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Polémica.  A proposta de rescisão de contrato foi, em 
Assembleia Municipal (AM), aprovada por maioria com os votos 
favoráveis do PSD e CDS. O PS e a CDU abstiveram-se. PÁG.8

Câmara  
rescinde  
com Ministério 
da Educação

“em três  
anos acho  
que temos  
conDições para 
colocar o usc 
pareDes nos 
nacionais”, aDmite 
manuel carDoso PÁGS.16 E 17
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By

Resistência a estrada / Os especialistas

Tem sido um mistério para o Mundo porque é que a selecção Portuguesa só 
empata!

O Indiscreto investigou, cavou fundo e descobriu!
Os jogadores afinal não são os que a gente pensa, mas uma malta disfarçada que 

são os maiores empatas do universo.
Tudo está explicado na série de culto “A Guerra dos Tronos”: Na cidade de Braa-

vos, existe uma seita secreta (os faceless men) em que os seus membros se disfarçam 
colocando uma face falsa sob a qual ocultam a sua verdadeira personalidade.

Depois desta descoberta, foi fácil e fizemos o escalpe fotográfico aos jogadores e 
o resultado ficou à vista: Os empatas titulares são todos políticos de wallsburgo/
Paredes.

Nos titulares pontuam o Excelso e o Elyas Barros a defesas Centrais, para o jogo 
aéreo, os extremos são o Ferras e o RuY PicaSilva, à esquerda joga o Alvarinho Pimto, 
à direita o MaisCedo Lemos. 

Estranhas a escolha do Alex, o Al-meda para a baliza, e sobretudo do Pedrito 
Menedes para avançado centro. Já não tanto o Lucyferiano Golos no centro do campo 
a ver para onde a bola vai. Os dois jogadores que faltam são o Manel Nando Roxa, e o 
Cansado Barbarosa, que já nem sabem se ainda jogam. 

Escandalosamente, no onze titular falta o King Neves, mas o Indiscreto descobriu
-o no banco, como arma secreta, se Portugal perder.

A seleção dos empatas

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

Sempre gostei de Ricardo 
Quaresma como jogador e 
sempre pensei que era 

merecedor de um estatuto que, 
apesar de tudo, nunca lhe foi de-
vidamente reconhecido.

A memória mais antiga que 
tenho dele é a de uma declara-
ção de Pinto da Costa, quando 
este estava em forma, a propósi-
to da saída de Ricardo Quares-
ma e de Cristiano Ronaldo do 
Sporting, a aplaudir a saída de 
Quaresma e a criticar a saída do 
Cristiano Ronaldo. Que se fosse 
ele também teria vendido o pri-
meiro, mas nunca teria vendido 
o segundo.

Pois é, em seguida, foi com-
prar a o passe do patinho feio 
q u e  p o u c o  a n t e s  t i n h a 
desdenhado.

Porventura, já tinha essa fis-
gada no momento em que tinha 
dito que não o queria, talvez por 
ser “verde”.

E a verdade é que Ricardo 
Quaresma teve muitos momen-
tos de êxito e felicidade no FC 
Porto. No tempo em que no FC 
Porto, havia desses momentos.

Mas acabou por nunca dar o 
salto para se afirmar incondicio-
nalmente num daqueles clubes 
que podemos dizer que são pila-
res incontornáveis da realidade 
futebolística Mundial.

A ponto de a sua convocató-
ria para a seleção poder ser dis-
cutível, isto é, ao Selecionador 
podia reconhecer-se a possibili-
dade de levar, ou não, Ricardo 
Q u a r e s m a  p a r a  o  E u r o  d e 
França.

Não era inquestionável, no 

sentido de por muito lógico que 
fosse escolhê-lo,  se o não levas-
se, as pessoas aceitariam, en-
quanto Cristiano Ronaldo, nem 
que fosse de muletas, teria de ir.

Mas Ricardo Quaresma com a 
sua humildade, com toda a sua 
qualidade e brilhantismo, soube 
mostrar que o mérito estava to-
do do lado dele, que merecia 
tanto ou mais que os outros es-
tar na seleção. Impôs-se a ponto 
de ser unânime que devia ser 1 
dos 11 e não apenas 1 dos 23, ou 
1 dos 11 milhões, mesmo que tal 
não fosse o plano de Fernando 
Santos.

Surgiu a oportunidade, mas 
como as equipas funcionam co-
mo um todo, pôde Fernando 
Santos dizer-nos: nem o Quares-
ma nos afasta do marasmo.

E voltou ao que era dantes.
Mas Ricardo Quaresma não 

se pôs em bicos de pés, e é isso 
que admiro nele, voltou ao lugar 
inicial, que lhe reservaram mes-
mo que pequeno para o que ele 
vale, e voltou a levantar-se do 
banco com humildade, mostan-
do que é mais grande, que é mais 
maior do que o lugar em que o 
enfaixam.

Como a edição do jornal fe-
cha na 4ª feira, no momento em 
que escrevo não sei o que acon-
tecerá/aconteceu com Gales.

Mas sei que apenas reconhe-
cerei os outros 22 como Cam-
peões, se ganharmos a final.

Quanto a Ricardo Quaresma, 
pelo seu exemplo, considero-o 
campeão da personalidade, da 
forma de Estar e de Ser, desde já, 
agora e sempre.

Por
Vasco
riBeiro
Diretor

EDITORIAL

Tributo a Quaresma
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As crianças en-
tram em con-
tacto com as 

novas tecnologias cada vez 
mais cedo. Por este motivo, 
muito se tem falado sobre 
as vantagens e as desvan-
tagens das armas tecnoló-
gicas no desenvolvimento 
infantil. 

A utilização das novas 
tecnologias facilita o de-
senvolvimento de capaci-
dades motoras, estimula a 
capacidade de atenção e 
concentração, melhora a 
visão espacial e a atenção 
para os pormenores, esti-
mula a aprendizagem e 
desenvolvimento do racio-
cínio. As crianças podem 
também aprender a lidar 
com conflitos e tomar deci-
sões, uma vez que diversos 
filmes e vídeojogos des-
pertam a capacidade de 
re s o lve r  p ro b l e m a s 
quotidianos. 

Contudo, o mundo digi-
tal tem também alguns 
perigos…

A sua utilização não 
controlada pode provocar 
nervosismo e irritabilida-
de, limita o acesso a outros 
tipos de entretenimento 
(leitura, jogos de tabuleiro, 
atividades ao ar livre) e por 
vezes, transmite valores 
diferentes dos que os pais 
querem incutir, uma vez 
que determinados filmes 
ou videojogos introduzem 
temas como agressividade 
e vingança na vida das 
crianças. Além disso, a 
criança pode começar a 
interessar-se apenas por 
jogos sem interagir com 
outras pessoas, o que leva 

ao isolamento e à falta de 
desenvolvimento de com-
petências sociais.

Sendo assim, é funda-
mental encontrar um equi-
líbrio para que se possa ti-
rar proveito dos benefícios 
das novas tecnologias. 

A l g u m a s  r e g r a s 
básicas:

• Limitar o tempo de TV 
e videojogos a um deter-
minado período do dia

• Ter um espaço pró-
prio para a realização des-
tas atividades (TV e com-
putador não devem estar 
no quarto)

• Ligar a TV só para ver 
os programas desejados e 
não por hábito

• Ter sempre em conta 
a classificação por idades e 
preferir jogos didáticos

• Promover o desenvol-
vimento de atividades ao 
ar l ivre e com outras 
crianças

• Não utilizar videojo-
gos durante as refeições

• Adotar uma postura 
correta quando se está a 
jogar

É importante que os 
pais partilhem experiên-
cias com os seus filhos, que 
expliquem que nem tudo o 
que se vê na TV e nos vi-
deojogos é igual à realida-
de e que não usem as novas 
tecnologias como uma fer-
ramenta para manter as 
crianças ocupadas en-
quanto se dedicam a outra 
atividade.

O uso das novas tecno-
logias pode ser benéfico 
para o desenvolvimento 
infantil, desde que sejam 
adequadas à idade da 
criança e desde que sejam 
respeitadas determinadas 
regras fundamentais.

Se permanecerem dú-
vidas acerca deste assunto 
procure esclarecê-las jun-
to do seu médico de famí-
lia, psicólogo escolar e/ou 
professores.

Por
catarina  
silVa

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

Geração digital  
- As crianças e as novas 
tecnologias

   opiniÃo clÍnica  

Medalhas. As duas localidades que há 13 anos entraram no rol das cidades do país evocaram, 
em cerimónias semelhantes, os respetivos aniversários.

Cidades de Lordelo  
e Rebordosa de Parabéns

Lordelo festejou no dia 1 
de julho, o 13.º aniversário 
de elevação a cidade, com a 
sessão solene “Lordelo 
Agradece”. A iniciativa de-
correu no Salão Paroquial.

A sessão ficou marcada 
pelas distinções honorífi-
cas atribuídas a Rosário 
Machado da “Rota do Ro-
mânico”, que recebeu a Me-

dalha de Ouro da cidade de 
Lordelo; Cármen Ferreira e 
Luís Henriques foram dis-
tinguidos com a Medalha de 
Mérito Cívico. André Mouta, 
piloto de Enduro recebeu a 
M e d a l h a  d e  M é r i t o 
Desportivo. 

