sensibilização para 
estas temáticas.

O daltonismo é uma per-
turbação da perceção visual 
caracterizada pela incapaci-
dade de diferenciar todas ou 
algumas cores, manifestan-
do-se muitas vezes pela difi-
culdade em distinguir o ver-
de do vermelho. Esta pertur-
bação tem normalmente 
origem genética, mas pode 
também resultar de lesão 
nos órgãos responsáveis pe-
la visão, ou de lesão de ori-
gem neurológica.

A iniciativa visa assim 
ajudar a minorar o proble-
ma de um universo signifi-
cativo da população mun-

dial numa área em que todas 
as sociedades são e estão 
cada vez mais envolvidas e 
preocupadas, a inclusão.

O sistema universal de 
identificação de cores para 
daltónicos está a ser aplica-
do progressivamente em 
várias áreas, incluindo já a 
sua utilização em lápis de 
cor da Viarco para os alunos 
do 1.º ciclo do concelho de 
Paredes ou pulseiras hospi-
talares (Triagem de Man-
chester), entre outros.

“Depois da distribuição 
de um kit de lápis de cor 
Viarco devidamente identi-
ficados com os símbolos da 
Coloradd aos alunos que be-

neficiam de ação social esco-
lar, avançamos agora para a 
fase de diagnóstico. Com es-
tes rastreios, acreditamos 
que daqui a 2 meses já tere-
mos uma perceção do nú-
mero de casos de crianças 

com daltonismo e como po-
demos ajudar a minorar os 
seus constrangimentos,” re-
vela Hermínia Moreira, Ve-
readora da Educação da Câ-
mara Municipal de Paredes.
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declaração PuBlica 
de seParação de Facto

ANDREIA DE LURDES DA CRUZ ALVES LOUREIRO, portadora C.C. nº 
12011786,declara publicamente, sob compromisso de honra e de boa fé, 
que se encontra separada de facto de SÉRGIO AGOSTINHO DA SILVA GAR-
CÊS SOARES, portador C.C. nº 11371088, residentes na Rua do Cruzeiro 
nº 101, 4580-284- Beire – Paredes.    
Mais informa que embora ambos estejam a residir na morada de família, 
desde a data suprarreferida que entre ambos não fazem vida de casal.
Assim sendo e para fins de ilibação de responsabilidade solidária por dí-
vidas contraídas pelo cônjuge Sérgio Agostinho da Silva Garcês Soares, 
declara que desde janeiro 2015 que não dá o seu consentimento para que 
este contraia qualquer dívida em nome comum do casal.
A presente declaração é apresentada publicamente de acordo com o pre-
visto no Código Civil Português, no seus art. 1660º e seguintes, e é valido o 
CCP em tudo o restante que aqui esteja omisso.

PUB
o mês de Abril é o mês em que au-

tarquias locais, Juntas e Câmaras 
Municipais apresentam e votam 

os seus relatórios de Contas do ano 
anterior.
 Primeira grande constatação ao analisar 
o relatório do ano de 2015 é que final-
mente a diferença entre o que havia sido 
estimado no orçamento para 2015 e o 
realizado subiu ligeiramente face aos 
anos anteriores, o que prova que a luta 
travada ao longo dos anos pelo PS Pare-
des, contra os orçamentos altamente in-
flacionados está  a dar o seu resultado.
As sucessivas denúncias do PS sobre os 
orçamentos altamente inflacionados 
apenas com a intenção de iludir os Pare-
denses e os credores, obrigaram o atual 

Contas “de fazer de conta...”
executivo a ser mais cuidadoso na elabo-
ração do orçamento, fazendo um orça-
mento mais próximo da realidade do 
Concelho de Paredes.
Em Paredes a tradição era elaborar orça-
mentos de milhões e depois executar cer-
ca de 30 a 35% do previsto (exceto em 
ano eleitoral, aí a execução costuma subir 
o 65%), esta aproximação entre o orça-
mentado e o realizado (mesmo assim Pa-
redes apresenta uma taxa de execução 
baixa comparada com os concelhos vizi-
nhos) reflete a maior transparência de 
contas que resultou da não inclusão de 
montantes fantasma que denunciámos e 
que, durante décadas, minaram e adulte-
raram as contas do município, como era o 
caso da venda de património, que ano 
após ano era anunciado como uma das 
maiores fontes de receita, mas que aca-
bou por ser sempre uma ilusão. 
Outro dado relevante que sobressai na 
análise do relatório de contas é o facto de 
que todas as áreas que são consideradas 
essenciais ao desenvolvimento económi-
co e social do concelho conhecem uma 

Por
Paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

executivo a ser mais cuidadoso na elabo-
ração do orçamento, fazendo um orça-
mento mais próximo da realidade do 
Concelho de Paredes.
Em Paredes a tradição era elaborar orça-

Cidadania decente

Chamam-lhe paraísos 
fiscais. O nome diz 
quase tudo. São ilhas, 

pequenos países, estados in-
teiros federados. E a divulga-
ção dos chamados Documen-
tos de Panamá tornou claro o 
que já se sabia: os ricos fogem 
ao fisco e os outros, assim tra-
mados, pagam assim mais. 
“Democraticamente”, quase 
com a “naturalidade” de tudo 
o que para alguns é “inevitá-
vel”. Como se estivesse escrito 
nas nuvens. Já alguém avisa-
do recomendava: se não que-
res pagar impostos, torna-te 
rico. 
A projeção mediática do tema 
agora surgida, vinda de quem 
vem, e financiado por quem é, 
merece algumas reservas, até 
porque não estão previstos 
paraísos fiscais para a maio-
ria da população. Aqui chega-
dos, perdida a inocência de 
santos e querubins que enxa-
meiam os corredores do po-
der, seja em Bruxelas ou nas 
Bolsas de Valores, importa 
objetivamente sinalizar al-
guns “figurões”, de nacionali-
dade portuguesa.
De discurso moralista contra 
os excessos da proteção do 
Estado Social, a favor do Esta-
do mínimo que lhes permita 
fugir a obrigações fiscais com 
uma rede opaca de transa-
ções e de empresas fitícias, 

Por
cristiano
riBeiro
Médico

eles de bandeira patriótica na 
aba do casaco mentem ao fis-
co, mentem nas Comissões de 
Inquérito Parlamentar, em 
órgãos regulamentadores, 
mentem na imprensa, men-
tem ao Pais, mentem impune-
mente. Mentem e mentirão.
São comendadores, agracia-
dos, ungidos pelo manto da 
respeitabilidade, do patriotis-
mo, do exercício público do 
poder e da influência. São os 
nossos “espertalhões”. 
Exemplifiquemos. Ricardo 
Salgado, o católico ex-presi-
dente do BES, esqueceu-se 
(coitado, é da idade!), em pro-
cesso de regularização de dí-
vidas, de dois paraísos fiscais 
que possuía nas Bahamas e 
Ilhas Virgens Britânicas em 
nome das quais estavam con-
tas bancárias no Panamá e 
nas Ilhas Caimão. E como era, 
e continuará a ser, muito es-
quecido, não se lembra da Es-
pirito Santo Enterprises, o 
saco azul do BES, por onde 
terá saído uns inexplicados 
12,5 milhões de euros para a 
conta na Suíça do dirigente do 
grupo Lena, e de outras con-
tas dos amigos de José Sócra-
tes. O Vale do Lobo transfor-
mou-se no Rabo (de fora) do 
“Lobo”. O lugar adequado pa-
ra Ricardo Salgado numa re-
pública decente é na prisão. 
Mas temos mais exemplos. 
Temos Ilídio Pinho e a sua 
Fundação, igualmente com 
paraísos fiscais nas Ilhas Vir-
gens Britânicas e na Madeira 
e conta bancária no Luxem-
burgo. O mesmo “esqueci-
mento”, a mesma impunida-

cristianoribeiro@gmail.com

cristiano
riBeiro

de, o estatuto público da Fun-
d a ç ã o  a o  s e r v i ç o  d o s 
rendimentos privados de 
“conceituado” empresário. 
Mas não se pense que só neste 
cantinho europeu se usa e 
abusa de falcatruas, estraté-
gias de corrupção e de captu-
ra de recursos aos povos. Há 
muito vigarista a falar outras 
línguas. O exemplo mais sig-
nificativo é o senhor Juncker, 
o ex-primeiro ministro lu-
xemburguês e actual Presi-
dente da Comissão Europeia, 
o Padrinho dos Padrinhos. 
Igualmente muito católico, o 
democrata cristão senhor 
Juncker fez acordos secretos 
com multinacionais euro-
peias e americanas para pa-
garem impostos quase sim-
bólicos no Luxemburgo e fu-
girem aos compromissos 
fiscais nos seus países de ori-
gem. A Europa actual, este 
decrépito processo de inte-
gração capitalista, é obra do 
senhor Juncker e de outros 
austeros mas pecaminosos 
dirigentes. 
O capital financeiro nesta fase 
de desenvolvimento do mo-
delo económico dominante 
necessita de construir, sobre a 
terra queimada de direitos e 
valores, uma fonte contínua 
de enriquecimento, uma di-
nâmica global isenta de con-
trolo, de obstáculos. Não se-
rão considerações éticas ou 
morais, ou constrangimentos 
legais, que impedirão o suces-
so dessa estratégia destruido-
ra. A lógica da rapina é univer-
sal. Possui todos os recursos, 
mediáticos, força bélica, in-
fluência na consciência de 
massas. Possui um exército 
de súbditos escroques e 
criminosos. 
Certamente medidas legisla-
tivas serão necessárias para 
limitar o desastre total. Mas a 
comoção perante a extensa 
divulgação destes dados não 
nos pode impedir de friamen-
te raciocinar sobre a necessi-
dade de construir empenha-
damente uma melhor socie-
dade. Ou pelo menos, por aqui 
comecemos, uma cidadania 
decente.

quarente e dois anos se passa-
ram sobre a Revolução dos 
Cravos mas, infelizmente, 

ainda existe um défice democrático 
em algumas áreas do nosso espectro 
político. Basta ouvir o discurso do 
Presidente da República para se per-
ceber que ainda há muito a fazer.

