
PUB

PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

sexta-feira 3 Julho | 2015 | Quinzenário | Ano 84 | Nº. 3376 |  0,60 (IVA incluído)
Diretor: Vasco Ribeiro

Paredes no Roteiro  
para uma Economia 
Dinâmica Cavaco Silva inaugurou Museu, distinguiu  

empresários e visitou fábricas em Paredes.  PÁGS.12 a 14

Polémica  
no encerramento  
da escola de Vandoma

Paredenses ganham 
provas em várias 
modalidades.

Divercol  
celebrou 40 anos  
de existência

Escolas. Celso Ferreira apelidado de mentiroso por 
não cumprir a palavra dada a Vandoma, para o não 
encerramento da escola.

Desporto. Pólo Aquático, Atletismo, Automobilismo 
e  Ténis de Mesa são algumas das modalidades em 
que paredenses se distinguiram.

Empreendedorismo. Ao fim de quatro décadas a 
grande aposta ganha foi retomar a atividade depois 
de um trágico incêndio e criar postos de trabalho.

PÁG.14

PÁGS.15 a 18

PÁG.7
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Lubrificantes

Editorial

XII - A minha décima 
segunda edição

Neste editorial estive 
para escrever sobre 
“Os Dias da Grécia”, 
pelo seu paralelismo 

com a conhecida expressão “os 
Dias da Guerra” onde exprimiria o 
ambiente de catástrofe, de cataclis-
mo que por sobre todo o Mundo 
paira, se o “dique” Grego soçobrar.

Seria um editorial negro, cheio 
de angústia, com medo pelo pre-
sente e futuro dos Gregos, e receio 
pelo nosso presente e pelo futuro 
dos nossos filhos.

Mas eis senão quando, já estava 
eu de caneta na mão, me telefona a 
minha mulher e me dá a boa notícia 
de que o nosso futuro (metáfora li-
terária para referir o nosso filho 
mais velho) tinha passado de ano, 
fazendo uma chair (no meu tempo 
dizia-se cadeiras mas agora com o 
Art on Chairs é preciso inovar), e 
com 12.

Caros leitores, terão de me per-
doar eu transformar este espaço 
editorial num espaço familiar, qua-
se íntimo e em que partilho convos-
co as tristezas e alegrais, sucessos 

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

e impressões de um Bonus e 
bonacheirão Pater familias.

É por isso que abro para 
vós esta janela de felicidade 
que o  futuro nos  augura, 
quando, no presente, apesar 
de Grécias, Euros, Comis-
sõerss Europeias,  Bancos 
centrais, FMI’s e muitos ou-
tros fantasmas, os nossos jo-
vens não desistem e conti-
nuam a acreditar no seu fu-
turo e a trabalhar para ele.

Obrigado ao meu rapaz 
que me encheu de orgulho e 
me fez esquecer da Grécia, 
por muito Grego que às ve-
zes me veja para lidar com 
ele.

E que com o seu 12, me fez 
lembrar que esta é a 12ª edi-
ção do Progresso que, como 
Diretor, dirijo.

O r a ,  c o m o  b e m  s a b e 
quem me conhece,  como 
Grão Mestre da Távola, não 
poderia deixar de assinalar 
aqui tão inolvidável facto, 
fosse qual fosse o pretexto.

Balcão do Centro de 
Emprego abre em Paredes
Emprego. Abre em julho, na Aldeia Agrícola em Paredes um balcão 
do IEFP de Valongo, um serviço de proximidade para o concelho.

Paredes irá ter um 
Balcão de atendi-
mento do IEFP – 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, o 
protocolo foi assinado no 
passado dia 22 de junho, 
entre a Câmara Municipal 
de Paredes e o IEFP. 

Este balcão, que irá estar 
a funcionar a partir de julho 
na Aldeia Agrícola, surge de 
uma necessidade de os 
munícipes de Paredes terem 
um atendimento mais pró-
ximo, nas questões relativas 
a emprego e formação. Mes-
mo com a diminuição da 
taxa de desemprego, Pare-
des passou a ter o atendi-
mento no Centro de Empre-
go de Valongo, quando fez a 
transição para a Área Metro-
politana do Porto o que re-
presentou uma maior dis-
tância para muitos dos 
cidadãos. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
Segundo Celso Ferreira, 

presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, é “im-
portante que aqueles que 
se mantêm desemprega-
dos tenham um balcão 
próximo de si”. Explicou 
ainda que hoje em dia a ló-
gica dos Centros de Em-
prego é diferente, tendo 
mais serviços, do que ape-
nas a inscrição de desem-
pregados. E que espera que 
a taxa de desemprego em 
Paredes mantenha a ten-
dência de redução dos últi-
mos dois anos. 

César Ferreira, Delega-
do Regional do IEFP, garan-
te que atualmente o traba-
lho feito pelo IEFP é no 
sentido de diminuir o nú-
mero de desempregados e 
quando isso for atingido, 
que irão chegar a uma “se-
gunda fase, que consiste 
em ter melhor emprego e a 
abertura deste balcão em 
Paredes é nesse sentido”, 
explicando que a missão é 

aumentar a empregabili-
dade, mas também a quali-
dade dos empregos e a 
qualificação dos cidadãos, 
adaptada às necessidades 
das empresas. 

Por sua vez o presidente 
do IEFP, Jorge Gaspar, con-
sidera que esta é a mais im-
portante instituição da Ad-
ministração Pública portu-
guesa, porque para além 
de lidar direta ou indireta-
mente com todas as enti-
dades, é ainda a instituição 
com a maior presença físi-
ca atuante no país. “Cada 
vez mais a presença junto 
das empresas é meio cami-
nho para a integração de 
emprego”, explica. 

“Este balcão não fará 
apenas o atendimento ad-
ministrativo, irá receber 
desempregados e empre-
sas, ajustar ofertas e pro-
mover a formação”, refe-
rindo-se aos serviços que 
estarão disponíveis em 
Paredes.



3Sexta-feira 3 de Julho de 2015  oprogressodePAREDES

sociedade

www.costaferrador.com
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

PUB

IPSS’s do concelho organizaram 
Marchas de S. João
Seniores. Utentes das instituições de Paredes foram as estrelas ao celebrar o S. João com 
uma  marcha tradicional e sardinhada. 

Várias instituições 
do concelho de Pa-
redes juntaram-se 

para celebrar o São João 
no passado dia 18 de ju-
nho. A marcha de senio-
res decorreu no pavilhão 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, numa tarde 
que finalizou com uma 
tradicional sardinhada. 

As marchas de S. João 
surgem a partir do projeto 
Sinergias XXI, um grupo 
que reúne as responsá-
veis de várias Instituições 
do concelho. O Sinergias 
XXI nasceu há cerca de 10 
anos, quando Susana Mo-
reira sentiu que havia a 
necessidade das associa-
ções terem atividades em 
conjunto para os seus 
u t e n t e s .  D e  t o d a s  a s 
IPSS’s envolvidas no pro-
jeto, cada uma organiza 
anualmente pelo menos 
uma atividade na sua res-
petiva freguesia. 

O Centro Social e Paro-
quial de Baltar ficou en-
carregue de organizar to-
dos os anos o S. João e 
juntou nesta edição 420 
idosos, vindos de num to-
tal de 12 associações que 
marcaram presença. Este 
ano pela 10ª vez, com ca-

Inês Pinto Correia | texto e fotos

da associação a apresen-
tar a sua marcha, seguida 

de sardinhada. Esta ini-
ciativa conta com o apoio 

Pontos de vista
“Vista cansada”. Defeito ou feitio?

Certamente 
q u e m  e s t á 
n e s t e  m o -
mento a ler 

este artigo e tem mais de 
45 anos está a usar uns 
óculos para ver melhor as 
letras mais pequenas. Por-
que é que isto acontece? 
Porque deixamos de ver 
ao perto? Usando uma lin-
guagem mais comum diz-
se que se tem a “vista can-
sada”, mas na realidade o 
que se passa é uma evolu-
ção natural do sistema vi-
sual. O olho humano tem 
uma capacidade de foca-
gem a qual se chama aco-
modação e que vai dimi-
nuindo progressivamente 
com a idade. Nos primei-
ros anos de vida essa ca-
pacidade é superior a 20 
Dioptrias (D) e por volta 
dos 45/50 anos reduz-se 
para cerca de 4 ou 5 D. 

A acomodação aconte-
ce porque o cristalino mu-
d a  d e  f o r m a ,  o u  s e j a , 
q u a n d o  o l h a m o s  p a ra 
longe ele está mais fino e 
menos curvo e quando 
olhamos para perto ele fi-
ca mais grosso e mais cur-
vo. A mudança de forma 
d o  c r i s t a l i n o  e  c o n s e -
quente mudança de gra-
duação é controlada por 
um músculo interno do 
olho chamado músculo 
ciliar que está ligado ao 
cristalino por uma rede de 
fibras como se fosse uma 
t e i a  d e  a ra n h a .  Co m  o 
avançar da idade o mús-
culo ciliar fica mais fraco, 
o cristalino fica mais duro 
e as fibras de ligação mais 
frouxas. Temos, portanto, 
uma conjugação de fato-
res que fazem com que o 

olho não consiga focar os 
objetos que se encontram 
ao perto. 

Podemos explicar isto 
com um exemplo muito 
simples. Imagine que lhe 
peço para levantar um ob-
jeto que pesa 50 kg, prova-
velmente consegue fazê
-lo mas certamente não o 
irá conseguir segurar du-
rante muito tempo. Mas 
se lhe pedir para levantar 
um objeto que pesa 1 kg, 
certamente que o faz sem 
qualquer dificuldade, mas 
se lhe pedir para o segurar 
durante um dia inteiro irá 
chegar ao fim do dia com 
dores no braço. É precisa-
mente isto que acontece 
c o m  o s  n o s s o s  o l h o s , 
quanto têm que fazer um 
e s f o r ç o  a c o m o d a t i v o 
muito grande não são ca-
pazes ou fazem-no ape-
nas durante breves segun-
dos e quando têm que fa-
zer um esforço pequeno 
durante muito tempo fi-
cam cansados. Portanto 
os primeiros sintomas da 
presbiopia (vista cansada) 
são o cansaço ocular, do-
res nos olhos e na região 
frontal da cabeça.

Muita gente pergunta 
porque é que com luz in-
tensa, ou com sol direto 
sobre o texto, conseguem 
ler e em ambientes com 
menos luz sentem mais 
dificuldade. O que se pas-
sa é que em situações de 
luz intensa há uma dimi-
nuição da pupila (a meni-
na do olho fica mais pe-
quena) o que aumenta a 
profundidade de foco ou 
seja ajuda a que a imagem 
se foque mais perto da re-
t i n a  o  q u e  a j u d a  a  v e r 
melhor 

Se tem cerca de 45 anos 
e começa a sentir dificul-
dade em ver ao perto não 
se preocupe, isso não é 
defeito. Procure o seu op-
tometrista ou oftalmolo-
gista para encontrar a gra-
duação ideal para si.

Por
JOrgE 
JOrgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

do Movimento Sénior 
da Câmara Municipal 
de Paredes, o qual es-
tava representado por 
Madalena Casaca, que 
explicou o envolvi-
mento deste  Movi-
mento em conjunto 
com o Sinergias XXI, 
para que se conseguis-
s e  “ u m  e v e n t o  d e 
maior amplitude, o 
objetivo era trazer to-
das as instituições do 
concelho,  uma vez 
que nem todas estão 
integradas no projeto 
Sinergias XXI”. Não es-
tiveram presentes to-
das,  mas contaram 
com a participação de 
IPSS’s do projeto e de 
fora dele. 

A técnica Madalena 
Casaca garante que a 
g r a n d e  m a i s - v a l i a 
destes eventos é haver 
um objetivo que ocu-
pe os seniores durante 
alguns meses, desde o 
preparar a coreogra-
fia, selecionarem as 
roupas e fazerem os 
arcos.
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CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA
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Cadetes dos BV Rebordosa  
vencem campeonato nacional de Manobras
Pódio. As duas equipas de Cadetes de Rebordosa foram aos Açores sagrar-se campeões na-
cionais de manobras. A equipa de Manobras A trouxe o 2.º lugar. 

Cadetes dos Bombei-
ros Voluntários de 
Rebordosa sagra-

ram-se campeões nacionais 
de manobras nos Açores. 

De há quatro anos para 
cá, esta corporação tem três 
equipas em competição: ca-
detes (dos 12 aos 16 anos) 
femininos e masculinos e a 
equipa A, de voluntários 
(entre os 18 e os 25 anos). 

A primeira participação 
aconteceu em 1983 na Ho-

Inês Pinto Correia | texto
landa, depois disso todos 
os anos foram campeões 
nacionais, o que leva à re-
presentação do país no es-
trangeiro de dois em dois 
anos. Sempre com a equi-
pa de cadetes, atingiram 
um terceiro lugar em 1989 
na Polónia, a melhor clas-
sificação de sempre a nível 
internacional. 

Em 2009 o ciclo de vitó-
rias foi quebrado e foi aí 
que recentemente Manuel 
Moreira começou a traba-
lhar para voltar ao topo na-
cional das equipas de ma-

nobras, o ano passado 
conseguiram a representa-
ção nacional da equipa fe-
minina que irá decorrer 
em julho na Polónia, para o 
Concurso Internacional de 
Manobras.

Este ano conseguiram 
os dois primeiros lugares 
na classe de Cadetes e o se-
gundo lugar com a equipa 
A de voluntários. 

O campeonato de ma-
nobras testa a resistência e 
preparação dos bombei-
ros, são feitas provas com 
obstáculos onde lhes é exi-

gido o mais alto nível, é ne-
cessária boa preparação 
física e muito treino. A 
competição é feita muitas 
v e z e s  à  m i l é s i m a  d e 
segundo. 