Rodrigo Pedrosa foi pre-
miado com a medalha de 
mérito Empresarial en-
quanto que a escritora Dia-
na Ferreira, recebeu a me-
dalha de mérito cultural.

Os Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa e Tuna de Rebor-
dosa foram homenageados pela 
Junta de Rebordosa na sessão 
solene evocativa do Aniversário 
da Cidade. A cerimónia realizou-
se no dia 22 de junho. Também 
homenageado, no caso a título 
póstumo, foi Joaquim Moreira 
dos Santos, fundador da grande 
fábrica Novapan, considerado o 

grande impulsionador da in-
dústria do mobiliário. A distin-
ção foi entregue a Maria Lucin-
da, filha do empresário. 

“É o momento de agradecer a 
todas as pessoas que dedicaram 
a sua vida em prol da comunida-
de Rebordosense. A atribuição 
dos galardões deve ser encara-
da como uma forma de incenti-
var e promover a dedicação em 
prol do bem comum”, justificou 
Elias Barros, presidente de 
Junta.

   lorDelo    reBorDosa

Paulo Pinheiro | texto Paulo Pinheiro | texto

Uma criança de 13 anos ficou 
gravemente ferida na sequência 
de um despiste ocorrido na ma-
drugada do dia 26 de junho, em 
Penafiel.

Paulo Barbosa, residente em 
Vilela, Paredes, seguia numa car-
rinha conduzida pelo familiar 

Moisés Coelho, de 55 anos, e fi-
cou com ferimentos muito gra-
ves numa das pernas. A criança 
teve de ser, inclusivé, desencar-
cerada pelos Bombeiros de 
Penafiel.

A carrinha de mercadorias 
ficou com o sistema de travagem 

inoperacional. Na sequência 
dessa falha, o homem de 55 anos 
perdeu o controlo da viatura e 
não evitou que esta batesse nu-
ma árvore situada na berma da 
estrada que liga o centro da cida-
de de Penafiel ao nó de acesso à 
auto-estrada.

Após ter sido retirada da via-
tura, a criança foi transportada 
para o Hospital Padre Américo, 
mas instantes depois foi transfe-
rida para o Hospital de São João, 
no Porto. Já o condutor da carri-
nha não necessitou de assistên-
cia médica.

Despiste provoca ferimentos graves em criança
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O Secretário de Esta-
do das Comunida-
des, José Luís Car-

neiro, formalizou no dia 27 
de junho, em Paredes, a 
abertura do primeiro gabi-
nete de Apoio ao Emigrante 
(GAE) de nova geração. A 
novidade é que estas estru-
turas “passam a estar inte-
g ra d o s  n o  G a b i n e te  d e 
Apoio ao Investidor da Diás-
pora, que diagnosticam, em 
cada território, as microem-
presas que querem investir 
no exterior e as que o que-
rem fazer nas suas terras de 
o r i g e m ”,  e x p l i c o u  o 
governante. 

José Luís Carneiro subli-
nhou a importância dos 
GAE, que contarão agora 
com novas valências e que 
estarão relacionados com a 
Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP), Seguran-
ça Social e Secretaria dos 
Assuntos Fiscais, entre ou-
tras entidades, de forma a 
aproveitar “o potencial 
imenso” existente.

Assinalando esse mesmo 
potencial, José Luís Carnei-
ro sublinhou a importância 
de se dar “uma vida ao Gabi-
nete de Apoio ao Investidor 
da Diáspora (GAID)”, criado 
em 2013 e que estava “inati-
vo, por falta de condições 
materiais e humanas”. O ob-
jetivo passa por dinamizar 
este mesmo gabinete, numa 
relação com a Secretaria de 
Estado da Internacionaliza-
ção, “que, por sua vez, faz a 
ligação com a AICEP, que vai 
tentar fazer de pivô com o 
comércio, com a economia e 
com a indústria, em tudo o 
que tenha a ver com o IAP-
MEI (Agência para a Compe-

titividade e Inovação) e com 
incentivos à criação e valo-
rização de recursos endóge-
nos”, adianta Carneiro.

Nesse sentido, o objetivo 
do Governo é também inte-
grar “este esforço” na capta-
ção de investimento por 

parte de emigrantes com as 
estruturas de Desenvolvi-
mento Local de Base Comu-
nitária. Há “portugueses 
pelo mundo que têm as suas 
pequenas poupanças e que 
querem investir no país de 
origem”, mas que “muitas 
vezes não sabem como po-
dem fazer investimentos”, 
constatou o membro do 
Governo.

O novo modelo dos Gabi-
netes de Apoio ao Emigrante 
passa, ainda, por uma ligação 
à Secretaria de Estado da In-
ternacionalização e à do Tu-
rismo e pelas áreas da “recu-
peração dos direitos sociais, 

como os direitos de reforma e 
aposentação”, da inserção es-
colar e reconhecimento de 
competências ou pela “tradu-
ção de cartas oficiais”.

Uma outra particularida-
de destacada pelo gover-
nante, foi o alerta em forma 
de pedido para que todos 
aqueles que decidam emi-
grar, “deem conhecimento 
aos serviços consulares pa-
ra onde vão quer seja de for-
ma mais definitiva ou para 
férias. Só assim é possível 
dar apoio e proteção a esses 
portugueses. Quando há um 
acidente, ou um atentando, 
a primeira pergunta que se 

faz quando surgem essas 
notícias, é se há algum por-
tuguês entre as vítimas”, 
contextualizou.  

Já o presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes re-
feriu que num concelho com 
mudanças demográficas 
significativas esta é uma es-
trutura importante. O au-
tarca garantiu que o municí-
pio de Paredes é dos que 
tem “os serviços de apoio ao 
munícipe melhor imple-
mentados, sendo que na Câ-
mara já não há processos 
em papel e todos os serviços 
podem ser realizados onli-
ne”, disse.

António Orlando | texto e foto

Cooperação. Gabinetes pretendem apoiar os emigrantes que regressam a Portugal, os portugueses que querem emigrar e os que ainda estão emi-
grados. A saída de portugueses para trabalhar no estrangeiro continua em níveis elevados.

Formalizada em Paredes nova geração  
de Gabinetes de Apoio ao Emigrante

noVa geraçÃo 
A estrutura dos GAE de “nova geração” tem como missão 
responder a todas as questões inerentes ao regresso, rein-
serção e saída de território nacional em todas as suas ver-
tentes: social, jurídica, económica, de investimento, empre-
go, estudos, etc. Para tal, vai ser também criado um portal 
dos GAE com informações, contatos, localização dos diver-
sos GAE e documentação legal para os utentes.   
Em 2015, os GAE totalizaram 22.236 atendimentos que se 
traduziram em 2.037 processos, número que, segundo da-
dos da tutela, tem vindo a aumentar de ano para ano.
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Domingo amanheceu 
solidário com dezenas de 
paredenses a participa-
rem numa caminhada 
para apoiar as crianças e 
adolescentes do IPO Por-
to. A iniciativa, levada a 
cabo no dia 3 de julho, ser-
viu para angariar fundos 
para o projeto “Resis- 
tentes”.

O projeto surgiu da 
vontade de praticar des-
porto de um grupo de 
crianças e adolescentes 
do Serviço de Pediatria do 
IPO-Porto, ideia que o Vo-
luntariado da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro
- N R N  a c o l h e u  e 
incentivou.

O projeto visa também 
fortalecer a autoestima 
das crianças e adolescen-
tes com problemas onco-
lógicos, através da pro-
moção de momentos de 
convívio entre as famílias 
e da interação com asso-
ciações desportivas.

A organização expli-
cou que Cândido Barbosa 
é padrinho dos “Resisten-
tes”, tal como Cristiano 
Ronaldo, Bruno Alves ou 
Pepe, ou ainda os canto-
res Áurea e Tony Carreira, 
para dar alguns exem- 
plos.

A caminhada de oito 
quilómetros foi feita por 
passeios, trilhos e estra-
dões, com partida e che-
gada no Campo das La-

ranjeiras. E nem o forte 
calor de julho retirou a 
satisfação visível no ros-
to de todos por contri-
buírem para uma tão 
nobre causa, em am-
b i e n t e  s a u d á v e l  e 
descontraído.

Após a caminhada, 
disputou-se um jogo de 
futebol entre os “Resis-
tentes” e uma seleção de 
crianças de Paredes.

“resistentes”
O projeto “Resisten-

tes” surgiu do interesse 
pela prática desportiva, 
nomeadamente de fute-
bol, por parte de um gru-
po de crianças e adoles-
centes do Serviço de Pe-

diatria do IPO-Porto, 
ideia que foi acolhida e 
prosseguida no seio do 
VOLUNTARIADO da Liga 
Portuguesa Contra o 
Cancro-NRN em serviço 
na Pediatria.