Se no tempo do Estado Novo, a fal-
ta de Democracia reflectia-se essen-
cialmente na falta dos direitos funda-
mentais dos cidadãos, nomeada-
mente na falta de liberdade para 
falar e agir, hoje em dia essa falta de 
liberdade reflecte-se principalmente 
a nível económico e na forma como 

Por
JoaquiM
neves
Engenheiro

Onde pára a Liberdade?

joaquimneves.progresso@gmail.com

são geridos os dinheiros públicos.
Os responsáveis políticos e os ti-

tulares de cargos públicos (tenham 
sido eleitos ou não), devem ver as 
suas acções escrutinadas ao porme-
nor pois, na minha opinião, um dos 
grandes problemas do nosso país 
(senão mesmo o maior) é o despesis-
mo e a falta de critério na aplicação 
de verbas que são de todos nós.

Depois do 25 de Abril, entrou-se 
num descontrolo enorme das contas 
públicas, um fenómeno que é trans-
versal a todo o aparelho do Estado e 
que nos tem lesado profundamente. 
Seja no Poder Local, no Poder Central 
ou mesmo em empresas do Estado, 
que quem gere os dinheiros públicos 
há muito que deixou de se preocupar 
se gasta muito, se paga acima do va-
lor de mercado, ou mesmo se o que 
está a fazer é realmente benéfico pa-
ra a população em geral.
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oPinião

PUB

Contas “de fazer de conta...”
execução tão exígua que nos leva a con-
cluir que vai uma distância cada vez 
maior entre o que o executivo PSD propa-
la e o que executa. É de destacar, a este 
propósito, os níveis baixíssimos de exe-
cução da Cultura, apoios sociais, rede viá-
ria, espaços verdes e ambiente. Em todas 
estas áreas a execução orçamental baixou 
dramaticamente 
É importante também relembrar que a 
Câmara Municipal de Paredes volta a 
apresentar Resultado Negativo no exercí-
cio de 2015 no montante de 3 Milhões de 
euros.
A divida da Câmara continua em valores 
elevadíssimos. O Passivo conhecido da 
Câmara Municipal de Paredes é no final 
de 2015 superior a 100 milhões de euros, 
embora o PSD tente vender a ideia que é 
de cerca de 60 milhões, esquecendo-se de 
somar a este valor os 40 milhões que diz 
ter a receber de projetos financiados pe-
los fundos comunitários, mas a verdade é 
que inda não recebeu, nem tem previsão 
de quando vai receber, nem se vai mesmo 
receber.

As contas da Câmara  Municipal conti-
nuam de tal forma desequilibradas, que a 
Câmara continua à espera do visto do Tri-
bunal de Contas para a realização de mais 
um empréstimo de saneamento financei-
ro no valor de 11.761.348,00 Euros a 14 
anos.
O que prova que o milagre financeiro em 
Paredes, não deixa de ser uma Ilusão 
montada por Celso Ferreira com o apoio 
da sua equipa.
Isto é tanto mais grave, quanto as grandes 
obras realizadas no mandato passado fo-
ram os Centros Escolares que tiveram 
subsídios a fundo perdido na ordem dos 
85% e durante o atual mandato não se 
realizaram obras dignas dos gastos 
anunciados.
O concelho assemelha-se a uma bola de 
queijo suíço, com as suas estradas todas es-
buracadas, algumas das escolas recente-
mente inauguradas estão já a precisar de 
obras, não vemos nenhuma obra de grande 
envergadura a nascer em nenhuma das 
nossas freguesias, por isso pergunto, como 
é possível um prejuízo de 3 milhões?

42 anos, depois 
do adeus à Ditadura 

o dia 25 de Abril de 
1974 é o mais im-
portante da nossa 

História recente, e certa-
mente um dos mais impor-
tantes da nossa existência 
enquanto Nação. Portugal, a 
Pátria que deu novos mun-
dos ao mundo, viu os seus 
militares pegar em armas e 
derrubar o regime anterior 
para cumprir o sonho de 
por fim a uma guerra que 
dilacerava o Império, en-
contrar o caminho da mo-
d e r n i d a d e  e  d o 
desenvolvimento.
Quarenta e dois anos já pas-
saram sobre aquela madru-
gada, sobre o grito de revol-
ta dos jovens e bravos capi-
tães, de todos os extratos 
sociais  e  pol ít icos ,  que 
cheios de coragem e empe-
nho, lograram concretizar 
aquilo que outros já tinham 
tentado: pôr fim a uma dita-
dura, que tornou Portugal 
um pais amordaçado, com 
condições de vida miserá-
veis, com acesso ao ensino e 
cuidados de saúde para 
poucos, e sem Liberdade de 
escolher o seu destino. O 25 
de Abril foi de todos. A ade-
são popular, espontânea e 
imediata, a revolução, dos 
cravos em vez de balas, var-
reu o País de lés-a- lés, sem 
oposição relevante. 
O 25 de Abril é nosso, dos 
das Direitas e das Esquer-
das, democráticas, dos que 
amam a liberdade, a igual-
dade de oportunidades, que 
querem justiça para todos, 
liberdade de associação, a 
liberdade económica, a se-
paração dos poderes, com a 
superioridade do poder po-
lítico sobre todos os outros, 
a liberdade religiosa e a li-

berdade de expressão. Da-
queles que sabem que a re-
gra é um homem um voto, 
mas que um homem é muito 
mais do que um voto e não 
v a l e  t u d o  p a r a  o 
conquistar.
Não me lembro doutra oca-
sião, nestes quarenta e dois 
anos, em que fosse tão ne-
cessário relembrarmos o 
que sentimos no dia 25 de 
Abril de 1974, como neste 
ano. O Mundo vive uma cri-
se nunca vista. Os funda-
mentalismos, fanatismos e 
radicalismos estão a tentar 
minar e destruir os pilares 
da civilização ocidental e 
por em causa muito do que 
a sangue, suor e lágrimas 
conquistamos ao longo da 
n o s s a  e v o l u ç ã o  c o m o 
Povos.
Por cá, temos que olhar pa-
ra o enorme percurso que 
como País efetuamos desde 
o fim da ditadura. Mas tam-
bém este dia é o indicado 
para se refletir no que tí-
nhamos antes e no que te-
mos agora, no imenso tra-
balho que foi realizado, 
também a nível local, para a 
efetiva melhoria das condi-
ções de vida. O papel de 
destaque que o Poder Local 
tem desempenhado ao lon-
go destes anos é, sem dúvi-
da, uma das mais significa-
tivas expressões de Abril.
Mais poderia ter sido feito? 
A resposta é sempre afir-
mativa. Cabe a cada um de 

nós julgar o que foi e o que 
será, daqui para o futuro, o 
legado de Abril. Será, talvez, 
esta possibilidade de inter-
venção crítica, de discus-
são, de participação, de 
construção de um futuro à 
dimensão dos nossos dese-
jos. Por isso, estas comemo-
rações assumem, mais uma 
vez, um interesse renovado, 
pela necessidade de reivin-
dicarmos sempre as pro-
messas de desenvolvimen-
to que Abril nos trouxe e 
u m a  v i d a  m e l h o r  p a ra 
todos. 
Há sonhos adiados. De uma 
reforma tranquila, de um 
futuro promissor para os 
jovens, de emprego, saúde, 
educação e justiça para to-
dos. Sonhos adiados que 
não podemos deixar que 
sejam sonhos traídos.
Nas primeiras eleições em 
liberdade, para a Assem-
bleia Constituinte em 1975, 
mais de 90% dos portugue-
ses foram às urnas,  de-
monstrando uma confiança 
e um respeito pelos parti-
dos políticos que, desde en-
tão, não para de diminuir, o 
que deveria preocupar os 
nossos agentes democráti-
cos, ou seja os políticos.
Reconquistar a confiança 
dos Portugueses é o maior 
desafio que se coloca à clas-
se política. Maior ainda é o 
desafio que se coloca a to-
dos os Portugueses: acredi-
tar, de novo.

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

Onde pára a Liberdade?
E é precisamente neste ponto que 

eu acho que existe falta de liberdade 
no nosso país. Ou seja, se quem gere 
os dinheiros públicos tem a liberda-
de de fazer praticamente o que quer 
sem que seja responsabilizado, aca-
ba por cercear a liberdade do cida-
dão comum, que é sempre a vítima 
deste tipo de expedientes, seja por-
que não usufrui daquilo que real-
mente deveria usufruir, ou porque 
para corrigir estes desequilíbrios, 
invariavelmente aumentam-se os 
impostos. Por isso digo que a nossa 
liberdade acaba onde a dos políticos 
começa, mas o contrário infelizmen-
te não é verdade, porque fartamo-
nos de pagar as asneiras que eles fa-
zem, mas não os conseguimos 
responsabilizar.

Enquanto isto continuar a aconte-
cer a nossa Democracia nunca será 
plena, e continuaremos a ver gente 

que se serve do país e vive à custa do 
erário público, em vez de servir o 
país. As contas do Estado não podem 
continuar a ser um buraco sem fundo 
e não nos podemos continuar a endi-
vidar e a fazer projectos sem critério 
que de pouco servem às populações.

Tem que haver regras nos gastos e 
tem de haver escrutínio constante às 
contas públicas. E acima de tudo, 
quem trabalha e serve o Estado tem 
que ter pudor naquilo que gasta.