Abel Silva é responsável 
pela equipa A e Joaquim 
Leal é o responsável dos 
cadetes, contam com dois 
treinadores, para masculi-
nos e femininos. Tudo 
coordenado por Manuel 
Moreira. 

Nos cadetes é funda-
mental haver um maior 
apoio, nos bombeiros en-
contram até apoio para os 
estudos e o facto de com-
petirem na equipa de ma-
nobras não lhes retira pro-

veito escolar, aliás, Manuel 
Moreira afirma mesmo 
que as notas são melhores, 
uma vez que a competição 

lhes traz maior responsa-
bilidade e disciplina, que 
se reflete, e muito, na hora 
de estudar.

Este mês volta  
a haver Semana da Juventude 
Jovens. As inscrições para a Semana da Juventude já estão fechadas e as ativida-
des começam a 13 de Julho.

O primeiro grupo participa 
entre 13 e 17 de Julho e o se-
gundo entre 21 e 25 do mesmo 
mês, ou seja, cinco dias de 
aventura para cada grupo que 
inclui 130 jovens entre os 14 e 
os 18 anos de idade.

Paulo Eusébio, responsável 
pela organização da Semana 
da Juventude, explica que a Es-
cola Secundária de Paredes vai 
ser o “campo base” de todas as 
atividades que se realizam no 
concelho, incluindo os almo-
ços. Os jovens inscritos podem 
decidir: tanto podem trazer a 
própria comida como utilizar 
os serviços da cantina. No se-
gundo caso, pagam 1,65€ por 
cada refeição. 

São duas as ações de sensi-
bilização que vão fazer parte 
do programa. Uma com a pro-
teção civil de Paredes com vá-
rios meios; a outra está relacio-
nada com o meio ambiente 
com a reflorestação no parque 

de Rebordosa. O objetivo é 
“conseguir o maior número de 
meios possível” para conse-
guirem interagir com os jovens 
e explicarem as diferentes di-
nâmicas. Polícia, bombeiros, 
exército e meios de segurança 
e proteção civil são alguns 
exemplos de forças que Paulo 
Eusébio quer ver presentes nas 
atividades.

O segundo dia de ativida-
des é o mais “radical”. Há 
wakeboard – “surf num lago 
artificial com um cabo de um 
lado para o outro que vai per-
mitir aos jovens deslizar sobre 
uma prancha”, explicou Paulo 
Eusébio. Para além disso, po-
dem praticar-se os desportos 
radicais já habituais, como sli-
de, escalada, circuito de pon-
tes e canoagem.

Entre as atividades inclui-
se ainda uma caminhada de 
montanha na Serra do Gerês e 
uma visita turística à Quinta da 

Bela Vista, em Parada de To-
deia. Esta última é considera-
da por Paulo Eusébio como 
uma “oportunidade que nor-
malmente nenhum jovem tem 
acesso” com a possibilidade de 
conhecer um outro lado do 
concelho – o turístico.

Paulo Eusébio, responsável 
pela organização da Semana 
da Juventude, considera que o 
feedback dos participantes de 
outros anos tem sido “espeta-
cular”. Nesta altura de verão, o 
responsável considera que es-
ta é uma oportunidade de “ofe-
recer uma espécie de prémio 
aos jovens e às famílias”. Para 
além de solucionar o proble-
ma daqueles que não têm on-
de ficar durante as férias, pro-
porciona-se um “convívio da 
geração, conhecendo jovens 
de todo o concelho”. “Se abrís-
semos 300 vagas tínhamos jo-
vens para as preencher”, ga-
rante o responsável.
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D
epois de al-
guns artigos 
e m  q u e 
abordei os 

vários apoios ao dispor das 

empresas no âmbito do no-

vo quadro comunitário de 

apoio Portugal 2020, chegou 

agora o momento de falar de 

um dos aspetos da gestão de 

uma empresa que assume 

cada vez mais relevância: o 

planeamento fiscal.

Por
AlExANDrE  
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

A impotância do planeamento fiscal
Hoje em dia, tendo em 

conta a competitividade 

cada vez maior das em-

presas, não só a nível na-

cional, como sobretudo a 

nível  internacional,  as 

empresas deverão apro-

veitar todos os meios que 

lhe possam permitir a re-

dução dos seus custos de 

produção. Ora, uma das 

vertentes desses custos 

que não pode hoje em dia 

ser descurada é a vertente 

fiscal. Não podemos es-

quecer que a taxa de IRC, a 

taxa sobre os resultados 

das empresas é de 21%. 

Mas quando falamos de 

planeamento fiscal, não 

se pode falar só de tentar 

aproveitar ao máximo os 

b e n e f í c i o s  f i s c a i s  q u e 
existem sobre os impostos 
sobre o rendimento das 
empresas, teremos tam-
bém de falar de aproveitar 
ao máximo os benefícios 
que existem para a con-
tratação de pessoas, pois 
aí a taxa de segurança so-
cial a pagar pelas empre-
sas é também de 23,75%.

Assim sendo, e come-
çando pelos benefícios 
em sede de IRC, gostaria 
de chamar a atenção para 
o RFAI - o Regime Fiscal de 
Apoio ao Investimento. 
Trata-se de um benefício 
fiscal que está em vigor 
até ao ano de 2020, e que 
permite que uma percen-
tagem dos investimentos 

que uma empresa faça em 
equipamentos industriais 
ou obras nas suas instala-
ções industriais possa ser 
abatido ao IRC a pagar. Ou 
seja, uma percentagem de 
25% do valor que uma em-
presa investir  pode ser 
abatido ao seu IRC a pagar 
até 50% do valor do mes-
mo ou no caso de uma 
empresa que esteja nos 
seus primeiros anos de 
a t i v i d a d e,  p o d e  i r  a t é 
100% do valor do IRC a pa-
gar, o que significa que 
uma empresa nos primei-
ros anos de atividade po-
de não pagar IRC. Mas pa-
ra que isto seja possível é 
necessário que haja o tal 
planeamento fiscal, uma 
vez que a empresa para 
poder beneficiar destes 
apoios tem que cumprir 
alguns requisitos. Desde 
logo, a empresa tem que 
ter mais uma pessoa nos 

quadros da empresa, sem 
contrato a termo, face ao 
número de pessoas que 
tinha no início do ano em 
que fez os investimentos.

E aqui entra de novo o 
planeamento fiscal, uma 
vez que a contratação de 
pessoas também pode ser 
objeto de incentivos. De 
salientar que estão em vi-
gor programas de estágios 
profissionais para a con-
tratação de jovens e me-
nos jovens e também es-
tão em vigor medidas de 
estímulo à contratação 
que prevê determinados 
apoios para quem contra-
tar novos trabalhadores, 
quer seja no regime de 
contrato a prazo, quer se-
ja, no regime de contrato 
sem termo. Na próxima 
edição, trataremos em de-
talhe as medidas de apoio 
à contratação, neste mo-
mento em vigor.

A i n d a  n o  â m b i t o  d o 
RFAI, de realçar que se os 
investimentos a realizar 
passarem pela compra 
de novas instalações in-
dustriais, para além das 
deduções ao IRC atrás re-
fer idas,  é  de sublinhar 
que as empresas poderão 
beneficiar de Isenção de 
IMT na compra do Imó-
vel e beneficiar de isen-
ção de pagamento de IMI 
durante um período de 
10 anos.

To d a  a  i n f o r m a ç ã o 
acerca do RFAI poderá 
ser consultada no DL nº. 
162/2014 de 31/10.

Como já estamos em 
Julho, está na altura ideal 
para fazer um balanço da 
atividade da empresa du-
rante a primeira metade 
do ano e avaliar todas as 
possibil idades que um 
bom planeamento fiscal 
poderá dar.

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

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

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

Climatização, Lda.

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

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

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

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

Centro de  estudos e expliCações aprender@estudar

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

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

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

PUB

TODOS OS PerfUmes NUMA SÓ marca

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

Paredes já tem 
Embaixada da Juventude
Jovens. A Embaixada da Juventude quer tornar os jovens mais parti-
cipativos e tem sede em Rebordosa.

Depois do estudo 
“ P r o j e t o  M o r -
pheus”, no qual os 

jovens de Paredes foram 
objeto de pesquisa, o con-
celho inaugurou no dia 20 
de Junho a sede da Embai-
xada da Juventude, em 
Rebordosa.

Carlos Franclim, que, 
em conjunto com Paula 
Rocha, é autor do estudo, 
explicou quais os princi-
pais objetivos desta orga-
nização. “Queremos pro-
mover a juventude e dar 
voz a pequenas atividades 
que possam não estar a ser 
promovidas”, adiantou. 
Para além disso, Carlos 
Franclim salientou a im-
portância da “componente 
científica que liga o estudo 
às faculdades, distinguin-

Adriana Neves | texto

do este projeto de outros 
parecidos”.

A reduzida participação 
dos jovens paredenses na 
política foi um dos fatores 
apontados no estudo e 
que, agora, com a Embai-
xada de Juventude pode vir 
a mudar. “Queremos au-
mentar a participação dos 
jovens na política. Por ve-
zes, associam a parte go-
vernativa central, esque-

cendo que pequenos ges-
tos, como é o caso de votar, 
também são política”, ex-
plicou Carlos Franclim, 
adiantando que pretende 
organizar “um debate en-
tre as várias juventudes 
partidárias” não com o ob-
jetivo de influenciar os jo-
vens mas sim para lhes dar 
a  c o n h e c e r  a s  v á r i a s 
alternativas.

Paredes vai ser sempre o 

ponto de partida” do proje-
to em que um dos objeti-
vos é também “valorizar 
dimensões sociais normal-
mente pouco valorizadas”, 
explicou  o responsável. 

Entretanto, Carlos Fran-
clim adianta que a sede 
pretende dinamizar pro-
gramações especialmente 
dedicadas aos jovens, tan-
to na sede como fora dela. 

A 20 de agosto come-
mora-se o dia Internacio-
nal da Juventude com ati-
vidades a anunciar. Já em 
setembro, a partir de dia 
11, arranca um ciclo de 
workshops, conferências e 
de partilha entre os jovens. 
No dia 19 desse mês cele-
bra-se o novo ano letivo 
c o m  a  “ F e s t a  d o s 
Horários”.

Ao estabelecer sede em 
Rebordosa, a Embaixada 
da Juventude aproveitou a 
“disponibilidade de um 
patrocinador” que permi-
tiu a ocupação gratuita do 
espaço durante um ano. 
Mas para além disso, Car-
los Franclim admite que a 
estratégia foi também “ter 
espaço numa zona que, a 
nível geográfico, estivesse 
no centro do concelho”.
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os nossos empresários

Divercol celebrou  
40 anos de existência
Empreendedorismo. Ao fim de quatro décadas a grande aposta ganha foi retomar a ativi-
dade depois de um trágico incêndio e criar postos de trabalho. 

Rodrigo Pedrosa tem 
75 anos, está há 40 ao 
comando da sua em-

presa e reforma é algo que 
não faz parte dos seus pla-
nos e projetos, que são 
muitos.

O homem que veio de 
Vieira de Leiria para Paços 
de Ferreira e do nada, apren-
deu os segredos das colas, 
depois vieram os vernizes e 
as tintas. Uma vida dedica-
da ao seu negócio em que vê 
nos que o acompanharam 
neste percurso uma parte 
f u n d a m e n t a l  d a  s u a 
“família”. 

O ambiente familiar foi 
notório no arraial que os 
funcionários organizaram 
no dia 20 de junho, que jun-

Inês Pinto Correia | texto e fotos
tou várias centenas de pes-
soas e onde uma surpresa 
deixou o “chefinho”, como é 
carinhosamente tratado, 
sem palavras, quando viu 
ser destapada uma máqui-
na antiga que poderá ser o 
mote para cumprir um so-
nho seu: a criação de um 
museu. 

No início a empresa cha-

mou-se Frecol – Colas de 
Freamunde, mas acabou 
por mudar de local para Fer-
reira e com a sede, mudou 
também de nome. 

Um dos momentos mais 
marcantes da história desta 
empresa foi um infortúnio, 
quando a 4 de julho de 1996 
deflagrou um incêndio na 
fábrica que a destruiu por 

completo. Sem atirar a toa-
lha ao chão, o empresário 
deixou a decisão nas mãos 
dos funcionários. Parar ou 
continuar. Quarenta anos 
depois, sabemos qual foi a 
resposta e a reação de quem 
trabalha e trabalhou na Di-
vercol para que ela voltasse 
à produção e continuasse a 
crescer. 

Em 1998 a fábrica deslo-
ca-se para as novas instala-
ções em Lordelo, inaugura-
das a 17 de maio de 1999. 

“Esta casa foi feita com 
esse propósito, que as pes-
soas viessem trabalhar para 
cá por prazer, as instalações 
têm condições para nos 
sentirmos bem e eu sinto-
me feliz por isso”, disse Ro-
drigo Pedrosa. 

A Divercol é uma empre-
sa de produção nacional 
que aposta na qualidade, o 
seu fundador sabe que o 
mercado tem muita oferta e 
a baixo preço e que o cliente 
muitas vezes só quer o fator 
preço, mas a qualidade é o 
que os distingue e o segredo 

destas quatro décadas de 
trabalho e de sucesso. Num 
mercado virado para a guer-
ra de preço, Rodrigo Pedrosa 
recusa essa forma de traba-
lhar, pois aposta na qualida-
de e na fiabilidade dos pro-
dutos que vende. 

A especialização em 
verniz para mobiliário é 
uma aposta que está rela-
cionada com a forte imple-
mentação da indústria do 
mobiliário na região, “in-
vestimos numa área que 
eu considero muito impor-
tante”, explica. Aposta 
também nos  ver nizes 
aquosos para casas de ma-
deira, mercado no qual es-
tá em crescimento. 