Os objetivos iniciais do 
projeto traduziam-se em: 
proporcionar a prática 
desportiva às crianças e 
adolescentes, utentes do 
Serviço de Pediatria; for-
talecer a auto-estima das 
crianças e adolescentes 
com problemas oncológi-
cos; promover momentos 
de convívio entre as famí-
lias destas crianças e ado-
lescentes; estabelecer 
contactos e interagir com 
Grupos Desportivos.

socieDaDe

comBustÍVel ao DomicÍlio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

Caminhar pelos resistentes 
da luta contra o cancro 

PUB

O Parque de Cidade de 
Paredes foi cenário 
para uma Color & 

Dance Party Solidária, inicia-
tiva que decorreu no dia 26 
de junho e que juntou na or-
ganização várias instituições 
e empresas do concelho com 
a finalidade de se angariar 
fundos para distribuir equi-
tativamente entre a Institui-
ção Emaús e o Igor Costeli-
nho do Norte (um menino 
que padece de uma doença 
rara, no caso da Síndrome de 
Costello). Os participantes 
ajudaram com compra de Ki-
ts solidários, que continham 
uma pulseira que garantia a 
participação numa aula de 
zumba, um saco de pó colori-
do, para utilização na Color 
dance, bem como diversos 
brindes e amostras disponi-
bilizadas por alguns labora-
tórios farmacêuticos para o 
evento. 

“As pessoas podiam tam-
bém contribuir aderindo aos 
rastreios solidários (glicé-

mia, colesterol total, pressão 
arterial, IMC e gordura cor-
poral), e com a aquisição de 
rifas”, explicou fonte da 
organização.

Da parte da manhã foram 
realizados os vários ras-
treios, que ficaram a cargos 
dos profissionais de saúde 
da Farmácia Confiança de 
Paredes, e que se prolonga-
ram da parte da tarde. Antes, 
durante a manhã, realizou-
se uma animada aula de 
Zumba orientada por Carlos 
Dias.

Pela hora de almoço ocor-
reu o piquenique partilhado, 
e no decorrer da tarde os pa-
redenses contaram com a 

animação da associação Có-
digo Musical, com uma de-
monstração de ballet, e hip 
hop e fitness, e ainda com 
interpretações de canto de 
temas da atualidade, que de-
liciaram os presentes.

Seguiu-se a Color Party 
com o DJ Miguel Tika, que 
deixou os participantes ao 
rubro e bastante coloridos. 
“Foram centenas as pessoas 
que passaram pelo parque 
da cidade, e que elogiaram a 
iniciativa que fez movimen-
tar a população parendense, 
a par da causa solidária”, 
congratulou-se fonte da Or-
ganização ao Progresso de 
Paredes. 

António Orlando | texto

Solidariedade. Color Party levou ao rubro participantes. Festa colo-
rida ajudou Emaús e o Igor Costelinho do Norte.

Festa multicolorida 
animou Parque 
da Cidade
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Está aberta a discus-
são pública da pro-
posta de regulamen-

to de gestão da paisagem 
protegida regional “Parque 
das Serras do Porto”. Foi no 
passado dia 27 de julho que 
se realizou o primeiro es-
clarecimento, consulta e 
debate popular, relativa-
mente às propostas de re-
gulamento de gestão do fu-
turo parque.

Este primeiro contacto 
com a população teve lugar 
nas antigas instalações da 
escola primária nº 1 de 
Aguiar de Sousa, concelho 
de Paredes e contou com a 
presença dos responsáveis 
das três autarquias (Valon-
go, Gondomar e Paredes) 
que compõem a Associação 
de Municípios Parque das 
Serras do Porto (AMPSP), 
sendo o primeiro de pelos 
menos três a realizar, um 
em cada Município.

Foi explicado aos pre-
sentes que já havia sido 
constituída uma associação 
composta pelos municípios 
de Paredes, Valongo e Gon-
domar com o intuito de ser 
criada uma vasta área pro-
tegida com uma dimensão 
de aproximadamente sete 
mil hectares, enquadrando 
as serras de Santa Justa, 

Pias, Castiçal, Flores, Santa 
Iria e Banjas, foram apre-
sentados os seus limites e 
uma proposta de regula-
mento de gestão.

Seguiu-se uma sessão de 
esclarecimento, tendo o 
Conselho Executivo res-
pondido a várias questões 
colocadas pelos presentes, 
sendo a de maior preocu-
pação a garantia do direito 
de propriedade, tendo sido 
assegurado que tal direito 
estaria garantido.   Aliás, 
esta preocupação foi refor-
çada na última Assembleia 
Municipal por João Gonçal-
ves, presidente de Junta de 
Freguesia da Sobreira. 

a proposta
O regulamento de gestão 

da paisagem protegida re-
gional “Parque das Serras 
do Porto”, classifica como 
Atos e Atividades interdi-
tas, por exemplo o abando-
no, depósito ou vazamento 
de entulhos,  sucatas ou 
quaisquer outros resíduos 
fora dos locais para tal des-
tinados, a instalação ou am-
pliação de depósitos de fer-
ro-velho, de veículos, de 
areia ou inertes ou de ou-
tros materiais que causem 
impacte visual negativo ou 
efeitos negativos no am-
biente;  a introdução de es-
pécies não indígenas inva-
soras; A plantação de espé-
cies de rápido crescimento 
ou espécies exóticas a me-
nos de 20 metros das linhas 
de água e nascentes ou de 
terrenos agrícolas e a me-
nos de 10 metros de pré-
dios urbanos e vias de co-
municação; A prática de 
atividades turísticas ou 
desportivas motorizadas 
suscetíveis de provocarem 
poluição sonora ou aquáti-
ca ou que pela sua natureza 
específica ponham em ris-
co os valores naturais e cul-
turais presentes na área 
protegida, pessoas ou bens; 
A obstrução de qualquer 
tipo de passagem nos cami-
nhos, bem como no acesso 
às linhas ou aos planos de 
água. 

Como Atos e Atividades 
Condicionadas a Autoriza-
ção Prévia ou parecer da 
entidade gestora, está por 
exemplo a alteração à mor-
fologia do solo e a modifica-
ção do coberto vegetal com 
efeitos ambientalmente 
negativos, o abate de árvo-
res e arbustos autóctones;  
A prática de campismo ou 
caravanismo, bem como 
qualquer forma de pernoi-
ta, em locais não destina-
dos a esse fim; O sobrevoo 
de aeronaves com motor 
abaixo de 1000 pés, fora 
dos casos em que tal sobre-
voo tenha por finalidade 
trabalhos agrícolas, ações 
de fiscalização, de socorro 
ou de controlo; A abertura 
de novas vias de comunica-
ção ou acesso, bem como o 
alargamento ou outra in-
tervenção nas já existentes, 
exceto as promovidas pelos 
Municípios.

A documentação da pro-
posta de regulamento de 
gestão da paisagem prote-
gida regional “Parque das 
Serras do Porto”, está dis-
ponível para consulta, no 
concelho de Paredes, na 
Câmara e nas Juntas de Fre-
guesia de Aguiar de Sousa, 
Recarei e Sobreira. Para um 
fácil acesso à documenta-
ção O Progresso de Paredes 
sugere o site da Câmara de 
Valongo (www.cm-valon-
go.pt).

Ambiente. Esta freguesia do concelho de Paredes recebeu a primeira sessão de discussão pública da classificação da paisagem protegida Parque 
das Serras do Porto. Proibida  plantação de espécies de rápido crescimento.

Freguesia de Aguiar de Sousa sujeita  
às regras de Paisagem Protegida Regional

Vitor Pereira/António Orlando
| texto

A branco mancha 
da paisagem 
protegida
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Sara Moreira tinha 19 
anos e foi 11 vezes às ur-
gências do Hospital Pa-

dre Américo, em Penafiel, du-
rante três anos. Foi diagnosti-
cada com ansiedade, mas 
morreu com um tumor de 
1,670 quilogramas na cabeça, 
nunca identificado pelos médi-
cos. A história foi contada pelo 
Jornal de Notícias. Pouco de-
pois soube-se que ao inquérito 
que o Ministério Público já ti-
nha aberto, juntaram-se outras 
quatro entidades que fizeram o 
mesmo: a Inspeção-Geral das 
Atividades em Saúde (IGAS), a 

Administração Regional de 
Saúde do Norte, a Administra-
ção do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa e a Ordem dos 
Médicos.

Foi o ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernandes, 
quem pediu à IGAS para iniciar 
o processo, porque teve conhe-
cimento da história através da 
comunicação social. O conse-
lho diretivo da ARS Norte tam-
bém emitiu um comunicado a 
afirmar que a história nunca foi 
reportada ao conselho de ad-
ministração do Centro Hospi-
talar do Tâmega e Sousa.

Sara começou a queixar-se 
com dores de cabeça em 2010. 
Tinha 16 anos. Nos três anos 

seguintes, juntaram-se outros 
sintomas: vómitos, desmaios e 
dificuldade em conter a urina. 

Os sete médicos que a exa-
minaram sugeriram que esta-
ria grávida, “nervosa por causa 
dos estudos”, mas Sara acabou 
por morrer em casa a 10 de ja-
neiro de 2013. 

Quando lhe foi feita uma au-
tópsia, foi encontrado um tu-
mor de 1,670 quilogramas na 
cabeça.

Os pais de Sara Moreira ale-
gam que houve negligência 
médica, numa ação adminis-
trativa para efetivação de res-
ponsabilidade civil extracon-
tratual contra o Centro Hospi-
talar do Tâmega e Sousa.

Uma fábrica de polimen-
tos de móveis foi totalmente 
destruída por um incêndio 
que deflagrou na madrugada 
do dia 28, em Vilela, Paredes.