Não podemos continuar a ouvir 
certos políticos a dizer que em deter-
minado ano diminuíram a dívida, 
quando todos sabemos que quando 
saírem o buraco vai lá estar e essa dí-
vida será muto maior do que era 
quando foram eleitos.

Isso não é gestão. É desperdício, e 
em muitos casos é crime porque para 
beneficiar alguns estão a prejudicar 
a maioria.
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Já está. O SC Nun´Álvares é 
campeão virtual da Série 
2 do Campeonato Distri-

tal de Futebol da Associação 
de Futebol do Porto.

Por direito próprio a subi-
da à Divisão de Honra está 
carimbada com o selo de 
campeão desde o passado dia 
17 de abril. Mas as conquistas 
poderão ainda ser maiores. 
Ainda nesta temporada, a 
equipa orientada por José 
António, irá procurar 
conquistar o titulo de 
Campeão Distrital 
da I Divisão, na final 
que irá disputar com 
o Leça do Balio, ven-
cedor da Série 1. 

“Pelo que temos 
visto, temos equipa 
para ganhar isso”, di-
zia confiante Amândio 
Guimarães, presidente do 
Nun´Álvares, ao Progresso 
de Paredes, no meio dos 
festejos. A subida à 
D i v i s ã o  d e 
Honra do 
“Nun” 

(diminutivo usado nos cân-
ticos dos adeptos) é o pré-
mio na aposta na prata da 
casa. A esmagadora maioria 
dos atletas da equipa sénior 
transitaram dos escalões de 
formação acompanhando o 
técnico José António. Os re-
toques no plantel, designa-
damente com a contratação 
de Paiva ao Valonguense, 
foram a cereja no topo do 
bolo agora degustado pela 
massa adepta do Nun´Álva-

res. O atleta com um longo 
percurso no futebol de-
monstrou, na sua terra, que 
ainda tem muito futebol nas 
pernas. Os adversários que 
o digam, ou não fosse Paiva 
um dos melhores marcado-
res do campeonato. 

Para que a festa do Nun´Ál-
vares se concretizasse, sem 
recurso a conjugação de re-
sultados com terceiros, era 

necessária uma vitória nas 
quatro jornadas que restavam 
do campeonato. E foi logo à 
primeira tentativa diante do 
Atlético Rio Tinto. Ainda que o 
triunfo fosse alcançado pela 
diferença de um golo. Vitória 
por 2/1. A “obrigatoriedade” 

do triunfo acabaria por causar 
muita ansiedade nos jogado-
res do Nun´Álvares que que-
riam chegar depressa ao golo. 
Na memória de todos, inclusi-
ve do presidente do Clube, 
Amândio Guimarães, estava a 
perda da subida na época 

António Orlando | texto

Futebol. A festa de Campeão de Série ocorreu no passado dia 17 de 
abril, no complexo desportivo do Clube, em Recarei. Agora o 
Nun´Álvares está focado na conquista do título distrital.

Campeões por direito 
próprio e sem prémio 

Para a história 
o onze do jogo 
do título do 

nun´álvares
Postiga; Pepe, Roma, 
Guedes e Chivina (Ne-
ves, 78); Hélio (Custó-
dio, 78) Tiago e Miran-
da (Almeida 78); Ruizi-
nho, Paiva (Filipe, 60) e 
André (Teixeira, 78). 
Treinador: José 

António
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Instantaneo do segundo 
golo que confirmou 
o título ao Nun’Álvares
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transata diante do Folgosa da 
Maia quando tudo apontava 
para os festejos. 

MoMento chave
Curiosamente o momento 

que terá sido decisivo para a 
c a m i n h a d a  t r i u n fa l  d o 

Nun´Álvares esta temporada, 
no dizer de José António, foi 
diante da “besta negra” da 
época passada: “após três jor-
nadas iniciais do campeonato 
em que estávamos no último 
lugar, reagimos muito bem 
quando aqui defrontados o 

Folgosa que era então o líder 
do campeonato, a partir daí 
encetamos uma sequência de 
seis jogos com cinco vitórias e 
um empate. “Ainda assim”, 
realça o técnico, “tivemos dois 
percalços em casa, abanamos 
bastante, mas reagimos muito 
bem e foi essa sapatada. Nos 
últimos 13 jogos temos 11 vi-
tórias e dois empates”, ressal-
va, José António.  

No jogo que se revelou de 
festa, foram muitos aqueles 
que foram apoiar o Nun´Álva-
res. Apesar do entusiasmo 
ainda houve unhas roídas. O 
zero a zero, ao intervalo, 
adensava o pessimismo dos 
mais céticos. Mas foi por pou-
co tempo. Um minuto após o 
reatamento estourava o pri-
meiro foguete da festa, com 

Paiva, sempre ele, a inaugu-
rar o marcador. Estava deto-
nada a festa. Hélio 15 minu-
tos depois, ampliava a vanta-
gem de nada valendo o golo 
do Rio Tinto apontado por Zé 
Miguel em cima do minuto 
90. Logo de seguida o Arbitro, 
João Gonçalves, apitou o fim 
do jogo. A festa foi total entre 
jogadores, treinadores, diri-
gentes e adeptos, estes últi-
mos com direito a banho de 
espumante no relvado sinté-
tico. As condições de treino e 
jogo foram outra das razões 
para a campanha de excelên-
cia do Nun´Álvares, coletivi-
dade fundada em 18 janeiro 
de 1922. “Nós temos tido o 
máximo apoio da câmara. 
Ainda vamos ter mais. Conto 
fazer a cobertura da bancada 
até maio. É uma promessa 
que tenho da câmara”, expli-
cou Amândio Guimarães. 

Já depois do jogo do título, 
o Nun´Álvares voltou a jogar 
para o campeonato e a ga-
nhar por 2/1, em casa das 
Águias de Eiriz. 

“No ano transato já tínha-
mos feito uma boa tempora-
da, mas faltavam-nos os go-
los. Este ano fomos buscar o 
Paiva e o Hélio e a coisa tor-
nou-se mais fácil. No inicio da 
época as coisas não começa-
ram por correr bem. Por ve-
zes esquecemos que os ad-
versários também têm valor. 
A direção ficou um bocado 
chateada, mas isso resolveu-
se e a quatro jornadas do fim 
somos campeões”, exultou o 
p r e s i d e n t e  d o  S C 
Nun´Álvares. 

José António
o treinador que é filho 
adotivo de Recarei

“É uma vitória que tem 
um sabor especial, foi o 
Nun´Álvares que me deu 
a possibilidade de aqui 
iniciar a carreira de trei-
nador nos juniores onde 
estive seis anos e depois 
deu-me a possibilidade 
de aferir se os meus mé-
todos de trabalho são 
passiveis de ter sucesso 
nos séniores. Tudo isto 
acontece no clube da ter-
ra. Embora não sendo de 
cá, sou de Aguiar de Sou-
sa, tenho grande parte da 
minha existência aqui 
passada. Inclusivé andei 
a estudar na telescola de 
Recarei”. 

CAmPEõES SEm
PréMio, Palavra 
de Presidente
Apesar da vitoria há muito 

almejada pelas gentes de Re-
carei não há prémio especial 
para os jogadores nem para o 
treinador.  “O prémio é ter tu-
do em dia com eles. Têm to-
das as benesses que o clube 
pode dar. Ainda hoje almoça-
ram aqui. Viu a alegria deles a 
festejarem efusivamente? Se 
não estivessem bem não fes-
tejavam dessa maneira”, con-
cluiu Amândio Guimarães.

Presidente real 
também no mundo 
virtual

Amândio Guimarães, é 
um dos animadores das 
redes sociais e por conse-
quência dessa presença 
constante na rede, o 
Nun´Álvares acaba por 
beneficiar da exposição 
do seu presidente. Tudo 
o que diz respeito 
Nun´Álvares à net vai pa-
rar, sendo, provavelmen-
te, o clube de Paredes 
com mais visibilidade na 
autoestrada da 
comunicação. 
“Acordo a pensar no 
Nun´Álvares, deito-me a 
pensar no Nun´Álvares. 
Eu e quatro ou cinco dire-
tores que estamos liga-
dos à gestão do clube”, 
confessa.  No dia em que 
o clube festejou o titulo 
de Campeão de Série, 
Amândio Guimarães, 
afirmava ao Progresso de 
Paredes ter cumprido 
com aquilo que havia 
prometido. E que agora ia 
“embora, para dar a vez 
aos outros”, garantindo 
que não se recandidata-
va. Uma semana depois, e 
após pressão dos amigos, 
o dirigente voltou com a 
palavra a trás, anuncian-
do, lá está, nas redes so-
ciais a recandidatura: 
“podia deixar o clube em 
grande. Subida de divisão 
da equipa sénior. Cons-
trução do sintético. Cons-
trução da cobertura da 
bancada. Duplicação de 
número de atletas nas ca-
madas jovens. Etc, etc, 
etc. Mas não, vou tentar 
mais, a minha terra me-
rece mais, o meu clube 
merece mais. Vou, com 
uma direção renovada, 
tentar mais. Espero a 
confiança dos sócios”, es-
creveu no Facebook.
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No passado dia 12 de 
abril, os alunos do 2º ano, do 
Colégio Casa-Mãe, vestiram 
“as fardinhas” e formaram 
equipas com os agentes da 
GNR de Penafiel para dinami-
zar uma “operação – STOP”. 
Assim, durante a tarde, fize-
ram paragem aos automobi-
listas para reforçar algumas 
regras de prevenção rodoviá-
ria. Os automobilistas foram 
surpreendidos pelos peque-
nos polícias que deram os 
conselhos e chamaram a 

atenção para os aspetos me-
nos positivos dos condutores. 
“Esta foi uma atividade bas-
tante criativa, que juntou a 
PSP e os pequenos alunos e 
que reforça a ideia que é na 

escola que se criam hábitos 
de cidadania que modelam 
comportamentos futuros de 
civismo e de respeito pelos 
o u t ro s ”,  i n d i c o u  fo n t e 
escolar.