A produção destina-se à 
revenda e isso deve-se a um 
processo que não se limita 
ao produto vendido, mas 
que depende e muito da 
embalagem, por isso foram 
pioneiros na personaliza-
ção das embalagens, o que 
exige uma gestão e um gabi-
nete de design específico. 

Na área social destaca a 
criação de emprego e a ma-
nutenção dos postos que vai 
criando, considera que esta 
sim é uma forma de ajudar a 
economia e a área social: dar 
emprego. 

OutRas 
áREas DE nEgóciO
A empresa tem ainda o 

Tintinas, com produtos de 
apoio à bricolage. São ainda 
a única empresa do país a 
produzir gel para fondue. 
Tem uma unidade de pro-
dução de escadas e escado-
tes de alumínio, produção 
nacional que aposta na qua-
lidade. Assim, como tam-
bém tem produção de es-
tendais de roupa, os “Sete 
Vidas”, com uma aposta na 
qualidade e durabilidade. 

nota  
da direção
O Progresso de Paredes 
parceiro de longa data,  
associa-se nesta home-
nagem à empresa Diver-
col e ao seu fundador, 
que viu e ajudou a fazer 
crescer. E que continue 
por muitos e bons anos.
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freguesias

A estrada que faz o acesso à 
Serra do Muro (mais conheci-
da como a Serra do Cruzeiro) 
tornou-se recentemente mui-

to perigosa para quem lá cir-
cula. De facto assistiu-se ao 
abate de centenas de árvores 
na encosta da serra e que ser-
viam de proteção para a ingre-
me e sinuosa estrada. Neste 
momento os automobilistas 
circulam em certos pontos da 
via, junto de perigosas falé-
sias, em que basta um peque-

no descuido ou um acidente 
na estreita estrada, para que o 
acidente tome proporções 
graves. É necessário algum ti-
po de proteção para que a via 
se torne mais segura, pois tem 
muito movimento, quer em 
lazer quer no acesso à fregue-
sia de Vandoma, nomeada-
mente à zona de “Reiros”.

Baltar

perigo na serra do Muro

FAUSTINO 
 SOUSA

A secção de BTT do 
Clube Jazz Baltar vai reali-
zar o 1º “Raid de BTT”, que 
vai ocorrer no dia 25 de 
julho. O evento começará 
às 16h00 no Largo Pereira 
Inácio em Baltar e as ins-
crições podem ser feitas 
através do email bttjaz-
zbaltar@gmail.com até ao 
dia 23 de julho.

Na inscrição tem de 

constar o nome comple-
to, a morada, a idade, e 
um contacto telefónico.

O pagamento será efe-
tuado no dia da prova no 
secretariado da mesma, 
que estará aberto a partir 
das 14h30. Os interessa-
dos podem contactar, 
Joaquim Silva: 963177350 
e  A n t ó n i o  T e l e s : 
914844960.

No próximo dia 11 de 
Julho, o União Sport Clube 
de Baltar realiza um evento 
já com tradição, o jogo/
convívio “Solteiros vs 
Casados”.

O evento começará com 
um encontro junto à entra-

da do Campo de Futebol de 
Baltar pelas 14h30, seguin-
do-se o referido jogo.

Às 17 horas haverá “Co-
mes e Bebes” que se pro-
longará pela noite.

Os interessados podem 
inscrever-se até ao dia 5 de 

Julho (15 euros para adul-
tos e 7,5 euros para crian-
ças), contactando: Ricardo 
sapateiro - 913 295 923;Fer-
nando Jorge – 914 042 214; 
Aurélio Vale - 916 085 218; 
Joaquim Vale -917 796 429; 
Tó Gomes - 915 958 287.

Esta prova de BTT inse-
re-se na comemoração do 
22.º aniversário da Asso-
ciação Clube Jazz de Bal-
tar, que nasceu a 23 de ju-

lho de 1993. Nos últimos 
22 anos, esta associação 
desenvolveu um trabalho 
significativo nas mais di-
versas áreas, tendo tido 

um papel fundamental 
nos últimos 17 anos no 
desenvolvimento social, 
cultural e desportivo da 
Vila.

A junta de Freguesia de Cete em parceria 

com a CP Porto celebrou um protocolo para 

quem quiser usufruir de uma deslocação de 

comboio, nos meses de julho e agosto, até às 

praias de Francelos, Miramar, Aguda, Granja, 

Espinho e Esmoriz, todas contempladas com a 

bandeira azul, sendo que a CP Porto, criou um 

tarifário especial para grupos. O preço da via-

gem de ida e volta, independentemente do local 

de embarque é de 2€ por pessoa. Para quem qui-

ser usufruir desta parceria e obter mais informa-

ções deverá deslocar-se à Junta de Freguesia.

No passado dia 30 de Ju-
nho a Assembleia de Fregue-
sia realizou-se na escola da 
Feira n.º1, que fica situada no 
edifício conhecido como a 
Casa do Foral e que foi reno-
vado no início do século.

Foi um retorno ao local 
que foi a sede do Concelho de 
Baltar, que funcionou entre 
1834 e 1837 que era pratica-
mente o atual Concelho de 
Paredes. Foi um local de po-
der que teve uma breve dura-

ção, mas que passou mitolo-
gicamente de geração em ge-
ração,  culpando quase 
sempre os Paredenses de 
Castelões de Cepeda e o José 
Guilherme Pacheco, denomi-
nado o “Rei de Paredes”.

1º “Raid” BTT do Clube Jazz Baltar

Solteiros contra Casados

Aniversário do Clube Jazz de Baltar

Parceria entre  Junta de Freguesia e CP

Você sabia que...

Nos dias 19, 20 e 21 do pas-
sado mês de junho, realizou-se 
a 2.ª feira de artesanato nesta 
localidade. Assim, se passaram 
três dias de boa disposição on-
de as pessoas puderam obser-
var e comprar as peças que 

mais lhes agradaram. Também 
houve, na parte gastronómica, 
alguns petiscos que os visitan-
tes apreciaram.

Este evento teve como fina-
lidade angariar verbas para as 
obras da residência paroquial.

ANTóNIO 
OLIVEIRA

Bitarães

Feira de artesanato
em Bitarães

Entre os dias 22 e 28 de 
junho o Sr. Bispo Auxiliar 
do Porto, D. António Tai-

pa, esteve de visita à nos-
sa freguesia. Visitou as 
várias instituições da fre-
guesia, tendo celebrado 
igualmente diversas mis-
sas para os paroquianos, 
quer na Capela da Srª do 
Vale, quer no Mosteiro de 
S. Pedro de Cete.

Cete

Visita do sr. Bispo auxiliar

SAúL 
FERREIRA

O Grupo de Ginástica AeroLight do 

Centro Social de Cête realiza e organiza a 

65.ª Caminhada pela Saúde, no dia 19 de 

julho. Esta caminhada terá uma compo-

nente de passeio desportivo, rumo a 

Mondim de Basto, às famosas Fisgas de 

Ermelo.A concentração estámarcada pa-

ra as 6h30 no Largo da Senhora do Vale. 

Os interessados poderão fazer a sua ins-

crição até 11 de julho.

65.ª Caminhada pela Saúde
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freguesias

A Associação para o De-
senvolvimento da Fregue-
sia de Mouriz vai comemo-
rar no dia 12 de julho, o seu 
22.º aniversário. Desta co-
memoração, destaca-se 
entre outras atividades, a 
organização de um almo-
ço, no salão da Junta de Fre-
guesia de Mouriz, com o 

custo de 5€ para associados 
e 8€ para os restantes partici-
pantes.  As inscrições para 
este almoço poderão ser 
realizadas até dia 8 de ju-
lho, junto de qualquer ele-
mento da Direção ou atra-
vés dos seguintes contac-
tos: 918 224 195, 917 330 
548 e 939 755 671.

Foi pena que a rua e travessa 
do Carregal, agora beneficiados 
com a pavimentação, não o fos-
sem em toda a sua extensão.

E dizemos que é pena, não 
só pela importância que estas 
artérias têm para os moradores, 
mas também para os morado-
res de outros lugares, nomea-

damente do lugar do Monte e 
limítrofes que utilizam este 
acesso nas suas deslocações ao 
domingo para ir à missa, evi-
tando desta forma circular pela 
Estrada Nacional durante um 
percurso assinalável.

Perdeu-se uma grande 
oportunidade para acabar com 

mais uma rua de terra batida na 
freguesia.

Mas como a esperança é a 
última coisa a morrer e o verde 
era a cor do nosso símbolo da 
freguesia, confiamos que num 
futuro próximo o que ficou 
pendente possa ser resolvido 
definitivamente.

A equipa AC Futsal sagrou-

se campeã do campeonato As-

sociação para o Desenvolvi-

mento de Rebordosa. Já é o 8.º 

Ano consecutivo que no Pavi-

lhão Manuel Moreira Neto se 

proporciona a 14 equipas ama-

doras de Futsal praticar des-

porto participando num cam-

peonato.  No passado dia 27 de 

junho terminou mais um cam-

peonato onde a Equipa AC Fu-

tsal ficou em primeiro lugar, 

em segundo a P.R.N. e em ter-

ceiro a equipa Bocadillo.

No passado dia 19 de junho 

o Jornalista da TSF João Ricar-

do Pateiro, proporcionou uma 

noite divertida a contar as suas 

histórias de repórter da TSF no 

futebol, partilhando também 

as célebres músicas que faz pa-

ra os grandes jogadores e de vez 

em quando fazendo rir os pre-

sentes à gargalhada com as 

suas anedotas! No final todos 

os presentes ficaram satisfeitos 

e elogiaram a ideia da Direção 

da ACRR pela  excelente 

iniciativa.

O Atleta Cetense, que na 
última época representou o 
FC Penafiel, por empréstimo 
do Nacional da Madeira, vai 
na próxima época representar 
o 3.º emblema na 1.ª Liga Por-
tuguesa. Nascido há 27 anos 
na nossa freguesia, faz ques-
tão de dizer que é de Cete em 
todas as entrevistas que con-
cede, pois tem muito orgulho 
da terra que o viu nascer e on-

de iniciou a formação como 
jogador de futebol, tendo dali 
transitado para o FC Porto, 
onde fez grande parte da sua 
formação futebolística. Rafa é 
um jovem humilde e orgulho-
so da sua terra, e a quem dese-
jamos os maiores sucessos 
nesta sua nova etapa, que o vai 
catapultar para outros pata-
mares mais altos onde merece 
chegar.

O Futebol Clube de Cete 
irá realizar a partir do dia 17 
de julho um torneio de fu-
tebol de sete para adultos. 

As inscrições estão abertas 
até ao dia 12 de julho, e o 
torneio decorrerá no cam-
po do Belo Horizonte.

Aniversário da Associação 
para o Desenvolvimento de Mouriz

Melhoramentos na Rede Viária

AC Futsal venceu o 8.º Campeonato ADR

ACRR apresentou Story Telling

Rafa Sousa assina  
pelo Moreirense FC

Torneio de Futebol 7  
do FC de Cete

Cristelo

Visita do Bispo 
do Porto 
à nossa Paróquia

A Paróquia de S. Miguel 
de Cristelo acolherá o Bis-
po na semana de 5 a 11 de 
julho, em que o mesmo 
terá contacto com a co-
munidade, destacando-se 
ainda a celebração do sa-
cramento da confirmação 
na igreja no último dia da 
visita pastoral, culminan-
do com um jantar de con-
fraternização no Salão 
Paroquial.

Encerramento  
da Catequese

No passado sábado, dia 
27 de junho houve o en-
cerramento da catequese. 
Catequistas, catequizan-
dos e pais levaram o farnel 
e foram almoçar no par-
que da freguesia de Bestei-
ros. Após o almoço/conví-
vio dirigiram-se para a ca-
pela de S. Domingos, onde 
foi celebrada missa, tendo 
estado presentes as quatro 
paróquias a cargo do Sr. 
Padre Marcelino Teixeira: 
Cristelo, Duas Igrejas, So-
brosa e Besteiros. 

Junta de 
Freguesia 

A iniciativa Ser Social, 
da Junta de Freguesia, pre-
para a 2ª edição da sema-
na da Juventude a realizar-
se de 27 julho a 1 de agosto, 
e s t a n d o  a b e r t a s  a s 
inscrições.

As várias propostas do 
Orçamento Participativo 
Cristelo encontrar-se-ão a 
votação na Junta de Fre-
guesia de Cristelo, durante 
o mês de julho. Nesta ini-
ciativa poderão votar to-
dos os cristelenses com 
pelo menos 16 anos de 
idade. A proposta mais vo-
tada será concretizada pe-
la junta de freguesia num 
prazo de 24 meses. A pro-
posta vencedora será 
anunciada em agosto.

ARLINDO
LOURENçO

A Associação para o De-
senvolvimento da Freguesia 

de Mouriz, vai realizar no 
próximo dia 5 de julho, a I 
Caminhada “Mouriz com 
Saúde”.

O início desta Caminha-
da está previsto para as 
9h30, com saída e chegada 
junto ao edifício da Junta de 

Freguesia de Mouriz. A ins-
crição é de apenas 1€, com 
direito a kit.

A Associação convida to-
da a população a associar-
se a este evento, onde não 
f a l t a r á  u m a  a u l a  d e 
“zumba”.

Mouriz

i Caminhada “Mouriz  
com saúde”Matança do porco

LUíS
SILVA

Concurso para  
a concessão  
da exploração 
do bar da Associação

Decorre até 15 de julho o con-
curso público de concessão do 
direito de exploração do bar da 
Associação. Para qualquer infor-
mação, contactar na Junta de Fre-
guesia de Mouriz, todas as segun-
das e quartas-feiras, entre as 19h e 
as 20h.