Os Bombeiros de Rebor-
dosa, que combateram as 
chamas com a ajuda de ele-
mentos das corporações de 
Lordelo e Baltar, não conse-
guiram apurar as causas de 

um fogo que consumiu a es-
trutura de ferro, maquinaria e 
móveis dos clientes da Barbo-
sa & Gomes.

Simão Barbosa, coman-
dante dos Bombeiros de Re-
bordosa, refere que, após o 
alerta dado por moradores, 
as hipóteses de salvar a fábri-
ca eram nulas. “À nossa chega-
da o pavilhão estava tomado 

pelas chamas e a nossa preo-
cupação foi proteger as habi-
tações em redor. Também 
conseguimos que as chamas 
não chegassem à divisão on-
de estavam armazenados os 
vernizes e outros materiais 
inflamáveis”, disse.

O incêndio foi combatido 
com cerca de meia centena de 
bombeiros.

Um choque frontal na Es-
trada Nacional 15, em Gan-
dra, Paredes causou três feri-
dos. O acidente aconteceu na 
manhã do dia 27 e obrigou ao 
corte da circulação naquela 
via. As vítimas foram trans-
portadas para o Hospital Pa-

dre Américo, em Penafiel. O 
acidente aconteceu quando 
os dois carros por razões 
desconhecidas bateram de 
frente e obrigaram à inter-
venção dos Bombeiros de 
Baltar, que mobilizaram para 
o local três ambulâncias e um 

carro de desencarceramen-
to.Apesar de ter apenas feri-
mentos ligeiros, o casal que 
seguia num dos carros e a 
condutora da segunda viatu-
ra envolvida no choque rece-
beram assistência médica no 
hospital.

A Câmara Municipal de 
Paredes entregou, no dia 
27, os subsídios anuais des-
tinados às quatro bandas 
do concelho – Associação 
Cultural e Musical de Baltar, 
Associação Recreativa e 
Musical de Vilela, Banda de 

Música de Cete e Orquestra 
Ligeira do Vale do Sousa. No 
total, foram atribuídos 40 
mil euros.

 “Com os subsídios agora 
entregues e com a próxima 
entrega, que será feita em Se-
tembro, a Câmara fica com as 

contas em dia com todas as 
coletividades musicais do 
concelho”, disse Celso Ferrei-
ra, presidente da Câmara de 
Paredes. Nessa altura, a au-
tarquia promete entregar 
mais 50 mil euros a estas 
quatro bandas de música.

António Orlando | texto

Saúde. MP já tinha aberto um inquérito à morte de Sara em 2013, mas 
outras quatro autoridades fizeram agora o mesmo. Sara, natural de 
Recarei, foi diagnosticada com ansiedade, mas tinha um tumor.

Morreu há três anos 
mas só agora é que  
começou a investigação

Fogo destruiu fábrica  
de polimentos de móveis

Choque frontal provocou  
três feridos

Município entregou subsídio 
às bandas de música
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O Município de Pare-
des decidiu rescindir 
unilateralmente o 

contrato de descentraliza-
ção de competências que 
mantinha desde 2008 com o 
Ministério da Educação. 

Antes que o assunto fosse 
discutido e votado a CDU pe-
diu, através de uma moção, 
aos deputados que retiras-
sem o ponto da ordem do 
dia. A ideia era suspender a 
rescisão do contrato, tal co-
mo era intenção do Executi-
vo de Celso Ferreira e que, no 
seu lugar, fosse eleita uma 
“Comissão”  na  AM com 
membros de todas as banca-
das “para que estudassem e 
propusessem alterações dos 
planos políticos e jurídicos e 
alternativas satisfatórias”, 

explicou, Cristiano Ribeiro, 
deputado da CDU e autor da 
moção. 

Celso Ferreira tratou logo 
de abanar a cabeça num cla-
ro sinal à bancada do PSD 
que não aceitava recuar na 
intenção de rescindir o con-
trato com o Ministério da 
Educação e foi mais além. 
Quando usou da palavra, dis-
se estar disponível para se 
juntar e apoiar “às ameaças 
sérias de boicote” ao início 
do próximo ano letivo. O PS 
juntou-se à CDU na defesa da 
suspensão da rescisão e a 
discussão passou a englobar 
no léxico a palavra situacio-
nista do momento político: 
geringonça. 

O protocolo de descentra-
lização de competências que 
o Município de Paredes esta-
beleceu com o Ministério de 
Educação, foi firmado em 16 

Setembro de 2008, entre a 
então Ministra Maria de Lur-
des Rodrigues e o Presidente 
da Câmara, Celso Ferreira.

O contrato transferiu pa-
ra o município 333 funcioná-
rios (Pessoal não docente 
entre auxiliares e adminis-
trativos) das escolas básicas 
e da educação pré-Escolar, as 
Atividades de enriqueci-
mento curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico e a Gestão 
do Parque Escolar nos 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico.

Ora precisamente este ul-
timo item, a gestão do par-
que escolar das EB2,3, sus-
tenta o radicalismo da deci-
são do Executivo de Celso 
Ferreira em rescindir o con-
trato. As escolas em questão 
(as EB2,3 de Paredes, Baltar; 
Rebordosa; Cristelo; Lordelo 
e Sobreira) carecem de pro-
fundas intervenções nos 

António Orlando | texto

Polémica.  A proposta de rescisão foi, em Assembleia Municipal (AM), 
aprovada por maioria com os votos favoráveis do PSD e CDS. O PS e a 
CDU abstiveram-se. 

Câmara rescinde  
contrato com 
Ministério da Educação

rui silVa
Deputado do CDS

Vamos votar favoravelmente à rescisão 
unilateral do contrato que foi estabeleci-
do entre a câmara Municipal e o Ministé-
rio da Educação. A Câmara não vai intervir 
nas escolas porque não quer criar mais 
um buraco. Em termos da tutela não sabe-
mos o que é que ela vai fazer. Pior do que 
está não fica. Temos toda a razão para res-
cindir este contrato. Também temos que 
ver o que é que se vai fazer a partir daqui. 
Será que a câmara ao descartar esta deci-
são vai assobiar para o lado, dizendo que 
não é nada com ela? Gostava de saber o 
qua se vai passar no day after. 

celso ferreira
Presidente da Câmara de Paredes

Como é que os senhores sabendo como eu 
sei, que as escolas estão degradadas e não 
são intervencionadas. A administração 
central não assume a sua responsabilida-
de. O Presidente da Câmara que teve a co-
ragem de afrontar o Primeiro-ministro do 
seu partido, prejudicando a sua carreira 
politica, e os senhores não fazem a defesa 
do concelho de Paredes? Isto é uma vergo-
nha. Eu estou aqui para defender os inte-
resses da minha terra. Não faz sentido re-
tirar este ponto. Eu tenho que dar respos-
tas à comunidade educativa e tenho que 
no início do próximo ano letivo estar ao la-
do dos pais, alunos, funcionários e profes-
sores se este Governo não cumprir o con-
trato. Há ameaças reais de protestos para 
impedir o arranque do ano letivo nalgu-
mas dessas escolas e se isso acontecer eu 
estarei ao lado da comunidade. 

paulo silVa
Deputado Municipal do PS

O problema não é o day after. O problema foi 
o pôr do sol em que isto foi assinado e as pes-
soas não lerem bem o que estava nas entreli-
nhas. No Prós e Prós (é assim que chamo a 
esse famoso programa da RTP) onde estava 
a Maria de Lurdes Rodrigues, o Dr. Celso Fer-
reira foi lá dizer: ́ não me dê só as escolas e 
os funcionários. Eu quero ser pioneiro´;  Ele 
queria tudo. Acreditou no Pai Natal. É verda-
de que durante o governo da PAF, o governo 
do PSD, o Presidente da Câmara foi alertan-
do para a existência de alguns problemas, 
mas nunca rescindiu, ao contrário de outros 
municípios. O que pedimos ao PSD é um 
pouco de mais paciência, para que todos 
juntos façamos alguma ação, alguma coisa 
que seja eficaz para pressionar o Governo. 
Estamos disponíveis para fazer este traba-
lho. Quem esperou quatro anos pode espe-
rar um pouco mais. 

cristiano riBeiro
Deputado da CDU

Eu não vou restringir a proposta à carrei-
ra politica do senhor Presidente da Câma-
ra. Ele tem o direito de ter a carreira politi-
ca que quiser. A meu ver não devia expres-
sá-la de forma tão clara. Se o presidente da 
Assembleia pretende iniciar o debate po-
litico a uma coisa que ele chama de gerin-
gonça, aqui para nós eu prefiro ser chama-
do de Mário Nogueira do PS do que o 
Duarte Lima ou Oliveira e Costa do PSD. 
Quem quiser aprovar a moção da CDU o 
fará. Nós vamos tomar as devidas conse-
quências. Quem quiser ir para uma luta 
sem destino e sem princípios uma resci-
são com consequências graves para a po-
pulação escolar de Paredes, afirmo já aqui 
que a CDU não vai acompanhar o Executi-
vo em manobras e estratégias daa quais 
resulte prejuízo para a população estu-
dantil de Paredes.  
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Assembleia Paredes só se iniciou 
após a marcação dos penaltis

O MOMENTO
cristiano 
riBeiro
Deputado da CDU

 - O Senhor Presidente da As-
sembleia Municipal devia de 
ter vergonha de falar aqui de 
uma pessoa, Mário Nogueira, 
que nunca foi acusada de nada 
de nenhuma falcatrua e que se 
trata de um cidadão exemplar 
deste país que assume uma 
função na República. Ainda 
não teve medalha da Republi-
ca, mas há muitos que já a ti-
veram e deviam estar na pri-
são. Lamento que o Presiden-
te da Assembleia fale de uma 
pessoa que não conhece e que 
fala na Assembleia como fala 
no café. Não pode ser!

seus edifícios e os sucessivos go-
vernos, o 2º de José Sócrates (PS), o 
de Pedro Passos Coelho (PSD/CDS) 
e o atual de António Costa (PS), se-
gundo a Câmara, não têm transferi-
do as verbas necessárias para que 
as obras sejam realizadas. A verba 
recebida, “20 mil euros por escola é 
manifestamente insuficiente” face 
às necessidades de intervenção es-
trutural que o estado dos edifícios 
exige. Celso Ferreira garante que 
entre abril de 2014 e janeiro de 
2016 foram feitas várias interpela-
ções aos serviços do Ministério da 
Educação, “sem que se tenha obti-
do uma resposta com indicação cla-
ra de um plano de intervenção a le-
var a cargo nos edifícios escolares”. 