Faustino
 sousa

Baltar

Crescer responsável

I Feira Gastronómica das Sopas

Pintar a Manta 2016 
Catequese em festa

Visita da imagem 
peregrina a Mouriz

B.V. Baltar ganharam Torneio 24 h de Futsal

O Centro Social e Pa-
roquial de Baltar organi-
zou a primeira feira gas-
tronómica das  sopas , 
que foi  acompanhada 

pela música popular do 
Grupo de Cavaquinhos “ 
E s t re l a s  d o  C r u z e i ro 
A.C.”  Jazz Baltar,  pela 
Carla Silva/Método De-

rose, pelo José Luís Sam-
paio e pelo Daniel Silva. 
A receita do evento re-
verteu para o Centro So-
cial de Baltar

O Agrupamento de Esco-
las Daniel Faria, criou há al-
guns anos uma espécie de 
movimento artístico – Criar a 

Manta – que tem vindo a colo-
rir a Vila de Baltar. Este ano 
no âmbito da iniciativa no 
bosque “ Choupal” de Baltar 

irá ocorrer uma exposição de 
artes plásticas. A mostra vai 
estar aberta ao público entre 
20 de maio e junho.

O Grupo da Catequese de 
Mouriz, organizou nos dias 9 e 
10 de abril a I Feirinha de Pri-
mavera. O evento decorreu 
junto do parque desportivo da 
Freguesia. Esta iniciativa teve 
em vista a angariação de fun-
dos para a conclusão das 
obras do salão paroquial. O 
mote foi a visita Pastoral do 
Bispo, D. António Taipa.

Desde o início do ano, que 
o Grupo de Catequese e os 
Pais das crianças, têm vindo a 
desenvolver algumas ativida-
des com este objetivo. A noite 
foi abrilhantada com a atua-
ção do Grupo infantil da Cate-
quese e do Grupo “Os Amigos 
da Borga”. No domingo dia 10, 

apesar da manhã chuvosa, e 
depois do aquecimento com 
uma aula de zumba, dezenas 
de corajosos, enfrentaram a 
intempérie e puseram-se a ca-
minho, para participar na ca-
minhada solidária.

De tarde, as crianças e jo-
vens da catequese desfilaram 
em cortejo desde a Igreja Pa-
roquial até ao Parque despor-
tivo da Freguesia. No edifício 
da Junta de Freguesia, decor-
reu um espetáculo com o Gru-
po de Dança “Mouridance”, 
animação com o Grupo de 
Concertinas e o Palhaço Piru-
lito. No encerramento, atuou o 
Grupo Juvenil da catequese, 
com uma peça de teatro.

Inserida na visita da Ima-
gem Peregrina à Vigararia de 
Paredes, na passada segun-
da-feira, dia 18, a imagem da 

Nossa Senhora, fez escala na 
Igreja Paroquial, onde deze-
nas de pessoas comparece-
ram para a saudar.

A equipa de futsal do 
Baltar Corpo de Bombei-
ros, conquistou o 1º lugar 

do torneio 24 horas Pom-
bal disputado, no fim de 
semana de 2 e 3 de abril, no 

Pavilhão Municipal das Ati-
vidades Económicas de 
Pombal. 

II Encontro
de Clássicos

No passado fim 
de semana, ocorreu 
no Kartódromo de 
Baltar, mais um en-
contro de automó-
veis clássicos, que 
foi organizado pelo 
Moto Clube de Gan-
dra e que teve a co-
laboração das Jun-
tas de Freguesia de 
Baltar, Astromil e 
Gandra. O evento 
reverteu a favor dos 
Bombeiros Volun-
tários de Baltar.

Você Sabia 
que...

A  o r i g e m  d o 
Kartódromo de Bal-
tar está no Largo da 
Feira de Baltar, que 
hoje é conhecido 
como o Largo Perei-
ra Inácio e que no 
passado era total-
mente diferente. No 
inicio dos anos 80, 
um grupo de rapa-
zes reunia-se aos 
sábados e nas ruas 
asfaltadas da antiga 
feira faziam uma 
barulheira com os 
seus “ Karts “ que se 
ouvia na freguesia 
inteira. Curiosa-
mente as pessoas 
conviviam natural-
mente com aquele 
barulho dos sába-
dos à tarde e muitos 
deslocavam-se ao 
centro de Baltar pa-
ra ver os habilido-
sos e em simultâ-
n e o  a p re c i a r  o 
imenso trânsito 
que passava na na-
cional 15, numa al-
tura em que não 
havia rotunda e os 
acidentes eram 
uma constante. Fo-
ram alguns desses 
rapazes que sonha-
ram com o Kartó-
dromo e o passa-
ram à realidade, 
tornando-se no 
presente um exce-
lente “ cartão-de-vi-
sita “ do concelho e 
da Vila de Baltar.

Decorreu na semana de 
12 a 17 de abril, a visita Pasto-
ral do Bispo, D. António Taipa, 
a esta Paróquia. O Programa 
foi preenchido com a visita 
aos estabelecimentos escola-
res, visita aos doentes, às em-
presas, às Capelas particula-
res e ao edifício da junta, on-

mouriz

Visita pastotal à
paróquia de Mouriz

luÍs
silva

de contatou com as diversas 
associações. Manteve ainda 
contato com todos os Movi-
mentos Apostólicos e no sá-
bado, antes da Eucaristia, es-
teve reunido com as crianças 
e jovens da catequese.

No domingo, foi adminis-
trado o Sacramento da Con-
firmação, na Missa de Encer-
ramento desta visita.

Após a missa, foi servido o 
almoço, na Quinta dos Amo-
res, a todos aqueles que se 
haviam inscrito.
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RebordosaBtt chega a Santiago de Compostela

Nossa Senhora de Fátima esteve em Rebordosa

Dragões de Rebordosa há 18 anos no apoio ao FC Porto

Tiago Salazar falou de escrita 
de viagens na Biblioteca de Rebordosa

Pavimentações na freguesia

A equipa de cicloturis-
mo Rebordosa Btt fez uma 
peregrinação a Santiago de 
Compostela. O “pelotão” foi 
composto por 25 atletas 
que no passado dia 23 de 
Abril partiram bem cedo da 
Igreja Nova de Rebordosa, 
fazendo uma paragem sim-
bólica na capela de S. Tiago 
de Rebordosa rumo à cida-
de espanhola de Santiago 
de Compostela. A viagem 

de 330 quilómetros durou 
cerca de dois dias e meio. 

Os BTTetistas organiza-
ram o trajeto, tendo como 
base o guia de viagem “Ca-
minhos de Santiago”, fazen-
do o Caminho da Costa. 

“Passamos por cami-
nhos centenários, de terra 
batida e empedrado que ao 
longo da história têm sido 
cruzados por milhares de 
peregrinos”. 

A imagem peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima no 
passado dia 18 fez uma visita 

à Cidade de Rebordosa. Inte-
grado no roteiro da visita 
da imagem peregrina de Nos-

sa Senhora de Fátima à Dioce-
se do Porto. Centenas de pes-
soas encheram o adro da igre-

ja Nova de Rebordosa num 
momento de oração e evoca-
ção da Mensagem de Fátima.

A sessão solene con-
tou com a presença de vá-

r i o s  a s s o c i a d o s  n u m a 
noite de confraterniza-

ção, apesar do clube que 
representam não estar a 

p a s s a r  p e l o  m e l h o r 
momento. 

O autor e jornalista, Tiago 
Salazar, apresentou na Bi-
blioteca A CELER dois dos 
seus mais recentes livros: 
“Crónica da Selva” e “Quo Va-
dis Salazar - Escritos do Exí-
lio”. Tiago Salazar foi o sexto 
escritor da “Tertúlia venha 
conhecer o autor”, iniciativa 
promovida pela Junta de Re-
bordosa, no âmbito da come-
moração do primeiro ano de 
atividade da Biblioteca A CE-

LER . Os festejos prolongam-
se até Dezembro.  

A escrita de viagens foi o 
mote para a conversa entre 
Tiago Salazar e os leitores.

O autor-viajante reuniu 
em livro as suas viagens pelo 
Brasil, também publicadas 
em crónicas na “Fugas” do 
Jornal Público. O livro de Tia-
go Salazar intitulado “Cróni-
ca da Selva” conta com ilus-
trações inéditas de Luís 

Christello.  Entre Agosto e 
Dezembro de 2011, o jorna-
lista viajou por 12 estados 
brasileiros na recolha de con-
teúdos para o programa “En-
dereço Desconhecido”, apre-
sentado na RTP2.

Refira-se que “Crónica da 
Selva” é o sexto livro de via-
gens de Tiago Salazar, depois 
de “Viagens Sentimentais” 
(2007), “A Casa do Mundo” 
(2008), “As Rotas do Sonho” 

(2010), “Endereço Desco-
nhecido” (2011) e “Hei-de 
Amar-te Mais”(2013).

Na tertúlia foi ainda des-
tacado o livro “Quo Vadis, Sa-
lazar? - Escritos do Exílio” 
que resultou de uma compi-
lação de textos produzidos 
“numa Amesterdão palco de 
um exílio forçado vivido pelo 
autor, como forma de protes-
to contra a situação política e 
fiscal do seu país”.

Na sequência do alarga-
mento recentemente efec-
tuado, a pavimentação da 
Travessa das Lages é já uma 
realidade.