Rebordosa

passadiço recomposto

PAULO 
PINHEIRO

O acesso pedonal entre a 

Rua Padre José de Oliveira Men-

des e a Praça da Comunidade 

foi reposto, obra feita pela Câ-

mara Municipal de Paredes. 

Assim sendo, já durante as fes-

tas da Cidade as pessoas po-

dem usufruir daquele acesso.

Vila Cova de Carros
um Jovem padre
para a igreja

No próximo Domingo, dia 
12 de julho, pelas 16 horas, na 
Sé do Porto, Mário Jorge de 
Sousa Ferreira, natural da Pa-
róquia de S. João Evangelista 
de Vila Cova de Carros, de 29 
anos de idade será ordenado 
diácono pelo bispo do Porto 
D. António Francisco dos 
Santos.

A comunidade paroquial 
de S. João Evangelista viu 
crescer o Diácono Mário Jor-
ge de Sousa Ferreira e enche-
se de alegria com a sua orde-
nação sacerdotal, pois o futu-
r o  p r e s b í t e r o  s e m p r e 
participou ativamente nos 
diferentes grupos litúrgicos 
como a catequese, os leitores, 
os acólitos e de modo parti-
cular no grupo coral. Por isso, 
esta comunidade, que sem-
pre acompanhou o seu per-
curso, rejubila com esta etapa 
da sua vida e prepara-se para 
viver este momento com o 
coração em festa, para que 

seja um verdadeiro momento 
eclesial e comunitário. 

A ordenação do Diácono 
Mário Jorge é um marco his-
tórico para a vida desta co-
munidade paroquial pois já 
não há memória nesta paró-
quia de um jovem sacerdote 
que tenha feito todo o percur-
so de fé no seio desta comuni-
dade, desde o seu baptismo à 
sua ordenação presbiteral. 

Desta forma, a comunida-
de está neste momento em-
penhada na organização da 
sua Missa Nova. A Missa Nova 
é a primeira Eucaristia cele-
brada na sua comunidade 
paroquial, marcando assim o 
início do seu ministério. Por 
isso, esta importante celebra-
ção, onde pela primeira vez, o 
neo-presbítero irá celebrar a 
Eucaristia na sua terra natal, 
terá lugar no sábado, dia 18 
de julho, numa missa cam-
pal, junto à Igreja Paroquial 
de S. João Evangelista de Vila 
Cova de Carros. Esta celebra-
ção será seguida de um agra-
dável convívio que está a ser 
preparado com a ajuda e o 
e m p e n h o  d e  t o d a  a 
comunidade. 

SARA
LEAL
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Por
CrIStIANO
rIBEIrO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

H
á em Portugal cerca de 
249.000 funcionários 
públicos que ganham 
menos de 1.500 euros. 

São assistentes técnicos, assistentes 
operacionais, técnicos de diagnóstico, 
técnicos superiores, e que representam 
cerca dos 37,9% dos trabalhadores do 
Estado e das autarquias locais. Estão 
(omni)presentes no dia-a-dia dos ou-
tros cidadãos assegurando serviços pú-

O Miserabilismo na Ad  ministração Pública
blicos essenciais. Muitos servem com 
dedicação, competência e zelo nas 
autarquias.

Eles não tiveram qualquer aumento 
salarial desde 2009 e desde 2010 as pro-
gressões nas suas carreiras estão conge-
ladas. Foram constantemente identifi-
cados pelos governos do PS, PSD e CDS 
como autores, ou pelo menos benefi-
ciários, de uma política irrealista de 
crescimento. Eram demasiados, dizia-
se, pouco produtivos, proclamava-se. 
Agora esses profissionais constatam, de 
forma brutal, que não vão ter qualquer 
aumento até pelo menos 2018.

Durante quase uma década tiveram 
e terão perdas reais de remuneração, 
vendo destruído o seu rendimento pela 
inflação e pelas políticas de austerida-

Sair cedo demais….

N
os últ imos 
m e s e s  n o -
t a - s e  u m 
gradual 

afastamento de Celso Fer-
reira dos eventos que vão 
decorrendo em Paredes, 
são cada vez mais raras as 
aparições públicas do nos-
s o  a t u a l  p re s i d e n t e  d o 
município. 

Mas se internamente 
até podemos entender es-
ta atitude, não compreen-
demos de todo a forma in-
devida como nos últimos 
tempos o PSD não tem de-
fendido os interesses de 
Paredes no Conselho Me-
tropolitano da Área Metro-
politana do Porto.

O  e x e m p l o  m a i s  f l a -
grante foi a discussão so-
bre as verbas para requali-
ficação de escolas, Paredes 
tem quatro escolas a pre-
cisar de obras urgentes as 
Escolas EB2/3 Lordelo, Re-
bordosa, Sobreira e a pró-
pria EB2/3 de Paredes, que 
há muito se debate com 
problemas de sobrelota-
ção, todas elas a necessitar 
d e  i n v e s t i m e n t o s 
urgentes.

O PS Paredes, no início 
deste mandato autárqui-
co, teve oportunidade de 
visitar os agrupamentos 
escolares de Paredes e de 
ve r i f i c a r  a  u rg ê n c i a  d e 
obras nas escolas atrás re-
feridas, a verdade é que a 
nossa câmara numa pri-
meira reunião em maio in-
dicou apenas para o Ma-
peamento de Infraestrutu-
ras da Educação junto da 
Á re a  Me t ro p o l i t a n a  d o 
Porto, a Escola EB2/3 de 
Lordelo.

A 5 de junho, o Conse-
lho Metropolitano da Área 
Metropolitana do Porto 
discutiu a possibilidade de 

i n t e g r a r  n ov a s  e s c o l a s 
uma vez que a verba dis-
ponibilizada tinha prati-
camente duplicado, mas a 
v e rd a d e  é  q u e  Pa re d e s 
continuou apenas a ver 
contemplada possibilida-
de da Escola EB2/3 de Lor-
delo ficar nesse Mapea-
mento de Infraestruturas 
da Educação,  e  fomos o 
Município ( juntamente 
com a Trofa) contemplado 
com menos verba para a 
r e a l i z a ç ã o  d e 
investimentos.

A Maia foi contemplada 
com 7 milhões de Euros 
para investir em 3 escolas;

Vila  Nova de Gaia foi 
contemplada com 6 mi-
lhões de Euros para inves-
tir em 3 escolas;

O Porto foi contempla-
do com 6 milhões de Euros 
p a r a  i n v e s t i r  n u m a 
escola;

Valongo foi contempla-
do com 4 milhões de Euros 
p a r a  i n v e s t i r  n u m a 
escola;

P ó v o a  d e  Va r z i m  f o i 
contemplada com 4 mi-
lhões de Euros para inves-
tir em 2 escolas;

Vale de Cambra foi con-
templado com 3 milhões 
de Euros para investir em 4 
escolas;

Santa Maria da Feira foi 
contemplada com 3 mi-
lhões de Euros para inves-
tir numa escola;

Ma t o s i n h o s  f o i  c o n -
templado com 3 milhões 
de Euros para investir em 2 
escolas;

Oliveira de Azeméis foi 
contemplado com 3 mi-
lhões de Euros para inves-
tir em 2 escolas;

Espinho foi contempla-
do com 3 milhões de Euros 
para investir em 4 escolas;

Gondomar foi contem-
plado com 2,92 milhões de 
Euros para investir em 11 
escolas;

Arouca foi contempla-
da com 2,9 milhões de Eu-
r o s  p a r a  i n v e s t i r  e m  2 
escolas;

Vila do Conde foi con-

templado com 2,9 milhões 

de Euros para investir em 4 

escolas;

Santo Tirso foi contem-

plado com 2,8 milhões de 

Euros para investir em 5 

escolas;

S. João da Madeira foi 

contemplado com 2,5 mi-

lhões de Euros para inves-

tir numa escola;

Finalmente,

Trofa foi contemplada 

com 2 milhões de Euros 

p a r a  i n v e s t i r  n u m a 

escola;

E Paredes também só 

foi  contemplado com 2 

milhões de Euros para in-

v e s t i r  n u m a  e s c o l a :  a 

EB2/3 de Lordelo.

Os vereadores do PS já 

expressaram o seu voto de 

repúdio pela atuação do 

executivo desta Câmara 

no Conselho Metropolita-

no da Área Metropolitana 

do Porto do último dia 5 de 

junho. Isto não é defender 

convenientemente os in-

teresses do concelho de 

Paredes que é dos mais po-

pulosos da Área Metropo-

litana do Porto, e que tem 

enormes carências a este 

nível e tal  resulta clara-

mente da incompetência 

d e s t e  e x e c u t i v o,  t a n t o 

mais que num importante 

conselho como foi este úl-

timo é inadmissível que o 

Sr. Presidente da Câmara 

abandonou a reunião an-

tes do seu final (segundo 

informação obtida junto 

de alguns dos presentes na 

referida reunião), e deixe 

os outros presidentes de 

câmara a decidir estas im-

portantes  matér ias  por 

nós,  com os  resultados 

que estão à vista.

Isto chama-se falta de 

empenho e incompetên-

cia na defesa dos interes-

ses da população que os 

elegeram. O povo em Pare-

des chama a isto “Ser co-

mido por lorpa”.

Por
pAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

N
a última Assembleia 
Municipal de Pare-
d e s,  re a l i z a d a  n o 
dia 26 de Junho, fi-

camos a saber que o Tribunal de 
Contas ainda não tinha aprovado 
a concessão do empréstimo, no 
valor de 20.000.000€ (vinte milhões 
de euros), a contrair pela autar-
quia junto da Caixa Geral de De-
pósitos. Recorde-se que a contra-
tação deste novo financiamento, 
aos exauridos cofres da Câmara de 
Paredes, que dele desesperada-
mente necessita, foi votado favo-
ravelmente em 18 de Fevereiro 
deste ano pela maioria laranja 
avermelhada.

Como aqui já escrevi,  na As-
sembleia Municipal de Paredes 
dá-se a estranha coincidência que 
sempre que o PSD precisa de com-

Que Deus nos acuda
panhia para endividar os Pare-
denses, como se diz na gíria, “até 
às orelhas”, lá está a mão amiga da 
CDU, não de punho fechado a de-
fender o Povo contra o capital, 
mas bem aberta a votar a favor do 
negócio dos “famigerados” ban-
cos, com juros a pagar até 2019.

Este pedido até levou um pare-
cer favorável de um “consultor ex-
terno”, que apresentava como cre-
dencial o facto de também prestar 
serviços desse tipo ao próprio Tri-
bunal de Contas, palpite que cus-
tou ao erário publico desta terra a 
módica quantia  de €27.500,00, 
mais iva. Mesmo assim o dito Tri-
bunal não se terá deixado impres-
sionar e se o sim ainda pode acon-
tecer, a verdade é que a pressa do 
Executivo está a marcar passo.

Como algumas contas por pa-
gar já são de 2013, e os fornecedo-
res estão a ficar impacientes, foi 
proposto um plano de liquidação 
de dívida vencida, votado e apro-
vado pela “maioria”, na Assem-
bleia acima mencionada, porque 
nas palavras do Diretor do DAJAF 
da Câmara Municipal de Paredes, 

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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de. Foram reciclados, reposicionados, 
remobilizados, requalificados, refor-
mados. Durante quase uma década, 
confrontar-se-ão com um quotidiano 
de penúria e subserviência, com o al-
moço reduzido a uma sopa, o lazer con-
finado ao deambular por centros co-
merciais, a dignidade e a honra amarfa-
nhadas por uma prática de exercício 
sem direitos, quantas vezes sem horário 
e vítima de discricionariedade das 
chefias.

Alguns relembrarão que esses 249.000 
funcionários tinham escapado a cortes 
salariais nos anos anteriores a 2015. Mas 
tal “privilégio” não esconde a real ausên-
cia de perspetiva de futuro. Até mesmo a 
previsão de pagamentos de prémios em 
função de avaliação de desempenho foi 

frustrada para quem sonhou, ser melhor, 
para melhor ganhar.

Há inúmeros trabalhadores com pre-
cariedade, em atividades sazonais ou de 
fim de semana, em atividades infor-
mais, ligada ao turismo, à restauração. 
Vidas precárias, vidas de sobrevivência. 
A capacidade de adaptação de muitos 
às dificuldades para as superar caracte-
riza o tempo presente. Constitui um as-
peto positivo. Mas a denúncia de uma 
desigualdade, este miserabilismo que 
nos envergonha, não pode deixar de 
existir.

Resta para muitos uma caneta, um 
boletim de voto, uma cruz e uma indig-
nação. Que cada um pode usar como 
quiser. E, sabe-se da vida, não devemos 
tropeçar na mesma pedra do caminho.

Que Deus nos acuda
este plano é necessário, pois o 
atraso no recebimento do em-
préstimo contratado, e o conse-
quente não pagamento aos credo-
res, está a gerar encargos adicio-
n a i s ,  p r o v e n i e n t e s  d e  j u r o s 
cobrados que se tornam cada vez 
mais insustentáveis e que urge es-
tancar. Brilhante!

Se o empréstimo não for visado 
ou aprovado, temos de recorrer à 
ajuda divina, pois restará apenas 
o “Deus nos acuda”.

É assim neste contexto que fi-
camos a saber quem são os princi-
pais credores. Em dezasseis afli-
tos, catorze são empreiteiros. A 
quantia total em dívida a este gru-
po ultrapassa os sete milhões de 
euros. Com a aprovação do plano, 
que implica o reconhecimento 
formal da dívida pela autarquia 
paredense, estas empresas pode-
rão recorrer à ajuda da Banca para 
se financiarem, e anteciparem o 
recebimento das dolorosas há 
muito vencidas.