Assim, a câmara entende que o 
Ministério da Educação está em in-
cumprimento das obrigações 
emergentes do contrato, denun-
ciando o contrato de execução de 
transferência de competências em 
matérias de educação celebrado 
em 2018. Por outras palavras, a au-
tarquia devolve ao Ministério da 
Educação, entre outros, os 333 fun-
cionários das EB´s. 

A Assembleia Municipal (AM) 
reuniu em sessão ordinária, mas só 
após a marcação das grandes pena-
lidades que deram a vitória à sele-
ção portuguesa diante da Polónia no 
jogo de futebol a contar para o Cam-
peonato da Europa a decorrer, até 
domingo, em França.  

Da extensa lista de pontos em 
agenda, destaque para a aprovação 
de dois (pontos) ao arrepio do habi-
tual funcionamento dos órgãos au-
tárquicos.  No primeiro caso, teve 
que ver com a aprovação da propos-
ta de geminação do município de 
Paredes com a Ilha do Príncipe. O 
segundo diz respeito à inclusão de 
um ponto extra em agenda da AM de 
um assunto que ainda não foi apre-
sentado em reunião de Câmara. 

A Geminação, já tinha sido noti-
ciada pela assessoria de imprensa 
da autarquia com fotos da cerimó-
nia protocolar com o Executivo Mu-
nicipal e os responsáveis da Ilha do 
Príncipe a rubricarem o documento 
que estabelece os termos da coope-
ração. Nessa ocasião, acontece que 
as partes assinaram o protocolo da 
Geminação que ainda só estava 
aprovado pela Câmara faltando a 
ratificação da AM que só agora 
aconteceu. A anomalia institucional 
foi notada pelo socialista, Paulo 
Silva.

A segunda situação teve como 
protagonista o centrista Rui Silva. 
Em cima da mesa estava o tal ponto 
extra que implicava uma delibera-
ção para permitir à firma Vítor Mo-
reira Unipessoal Lda, a isenção do 
pagamento do imposto municipal 
sobre transmissões onerosas de 
imoveis, na aquisição do prédio on-
de irá instalar a sua unidade indus-
trial. Como decorre das isenções 
adotadas pelo município paredense 
ao setor empresarial, a empresa fica 
isenta do IMT, IMI por cinco (5) 
anos, redução a um (1) euro das ta-
xas devidas em sede de licencia-

mento industrial e a Isenção de IRC 
por um período de cinco (5) anos.

O assunto acabaria por se tornar 
polémico. Não pela forma, mas pelo 
conteúdo.

O deputado municipal do CDS 
fez notar que a proposta fala da cria-
ção de uma unidade industrial, “mas 
esta empresa está instalada naque-
las instalações e a trabalhar há mui-
to tempo. Está-se a abrir um prece-
dente. Estamos a falar de um benefí-
cio que pode ir até aos 34 mil euros. 
Ora quando [a câmara] dá um subsí-
dio de 30 mil euros às bandas de 
música convoca-se a imprensa para 
noticiar. Amanhã corremos um ris-
co que é este: desde que o Caseiro 

compre as instalações ao Senhorio, 
nós vamos isentar. Esta empresa já 
pagou derrama. Ou seja, teve lucros 
acima dos 150 mil euros”, denun-
ciou Rui Silva. 

O presidente da Câmara, con-
traatacou: “a proposta não é ne-
nhum privilégio absurdo conforme 
está a sugerir. Aliás, está a sugerir 
uma coisa mais feia. O que veio aqui 
à AM é uma proposta de uma em-
presa que quer crescer. Qualquer 
empresa que queira crescer, rein-
vestir, contratar mais pessoas, tem 
este tratamento. Estamos a confun-
dir a estrada da Beira com a beira da 
estrada e isso é que não faz sentido” 
rematou Celso Ferreira. 

 Já após a aprovação da propos-
ta, com os votos favoráveis do PSD 
e do PS e a abstenção da CDU e do 
CDS, o centrista usou da figura de 
declaração de voto para dar o re-
moque a Celso Ferreira: “não de-
turpe as minhas palavras. O Se-
nhor dê as voltas que quiser, não 
ouviu aqui dizer que eu estava 
contra novos investimentos. O que 
ouviu de mim foi que está a abrir 
um precedente e quero ver como é 
que vão lidar com isso de futuro”, 
concluiu Rui Silva. Concluída esta-
va também a Assembleia Munici-
pal de 30 de abril. O relógio marca-
va duas horas da manhã do dia 1 
de julho.

Tributação Autárquica.  Aprovada isenção municipal que pode ir até aos 36 mil euros a empresa, que já pagou 
derrama, para criação de unidade empresarial. A denúncia foi feita por deputado do CDS. Celso Ferreira fala em 
confusão entre a estrada da Beira e a beira da estrada.

António Orlando | texto

granja  
Da fonseca
Presidente da  
Assembleia Municipal

 Bom quanto ao que disse eu 
não respondo nada porque não 
vale a pena. 
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Anda um radical, à solta?

Na passada quinta-fei-
ra, 30 de Junho, reali-
zou-se uma sessão da 

Assembleia Municipal de Pa-
redes. Em dia de futebol da 
Selecção Nacional, circuns-
tância não prevista com ante-
cipação por quem lidera (ain-
da menos, pelos seus assesso-
res), a sessão iniciou-se ás 
22h50, para isso contando 
com a tolerância de todos, ver-
gados á flama patriótica des-
pertada pelos sucessos do 
desporto-rei.
Na Ordem de Trabalho, salien-
tava-se o Ponto 7 - Proposta 
de Rescisão de Contrato de 
Execução de Transferência de 
Competências em matéria de 
Educação, já votada maiorita-
riamente em reunião do Exe-
cutivo com a abstenção dos 
vereadores do PS. Como se 
percebe, uma denúncia de 
contrato é uma medida-limi-
te, de gravidade e com sérias 
consequências, a merecer 
consenso e bom senso. A ban-
cada da CDU procurou escla-
recer a situação e intervir de 
acordo com a sua experiência 
no Poder Local, por vezes em 
situações de conflito com a 
Administração Central . 
Transcrevo:
Intervenção dos Eleitos da 
CDU na Assembleia Municipal 
de Paredes
“Consta da Ordem de Traba-
lhos desta Sessão da Assem-

Por
cristiano
riBeiro
Médico

bleia Municipal de Paredes 
uma proposta de Rescisão de 
Contrato de Execução de 
Transferência de Competên-
cias em matéria de Educação, 
celebrado em 2008 com o Mi-
nistério respectivo. Alega-se 
nos textos da deliberação em 
acta da reunião do Executivo o 
incumprimento das obriga-
ções emergentes a esse contra-
to por parte do Ministério. 
Dentro dessas obrigações, são 
referidas com significado as 
relativas a transportes escola-
res e a conservação e manu-
tenção dos edifícios escolares. 
A degradação pela idade dos 
edifícios escolares associado á 
necessidade de obras de re-
qualificação por existência de 
coberturas com amianto é as-
pecto a ter em devida conta na 
apreciação da gestão autárqui-
ca municipal. A insatisfação 
que provoca a actual intenção 
de rescisão por parte da Câma-
ra Municipal decorre desde 
março de 2015. Há uma agen-
da de contactos infrutíferos 
com a Administração Central. 
Neste contexto, a bancada da 
CDU nesta Assembleia Muni-
cipal considera prudente e 
necessário: apoiar de princi-
pio a posição reivindicativa do 
Executivo, independente-
mente de posições iniciais fa-
voráveis ou contrárias á cha-
mada “municipalização do 
ensino”; envolver toda a co-
munidade na solução do pro-
blema; manter um diálogo 
produtivo com todos os inte-
ressados, e nomeadamente 
com o Governo, na defesa dos 
interesses dos principais pro-
tagonistas do processo educa-