Trata-se de uma via com 
cerca de 100 metros lineares 

de extensão, onde se locali-
zam três habitações e tam-
bém instalações agrícolas da 
Obra de Assistência Social.

O caminho público de 
acesso à Fonte do Bairro tam-
bém foi pavimentado.

Decorre já a partir de 
amanhã a segunda edição do 
“Sobrosa em Convívio”, uma 
iniciativa itinerante que pre-
tende levar a cultura e a ani-
mação aos diferentes locais 
da freguesia.

Assim, a 30 de Abril, os 
antigos lugares do Prado, 
Muro, Quintã, Bica, Cruz, 
Portela, Janardo, Trás das 
Eiras, Bodo, Ferreiros, Ma-
tos, Coelheiras, Agras da 
Torre, Espeçande e Monte 
de Além estão convocados 
para um convívio que será 
animado pelo Grupo Fol-
clórico de Danças e Canta-

res de Sobrosa. A 7 de Maio 
será a vez dos lugares da 
Igreja, Salvadores, Vilar e 
Boavista, que terão a actua-
ção do Grupo de Bombos 
dos Amigos do Salão Paro-
quial de Sobrosa.

No sábado seguinte, 14 
de Maio, Tourilhe, Vinhas, 
Visalto, Valcarreiras, Almui-
nha e Rio terão no seu conví-
vio o Grupo Musical “Amigos 
da Crise”.

No dia 21 de Maio os luga-
res do Facho, Campas, Agro 
Verde e Bairro desfrutarão 
da presença da Academia 
“School Dance”.

Finalmente, a 28 de Maio, 
os convívios encerram com o 
Padrão, Batel e Castanheira, 
em que marcarão presença 
os “últimos do Fim” e o Gru-
po de Teatro de Sobrosa.

Sobrosa

Sobrosa
em Convívio 2016

cristiano
Marques

As equipas de cadetes, fe-
minina e masculina, dos 
Bombeiros de Rebordosa 

venceram as provas de ma-
nobras do Concurso Distrital 
para Bombeiros, que decor-
reu em Gondomar.

Na categoria “Voluntários 
A”, a equipa dos Bombeiros 
Voluntários de Rebordosa fi-
cou-se pela terceira posição. 
A prova foi ganha pelos Vo-

luntários de Paço de Sousa. O 
Concurso Distrital de Mano-
bras para Bombeiros 2016 
contou com a presença de 13 
equipas, de seis corporações 
do distrito do Porto e da cor-
poração de Fafe, que realizou 
a prova para treino.

As provas foram julgadas 

pelo júri da Federação Distri-
tal de Bombeiros do Porto. 

As equipas vencedoras 
vão participar nas provas na-
cionais a 21 e 22 de Maio em 
Bragança, numa competição 
que reunirá mais de 30 equi-
pas de bombeiros de todo o 
país e ilhas.

rebordosa

Equipas dos bombeiros de Rebordosa 
vencem Distrital de Manobras 

Paulo 
Pinheiro
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campeonato i divisão Série 2

Divisão de Elite 

caMPeonatos distritais da aFP

Jornada  31 - dias 16 e 17 abril
Vila Meã ..................................................1 União Paredes ......................................... 1 
Aliados FC Lordelo.............................2 Oliveira Douro ........................................ 2
Aliança de Gandra ..............................2 FC Vilarinho ............................................. 1
Rebordosa AC ......................................2 Leça ............................................................. 0

Jornada 32 – dias 23 e 24 
Candal .....................................................0 Aliança de Gandra ................................. 3
União Paredes......................................2 Lixa .............................................................. 2
FC Vilarinho ..........................................2 Aliados FC Lordelo ................................ 5 
Perafita ...................................................1 Rebordosa AC  ......................................... 0

Classificação após jornada 32
1º Aliança de Gandra ........................................................................................ 71 pontos
2º Rebordosa AC ................................................................................................. 65 p
3º Valadares ......................................................................................................... 65 p
4º União Paredes ................................................................................................ 56 p
7º Aliados FC Lordelo ....................................................................................... 43 p

    Jornadas da PróxiMa quinzena
Jornada 33 – dia 1 maio
Pedrouços – União Paredes
Aliados FC Lordelo  - Candal
Aliança Gandra – Serzedelo
Rebordosa AC – Barrosas

Campeonato da I Divisão AFP Série 2
Jornada 27 – dia 17 abril
CCD Sobrosa .........................................1 Caíde de Rei.............................................. 0
SC Nun´Álvares ....................................2 CA Rio Tinto ............... 1 * jogo do título
USC Baltar .............................................3 Melres ........................................................ 1

Jornada 28 – dia 24 abril
Águias Eiriz ...........................................1  SC Nun´Álvares ....................................... 2
Citânia de Sanfins ...............................3 USC Baltar................................................. 1
Folgosa Maia ........................................3 CCD Sobrosa ............................................ 1 

Classificação após jornada 28 
1º SC Nun´Álvares (virtual Campeão) ....................................................... 62 pontos
9º CCD Sobrosa ................................................................................................... 36 p
16º USC Baltar ..................................................................................................... 16 p

Jornadas da PróxiMa quinzena
Jornada 29 – dia 1 maio
CS Rio Tinto – CCD Sobrosa
SC Nun´Álvares – Melres 
USC Baltar – SC Campo

Jornada 34 – dia 8 maio
Padroense – União Paredes
Serzedelo – Aliados FC Lordelo
Leça – Aliança de Gandra
Rebordosa AC – Pedrouços

sobem à i divisão: lousada e Fc Felgueiras1932b; 
Mantêm-se na ii divisão isc sobreirense e Fc Parada, que passarão a ter a
companhia de outra equipa de Paredes, no caso, o usc Baltar que desce da i divisão.

Jornada 30 – dia  8 maio (última da época)
Citânia Sanfins – SC Nun´Álvares 
Bougadense – USC Baltar
CCD Sobrosa – SC Rio Moinhos

campeonato da ii divisão Série 3

Jornada 29 – dia 17 abril
Paços de Gaiolo ...................................2 FC Parada .................................................. 3
ISC Sobreirense  ..................................1 FC Vila Boa de Quires ........................... 1

Jornada 30 – dia 24 abril 
FC Parada ...............................................3 Salvadorense ........................................... 1 
AD Marco09  .........................................4 ISC Sobreirense  ..................................... 1

Classificação (final) após jornada 30
1º Lousada ............................................................................................................ 72 pontos
2º FC Felgueiras1932b  .................................................................................... 59 p
6º   ISC Sobreirense ............................................................................................ 45 p
8º FC Parada ......................................................................................................... 40 p

david BarBosa
Treinador FC Parada 

Desde que vim para o clube fiz nove jo-
gos, em 27 pontos possíveis, fizemos 
20 pontos que foi a meta que tinha es-
tabelecido. Nos últimos dois jogos, 
quer em Paços de Gaiolo que em casa 

com o Salvadorense, fomos superiores. A equipa por-
tou-se bem. Foi uma boa reta final. O projeto é de dois 
anos. Vamos ficar com 90% do plantel e a ideia é fazer 
uma época melhor. Lutar pela subida? Só se as coisas se 
proporcionarem.

eurico couto
Treinador do União de Paredes

Se no jogo em Vila Meã 
o empate é justo, com o 
Lixa não. Controlamos 
do princípio ao fim 
com várias oportuni-

dades. E depois, no último minuto, 
um penalti que ninguém sabe porque 
surge e acaba por dar o empate ao Li-
xa. É um pouco mau. Mau porque a ar-
bitragem nesta divisão tem sido má. É 
pena porque a AFP deveria dar mais 
formação aos árbitros para não erra-
rem tanto e dessa forma penalizam o 
jogo. 

Juvenal Brandão
Treinador do Aliados de Lordelo

“Com o Oliveira do 
Douro foi um jogo difí-
cil contra uma boa 
equipa mas o empate 
(2-2) foi muito penali-

zador para nós. Com o Vilarinho fo-
mos eficazes na finalização e vence-
mos o jogo de forma categórica (2-5). 
Tivemos excelentes momentos de fu-
tebol de ataque. O objetivo do Clube 
era a manutenção tranquila e está 
conseguido, mas não queremos ficar 
por aqui. Temos muito a ganhar. Falta 
o objetivo dos jogadores e tenho a cer-
teza que vão conseguir.

José antónio
Treinador Nun´Alvares

Alcançado o título o 
nosso objetivo passa 
por ganhar os jogos que 
nos restam fazendo 
uma gestão do plantel, 

procurando dar minutos de jogo a 
quem foi menos utilizado na época. A 
ideia é procurar o equilíbrio sem nunca 
perdemos o norte para nos apresentar-
mos nas melhores condições na final 
distrital. Com o Aguias de Eiriz, uma 
equipa que já não tem ambições, 
cumprimos. 

caló
Treinador USC Baltar

As vitórias surgiram 
com mais frequência 
nas últimas jornadas 
da época porque pas-
samos a jogar com a 

prata da casa, com muitos jovens e 
eles querem mostrar que para o ano 
são séniores validos para o ficar no 
clube. A equipa trabalha bem, faz go-
los, é isso o que eu quero. Com o Mel-
res estivemos a perder demos a volta. 
Com o Citânia ainda chegamos ao em-
pate a um golo podíamos ter feito o 
1/2 mas o árbitro não quis.

antónio BaBo
Treinador do CCD Sobrosa

Defrontados em duas 
jornadas consecutivas as 
equipas que estavam no 
segundo lugar. Ganha-
mos um jogo e perdemos 

outro. São duas boas equipas, com a agra-
vante que na Maia a nossa equipa não se 
adaptou bem ao relvado sintético nem ao 
calor que se fez sentir. O Folgosa foi supe-
rior e mereceu vencer da mesma forma 
que o Sobrosa venceu bem o Caíde de Rei. 

calica
Treinador do Rebordosa

Vencemos bem o Leça 
com todo o mérito, já 
com o Perafita foi uma 
derrota que não está-
vamos à espera. O Re-

bordosa falhou, sobretudo, a finaliza-
ção num campo muito irregular. Mes-
mo assim criamos oportunidades 
suficientes para ganhar. É futebol. 
Continuamos a acreditar no nosso ca-
minho e dentro dos nossos objetivos. 
vamos tentar vencer os próximos jo-
gos e chegar ao final da época com a 
pretensão alcançada.