O caricato surge ao constatar-se 
que o executivo liderado por Celso 
Ferreira atinge os píncaros da ges-

tão criativa quando consegue, ain-
da que indiretamente, colocar a 
Câmara de Paredes a dever dinheiro 
à… Câmara de Paredes! É verdade: 
do rol de credores faz parte a “Ambi-
sousa- Empresa Intermunicipal de 
Tratamento e Gestão de Resíduos 
sólidos, EIM”, fundada pelos seis 
concelhos do Vale do Sousa, no qual 
Paredes se inclui e a quem deve 
mais de um milhão e cem mil euros. 
Se as contas estiverem certas, Pare-
des já não paga a sua contribuição 
mensal há cerca de dois anos e 
meio. No entanto, cobra mensal-
mente aos paredenses a respetiva 
taxa, a qual em 2015 sofreu um au-
mento de 20%, de 15,00€ para 18,00€ 
trimestrais. 

É caso para dizer que em Pare-
des até à lixeira se deve dinheiro. 
Ou, como diria qualquer agência 
de rating, a dívida da Câmara de 
Paredes está abaixo do lixo…

Se não fosse trágico para quem 
vai ter que pagar as contas dos des-
mandos desta gestão galáctica, 
conduzida ao estilo grego, seria até 
cómico e serviria para amenizar as 
agruras do nosso dia-a-dia.

Referendar 
é boa solu ção?

D
e p o i s  d e 
tantos avan-
ços e recuos 
n a s  n e g o -

ciações e de tantas reuniões 
dos ministros das finanças, 
parece que a Grécia chegou 
a um ponto de rutura, e 
neste momento, o Governo 
G re g o  d e i xo u  t u d o  n a s 
mãos do Povo, estando ago-
ra tudo dependente do refe-
r e n d o  d o  p r ó x i m o 
domingo.

Na última década, a Gré-
cia gastou bem mais do que 
podia e pediu empréstimos 
volumosos para financiar 
as suas despesas. O resulta-
do é que o país ficou refém 
da crescente dívida. Nesse 
período, os gastos públicos 
dispararam, com os salá-
rios do funcionalismo pú-
blico praticamente a do-
brar. O problema é que de-
v i d o  p r i n c i p a l m e n t e  à 
evasão fiscal, a dívida grega 
cresceu e neste momento 
ultrapassa já os 300 mil mi-
lhões de euros, superando 
em muito o limite de 60% 
do PIB estabelecido no pac-
t o  a s s i n a d o  p e l o  p a í s 
aquando da adesão à moe-
da única.

Como o governo grego 
não aceita fazer as reformas 
exigidas pelos credores, e 
como estes não cedem se as 
suas exigências não forem 
atendidas, estamos perante 
um impasse que parece não 
irá trazer nada de bom, e 
por isso o governo convo-
cou um referendo para que 
o povo grego diga se aceita 
as exigências do FMI, da UE 
e do BCE. A Grécia pediu 
também para que o seu 
programa de resgate finan-
ceiro, que ia até 30 de ju-
nho, fosse estendido, no 

entanto o pedido foi nega-
do, o que fez com que o go-
verno mandasse fechar os 
bancos até ao referendo. 

Para já,  temos o Povo 
grego a sofrer, pois um país 
com os bancos encerrados 
dificilmente funciona. E 
por outro lado, depois dos 
levantamentos massivos 
que os gregos fizeram nas 
passadas semanas, neste 
momento só podem levan-
tar 60€ por cartão em cada 
dia (esta medida aplica-se 
apenas para quem tem car-
tões gregos, pois quem tiver 
cartões emitidos no estran-
geiro não tem restrições). 

Se a Grécia for obrigada 
a deixar a União Europeia, 
abre um precedente e uma   
consequência que já come-
ça a ser vista, é o aumento 
dos juros nos países com 
economias mais frágeis da 
zona do euro (como Portu-
gal), o que é feito para tor-
nar os títulos das dívidas 
mais atraentes para os in-
vestidores assustados.

A maioria dos analistas 
acha que, independente-
mente do que vai acontecer 
aos outros países, tudo isto 
para a Grécia vai ser um de-
sastre. Muita gente acha 
que vai ser o caos, com uma 
corrida aos bancos sem 
precedentes, e que muito 
provavelmente o governo 
vai cair.

Enfim, se a situação gre-
ga já era caótica, neste mo-
mento já nem sei bem o que 
é. Parece-me que a reboque 
de promessas que fizeram, 
os governantes do Syriza 
estão a ser intransigentes e 
a colocar o ónus da respon-
sabilidade no Povo e no re-
ferendo, pois já se percebeu 
que muito provavelmente o 
NÃO vai ganhar e a Grécia 
vai mesmo ser “convidada” 
a abandonar o Euro e muito 
provavelmente a  União 
Europeia.

Parece-me que o tempo 
de compromissos já lá vai, e 
neste momento os gregos 

só pensam em “fugir” da 
Europa, mas na minha opi-
nião estão-se a precipitar, 
porque apesar de todos os 
defeitos que possam apon-
tar à Troika, ou mesmo ao 
FMI e à União Europeia, 
quem provocou toda esta 
situação foram os gregos, e 
neste momento, contra tu-
do o que é razoável estão a 
procurar fugir às suas res-
ponsabilidades. No entan-
to, se arranjassem uma si-
tuação alternativa que fi-
zesse com que as coisas se 
resolvessem sem o Povo 
sofrer mais, seria com cer-
teza uma boa solução, mas 
o que estão a fazer, só vai 
provocar mais confusão e 
desespero para o Povo gre-
go que tanto tem sofrido 
nos últimos anos.

A falta de razoabilidade 
dos governantes gregos 
(principalmente do primei-
ro-ministro e do ministro 
das finanças) e a sua arro-
gância (testemunhada por 
mais do que uma pessoa) 
durante as negociações do 
Euro grupo demonstra que 
nunca estiveram interessa-
dos numa solução que fosse 
boa para todos, mas sim 
numa solução que os decla-
rasse como os grandes re-
formadores e inovadores na 
política europeia.

No entanto, como eu já 
disse noutras ocasiões, des-
de o início que a política do 
Syriza não é mais do que 
uma utopia, e todos sabe-
mos que o Povo não se ali-
menta de utopias,  e en-
quanto os governantes gre-
gos não perceberem isso 
muito mal está a Grécia, e 
por arrasto países como 
Portugal.

Espero que tudo se ve-
nha a resolver e que a Gré-
cia possa voltar à normali-
dade, mas infelizmente não 
me parece que ainda haja 
condições para que isso 
aconteça. Mas como a es-
perança é a última a morrer, 
vamos esperar para ver.

Por
JOAquIm
NEvES
Engenheiro

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Cavaco Silva inaugurou Museu 
e visitou fábricas em Paredes
Indústria. A visita do Presidente da República ao concelho contou com vários momentos 
significativos, todos ligados à indústria do mobiliário.

O Presidente da Re-
pública Aníbal Ca-
vaco Silva esteve 

Inês Pinto Correia | texto e fotos
de visita aos concelhos de 
Paredes e Paços de Ferreira 
no passado dia 29 de ju-
nho, no âmbito do “Roteiro 
para uma Economia Dinâ-
mica”, onde se incluiu a 5.ª 

Jornada da Indústria do 
Mobiliário. 

O Chefe de Estado inau-
gurou em Paredes o Museu 
do Design do Mobiliário, 
na até então Casa da Cultu-

ra de Paredes, onde estarão 
agora de forma permanen-
te expostas algumas das 
peças resultantes da inicia-
tiva Art on Chairs. 

Inaugurou também o 

Design Hub, na Aldeia 
Agrícola, espaço que para 
além das Residências Cria-
tivas acolhe a Incubadora 
do Design de Mobiliário de 
Paredes. 

Seguiram-se então as 
visitas a duas empresas do 
concelho, referências na 
produção de mobiliário e 
d e s t a c a d a s  p e l o  s e u 
design. 
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PR Visita alEal
Em VanDOma

A ALEAL é uma empresa 
familiar fundada em 1975 por 
Zeferino Leal, que hoje traba-
lha com as filhas e que nestes 
40 anos se especializou em 
m o b i l i á r i o  d e  e s t i l o 
contemporâneo. 

Tem 64 postos de trabalho 
criados, exporta para mais de 
30 países de todo o mundo e é 
hoje uma referência na pro-
dução de mobiliário a nível 
nacional. Para Zeferino Leal, 
esta visita é algo que “muito 
nos honrou e que acaba por 
ser o reconhecimento do tra-
balho da ALEAL ao longo de 
todos estes anos”. O empresá-
rio ressalvou ainda que a pre-
sença do Chefe de Estado jun-
to das empresas do setor do 
mobiliário vem reforçar a im-
por tância  deste  tecido 
empresarial. 

a. BRitO Em lORDElO 
tamBém REcEBEu 
caVacO silVa

Situada na Zona Indus-
trial de Lordelo, num espaço 

que ocupa cerca de 12 mil 
metros quadrados a A. Brito 
foi fundada em 1970 por An-
tónio Alves Brito. É hoje uma 
referência no mercado do 

mobiliário português. 
A clara aposta no design 

faz com que tenha presença 
forte no mercado espanhol 
e na hotelaria. Exporta 70% 

da sua produção, para 14 
p a í s e s .  E m p r e g a  7 5 
pessoas. 

Mário Brito, encara esta 
presença do Presidente da 
República na sua fábrica 
com orgulho. Adiantou ao 
Progresso de Paredes, que 
foram escolhidos e que isso 
é uma grande honra, pois é o 
reconhecer que “somos 
uma empresa de referência 
no setor”. Explica que num 
mercado com altos e baixos, 
esta marca conseguiu sem-
p r e  u m  c r e s c i m e n t o 
sustentado. 

Relativamente à pre-
sença de Cavaco Silva jun-
to do tecido empresarial 
do mobiliário, acredita que 
é uma forma de “deixar-
mos de ser olhados com 
desconfiança, como o pa-
rente pobre da indústria 
portuguesa”. Acredita por 
isso que está em curso, e 
cada vez mais, uma maior 
credibilização dos empre-
sários e do setor. 

cRiaDO clustER DO 
mOBiliáRiO EntRE
PaREDEs E 
PaçOs DE FERREiRa

Fo i  e m  L o rd e l o,  n o 
CFPIMMP, que terminou a 
visita de Aníbal Cavaco Sil-
va, Presidente da República 
pelos concelhos de Paredes 
e Paços de Ferreira, dedica-

da em especial à Indústria 
do Mobiliário. 

Cavaco Silva relacionou 
o desenvolvimento desta 
região com “a arte de traba-
lhar o mobiliário”, destacan-
do ainda que mesmo com 
empresas de dimensões in-
feriores às congéneres euro-
peias, o setor é hoje respon-
sável por mais de 30 mil pos-
tos de trabalho, e que agora 
recuperando dos piores 
anos do mercado, se tem ve-
rificado um crescimento de 
5% ao ano. 

Do contacto com os em-
presários salientou o “espíri-
to aberto a novas ideias, que 
abraçam a inovação e não 
temem o risco”. Elogiando 
ainda a aposta na exporta-
ção, assim como a conjuga-
ção entre o design e a tecno-
logia avançada. 

O Presidente referiu-se 
ainda ao projeto Art On 
Chairs, ao qual se associou 
em 2012, como uma “abor-
dagem inteligente de cria-
ção de uma rede internacio-
nal de designers ligados às 
empresas da região”. 

Para o Chefe de Estado o 
espírito regional e cosmo-
polita que viveu nos dois 
concelhos foi “inspirador e 
valorizador do setor do mo-
b i l i á r i o  e  d a  m a r c a 
Portugal”. 

Neste dia foi ainda assi-

nado um protocolo de coo-
peração entre os municí-
pios de Paredes e de Paços 
de Ferreira, com a colabora-
ção das associações empre-
sariais dos dois concelhos, 
assim como a AIMMP (As-
sociação das Indústrias de 
Madeira e do Mobiliário de 
Portugal) e a AMIPA (Asso-
ciação Portuguesa das In-
dústrias de Mobiliário e 
Afins), que visa a criação do 
Cluster do Mobiliário, um 
passo estratégico funda-
mental para o tecido empre-
sarial da região. 

“Cada Associação sabe o 
que de melhor pode dar ao 
setor e em grupo serão ca-
pazes de dar o melhor de 
cada um”, garantiu o autarca 
paredense no seu discurso.

Celso Ferreira explicou 
que nos dois concelhos exis-
tem cerca de 1500 empresas 
de mobiliário, um centro de 
formação, um museu de de-
sign, um centro de design, 
as residências criativas, o 
museu do móvel e o pavi-
lhão de feiras. 

O autarca recorda que no 
concelho de Paredes há me-
nos empresas hoje do que 
em 2009, mas que o volume 
de negócios aumentou, o 
que prova a dinâmica desta 
indústria.

Foram ainda ordenados 
como Comendador da Or-
dem do Mérito Empresarial, 
Classe do Mérito Industrial, 
os empresários: Arménio 
Moura (Ventilações Moura), 
Carlos Aquino (Aquinos), 
Ilídio Machado (Jocilma), 
Mário Martins da Silva (Ru-
bus e Abolini), Mário Silva 
(AM Classic), Rodrigo Pe-
drosa Francisco (Divercol), 
Silvino Moreira Lindo (SML, 
Indústria de Secadores de 
Madeira).
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Polémica no encerramento da escola de Vandoma
Escolas. Celso Ferreira apelidado de mentiroso por não cumprir a 
palavra dada a Vandoma, para o não encerramento da escola.

Na última Assem-
bleia Municipal de 
Paredes, o presi-

dente da Junta de Freguesia 
d e  Va n d o m a ,  Jo s é  d a 
Cunha Magalhães acusou 
o executivo municipal de 
“desprezo pela freguesia de 
Vandoma”.      