cristianoribeiro@gmail.com

tivo, que são os alunos, pais e 
professores; evitar soluções 
de continuidade na responsa-
bilidade de cada parceiro
Assim: 
A bancada da CDU propõe a 
retirada no ponto 7 da Ordem 
de Trabalhos da votação pro-
posta pelo Executivo e propõe 
a constituição de Uma Comis-
são representativa dos eleitos 
da AM que estude e proponha 
a intervenção nos planos poli-
tico e jurídico de alternativas 
satisfatórias.”  
Esta proposta, moderada e 
factual, mereceu em linhas ge-
rais a concordância do PS mas 
obteve a oposição radical da 
direita política, nomeada-
mente do Presidente Celso 
Ferreira. Em tom crispado, até 
algo insolente, Celso Ferreira 
afirmou-se disposto “ao com-
bate” pelo cumprimento dos 
compromissos, numa autênti-
ca cruzada, para a qual conta 
como aliados (disse, para que 
conste) com os directores dos 
Agrupamentos Escolares e os 
pais. E atrelou a essa posição, 
o moderado Rui Silva, do CDS, 
e m  i n o v a d o r a  p o s e 
oposicionista…
Percebe-se que mesmo que 
baseado em justas críticas, em 
promessas há 8 anos não con-
cretizadas (em vários gover-
nos, de vários Ministros), Celso 
tem uma agenda pessoal que 
tem por alvo este Governo, fin-
gindo ignorar as responsabili-
dades dos anteriores gover-
nantes. Ao anterior Governo, 
Celso escrevia cartas, mais ou 
menos privadas, a este Gover-
no quer impor unilateralmen-
te e publicamente rescisões. 
A CDU, que se absteve na vota-
ção da proposta de rescisão, 
lamenta profundamente este 
salto no escuro, este tom beli-
cista, com possíveis e graves 
consequências para alunos, 
professores e trabalhadores 
não docentes. São os seus in-
teresses os únicos aspectos a 
considerar. 
Às 2h30 do dia seguinte, no fi-
nal da sessão da AM, constatei 
que provavelmente há em Pa-
redes um radicalismo á 
solta…

cozinheiro (a)
Com  experiência.

urgênte
Zona Paredes

contacto: 919 012 556

A transferência de competências 
para os municípios em matéria 
de educação constitui por nor-

ma uma boa prática e um bom exemplo 
de articulação e cooperação entre o Go-
verno (administração central) e as au-
tarquias locais (municípios). O princípio 
da descentralização administrativa da 
administração central para a adminis-
tração autárquica fundamental para o 
aprofundamento do poder democrático 
e da criação de uma sociedade justa e 
igualitária. Os sucessivos Governos do 
Partido Socialista, desde muito cedo, de-
fenderam como sua prioridade, a educa-
ção e o acesso ao ensino, mas conscien-
tes de que era fundamental, ter como 
parceiros os autarcas na prossecução do 
interesse público Os municípios passa-

Em véspera de eleições vale  tudo
ram a deter, expressamente, competên-
cias na área da educação – desde a publi-
cação da lei das atribuições das autar-
q u i a s  l o c a i s  e  c o m p e t ê n c i a  d o s 
respetivos órgãos aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 100/84, de 29 de Março.
O Decreto-Lei Nº 144/2008, de 28 de Ju-
lho, veio  desenvolver o quadro de trans-
ferência de competências para os muni-
cípios em matéria de Educação. Para o 
efeito, o Governo através do Ministério 
da Educação executou contratos de exe-
cução, ao abrigo do diploma supra refe-
rido, com os Municípios que pretende-
ram aderir a este processo de descentra-
l i z a ç ã o  d e  c o m p e t ê n c i a s  e  q u e 
reconheceram que possuíam melhores 
competências e os meios indispensáveis 
para prosseguirem, na área do seu terri-
tório, uma   moderna, eficaz e eficiente 
gestão dos equipamentos educativos 
mas também para desenvolvimento das 
condições de acesso ao ensino e à educa-
ção    no combate à desigualdade social, 
às discriminações e à exclusão social.
Os contratos de execução celebrados en-
tre o Ministério da Educação e os Muni-

Por
paulo
silVa
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

No decorrer da última sema-
na tivemos festa em Pare-
des. Mais uma vez este 

Executivo Municipal brindou-nos 
como uma comemoração de um 
aniversário, os dez anos da Carta 
Educativa.
Será que já está pronta?.... Acho 
que não, mas há quem faça a festa e 
beba champanhe. O importante é 
pois fazer festa… lá diz o ditado po-
pular, com papas e bolos se enga-
nam os tolos…
Realmente foi há dez anos que a 

Carta Educativa foi aprovada com 
unanimidade pelo Executivo Mu-
nicipal composto por eleitos do 
PSD, CDS e PS. Claro está, fui um 
dos que votei favoravelmente. 
Na ocasião, todos nós votamos fa-
voravelmente a implementação da 
Carta Educativa em Paredes, mas 
não votamos as localizações das 
escolas (porque só escolhemos as 
freguesias que iriam acolher os 
Centros Escolares), não votamos 
escolas sem acessos, não votamos 
escolas sem aquecimento, não vo-
tamos escolas bonitas mas com 
poucas condições….não,  não 
votamos.
Votamos uma Carta Educativa on-
de a maior preocupação eram os 
nossos filhos e não uma arquitetu-
ra bonita , neste ou naquele terre-

Por
joaquim
NEvES
Engenheiro

Carta educativa …. Temos que festejar?

joaquimneves.progresso@gmail.com

PUB
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Em véspera de eleições vale  tudo
cípios, entre os quais o de Paredes con-
tem cláusulas obrigatórias relativas à 
transferência dos recursos humanos, 
patrimoniais e financeiros associados 
ao desempenho das competências pre-
vistas, aos direitos e obrigações das par-
tes contratantes e à definição dos instru-
mentos financeiros utilizáveis.
A Câmara Municipal de Paredes, foi uma 
das primeiras a assinar estes contratos 
de execução, e na altura até lamentou o 
facto de o governo não querer ser mais 
ousado, pois Celso Ferreira num célebre 
debate do programa Prós e contras da 
RTP, até solicitou à Sr.ª ministra da altura 
a transferência da gestão dos professo-
res e da gestão pedagógica.
Durante a governação do PS os contratos 
foram sendo cumpridos, com a entrada 
do governo PSD/CDS, estes contratos 
tornaram-se uma dor de cabeça para as 
Câmaras municipais, pois a parte finan-
ceira que o governo estava obrigado a 
transferir infelizmente nunca era trans-
ferida num prazo razoável, mas a verda-
d e  é  q u e  o  P S D  P a r e d e s ,  l á  f o i 
aguentando.

Agora com a entrada em funções do no-
vo governo decidiu renunciar ao contra-
to, alegando para tal o incumprimento 
do anterior governo, sem dar tempo ao 
atual de resolver o problema criado pela 
coligação que nos desgovernou nos últi-
mos anos.
Mas esta denuncia do contrato tem ape-
nas um objetivo é o de em vésperas de 
eleições anunciar a redução de funcio-
nários e a diminuição de despesas. Este 
sim é o verdadeiro objetivo.
Ao renunciar o contrato, Celso Ferreira, 
empurra para o ministério da educação 
a responsabilidade sobre os funcioná-
rios dos Jardins-de-infância, escolas do 
1.º Ciclo e das E.B.2.3, fazendo assim 
crer que conseguiu diminuir drastica-
mente o número de funcionários do 
município, e a despesa que os mesmos 
envolviam, não se preocupando em ou-
vir os mesmos, em perceber o que pen-
savam desta mudança, sem ouvir as 
Associações de Pais e as Direções 
Escolares.
Em véspera de eleições vale tudo, para 
iludir os Paredenses.

Este mundo é uma bola; 
quem anda nela é que  
se amola

Portugal e Espanha 
estão na expectativa 
de conhecerem o 

veredicto de Bruxelas so-
bre os Procedimentos por 
Défice Excessivo (PDE). Os 
dois países Ibéricos deviam 
ter corrigido o défice orça-
mental no final do ano pas-
sado,  para o colocar de 
acordo com as regras do 
Pacto de Estabilidade e 
Crescimento.
Este cenário começa a ga-
nhar contornos preocupan-
tes e, se no dia em que es-
crevo este artigo (terça-fei-
ra), a decisão ainda não foi 
tomada embora a União 
Europeia (UE) tenha afir-
mado que estará para bre-
ve, possivelmente para esta 
semana, a hipótese de Ou-
tubro começa também a ser 
colocada em Bruxelas, por-
que as novas eleições Espa-
nholas mantiveram, para 
já, uma indefinição política, 
que não vai facilitar a for-
mação de um novo gover-
no. Aliás, esta incerteza foi 
provavelmente  um dos 
principais motivos que le-
vou a Comissão, em Maio, a 
a d i a r  a  q u e s t ã o  d a s 
sanções.
As decisões de Bruxelas, 
em Portugal e também em 
Espanha, são aguardadas 
com particular expectativa, 
pois noticias recentes de-
ram conta da possibilidade 
de a Comissão propor san-
ções “originais”, no quadro 
da vertente corretiva do 
Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, considerando 
que o esforço foi insuficien-
te nos dois países, e as me-
didas tomadas na correção 