Mário rocha
Treinador da Aliança de Gandra

As duas últimas vitó-
rias permitiram-nos 
que estejamos apenas 
a três pontos de alcan-
çar o objetivo de ace-

der à Taça de Portugal. Com o Vilari-
nho não respeitamos o adversário e 
pagamos caro. Felizmente que ainda 
conseguimos ganhar. Há muita pres-
são em redor da equipa, sobretudo 
dos adeptos, mas é compreensível e 
estamos a trabalhar para retirar essa 
pressão sobretudo dos atletas mais 
jovens. Título de Campeões? Iremos 
lutar sem receio. 

sala de imprensa
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Numa tarde de calor 
do dia 24 de abril, o 
União de Paredes 

recebeu e empatou a duas 
bolas com o Lixa.  Numa 
partida entre duas equipas 
com posições relativamen-
te tranquilas na Divisão de 
Elite Pro-nacional da Asso-
ciação de Futebol do Porto, 
o jogo acabou por se passar 
a um ritmo frenético e as 
balizas estiveram instáveis 
do início ao final dos 90 
minutos.

Após o apito inicial, o jo-
go foi sobretudo disputado 
a meio-campo. No entanto, 
num rápido contra-ataque, 
a equipa forasteira isolou 
Bock que, fazendo valer to-
da a sua experiência, isolou 
Mauro que, livre da marca-
ção da defesa paredense, 
apenas teve que encostar a 
bola para golo. Com a van-
tagem Lixa,  foi  o  União 
quem assumiu o controlo 

do jogo. À procura do golo 
que pudesse empatar a 
partida, a primeira parte foi 
rica em oportunidades pa-
ra a equipa da casa. No en-
tanto, Madureira e Ferraz 
d e s p e r d i ç a r a m  c l a r a s 
oportunidades  de  golo 
após boas construções de 
Tito. O extremo-direito pa-
redense foi quem mais se 
destacou na formação do 
União durante os primeiros 
45 minutos e foi dos seus 
pés que veio o golo do em-
pate aos 45 minutos após 
cruzamento de Ismael.

Com o Paredes a ter mais 
bola, os primeiros 20 minu-
tos da segunda parte viram 
a formação do União a con-
seguir o 2º golo. Ao minuto 
58, após desmarcação de 
Ismael pela direita, o cruza-
mento do número 16 en-
controu Cláudio Madureira 
à entrada da área que com 
uma bela finalização colo-
cou o Paredes em vanta-
gem.  Passados 3 minutos, 
Daltro, defesa esquerdo da 

formação forasteira, desen-
tende-se com Ismael e aca-
ba expulso por acumulação 
de amarelos. Surpreenden-
temente, com menos 1 jo-
gador, o Lixa assume o jogo 
e começa a estar mais pró-
ximo da baliza do União. De 
forma a fechar o jogo,  a 
equipa da casa assume uma 
postura defensiva e procu-
ra criar perigo através de 
contra-ataques. Foi numa 
destas situações que, ao 
minuto 90, a formação da 
casa fica a pedir grande pe-
nalidade por ação faltosa 
sobre Tozé. O árbitro nada 
assinalou e, na resposta, é 
mesmo o Lixa quem vê assi-
nalado um penalty a seu fa-
vor após falta algo duvido-
sa de Faneca que acaba por 
ver o 2º amarelo. Na con-
versão, Rúben não vacilou e 
empatou a partida no últi-
mo momento do jogo.

Com este resultado o 
União mantém o 4º lugar, 
onde se instala confortavel-
mente a seis jornadas do fi-

nal do Campeonato. Na luta 
pelo título, este parece es-
tar mais perto de Gandra, 
visto que o Aliança, que 
venceu na visita ao Candal, 

mantendo o 
primeiro lu-

gar e aproveitando para au-
mentar as distâncias para o 
Rebordosa e o Valadares 
Gaia que perderam pontos 
frente ao FC Perafita e Oli-
v e i r a  d o  D o u r o , 
respetivamente.

Gonçalo Vasco | texto

Divisão Elite. Com este resultado o União mantém o 4º lugar, onde se 
instala confortavelmente a seis jornadas do final do Campeonato.

Jogo emotivo termina com o empate a dois 
entre a União de Paredes e o Lixa

Em Gouveia lama atrapalhou
piloto de Lordelo

André Mouta foi 5º classifi-
cado na prova de Gouveia, o 
GP de Portugal válido para o 
Campeonato do Mundo de 
Enduro, disputado entre 15 e 
17 de abril. Na classe Open, o 
jovem de Lordelo é agora 3º 
da geral com 46 pontos. O Na-
cional é liderado por João Vi-
vas com 55 pontos, logo segui-
do por João Hortega com 49 
pontos. A muita chuva que 
caiu ao longo da prova tornou 

quase impraticável o percurso 
marcado para receber a cara-
vana do Campeonato do Mun-
do e também do Nacional da 
especialidade.

Em face das adversidades 
climatéricas a organização de-
cidiu cortar uma volta no sá-
bado e anular o dia de domin-
go. “Penso que foi um Enduro 
injusto, onde muitos saíram 
beneficiados e outros prejudi-
cados”, considerou André 
Mouta ao Progresso de 
Paredes.

“Quanto à minha presta-

ção, não estive bem ao longo 
da prova. Contudo à entrada 
da última especial (extreme 
test) perdi o 2° lugar da minha 
classe, perdendo cerca de 3 
minutos, onde fiquei preso no 
lamaçal logo no início da espe-
cial que ditou o 5º lugar final”, 
acrescentou o piloto de Lorde-
lo. Já Albano Mouta, pai de An-
dré ,  venceu a  prova de 
veteranos. 

A próxima prova do Cam-
peonato Nacional de Enduro 
está marcada para o dia 8 em 
Valpaços.

António Orlando | texto

venceu na visita ao Candal, 
mantendo o 

primeiro lu-

frente ao FC Perafita e Oli-
v e i r a  d o  D o u r o , 
respetivamente.

Figura da 
Partida
TITO – nº 7
O jovem paredense atuou 
desde início a extremo-
direito e foi o principal fa-
tor de desequilíbrio a fa-
vor da equipa do União. 
As suas investidas pela 
direita valeram dois pas-
ses importantes que po-
diam ter criado dois go-
los do Paredes e foi dos 
seus pés que, com uma 
excelente finalização, 
saiu o golo do empate. 
Saiu lesionado no início 
da segunda parte, onde 
esteve mais apagado, 
mas foi fundamental pa-
ra a recuperação do 
União e o ponto do Pare-
des está em muito devido 
ao número dezassete da 
equipa.

direito e foi o principal fa-
tor de desequilíbrio a fa-
vor da equipa do União. 
As suas investidas pela 
direita valeram dois pas-
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PuBlicidade

 PAREDES | PAÇOS DE FERREIRA 
 Tel. | 939 752 735 | 917 535 404 
 carclub.paredes@gmail.com | carclub.pacosdeferreira@gmail.com
 www.carclub.pt | facebook.com/CarClubPT 

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

PAREDES | Telef.: 255 781 520

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

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

Especialidades em produtos esotéricos

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

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

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

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

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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticosReparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.comCHURRASQUEIRA

CENTRAL DA SAUDADE

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

CELEBRE CONNOSCO 
O DIA DA MÃE



19Sexta-feira 29 de Abril de  2016  oprogressodeParedes

desPorto

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PUB

No campeonato nacio-
nal de juniores, rea-
lizado nos dias 23 e 

24 de abril em Setúbal, no 
Pavilhão das Manteigadas, a 
equipa paredense constituí-
da pelos atletas Gonçalo Ri-
beiro, Nuno Pacheco e José 
Pereira ficou em 9º lugar, 
após ter sido eliminada pelo 
São Roque, formação que vi-
r ia  a  sagrar-se  campeã 
nacional.

Na  fase  de  grupos ,  a 
equipa de Paredes qualifi-
cou-se para a fase final ao 
ficar em 2º no seu grupo. O 
Távola perdeu o primeiro 
jogo por 3-0 frente à equipa 
do Atlântico da Madalena, 
mas, ao vencer por 3-2 a 
equipa que acolheu o Cam-
peonato Nacional, o CTM 
Setúbal, carimbou a passa-

gem à fase de eliminação 
direta. Nesta segunda par-
tida, as aspirações tavolei-
ras estiveram hipotecadas 
quando, nos jogos de pares 
e na primeira partida indi-
vidual, a equipa setubalen-
se conseguiu uma confortá-
vel vantagem de dois pon-
tos. No entanto, as vitórias 
individuais de cada um dos 
atletas do Távola permiti-
ram a reviravolta no marca-
dor e valeram o carimbo 
para a fase seguinte.

 O sorteio dos oitavos fi-
nais ditou que o Távola tives-
se que enfrentar o São Roque 
numa partida que terminou 
com a natural derrota do clu-
be paredense face à equipa 
que viria a sagrar-se vence-
dora da competição. 