Ma i s  t a rd e,  Jo s é  d a 
Cunha Magalhães disse ao 
Progresso de Paredes que 
em causa está a promessa 
feita ao antigo Presidente 
da Junta e atual Presidente 
da Assembleia de Freguesia 
Domingos Barros, “A pro-
messa feita por Celso Fer-
reira estabelecia que, se 
Vandoma tivesse um nú-
mero mínimo de 70 alunos, 
não haveria encerramento 
e visto que atualmente tem 
mais de 100 alunos, não ve-
mos razões para que a câ-
mara tenha anunciado o 
seu encerramento”. 

“O desejo de Vandoma é 
manter aberta a escola pa-
ra continuarmos a manter 
viva a nossa identidade en-
quanto freguesia e porque 
achamos que é um direito 
legítimo para as freguesias 

que têm o número mínimo 
de alunos exigido”, disse.

Dos vários assuntos 
enumerados na última As-
sembleia Municipal, foi o 
fecho das escolas de 1.º ci-
clo que gerou maior deba-
te, uma vez que o autarca 
de Vandoma continuou a 
apelar a Celso Ferreira para 
o cumprimento da palavra 
dada, de “Não mentir aos 
paredenses” e de passar as 
competências às juntas pa-
ra que estas possam “fazer 
o que a Câmara Municipal 
não faz”. Referindo-se en-
tão à garantia que havia de 
que a escola não seria en-
cerrada caso Vandoma ti-
vesse 70 ou mais alunos. No 
entanto, está previsto o en-
cerramento já neste final 
de ano letivo e os alunos 
desta freguesia serão inte-
grados no Centro Escolar 
de Baltar, que está em fase 
de conclusão e que irá ini-
ciar a sua atividade já em 
setembro. 

Na defesa da sua fregue-
sia, na Assembleia Munici-
pal, Domingos Barros, ex
-presidente da Junta de 

Freguesia, acabou por pe-
dir a palavra no tempo re-
servado à intervenção do 
público para voltar a este 
assunto, afirmando que em 
Vandoma existem mais de 
100 alunos e que existe aqui 
a quebra de uma promessa 
feita no passado. A pergun-
ta feita é, o porquê do exe-
cutivo fechar a escola em 
Vandoma, quando lhe foi 
garantido, ainda no seu 
mandato, que Vandoma 
não ficaria sem escola des-
de que tivesse mais de 70 
alunos. Perguntando ainda 
o porquê de Celso Ferreira 
estar a falhar ao prometido 
a esta freguesia. 

Celso Ferreira não res-
pondeu à questão da pro-
messa que tinha feito e 
centrou a sua resposta na 
questão das melhores con-
dições para as crianças de 
Vandoma, e defendendo 
mesmo que numa escola 
com infraestruturas mais 
dignas é mais fácil garantir 
o sucesso escolar e que o 
transporte escolar será ga-
rantido pela autarquia, 
afirmando mesmo que o 

encerramento da escola se 
deve ao facto de o número 
de alunos necessários não 
permitir o funcionamento 
da escola em Vandoma, al-
go contestado firmemente 
desde sempre pelo antigo e 
pelo atual presidente de 
junta de Vandoma, Domin-
gos Barros e José da Cunha 
Magalhães, que reafirmam 
que este é um falso argu-
mento e que este está a 
mentir para fugir à palavra 
dada.

No entanto, conforme 
notícia de 30 de junho de 
2006 n’O Progresso de Pare-
des sobre a apresentação 
da Carta Educativa, feita na 
Casa da Cultura de Paredes, 
por Celso Ferreira e Pedro 
Mendes (que à data era o 
vereador responsável pelo 
pelouro da educação), não 
estava prevista a constru-
ção de um Centro Escolar 
em Vandoma, mas Domin-
gos Barros garante que em 
causa está sim “a palavra 
dada por Celso Ferreira e a 
garantia que Vandoma não 
ficaria sem escola, se tives-
se o mínimo de 70 alunos”. 

Para o ex-presidente da 
junta é imperioso uma fre-
guesia que tem mais que o 
mínimo exigido de 70 alu-

nos, mantenha a sua esco-
la,  defende que é uma 
questão histórica, cultural 
e até económica “o fecho 
de uma escola empobrece 
uma freguesia”, garante. 
Explicou ainda que votou 
sim a favor da Carta Edu-
cativa com a garantia de 
que Vandoma não perde-
ria a escola, porque tinha a 
palavra de Celso Ferreira, 
chegando mesmo a dizer “ 
a honra e o caráter da pes-
soa, estão na sua palavra. 
É inquestionável que to-
dos queremos o melhor 
bem-estar para as nossas 
crianças e que ao manter a 
escola, esta teria que ser 
requalificada para ter to-
das as melhores condi-
ç õ e s ,  p a r a  a l é m  d a 
proximidade.”

Granja da Fonseca, pre-
sidente da Assembleia Mu-
nicipal, apelou à calma 
quando os ânimos se exal-
taram entre Domingos 
Barros e Celso Ferreira. 
Posteriormente, o presi-
dente da Assembleia expli-
cou ao Progresso de Pare-
des que do que se recorda, 
esta questão tem quase 10 
anos e que na altura Do-
mingos Barros, enquanto 
presidente da junta, votou 

a favor da Carta Educativa 
no pressuposto de Vando-
ma manter a escola em 
funcionamento, desde que 
tivesse um mínimo de alu-
nos. Ou seja, Granja da 
Fonseca reafirma que na 
sua opinião a escola de 
Vandoma deveria ser man-
tida em funcionamento e 
que entende a reação de 
Domingos Barros. 

Já Joaquim Neves, nú-
mero dois de Celso Ferreira 
em 2005, disse ao progres-
so de Paredes que no dia da 
votação da carta educativa, 
na Assembleia Municipal, 
esteve presente numa reu-
nião entre Celso Ferreira e 
Domingos Barros, onde o 
atual presidente da câmara 
garantiu que não fecharia a 
escola de Vandoma caso o 
número de alunos fosse su-
perior ao previsto na carta 
educativa e que Vandoma 
teria um centro escolar se 
houvesse a cedência de um 
terreno. Só assim Domin-
gos Barros votou favoravel-
mente a Carta Educativa. 

Recorde-se que este te-
ma sensível levou mesmo 
ao pedido de cessação do 
mandato de Domingos 
Barros em 2008, na Junta de 
Freguesia de Vandoma.

Maria Cavaco Silva inaugurou  
Lar Residencial em Sobrosa

Aníbal Cavaco Silva visi-
tou vários locais do concelho 
de Paredes e Paços de Ferreira 
na última segunda-feira. Na 
maior parte deles, fez-se 
acompanhar pela mulher, 
Maria Cavaco Silva, noutros a 
própria visitou os espaços so-
zinha. Foi o caso do Lar Resi-
dencial em Sobrosa, que ape-
sar de já estar aberto desde o 
início de Abril, foi inaugurado 
nesse dia pela primeira 
dama. 

Maria Cavaco Silva che-
gou ao Lar Residencial bem 
disposta e com vontade de 
conhecer o espaço. Mas 
“mais as pessoas, não as pare-
des”, alertou logo no início da 

visita em que falou por diver-
sas vezes com os pacientes do 
lar. 

A preocupação com o fun-
cionamento da instituição foi 
também notória tendo a pri-
meira dama questionado os 
responsáveis pelo lar acerca 
do número de camas ou os 
critérios que são utilizados 
para escolherem quem pode 
ou não ficar lá a viver. 

Para Maria Cavaco Silva, 
estas visitas são aquelas que 
mais lhe interessam. O mari-
do pode ser o presidente da 
república mas “este é o meu 
pelouro, da minha alma pelo 
menos”, revelou.

Depois de visitar duas das 

salas da instituição pergun-
tou “Ainda não vimos tudo, 
pois não?” e sorriu quando 
lhe disseram que ainda falta-
vam várias divisões. Na sala 
de estar falou com algumas 
das pessoas que estavam 
sentadas e apreciou os traba-
lhos manuais de outras. 

Este é o primeiro lar para 
pessoas portadoras de defi-
ciência que existe no conce-
lho de Paredes e o presidente 
da junta de freguesia de So-
brosa, André Santos, vê este 
passo como “o culminar de 
uma luta, de muita dedica-
ção”. O próximo objetivo é 
tentar incluir no lar um Cen-
tro de Atividades Ocupacio-

nais (CAO) e continuar a tra-
tar bem das pessoas que lá 
estão, que são, para já, doze. 
O projeto já estava pensado 
há muito tempo e agora, com 

o lar aberto e inaugurado, An-
dré Santos, apesar de evitar 
falar em valores, adianta que 
o valor inicialmente avança-
do foi “altamente ultrapassa-

do” com um investimento 
maior do que o previsto.

À saída, apressada, Maria 
Cavaco Silva não prestou de-
clarações aos jornalistas.
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Atleta português representa 
Portugal em campeonato europeu
Desporto. Quem é atualmente o melhor atleta português em 3000 metros obstáculos sé-
nior? Miguel Borges.

Miguel Borges pas-
s o u  r e c e n t e -
mente para a se-

leção sénior portuguesa e 
participou na Taça da Euro-
pa das Nações, na Grécia. O 
atleta paredense está a pro-
var o seu talento pelo mun-
do e revela-se expectante 
em relação ao seu futuro.

como é que começou a 
surgir o gosto pelo despor-
t o ,  p e l o  a t l e t i s m o  e m 
especial?

O gosto surgiu especial-

Adriana Neves | texto
mente pelo que o meu pai e 
a minha família me incuti-
ram. Foram todos despor-
tistas, já tinham todos cor-
rido atletismo. Foi mais por 
um gosto familiar que co-
m e c e i  t a m b é m  n o 
atletismo.

No início até nem gostei 
muito. Continuei por insis-
tência do meu pai, que 
queria muito que eu fizesse 
desporto e praticasse atle-
tismo por ser uma tradição 
de família. No início anda-
va contrariado mas depois 
de quatro ou cinco anos 
surgiu o verdadeiro inte-
resse pelo desporto. O tra-

balho começou a correr 
bem, passei a ganhar algu-
mas corridas e o gosto foi 
surgindo.

Das provas que já reali-
zaste quais é que mais te 
marcaram pela positiva?

Bem, sem dúvida que 
este fim de semana (20 e 21 
de Junho) foi com certeza 
uma das mais importantes, 
se não a mais importante, 
até hoje. Apesar de ter sido 
a minha estreia pela sele-
ção A – seleção sénior prin-
cipal de Portugal – conse-
gui fazer um excelente re-
sultado que superou as 

minhas expectativas. Bati o 
meu recorde pessoal, supe-
rei a classificação para a 
qual estava previsto.

Qual era essa classi- 
ficação? 

A minha marca pessoal 
do ano entre os concorren-
tes apontava que, segundo 
as estatísticas, ficasse em 
oitavo ou nono lugar. Con-
segui ser quinto classifica-
do, o que foi mesmo muito 
bom.

é mais desafiante agora 
pertencendo à seleção sé-
nior portuguesa?

Sim, esta competição 
que decorreu no último fim 
de semana é uma competi-
ção coletiva. Corre um atle-
ta por prova de cada pais. É 
o melhor atleta de cada 
pais que vai correr em cada 
prova diferente. Então es-
tar ali ao lado de atletas co-
mo o Nélson Évora, Francis 
Obikwelu, Sara Moreira, 
Dulce Félix... É uma sensa-
ção espetacular. Estamos 
unidos a lutar pelo mesmo 
objetivo que é conquistar o 
máximo número de pontos 
possível para a seleção por-
tuguesa para subirmos pa-
ra a Super Liga. Este ano 
não foi possível mas conse-
guimos manter-nos na pri-
meira liga, o que foi muito 
importante.

taça da Europa das na-
ções – O campeonato era 
u m a  p r o v a  h á  m u i t o 
ansiada?

Sim, claro. Já sou inter-
nacional de Portugal desde 
2011, quando foi a minha 
estreia como juvenil, e este 
ano as coisas têm corrido 
bem. Tornei-me o melhor 
atleta português nos 3000 
metros obstáculos sénior. 
Está a surgir naturalmente, 
estou a conseguir cumprir 
todos os objetivos a que me 
propus desde o início da 
época.

Qual é a preparação ne-
cessária para ter uma boa 
prestação como atleta de 
alta competição?

Isto foi o que optei. In-
terrompi os estudos e optei 
por esta via. Apostei no 
atletismo de alta competi-
ção. Neste momento sou 
profissional desde 2013, 
estou só a fazer atletismo. 
Foi uma opção que fiz, 
apostar nisto agora para 
ver se os resultados come-

çavam a surgir e para já tem 
corrido tudo bem.

Quais são os próximos 
desafios?

Este fim-de-semana te-
nho o campeonato nacio-
nal sub-23 em que sou 
obrigado a participar por-
que já tenho a marca de re-
ferência para estar nos 
campeonatos da Europa. 
Tenho de participar pri-
meiro nestes campeonatos 
para ter depois a convoca-
tória para o campeonato 
europeu – é um dos crité-
rios de seleção. E o objetivo 
principal da época é mes-
mo estar presente em Talin, 
na Estónia, (onde decorre o 
Campeonato da Europa, 
entre os dias 9 e 12 de Julho) 
em que espero estar na fi-
nal e aí, quem sabe, fazer o 
melhor resultado possível. 

Paredes continua a ser a 
tua “casa”. Esperas conti-
nuar a viver na cidade ou os 
projetos para o futuro po-
dem alterar isso?