dos respetivos défices não 
foram aplicadas nos mol-
des que eram pretendidos.
Assim, se pretender “ino-
var” e quebrar as regras da 
vertente corretiva do Pacto 
de Estabilidade e Cresci-
mento.  A UE tem várias 
possibilidades disponíveis, 
para a aplicação de san-
ções: ordenar a constitui-
ção de depósitos que po-
dem ir até 0,2% do PIB, o 
que representa uma multa 
de 360 milhões de euros, e 
se, não forem cumpridas as 
recomendações de corre-
ção da situação de défice 
excessivo, este depósito é 
convertido numa multa até 
0,5% do PIB, ou ver os fun-
dos Europeus congelados 
temporariamente, o que 
para Portugal pode signifi-
car um corte de 50% dos 
fundos estruturais já em 
2017.
No entanto, e para nosso 
“sossego”, o primeiro-mi-
nistro, António Costa já ga-
rantiu que se baterá contra 
qualquer tentativa de a Co-
missão Europeia impor 
sanções a Portugal, afir-
mando que as considera 
“injustas”, ressalvando que 
o que está em análise é o 
período entre 2013 e 2015, 
ainda não havia “geringon-
ça”. Já o Presidente Marcelo 
pede às autoridades euro-
peias para que aliem “inte-

ligência, competência, ri-
gor à  compreensão dos 
factos” e se baseiem “na 
correta avaliação das diver-
sas economias”. Podemos, 
ou melhor, escusamos de 
estar descansados…
Por esta altura, a única ale-
gria que vamos conseguin-
do é com a nossa Seleção 
Nacional de Futebol, que 
por terras gaulesas de em-
pate em empate, e com re-
curso a prolongamento ou 
penaltis, lá vai caminhado 
rumo à final. Mesmo com 
algumas figuras a exibi-
rem-se abaixo das suas 
possibilidades, mas emer-
gindo outros com proble-
mas de idades, lá vão fazen-
do das fraquezas forças, e 
esta “geringonça” lá vai 
avançando, com alguma 
tremideira é certo, mas os 
resultados tem sido a con-
tento e a possibilidade de 
colocar a mão no “caneco”, 
está mesmo ao virar da 
esquina.
Esperemos então que a Eu-
ropa se reveja neste per-
curso, e até mesmo no pro-
longamento ou através de 
grandes penalidades, nos 
deixe ultrapassar mais este 
obstáculo, permitindo que 
caminhemos de vitória em 
vitória, até à vitória final, 
porque com “novo resgate” 
nem a “geringonça” iria 
resistir.

Por
rui
silVa
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Carta educativa …. Temos que festejar?
no ou mesmo quanto iriam custar 
as escolas. Não. 
Votamos uma carta educativa pa-
ra que as novas escolas fossem a 
garantia de um ensino de qualida-
de leccionado nas melhores con-
dições e que ao mesmo tempo fos-
se a base para uma nova centrali-
dade urbana das freguesias em 
causa. 
Mas isso claramente não foi feito.
E o que é que temos? Temos esco-
las no meio de campos agrícolas 
sem acessos. Temos escolas sem 
aquecimento, sem ar condiciona-
do, sem expropriação…. Apetece 
dizer que temos escolas para todos 
os (des)gostos.
É claro que é sempre mais fácil di-
zer o que está mal feito, o que po-
deríamos ter feito e não fizemos, 

mas essencialmente o que se per-
deu, na minha opinião, com isto 
tudo foi uma oportunidade enor-
me, diria única, para se fazer real-
mente história.
Paredes não fez as coisas como de-
víamos ter feito. Apostamos forte, 
é verdade, mas desgraçadamente 
não fomos bem conduzidos.
 Hoje temos enormes encargos fi-
nanceiros e que vamos continuar a 
ter e que se devem a uma pequena 
parte pela aposta na execução da 
Carta Educativa.
Vamos ter, certamente longos anos 
para pagar estes e outros investi-
mentos que não foram devidamen-
te realizados…. Mas uma coisa é 
certa, teremos sempre festa. 
Os bolos, por este andar, ficam no 
prato.
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Correu muito bem” o con-
certo, “Notas em Nós”, de 
encerramento do ano 

letivo do Conservatório de Mu-
sica de Paredes, realizado no 
dia 25 de junho, no pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo. 
Os 235 alunos da escola passa-
ram pelo palco para interpretar 
obras adaptadas de vários 
compositores desde Carlos 
Paião, com o irónico Playback, 
passando pelo inspirador John 
Lennon com Imagine até aos 
avassaladores Queen que imor-
t a l i z a r a m  a  B o h e m i a n 
Rhapsody. 

 “Houve empenho de toda a 
gente para este concerto que 
impõe uma logística muito 
grande. Pais, alunos, professo-
res e funcionários, todos juntos, 
foram incansáveis para que o 
resultado fosse este a que assis-
timos”, exultou, Daniel Lemos, 
diretor pedagógico interino do 
Conservatório de Paredes. A ti-
tular do cargo, Ana Cavaleiro, 
está de baixa médica.

As obras interpretadas no 

concerto foram ao longo do ano 
letivo trabalhadas nas várias 
classes. “O trabalho refletido no 
concerto foi mais das classes de 
conjunto mas nunca seria con-
seguido se não contasse com o 
contributo decisivo dos profes-
sores de instrumento. São eles 
que ensinam a abordagem ao 
instrumento”. 

Para que nada falhasse o 
concerto começou a ser traba-
lhado “logo em setembro”, des-
de a temática até aos arranjos. O 
diretor pedagógico destaca o 
trabalho desenvolvido pelo co-
lega André Rodrigues respon-
sável pelos arranjos. “Não tí-
nhamos orquestração tivemos 
que adaptar determinadas pe-
ças e aí o André Rodrigues fez os 
arranjos de forma notável”, 
salienta. 

Os ensaios gerais realiza-
ram-se na véspera, na sexta e no 
sábado de manhã, já no pavi-
lhão. “Este ano conseguimos 
colocar todos os alunos no pal-
c o ”,  e n f a t i z a  o  d i r e t o r 
pedagógico. 

Os alunos do pré e 1º ciclo 
abriram o concerto. Depois os 
alunos que frequentam desde 

o 3º até ao 8º grau deram cor-
po às orquestras de guitarras, 
de cordas e de flautas, que fo-
ram atuando uma a uma. O es-
petáculo fechou com a orques-
tra do 3º ciclo aos quais se 
juntou o coro e orquestra de 
sopros.  O encore final acolheu, 
além dos alunos, também os 
professores que os acompa-
nharam ao longo do ano.

O Conservatório de Musica 
de Paredes começou a germi-
nar em 1993 com a fundação da 
então Academia de Música de 
Paredes por iniciativa da Asso-
ciação José Guilherme Pacheco. 
A evolução deu-lhe reconheci-
mento por parte do Ministério 
da Educação conferindo-lhe 
estatuto de Escola de Música 
Oficial ,  com contrato de 
associação. 

O leccionamento de música 
é feito em três vertentes: Ensino 
Articulado, Ensino Supletivo e 
Curso Livre (ler texto explicati-
vo aparte). 

Atualmente o Conservató-
rio, com os seus 235 alunos e 26 
professores, está no limite das 
suas capacidades. Por um lado 
pela questão do financiamento, 

“porque não nos deixam abrir 
mais turmas de articulado”, e 
por outro lado porque o espaço 
físico das instalações não dá pa-
ra mais. 

a aprenDizagem 
De música nÃo 
é um ensino Barato

Os instrumentos são dos 
alunos. Não há qualquer subsí-
dio escolar para os adquirir. A 
aquisição é feita pelos pais e 
encarregados de educação. 
“São caros”. Uma guitarra, me-
diana “para começar, anda na 
casa dos 200 euros. Um clari-
nete já é bastante mais caro”, 
palavra de professor. “Nós na 
escola encaminhamos os alu-
nos, explicamos o que é preciso 
fazer mas sem prática nada fei-
to. Grande parte do trabalho é 
realizado em casa porque a 
música é sobretudo uma disci-
plina prática. Para trabalhar 
em casa o aluno tem que ter o 
instrumento”.

Daniel Lemos, natural do 
Marco de Canaveses, é um anti-
go aluno do Conservatório de 
Paredes. Outros há, músicos e 
professores que tiveram a sua 

formação nesta escola, que  tra-
balham por esse mundo fora, 
em particular nos Estados 
Unidos.

“Sabemos que os nossos alu-
nos, nem todos, serão músicos 
profissionais. Mas pelo menos, 
sabemos que eles saem daqui 
críticos, com competências pa-
ra analisar, escolher, música”. As 
competências advêm da forma-
ção musical tendo por base o 
estudo da música erudita. 
“Quer nas classes de conjunto, 
quer no instrumento, quer de-
pois nas disciplinas do comple-
mentar com a história da músi-
ca e das artes, análises e técni-
c a s  d e  c o m p o s i ç ã o ,  s ã o 
disciplinas que dão conheci-
m e n t o  a p r o f u n d a d o  d a 
música”. 

A oferta educativa do Con-
servatório de Paredes contem-
pla o ensino em todos os instru-
mentos musicais. A procura, 
porém, não é tão transversal 
quanto seria desejável. A título 
de exemplo, não há aulas de cra-
vo, harpa e contrabaixo porque 
não há procura de alunos para 
esses instrumentos.

 “No ensino articulado, um 

aluno quer ir para guitarra mas 
pode não ter aptidão natural 
para esse instrumento, mas sim 
para piano, por exemplo”. Nes-
tes casos, compete ao corpo do-
cente, encaminhar o aluno de 
acordo com a sua aptidão. 