A participação no cam-

peonato nacional de junio-
res fez parte dos objetivos do 
clube desde o início da tem-
porada que, assim, conse-
guiu dar aos seus atletas a 
oportunidade de participar 
na prova mais importante do 

país no seu escalão. Com este 
resultado, a equipa pareden-
se igualou a participação da 
época transata em que tam-
bém atingiu os oitavos-de-
f i n a l  d o  C a m p e o n a t o 
Nacional.

Ténis de mesa. Com este resultado, a equipa paredense igualou a participação da época transata 
em que também atingiu os oitavos-de-final do Campeonato Nacional.

Távola fica em 9º lugar 
no Nacional de Juniores

Taça de Pólo Aquático mantêm-se em Paredes
A equipa de Pólo Aquático 

de Paredes venceu, no dia 25 
de Abril, a Taça de Portugal ao 
derrotar na final a equipa do 
Fluvial.

A conquista não deixa mar-
gem para dúvidas: Paredes/
Halcon/Rota dos Móveis 12 – 
Fluvial 8; A vitória, a segunda 
consecutiva, do Pólo Aquático 
de Paredes foi conquistada na 
Piscina Municipal da Mealha-
da. Há cerca de um ano a pri-
meira Taça do Paredes foi al-
cançada diante do CDUP por 
14-5, em Santa Maria de La-
mas somando, assim, na épo-
ca de 2014/2015 a Taça de 
Portugal ao título nacional da 
1.ª Divisão e a Supertaça Car-
los Meinêdo. A Taça de Portu-
gal, a par do campeonato da 
1.ª Divisão, é a mais importan-
te competição do calendário 
nacional da modalidade.
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A Fundação a Lord tem pa-
tente no seu espaço de ex-
posições uma mostra de 

Balanças Antigas. A balança, in-
ventada pelos egípcios, surgiu por 
volta do ano 5 000 A.C. para colma-
tar as necessidades de pesagem 
do metal precioso – o ouro, apare-
cendo representada em murais e 
papiros. Todo o tipo de balanças e 
a respetiva história fazem desta 
exposição uma mostra enriquece-
dora culturalmente.

saBer Mais
No Livro dos Mortos do Antigo 

Egipto, está representada uma 
imagem por um braço suspenso 
com o apoio a dois pratos. Na cren-
ça egípcia, serviria para pesar o 
coração do morto (essência do ser 
Humano). Num dos pratos da ba-
lança, colocava-se o coração do 
morto e como contrapeso a pluma 
da Deusa Maat (símbolo da Verda-
de, Justiça e Ordem). Verificava-se 
o resultado da pesagem, seguindo 
o morto para o paraíso ou para o 
inferno consoante o peso das suas 
boas ações. A balança era, assim, 
um objeto místico relacionado 
com a religião.

cultura

PUB

AgEnDA
cultural do concelho de Paredes  /  aBr

Paredes (cidade)
Até 30 abril 
Loja Interativa de Turismo de Paredes | Exposição 
Coletiva de Pintura de Ana Barbosa e Jorge 
Nascimento

livros 
Dia 7 maio 
21h | apresentação do livro “Ri o Joaquim com cóce-
gas assim” de Rui Guedes

hora do conto 
Dia 10 maio 
Biblioteca Municipal com presença de autor

exPosição 
De 7 a 31 maio
Horário expediente| Biblioteca Municipal | Mostra 
de Pintura “Como vemos e sentimos”, pelos alunos 
da Universidade Sénior Rotary de Paredes

Música 
Dia 30 abril
21.30h | Auditório da Casa da Cultura de Paredes | 
Concerto – Allma (All Music Attraction, banda de ori-
ginais do Porto que funde estilos como funk, blues, 
soul, rock e reaggae). 

Paredes (concelho)
hora do conto
Dias 3,17,24,31 maio
10.30 h e 16h | Jardins de Infância e EB1 | A Fada 
Oriana de Sophia de Mello Breyner Andresen

leituras 
todas as segundas feiras | manhã - 10h| tarde 
15h 
“A leitura não tem idade” por técnicos da biblioteca 
nas IPSS| Inscrições: biblioteca@cm-paredes.
pt/255 788 776

lordelo 
exPosição 
até 29 julho
De segunda a sexta-feira em horário expediente | 
Auditório da Fundação A LORD | Desenho e Escultu-
ra do Mestre José Rodrigues

reBordosa 
dia da Mãe 
Dia 1 maio
9º GP de Atletismo de Rebordosa e Corrida/Cami-
nhada dia da Mãe, numa organização do GD Portela

Arte e Movimento em prol da cultura paredense
O Pavilhão Rota dos Móveis de 

Lordelo foi palco para a II edição 
do espetáculo «Arte em Movimen-
to» da Associação Código Musical 
de Cristelo. A iniciativa realizou-se 
no passado dia 16 de Abril. 

A finalidade deste tipo de 
evento, segundo a organização, é 
divulgar o que de melhor se faz 
no Vale do Sousa e promover o 
intercâmbio entre os grupos 
participantes.

Para além da Associação Códi-
go Musical, participaram no even-
to a Patinagem Artística da Casa do 
Benfica de Paredes, o Free Style 3 C 
de Cête, Paredes, o Move Dance 
Academy de Lordelo, Paredes, o 
Dancing Soul FA de Fonte Arcada, 
Penafiel, o M Danz de Paços de Fer-
reira, o D Dance de Paços de Fer-
reira, o Royalty Team de Paços de 
Ferreira, a School Dance de Criste-

los, Lousada e o Cool Dance de 
Lousada.

Foi um espetáculo intenso, 
cheio de luz, cor e som, e com exce-
lentes desempenhos de todos os 
grupos participantes, que num to-
tal eram 480 elementos.

“Este projeto nasceu do inter-
câmbio que havia entre várias as-
sociações do Vale do Sousa, quan-
do começámos a sentir a necessi-
dade de organizar um espetáculo”, 
revela Carlos Carvalho, Presidente 
do Código Musical Associação de 
Cristelo. “O Código Musical existe 
desde 2010, para preencher uma 
lacuna que havia em Cristelo em 
matéria de formação musical. Pro-
curámos que as pessoas tivessem 
acesso a essa formação a custos 
módicos e, hoje, temos aulas de 
ballet, jazz, hip-hop e ensino de 
guitarra e piano, para além de uma 

equipa de futsal”, conta ainda o 
dirigente.

A Código Musical Associação 
de Cristelo está sedeada na anti-
ga escola EB1 de Cristelo, cujas 
instalações foram cedidas pela 
Câmara Municipal de Paredes, e 
tem inscritos nas suas aulas cer-
ca de 100 alunos, dos quatro aos 
60 anos, divididos pelas diferen-
tes modalidades existentes na 

associação: Dança (Ballet, Jazz, 
hip hop, estilo livre), Canto, Ensi-
no Musical (guitarra e piano), 
Fitness e Futsal sénior. O espetá-
culo «Arte em Movimento II» 
contou com 480 participantes e 
com mais de mil pessoas a assis-
tir nas bancadas, apesar das ad-
versas condições climatéricas 
que se fizeram sentir ao longo de 
todo o dia.

mostra. Exposição de balanças transmite conhecimento e relembra memórias coletiva

Balanças Antigas em exposição
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oPinião/sociedade

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA

PUB

numa semana em que 
a s  e m  e m p r e s a s 
preenchem o chama-

do relatório único- uma decla-
ração onde vão descrever en-
tre outros dados, o número de 
acidentes de trabalho ocorri-
dos durante 2015 e o número 
de horas de formação minis-
tradas aos seus trabalhado-
res, eu gostaria de aqui realçar 
a importância dessa formação 
para as empresas.

Por
alexandre 
alMeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexandre 

Revisor 
Oficial de Contas

A importância da Formação Profissional 
Desde logo,  a  formação 
profissional constitui um 
imperativo legal, ou seja, é 
obrigatória. As empresas 
têm de ministrar 35 horas 
de formação profissional 
por ano a cada trabalhador. 
E obriga, a que cada ano pe-
lo menos 10% dos traba-
lhadores tenham essa for-
mação profissional.
De qualquer forma, é cada 
vez mais importante que 
empregadores e emprega-
dos vejam a formação pro-
fissional como uma vanta-
gem competitiva e não co-
m o  u m a  o b r i g a ç ã o .  A 
formação deve ser minis-
trada não porque a sua não 
realização constitui a uma 
contra- ordenação grave 

que pode originar o paga-
mento de uma coima de vá-
rias centenas de euros, mas 
porque habilita mais os tra-
balhadores, ajuda-os a pre-
venir os riscos associados à 
sua atividade e torna-os 
mais produtivos. Ainda na 
semana passada assisti a 
uma situação que é revela-
dora das vantagens que a 
formação pode aportar a 
uma empresa. Numa indus-
tria de mobiliário, um fun-
cionário teve de transpor-
tar uns móveis de propósito 
a um determinado cliente 
em França, para cumprir 
com uma encomenda que 
estava em risco de ser can-
celada por atraso na entre-
ga. Ora, esse trabalho que 

poderia ter sido feito ape-
nas pelo motorista do ca-
mião, teve de ser feito por 
mais uma pessoa que falava 
o francês, pois havia neces-
sidade de trocar umas in-
formações com o cliente. Se 
esse motorista recebesse 
alguma formação em Fran-
cês, não só aumentava a 
produtividade da empresa 
como aumentava as habili-
tações do funcionário.
Ora, todos sabemos que por 
vezes  as  empresas  não 
olham com bons olhos para a 
formação por duas razões 
essenciais: Em primeiro lu-
gar porque fazem os funcio-
nários perderem horas de 
trabalho, e em segundo lugar 
porque vão ter custos com 

essa formação. Ora, em rela-
ção à primeira questão, não 
há nada a fazer. De facto, pa-
ra que os funcionários rece-
bam formação têm de per-
der horas de trabalho efeti-
vo, mas que no futuro vão ser 
compensadas por aumentos 
de produtividade. Quanto à 
segunda questão, do custo 
da formação, é importante 
que os empresários saibam 
que há apoios disponíveis 
p a r a  m i n i s t r a r  e s s a 
formação.
Um desses apoios disponí-
veis e que tem tido pouca 
adesão é o chamado Cheque 
formação. Trata-se de um 
apoio à formação instituído 
pela portaria nº. 229/2015 
de 3/8/2015, e a que quer os 

desempregados, quer as em-
presas se podem candidatar 
através do portal www.ne-
temprego.gov.pt. Através 
deste apoio, os desemprega-
dos podem candidatar-se a 
um apoio de 500 euros para 
fazerem formação e as em-
presas podem candidatar-se 
a um apoio de 175 euros por 
trabalhador.
Trata-se pois, de uma opor-
tunidade que não deve ser 
desperdiçada quer por de-
sempregados quer pelas em-
presas, para melhor prepa-
rarem os seus funcionários 
para um mundo cada vez 
mais competitivo em que a 
qualificação dos recursos 
h u m a n o s  p o d e  fa z e r  a 
diferença.