Estar em Paredes dá-me 
aquele conforto que eu te-
nho dos meus pais, dos 
meus amigos, de toda a 
gente que gosta de mim. Já 
pensei mais do que uma 
vez. Este ano até tive a pro-
posta de ir estudar com 
uma bolsa de estudo para 
os Estados Unidos mas, pa-
ra já, não passa por aí. Eu 
tenho o meu grupo de trei-
no, acredito seriamente no 
trabalho que faço e no tra-
balho que as pessoas que 
estão à minha volta fazem 
comigo: treinador, colegas 
de treino, massagistas, fi-
sioterapeutas, acredito se-
riamente no trabalho que 
estamos a fazer. Para já é 
este o caminho que quero 
seguir e não penso em 
mudar.
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Atletas da Casa do Benfica  
em Paredes conquistam 
medalhas de prata

João Barros consegue terceiro 
lugar no Rali Vidreiro do 
Campeonato Nacional de Ralis

atletismo. Três medalhas de prata para Paredes no 
Campenato Nacional de Juvenis. 

Desporto. Dupla que inclui João Barros conquistou 
o quarto pódio desta temporada.

O último Campeonato 
Nacional de Juvenis contou 
com a presença dos atletas 
Pedro Ferreira, Eduarda Bar-
bosa e Ana Vieira que partici-
param no Campeonato Na-
cional de Juvenis em pista. As 
provas decorreram em Fáti-
ma entre os dias 20 e 21 de 
junho. 

Os três jovens fazem parte 
da Secção de Atletismo da Ca-
sa do Benfica em Paredes e 
conquistaram três títulos de 
vice-Campeões Nacionais. 
Eduarda Barbosa distinguiu-
se nas provas de 1500 e 3000 
metros, obtendo duas meda-

lhas de prata. Já Pedro Ferreira 
conseguiu também uma me-
dalha de prata, mas na cate-
goria de 2000 metros obstácu-
los. Esta foi a primeira vez que 
Ana Vieira participou num 
Campeonato Nacional, fican-
do classificada em 7º lugar 
tanto na prova de 1500 metros 
como na de 3000 metros.

Depois de ter conseguido 
ficar entre os primeiros e se-
gundos lugares nas primeiras 
três provas do Campeonato 
Nacional de Ralis, a dupla da 
Fribomade Racing Team 
(constituída por João Barros e 
Jorge Henriques) voltou a al-
cançar o pódio com o terceiro 
lugar na última fase.

Na quarta prova, nos Aço-
res, a equipa foi desclassificada 
mas agora no Rali Videiro vol-
tou a alcançar o pódio apesar 
das falhas no motor que condi-
cionaram a prova, algo que 
João Barros considera que 
“não serve de desculpa”.

João Barros considerou que 

este foi um rali onde a dupla 
lutou “durante todo o fim-de-
semana” tendo tentado “andar 
sempre no máximo” para 
compensar a falta de conheci-
mento do terreno. O condutor 
lamentou que a dupla Fribo-
made não tivesse conseguido 
ficar mais próxima dos dois 
primeiros lugares mas, ainda 
assim, garante que ambos os 
elementos continuam “a ser 
muito consistentes e isso pode 
render frutos na fase decisiva 
da época”. A próxima prova em 
que a dupla vai participar é o 
Rali Vinho da Madeira e decor-
re entre os dias 31 de Julho e 2 
de Agosto.

Ninguém quer ser 
presidente do União de Paredes
Desporto. O atual presidente do clube paredense quer deixar o cargo mas, até ao mo-
mento, não há candidatos para o substituir.

Manuel Cardoso, 
presidente  do 
União de Paredes 

há cinco anos, não quer con-
tinuar à frente do clube. Na 
última assembleia do clube 
apelou aos sócios para que 
aparecessem candidatos 
que formassem listas. Para 
já, sem sucesso.

Depois de insistir para 
que fossem apresentadas lis-
tas para os corpos gerentes 
da próxima época, Manuel 
Cardoso adiantou que não 
pretende continuar a assu-
mir o cargo. Quanto à falta de 
candidatos, o atual presi-
dente lamentou: “É pena. O 
União de Paredes tem coisas 
tão bonitas e ninguém apa-
rece para ajudar”.

As dívidas que existiam 
quando Manuel Cardoso co-
meçou a dirigir o clube estão 
“num bom caminho”, garan-
te. “Dos 500 mil euros de dí-
vidas às finanças, são agora 
cerca de 54 mil”, explicou, 
acrescentando que “se é para 
limpar, é para limpar”. “O 
clube não é meu, é de todos. 
É difícil de gerir mas não é 
impossível”, garante.

Na última época nem tu-
do ficou liquidado. Pela pri-
meira vez desde que é presi-
dente, não terminou “a épo-
ca a zero”. O balanço feito por 
Manuel Cardoso é positivo, 
numa liderança que consi-
dera “muito sinceramente 
de sucesso”. No entanto, co-
mo razões para não conti-
nuar explica que também 
tem a sua vida e revela-se 
“saturado, sem capacidade 
para saber gerir e lidar com o 
ser humano”. Apesar de ad-
mitir que o trabalho realiza-
do até ao momento “foi bem 
feito, é preciso passar a 
pasta”.

E quem é que pode estar 
disposto a assumir o clube? 
O primeiro nome avançado 
foi o de Celso Teixeira, consi-
derado por alguns sócios 

uma “pessoa capaz e já expe-
riente”. No entanto, o pró-
prio recusou, para já, apre-
sentar uma lista. “Neste mo-
mento acho que não tenho 
condições para assumir, este 
ano não me sinto preparado 
porque preciso de bases 
mais fortes. Mas gostava de 
um dia ser presidente, só não 
agora”, argumentou Celso 
Teixeira.

O próprio Manuel Cardo-
so vai “dar nomes para con-
tactarem para o cargo de 
presidente, umas três ou 
quatro pessoas”. Na assem-
bleia, o primeiro nome 
apontado pelo atual presi-
dente foi o de Paula Regalo. 
“Já alguma vez viu uma mu-
lher como presidente?”, per-
guntou Manuel Cardoso à 
sócia número um do clube, 
também presente na sala. 
Depois da mesma dizer que 
não, o presidente olhou para 
Paula Regalo e sugeriu que 
esta seria uma boa opção pa-
ra assumir a presidência do 
clube.

Ainda assim, foram vá-
rios aqueles que manifesta-
ram a vontade de ver Manuel 
Cardoso continuar na presi-
dência. Adriano Lopes, trei-
nador dos séniores do União 

de Paredes, chegou a abor-
dar Manuel Cardoso, garan-
tindo saber qual será, no fim, 
a sua vontade e a sua deci-
são. A isso, o presidente res-
pondeu afirmando que a sua 
vontade “é saltar fora”. Adria-
no Lopes alertou que, ao 
protelar a decisão de quem 
fica à frente do clube “corre-
se o risco de fazer a equipa a 
retalhos”. Para o treinador 
“não vale a pena chover no 
molhado”. Enquanto se con-
tinuar a “adiar o problema 
para outras reuniões, anda-
se a perder tempo para se fa-
zer uma equipa engraçada 
n a  p r ó x i m a  é p o c a”, 
lamenta.

No geral, o presidente 
considerou  que “a época foi 
boa para todas as equipas, 
desde o futebol feminino ao 
futsal, juniores e seniores”. A 
época dos seniores não ficou 
esquecida e Manuel Cardoso 
relembrou o ano “completa-
mente atípico com muitas 
situações que não estáva-
mos à espera”. Para além do 
treinador da equipa ter saído 
logo no primeiro jogo, a 
equipa perdeu cinco pontos 
na secretaria, “o que fez com 
que durante seis meses esti-
vessem na cauda da tabela 

até voltarem a restabelecer a 
situação”. O presidente con-
sidera que os responsáveis 
pela reatribuição dos pontos 
perceberam que o União de 
Paredes “agiu de boa fé, em 
conformidade” com as leis. 
O reforço da equipa com 
quatro elementos no final da 
época “tinha de ser feito” e, 
mesmo sendo um esforço e 
envolvendo muito dinheiro, 
permitiu que o clube não 
descesse de divisão e des-
cansou os jogadores visto 
que nessa altura “não sabia 
se os cinco pontos vinham 
outra vez”, explicou Manuel 
Cardoso.

As críticas à posição da 
Câmara Municipal de Pare-
des também foram expres-
sas nesta reunião dos sócios 
do clube com Manuel Car-
doso a apontar alguns pro-
blemas. O presidente lamen-
tou que não sejam pagos 
nenhuns dos extras aos joga-
dores seniores e adiantou 
que, dos 90 mil euros que são 
precisos, a Câmara paga 
apenas 10 mil. “O resto in-
venta-se, nem sei bem como 
é que faço”, acrescentou.

No fim da assembleia, 
Manuel Cardoso reiterou a 
sua posição de não conti-
nuar a exercer funções e ne-
nhum dos presentes se mos-
trou disposto a assumir o 
cargo. Desta forma, vai rea-
gendar-se nova reunião de 
forma a tentar criar listas 
para o cargo de presidente 
do União de Paredes. “Quem 
assumir já tem as dívidas no 
bom caminho”, apelou Ma-
nuel Cardoso explicando 
que “o objetivo é pôr o clube 
na estaca zero das dívidas”. 
Mesmo já não querendo ser 
presidente, ofereceu-se para 
“ficar como diretor de duas 
equipas”. Agora, para Ma-
nuel Cardoso “é preciso re-
modelar, aparecer outras 
caras, outras pessoas para 
ajudar”.



17Sexta-feira 3 de Julho de 2015  oprogressodePAREDES

publicidade

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3376 - 3 DE julhO 2015

Comarca do Porto Este
Paredes - Inst. Local - Secção Cìvel-J1

Palácio da Justiça - Parque José Guilherme - 4580-130 Paredes
Telef.: 255788470 - Fax.: 255091629 - Mail: paredes.judicial@tribunais.org.pt

aNÚNcIo

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3376 - 3 DE julhO 2015

Comarca do Porto Este
Paredes - Inst. Local - Secção Cìvel-J1

Palácio da Justiça - Parque José Guilherme - 4580-130 Paredes
Telef.: 255788470 - Fax.: 255091629 - Mail: paredes.judicial@tribunais.org.pt

aNÚNcIo

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3376 - 3 DE julhO 2015

Comarca do Porto Este
Paredes - Inst. Local - Secção Cìvel-J1

Palácio da Justiça - Parque José Guilherme - 4580-130 Paredes
Telef.: 255788470 - Fax.: 255091629 - Mail: paredes.judicial@tribunais.org.pt

aNÚNcIo

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3376 - 3 DE julhO 2015

Comarca do Porto Este
Paredes - Inst. Local - Secção Cìvel-J1

Palácio da Justiça - Parque José Guilherme - 4580-130 Paredes
Telef.: 255788470 - Fax.: 255091629 - Mail: paredes.judicial@tribunais.org.pt

aNÚNcIo



18 Sexta-feira 3 de Julho de 2015  oprogressodePAREDES

desporto

PUB

Rua Serpa Pinto, 129 loja 14 | 4580-204 Paredes
Telef.: (+351) 255 784 430
Fax.: (+351) 255 784 432

Telem.: (+351) 913 304 582
Email: halcong89@halcon-viajes.es

CaMpanHa de aniVersário
consIGa aTé 100€ PaRa as sUas FéRIas!

valor de reserva (por pessoa)
ACIMA DE 1.500€

EnTRE 800€ E 1499€
EnTRE 500€ E 799€

desconto directo no total de reserva
100€
80€
50€

Condições de acesso: Válido para reservas efetuadas e sinalizadas de 22 a 30 de junho de 2015, 
na agência Halcon Viagens de Paredes. A campanha é válida para pacotes turísticos. O desconto é aplicado sobre o total da reserva.

José Pereira 
venceu Torneio das Taipas
Ténis de Mesa. Júnior da Távola de Castelões de Cepeda ficou em primeiro lugar no 
Torneio que se realizou no dia 27 de junho, nas Taipas, Guimarães. 

José Pereira venceu o 
VIII Torneio de Ténis 
de Mesa do CTM Tai-

pas, no passado dia 27 de 
junho, na categoria de 
juniores.

O júnior da Távola pa-
ra casa a taça que arreca-
dou em Guimarães, um 
orgulho para este clube.

Aos 16 anos, José Pe-
reira venceu seis adver-
sários, em seis “duelos” 
de que saiu sempre ven-
cedor e mereceu o pri-
meiro lugar. 

O atleta do Távola tem 
como objetivo chegar ao 
top 10 nacional dos joga-
dores de ténis de mesa, 

ainda enquanto júnior. 
No dia seguinte,  os 

atletas da Távola partici-
param ainda no Open 
Cidade de Penafiel na ca-
tegoria de seniores, sen-
do de assinalar que todos 
os quatro participantes 
conseguiram passar a fa-
se de grupos. 

A nível de equipas, na 
época que agora acaba os 
seniores ficaram em ter-
ceiro lugar na zona Norte 
do Campeonato Nacional 
de seniores da segunda 
divisão nacional e os ju-
niores ficaram em sexto 
lugar no Campeonato Na-
cional da categoria.

Pólo aquático de Paredes  
em terceiro lugar  
do Campeonato Nacional

Torneio de hóquei em patins 
em Paredes

Desporto. Os cadetes mistos da equipa de pólo 
aquático de Paredes venceram o Clube Fluvial 
Portuense no dia 28 de junho e alcançaram o tercei-
ro lugar no Campeonato Nacional de Pólo Aquático.

Desporto.  A cidade de Paredes recebeu o torneio de hó-
quei em patins no fim-de-semana de 27 e 28 de junho.

A vitória só ficou garan-
tida no fim da partida visto 
que o jogo terminou em-
patado a sete. Entretanto, 
no desempate nas grandes 
penalidades o resultado 
foi a favor da equipa de Pa-
redes, que conseguiu con-
cretizar todos os penáltis. 
Estes foram marcados por 
Xavier Sousa, André Coe-
lho, Miguel Cruz, Leonar-
do Pinto e José Coutinho. 

Na fase de grupos do cam-
peonato, a equipa de pólo 
aquático de Paredes perdeu a 

primeira jornada contra o 
Clube Naval Povoense – que 
mais tarde se tornou cam-
peão nacional. Ainda assim, 
venceu o Clube Náutico Aca-
démico de Coimbra e o Gon-
domar Cultural.

Esta foi a primeira edi-
ção deste campeonato e 
contou com a participação 
de oito equipas. O pólo 
aquático de Paredes consi-
dera que foi uma “excelen-
te jornada” que conseguiu 
demonstrar a evolução do 
grupo.

Para Pedro Paulino, trei-
nador do clube Olá Mouriz, 
este torneio “juntou as me-
lhores equipas destes esca-
lões (Sub 9 - Benjamins e 
Sub 11 - Escolares) da zona 
Norte do país”. 

O Futebol Clube do Por-
to (FCP) conseguiu alcan-
çar o primeiro lugar em am-
bos os escalões, o Olá Mou-
riz alcançou o terceiro lugar 
nos Sub 9 e em segundo lu-
gar ficou o Gulpilhares. Já 
nos Sub 11, o Olá Mouriz 
defrontou o FCP na final, fi-
cando em segundo lugar. O 
último jogo da equipa Sub9 
do Olá Mouriz foi contra o 
Hóquei Clube Paços de Fer-

reira e acabou com o marca-
dor a apontar 4-1. 

Já na última disputa do 
Olá Mouriz envolvendo a 
equipa Sub11 o resultado 
foi mais díspar (10-1). Pedro 
Paulino adianta que, para 
além do Porto se apresentar 
com “a sua equipa mais for-
te”, depois do intervalo de-
cidiu “trocar a equipa toda 
para dar a possibilidade de 
todos jogarem”.

A iniciativa é vista pelo 
treinador do Olá Mouriz co-
mo um “grande sucesso a 
todos os níveis: desportivo, 
de promoção de Paredes e 
d e  c o n v í v i o  e n t r e  o s 
participantes”.
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Dr. Mário Pedro
Junho e Julho

Não perca as promoções de abertura!

Medicina dentária   |   nutrição   |   Fisioterapia
psicologia   |   Medicina Geral

Av. Central da Portela, 214 | Rebordosa
mpclinic.dentalcare@gmail.com

+351 224 151 102
+351 938 272 191

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

PUB

Lordelo, Rebordosa e Sobreira 
terão escolas requalificadas
Assembleia Municipal. Celso Ferreira informou em assembleia que estão destinados 2 
milhões de euros para a requalificação destas três escolas.

Decorreu no passa-
do dia 26 de ju-
nho a sessão or-

dinária da Assembleia 
Municipal de Paredes, 
onde no período antes da 
ordem do dia os temas 
centram-se no habitual 
debate político. 

Paulo Silva, do Partido 
Social ista  levantou a 
questão sobre a posição 
do município de Paredes 
no Ranking do desenvol-
vimento, considerando 

que o concelho está na 3.ª 
divisão neste capítulo. 

Ao que o edil paredense 
respondeu que “por tercei-
ra divisão só compreendo a 
referência a países que tive-
ram que recorrer a um res-
gate financeiro, devido ao 
endividamento e a uma 
política interna do PS”. 
Dando nota que o estado 
do país é culpa dos gover-
nos de esquerda, que em 
muito afetou a região de 
Paredes. 

Já o presidente da Junta 
de Freguesia da Sobreira, 
questionou o porquê de 
só estar prevista a requali-
ficação da escola EB 2/3 
de Lordelo, mas Celso Fer-
reira desmentiu esta in-
formação, garantiu mes-
mo que os 2 milhões de 
euros que o município vai 
receber para este fim se-
rão destinados a três esco-
las prioritárias: Lordelo, 
Rebordosa e Sobreira. E 
que mais tarde a benefi-

ciação será feita na EB 2/3 
d e  P a r e d e s  e  n a  d e 
Cristelo. 

Na mesma sessão foi 
ainda votada uma moção 
contra a fusão das Águas 
Douro e Paiva e a SIM-
DOURO, aprovada por 
unanimidade, onde a 
preocupação com as tari-
fas de água, bem como as 
críticas à governação cen-
tral neste tema vieram de 
t o d a s  a s  b a n c a d a s 
políticas. 

Conservatório de Música 
de Paredes encerrou 
“Junho Cultural” 
concerto. O momento mais marcante de um mês 
de atividades, encheu o Pavilhão Rota dos Móveis 
com um concerto único. 

Junho Cultural do Conser-
vatório de Música de Paredes 
terminou com balanço posi-
tivo. O momento alto de um 
mês repleto de atividades foi 
o Concerto Notas Em Nós que 
se realizou a 20 de junho no 
Pavilhão Rota dos Móveis em 
Lordelo, uma iniciativa inédi-
ta, mas que será para repetir 
nos próximos anos. Neste 
concerto juntaram todas as 
classes e alunos num espetá-
culo, que foi uma partilha de 
todo o trabalho levado a cabo 
ao longo do ano letivo. 

Ana Cavaleiro, diretora pe-
dagógica do Conservatório 
explicou que esta é uma for-
ma de também promover e 
divulgar o trabalho da insti-
tuição. Para além da promo-
ção que é feita na altura das 
férias da páscoa junto das 
escolas. 

No entanto, nesta altura 
do ano, em que terminam as 
aulas, é altura de decisões e 
planeamento do próximo 
ano letivo, e um mês de junho 
cheio de atividades desta es-
cola de música acabam por 

servir de montra e de incenti-
vo a alunos e pais que possam 
estar indecisos. 

Durante um mês houve 
concertos solistas e em grupo, 
recitais, de alunos, ex-alunos 
e professores, dos vários 
instrumentos.

O Conservatório está 
aberto a todas as idades, tem 
o ensino livre e o ensino da 
música que acompanha o ci-
clo escolar dos alunos. Para a 
seleção e distribuição dos 
alunos pelos instrumentos, é 
necessária uma prova de afe-
rição e só depois de avaliados 
são então encaminhados pa-
ra o instrumento que melhor 
corresponde ao seu talento. 

Para Frederic Cardoso a 
música é essencial para o 
comportamento das crian-
ças, para o seu desenvolvi-
mento artístico, mas sobretu-
do, intelectual e pessoal, uma 
vez que grande maioria nem 
segue música como via pro-
fissional. Mas garante que es-
ta aprendizagem se reflete em 
muitos aspetos da vida no 
futuro. 
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7 de julho
15h00 
Cinema
Rota do Românico do Vale do 
Sousa

24 de julho 
Comemoração 
Dia Mundial dos Avós

FÉRIAS DE VERÃO 
Expressão plástica; 
Jogos Pedagógicos; 
Leitura; 
Sessões de Cinema 3D

auditÓrio

Até 28 de julho
Exposição 
O Linho: Cultivo, 
Transformação e Utilização

BiBlioteCa
Escritor do mês 
de junho
Gabriel Garcia Marquez  

Exposição 
Trajes Tradicionais 
Portugueses: 
Trajes das Beiras

Exposição 
Poluição dos Mares: 
A Herança da Humanidade?

4 de julho 
VISITA CULTURAL
Conhecer Melhor o Porto

alord BiBlioteCa 
MuniCipal 
de paredes

agenda 
cUltUral do coNcelho  
de Paredes  /  jUlho

28 de junho 
16h00 
AnIM’ARTE | “A Menina que 
Sorria a Dormir” de Isabel 
Zambujal

22 e 29 de junho 
 10h00 e 15h00 
“A Leitura não tem idade

De 1 a 3 de julho 
e de 7 a 9 de julho
Das 15h00 às 17h00 | Ateliers 
Divertidos

De 17 de julho 
a 31 de agosto
Exposição: “Comboio – Ontem, 
hoje e amanhã”. 

26 de julho 
Yoga em Família
CASA DA CULTURA DE 
PAREDES

3 e 4 de julho
 21h30 
TEATRO | “As vedetas”, pelo 
grupo Etecetera Teatro

Casa da  
Cultura  
de paredes

PUB

No dia 20 de Junho o au-
ditório da Fundação A 
LORD recebeu o En-

contro de Orfões XVI OrffLORD 
juntando no mesmo espaço três 
grupos distintos que apresenta-
ram repertórios diferentes. São 
eles o Grupo Coral dos Professo-
res do Porto e os orfeões de Pa-
ços de Ferreira e da Fundação A 
LORD.No mesmo dia, inaugu-
rou-se a exposição O linho: cul-
tivo, transformação e utilização. 
Entre os trabalhos apresentados 
explorou-se a ligação do linho à 
literatura e estiveram expostos 
manequins com exemplos de 
peças feitas a partir das fibras da 
planta.
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agência Funerária, lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

Maria luíza da Mota pereira
Faleceu no dia 23 de junho com 77 anos. 
natural de nespereira, Lousada e residente 
na freguesia de Baltar, Paredes. Era viúva de 
Vitorino da Rocha Ferreira. 

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

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

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

FALECEU

adriano augusto 
Martins Ferreira
Faleceu no dia 18 de junho com 68 anos. natu-
ral e residente em Vila Cova de Carros, Pare-
des. Era casado com Laura Ribeiro Moreira.

aGRadEcImEnTo
Sua esposa, filhos, netos e restante família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. 

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

luzia da ConCeição
Faleceu no dia 16 de junho com 90 anos. natu-
ral Penafiel e residente em Paredes. Era viúva 
de José Augusto Ferreira nunes.

aGRadEcImEnTo
Seus filhos, netos, bisnetos e demais família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de 
o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral, pedindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

adão JoaquiM  
Ferreira da silVa
Faleceu no dia 20 de junho, com 61 anos. natural 
e residente em Gondalães, Paredes. Era casado 

com Maria Alina Moreira dos Santos Silva.

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

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

FALECEU

artur riBeiro da roCHa
Faleceu no dia 23 de junho com 57 anos. na-
tural Vila Cova de Carros, Paredes e residente 
em Duas Igrejas, Paredes. Era solteiro.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

Maria eMília 
Ferreira lopes MaCHado
Faleceu no dia 22 de junho com 83 anos. natural do 
Bonfim, Porto e residente em Besteiros, Paredes. 
Era casada com António Augusto Gomes Machado.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

JoaquiM Fernando 
de oliVeira MaCHado
Faleceu no dia 17 de junho, com 75 anos. natural de 
Sobrosa e residente na freguesia de Louredo, Pare-
des. Era casado com Maria José Leal de Carvalho.

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

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

FALECEU

Júlia nogueira da roCHa
Faleceu no dia 18 de junho com 85 anos. natural 
de Besteiros e residente na freguesia de Loedelo, 
Paredes. Era viúva de Ernesto Ferreira.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

Muito iMportante

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

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 PAREDES
Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o nIB

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

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?
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indiscreto

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Rua do Negral, nº 735  |  4585-187  |  Gandra - Paredes  |  Fax.:  224 155 487
Telm.: 965 635 544  |  962 791 147  email.: faixadeestrelas@hotmail.com

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

mIchelIN GoodyearPIrellI BrIdGestoNe

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

Congelador  |  Máquina de Lavar Roupa  | Cristais
Bicicleta  | Tapetes  | Micro ondas  |  Quadros  | Outros

maGUy KIBel
Rua Serpa Pinto 120 1º Direito  | Edifício Correios

Telf.: 914 999 170
SÁBADO DIA 4 DE JULHO - Das 9h00 às 17h00

Vendo artigos 
do lar

A preços baratíssimos
MOTIVO: MUDANÇAS

Esta semana o nosso des-
conhecido repórter fez 
uma investigação sub-

terrânea às minas de Castromil 
onde foram descobertas pintu-
ras rupestres nas paredes que, 
concluiu-se representavam a 
1.ª reportagem jornalística do 
mundo!
Nos desenhos, um macho pré
-histórico arrasta uma fêmea 
com uma mão e com a outra 
segura um objeto que pode ser 
o antecessor dum telemóvel, 
ou, pelo menos um instrumen-
to de comunicação em que diz 
à fêmea, eloquentemente, que 
a está a colocar no seu lugar.
A sensacionalidade da desco-
berta assenta ainda no facto de 
tais representações pictóricas 

serem acompanhadas por le-
genda escrita, que o indiscreto 
tem o privilégio de traduzir em 
primeira mão com a necessá-
ria atualização de linguagem:
Australopiteco Comes, dirigen-
te da aldeia rupestre de Stones 
(Nota do Editor: nome pré-his-
tórico para Paredes, como se 
pode ver em extensa bibliogra-
fa sobre o assunto – vide por 
todos a série televisiva Flinsto-
nes) arrasta pelos cabelos uma 
impertinente escriba do jornal 
O pré-gresso de Stones, que 
queria publicar neste Jornal de 
Parede das Grutas Stonesenses 
(Nota: Na altura ainda não ha-
via papel) notícia sobre a reu-
nião do Conselho de anciões da 
tribo laranja de Stones a que o 

australopiteco Comes perten-
cia e que tinha, numa sur-
preendente inovação tecnoló-
gica para a época, comunicado 
entre si através de sinais de fu-
mo. O resto da legenda, com os 
palavrões usados à época, é 
intraduzível.
Esta impressionante descober-
ta ainda vai fazer correr muita 
tinta no mundo científico até 
porque o nosso repórter con-
cluiu por estudo de fisionomia, 
heráldica e genealogia que o 
atual dirigente local do pêésse-
dê de wallsburgo/Paredes, Luz-
ciano Comes é descendente di-
reto do australopiteco Comes. 
Os genes não enganam!
O resto, a hereditariedade e 
Freud, explicam.

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.

Pinturas rupestres descobertas 
nas Minas de Castromil
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