Centro Escolar de Mouriz recebeu prémio 
do concurso “heróis da fruta”

nutrição. A 5.ª edição 
do projeto «Heróis da Fruta – 
Lanche Escolar Saudável» 
contou com mais de 52 mil 
crianças inscritas de todas as 
regiões do país. Esta iniciati-
va que a APCOI realiza gra-
tuitamente nas escolas desde 
2011 melhorou os hábitos 
al imentares de 236.227 
crianças através de um mo-
delo pedagógico de sucesso 
comprovado.

Os alunos do Centro Esco-
lar de Mouriz receberam, 
esta quarta-feira, 27 de abril, 
o prémio pela iniciativa «He-
róis da Fruta – Lanche Esco-
lar Saudável», promovida 
pela Associação Portuguesa 
Contra a Obesidade Infantil 
(APCOI).

O Centro Escolar de Mou-
riz é uma das quatro escolas 
vencedoras da 5.ª edição do 
projeto que receberam a vi-
sita da APCOI para celebrar o 
enorme sucesso alcançado 
pela participação dos alunos 
nesta iniciativa de educação 
para a saúde de âmbito 
nacional.

Com a presença de todos 
os alunos do Centro Escolar, 

pais, professores e pessoal 
não docente, entre outros 
convidados, foram entre-
gues os diplomas de partici-
pação às crianças, numa ce-
rimónia que contou com a 
presença do cantor e júri da 
iniciativa Filipe Pinto (ven-
cedor do programa de televi-
são Ídolos).

Após a entrega dos diplo-
mas e de uma atuação ao vi-
vo de Filipe Pinto com os alu-
nos do Centro escolar, reali-
zou-se a “Super Festa dos 
Heróis da Fruta”, uma peça 
de teatro-interativa, na qual 
animadores e mascotes in-
fantis relembram às crianças 
os principais mandamentos 

dos “Heróis da Fruta” atra-
vés de jogos pedagógicos.

“A participação do Centro 
Escolar e a obtenção do reco-
nhecimento a nível nacional 
reforçam a importância na 
Carta Educativa, pois a cons-
trução dos novos centros es-
colares possibilitam aos seus 
alunos condições para desen-
volver mais e melhores ativi-
dades”, salienta Hermínia Mo-
reira, vereadora do Pelouro da 
Educação da Câmara Munici-
pal de Paredes. Já Filipe Pinto, 
júri da iniciativa, refere-se ao 
Centro Escolar de Mouriz co-
mo “uma Escola exemplar e 
um das mais bonitas e criati-
vas” que visitou.
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necrologia

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

FALECEU

álvaro antónio
de Bessa Miranda
Faleceu no dia 24 de Abril, com 47 anos. Era natural de 

Paredes e residente em Beire, Paredes. Era Casado com Margarida 
Manuela da Silva Madureira.

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

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

Telf. 255782338 - 919740349
 
BEIRE

FALECEU

Maria de lurdes
de oliveira Ferraz
Faleceu no dia 18 de Abril, com 60 anos. Era natural de 

Cristelo-Paredes e residente em Louredo, Paredes. Era Casada com 
José Carlos Pacheco.

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

salvador 
Moreira neto
Faleceu no dia 23 de Abril, com 71 anos. Era natural e 

residente em Beire, Paredes. Era Viúvo de Aida da Conceição Freire 
de Sousa.  

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

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

Telf. 255782338 - 919740349
 
BEIRE

salvador 
Moreira neto
O executivo da Junta de Freguesia de Beire, associa-
se à dor da família do Srº. Salvador Moreira Neto, 

que faleceu com 71 anos, no passado dia 23 de Abril.
A todos os seus familiares, o executivo da Junta endereça as 
mais respeitosas e sinceras condolências.
Salvador Moreira Neto foi presidente da junta de freguesia de 
Beire durante 30 anos onde contribuiu para o desenvolvimento 
e crescimento da Freguesia e foi ,também,  fundador da associa-
ção de apoio à terceira idade de S. Miguel de Beire.
Deixamos aqui uma última homenagem a este grande homem, 
que muito contribuiu para Beire… o nosso muito obrigado.
Que descanse em Paz…

Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 
Telf. 255782338 - 919740349

FALECEU

Maria da graça alMeida 
rodrigues Pinto da silva
Faleceu no dia 21 de Abril, com 68 anos. Era natural de 

Luanda – Angola e residente na Rua do Outeiro nº 32, Mouriz - Paredes.    
Era Casada com Altino Augusto de Oliveira e Silva.
agradeciMento
Seu marido e demais família, vêm por este meio, extremamente sen-
sibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Aproveitam 
para também comunicar que a celebração da eucaristia do 7º dia, será 
celebrada sábado dia 30 de Abril pelas 17,30 horas na igreja paroquial 
de Mouriz. Antecipadamente expressam o mais profundo e reconhecido 
agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

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

 
MOURIZ

FALECEU

Maria luÍsa
Ferreira de sousa
Faleceu no dia 22 de Abril, com 72 anos. Era natural de 

Urrô – Penafiel e residente na Rua Sambade nº 471(Urrô), Guilhu-
fe- Penafiel. Era Casada com Agostinho Moreira da Rocha.
agradeciMento
Seu marido, 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 

 
URRÔ

FALECEU

rita FelisMina
Moreira de sousa
Faleceu no dia 18 de Abril com 70 anos. Era natural 

e residente em Sobrosa, Paredes. Era Casada com Narciso José 
Meireles Barbosa.

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
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999
 
SOBROSA

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 

apresenta sentidas 
condolências

MUITO IMPORTANTE

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

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

4580-873 PAREDES

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

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o IBAN

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

Já pagou a sua assinatura?
Ainda não?
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sociedade

Tratamos da documentação  

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

PUB

Os antigos presidentes 
da Assembleia Muni-
cipal de Paredes pas-

saram a figurar numa galeria 
fotográfica do salão nobre da 
Câmara Municipal. A iniciati-
va foi inserida em mais uma 
homenagem levada a cabo 
pelo executivo de Celso Fer-
reira desta feita à Assembleia 
Municipal de Paredes através 
da atribuição da Medalha de 
Ouro do Município aos anti-
gos presidentes eleitos desde 
o 25 de abril de 1974.

Foram agraciados os ex
-presidentes, António Cardo-
so, Celso Moreira Coelho, Ma-
nuel Ferreira Coelho, Álvaro 
da Rocha, José Henrique Ri-

beiro Meireles de Barros, Joa-
quim Dias Campos, Albano de 
Jesus Amaral e Henrique de 
Jesus Leite.

Manuel Ferreira Coelho foi 
o único dos ex-presidentes vi-
vos que não foi receber o ga-
lardão. “Nem sequer respondi 
ao convite. Não aceito ser lou-
vado por quem me faltou ao 
respeito. Ele [Celso Ferreira] 
que me pergunte que eu res-
pondo”, disse Ferreira Coelho, 
quando questionado pelo 
Progresso de Paredes acerca 
da sua ausência na cerimónia 
onde foi evocado.

A celebração de “Abril“ e o 
Poder Local através da home-
nagem à Assembleia Munici-
pal foi o pretexto para o Presi-
dente da Câmara tecer críticas 
ao plano de descentralização 

do Governo. O documento 
prevê, recorde-se, a eleição 

dos presidentes das áreas me-
tropolitanas de Lisboa e Porto 

por voto direto, nas eleições 
autárquicas de 2017, e que as 

Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
(CCDR) passem a ser eleitas 
por voto dos representantes 
das câmaras e das assem-
bleias municipais das respeti-
vas áreas territoriais.

“As CCDR gerem mais fun-
dos do que todas as câmaras 
municipais juntas e não faz 
muito sentido que não sejam 
eleitas pelo povo. Quem de-
cide sobre a distribuição dos 
fundos comunitários deve 
prestar contas ao povo e só o 
fará se for eleito pelo povo”, 
disse.

A cerimónia terminou 
com uma foto de família à 
porta da Câmara e os presen-
tes, aqueles que quiseram, 
ainda foram a tempo de ou-
vir os discursos cruzados 
pelas diferentes forças polí-
ticas sobre os 42 anos do 25 
de Abril, mas na Assembleia 
da República.

Gonçalo Vasco | texto

Tributo. Cerimónia decorreu na manhã da passada segunda-feira, na cerimónia de evocação do 42º aniversário do 25 de 
Abril. Celso Ferreira aproveitou a cerimónia para criticar plano de descentralização do Governo.

Ex-Presidentes da Assembleia Municipal  
de Paredes homenageados no dia de “Abril”
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Seja assinante do Progresso de Paredes
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