Os alunos procuram mais 
piano e guitarra. Mas por para-
doxal que possa parecer, neste 
momento o Conservatório tem 
uma classe de sopros maior que 
a de cordas. “Sendo nós uma es-
cola de ensino artístico não po-
demos limitar a procura ao inte-
resse dos alunos, até porque há 
alunos que não conhecem os 
outros instrumentos. Há mui-
tos, que nem sabem o que é um 
trombone. Não conhecem. 
Por isso é que fazemos de-
monstrações de instrumen-
tos nas escolas”, explica.

Na forja pode estar a 
criação de uma Orquestra 
do Conservatório com 
ex-alunos. “Há algum 
feedback positivo nesse 
sentido. São coisas que 
levam tempo. Faz 
sentido e é desejá-
vel”, sustenta o 
responsável.

António Orlando | texto

Concerto. Familiares e amigos dos jovens músicos lotaram as bancadas que a organização disponibilizou para o concerto realizado  
em Lordelo. No final aplaudiu-se de pé. E eles, os alunos, foram felizes para as merecidas férias.  

Alunos do Conservatório de Paredes  
tocaram últimas notas do Ano Letivo
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Tipos de ensino
O Ensino Articulado é 
gratuito. Tal como o no-
me indica, articula o en-
sino da música com o 
ensino geral lecionado 
nas escolas. Os alunos 
têm as aulas ditas “nor-
mais” na escola, no caso 
na EB2,3 e Secundária 
de Paredes e o ensino da 
música no Conservató-
rio de Paredes. As aulas, 
como de Educação Musi-
cal, deixam de ser lecio-
nadas na EB2,3, no de-
nominado, “ensino nor-
mal” e são substituídas 
por outras no Conserva-
tório em turmas dedica-
das. Uma das premissas 
à frequência deste tipo 
de ensino é que os alu-
nos têm que estar no 
mesmo nível de ensino 
na partilha Escola/Con-
servatório. Ou seja, “um 
aluno do 5º ano tem que 
estar no 1º grau do Con-
servatório para que no 
final do ensino Secundá-
rio, o mesmo aluno, te-
nha terminado o 8º grau 
no Conservatório e, se 
assim o entender, sub-
meter-se às provas espe-
cíficas de acesso ao ensi-
no superior”, explica Da-
niel Lemos. 
No regime Supletivo con-
tinua a ser ensino oficial 
só que não existe a arti-
culação com a escola dita 
normal. “O aluno que não 
queira estar no ensino 
articulado, quer conti-
nuar a ter o currículo 
normal na escola e de-
pois completa com o en-
sino da música no Con-

servatório” acrescenta o 
Diretor Pedagógico.  
Já o regime Livre é aberto 
a todos que queiram 
aprender a tocar um ins-
trumento. O aluno pode 
também ter aulas de for-
mação musical, mas dei-
xa de ter a obrigatorieda-
de de cumprir um pro-
grama. A particularidade 
é que nos regimes Suple-
tivo e Livre, estes são pa-
gos pelo aluno. 
O Conservatório de Pare-
des tem igualmente o re-
gime de iniciação que é já 
uma preparação de alu-
nos para incorporarem o 
ensino articulado. “Sou 
da opinião que este tipo 
de ensino deveria come-
çar logo no primeiro ano 
do básico mas essa é uma 
decisão que compete ao 
Ministério da Educação. 
Muitas das vezes os pais 
colocam os alunos em 
escolas de música mas, e 
digo isto sem desmere-
cer o trabalho dessas ins-
tituições, as crianças vão 
aprender algo que não é 
direcionado para o nosso 
tipo de ensino. Nessas 
escolas, eles vão apenas 
aprender umas músicas 
pop, rock. Nós aqui faze-
mos o ensino de música 
erudita desde questões 
técnicas, musicais de 
acordo com as regras es-
tabelecidas de cada pe-
ríodo da música. Por isso 
é que dizemos que so-
mos uma escola de músi-
ca diferente”, argumenta 
o Diretor Pedagógico do 
Conservatório.

Daniel Lemos,  
Diretor Pedagógico 
Interino
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A tradição continua nas 
festas em honra de Nossa se-
nhora dos Remédios e Santa 
Isabel . Teve lugar durante o 
último fim de semana a festa 

anual em honra da padroeira 
d o  l u g a r  d a  s a r n a d a  e 
Brandeão.

 Com inicio na sexta feira 
dia 1 e fim no domingo dia 3, 
decorreu mais uma vez a ro-
maria destes lugares, trazen-
do a terreiro a vontade deste 
povo de não deixar morrer 
as tradições, cumprindo-se 
todas as de índole religioso, 

sem deixar de lado, claro, as 
atratividades lúdicas bem 
como o convívio entre gera-
ç õ e s  e  r e e n c o n t r o  d e 
familiares.

Este ano a romaria con-
tou com temperaturas ele-
vadas, as quais obrigaram a 
um esforço suplementar de 
todos aqueles que partici-
param, principalmente no 

domingo à tarde. Parabéns 
à comissão de festas e à po-
pulação de uma maneira 
geral, pelo esforço e empe-
nho que dedicaram e atra-
vés do qual foi possível rea-
lizar mais uma vez as festas 
e mais uma vez contrariar 
aqueles “velhos do restelo” 
que todos os anos dizem “- 
Isto vai acabar…” 

Victor 
pereira

Aguiar de Sousa

Sarnada

Está patente uma exposi-
ção na Junta de Freguesia de 
Baltar  que reproduz fiel-
mente escola do “Estado No-
vo”, isto é a escola que predo-
minou entre os anos 30 e 
meados dos anos setenta do 
século passado segundo a 
orientação do regime lidera-
do por António Oliveira Sala-
zar. O horário escolar era das 
9h00 às 17h00 e o único re-
creio era à hora do almoço. 
As carteiras eram de madeira 
com os bancos pegados, para 
não permitir qualquer tipo 
de interacção entre os alunos 
que se sentavam em cadeiras 
diferentes. Esta fixação das 
cadeiras e das carteiras era 
um dos símbolos mais vinca-

dos deste sistema de ensino, 
em que os alunos não deve-
riam ter qualquer opinião 
crítica, limitando-se a assi-
milar os conteúdos transmi-
tidos pelo professor. Os alu-
nos usavam sacos de serapi-
lheira para transportar o 
material escolar e alguma 
merenda se tivessem posses. 
Na cantina da escola ao almo-
ço só davam a sopa e o pão.

A primeira coisa que fa-
ziam quando entravam na 
sala de aula era cantar o hino 
nacional. Todas as salas de 
aula tinham obrigatoriamen-
te na parede três símbolos 
alinhados: uma fotografia de 
Salazar, outra do Presidente 
Carmona (símbolos de afir-
mação autoritária e naciona-
lista) e um crucifixo (o ensi-
no era revestido de uma 
orientação cristã, ao abrigo 
de uma Concordata entre o 
Estado e a Igreja). Os alunos 

tinham que usar uma bata 
com um n.º de identificação. 
Na escola incutia-se a ordem, 
o respeito e a disciplina.

Os professores aplicavam 
com muita frequência casti-
gos corporais severos. Mui-
tas raparigas não iam à esco-
la, porque os pais achavam 
que não era preciso elas sa-
berem ler e escrever. Elas só 
precisavam aprender a cui-
dar da casa, para se tornarem 
boas esposas e saber cuidar e 
educar os filhos. Na provín-
cia a maioria das raparigas 
não iam à escola porque ti-
nham de trabalhar no campo 
e cuidar dos irmãos mais no-
vos. O horário da escola na 
província era de manhã para 
as raparigas e a tarde era pa-
ra os rapazes. As disciplinas 
dadas eram a Matemática, 
Historia, Língua Portuguesa; 
Geografia, Ciências e Religião 
e Moral. Os manuais escola-

res da escola primária manti-
veram-se iguais durante dé-
cadas. Na escola chegavam a 
cantar a tabuada e tinham 
que saber, entre outras coi-
sas, o nome de todos os rios, 
serras e estações e linhas de 
caminhos-de-ferro portu-
gueses. Também rezavam 
todos os dias ao meio-dia. 
Quando se queria ir à casa-de
-banho, pedia-se para “ir lá 
fora”. Só os filhos das famílias 
com posses tinham oportu-
nidade de estudar e muitos 
dos nossos idosos só em 
adultos concluíram a quarta 
classe. Esta exposição mere-
ce ser visitada por todas as 
gerações, pois retrata uma 
escola que já não existe, mas 
que merece ser revisitada  
pelos suas características  
que são uma boa base para a 
reflexão entre o que é a esco-
la no presente e o que foi a 
escola no passado.

faustino 
 sousa

Baltar

Inauguração da Exposição Itinerante 
“A Escola do Estado Novo”

Baltar é Vila há 13 anos
No passado dia 1 de Julho, a Assembleia de Freguesia de  Baltar 
comemorou o 13º aniversário da elevação à categoria de Vila. 
A Assembleia decorreu na Escola Básica Feira 1, antiga Casa do 
Foral, onde funcionou a sede do Concelho de Baltar que durou 
entre 1834 e 1837.  A cerimónia contou com várias personali-
dades onde se destacaram Hermínia Moreira, Vereadora da 
Educação, em representação do presidente da Câmara de Pa-
redes, sendo também de destacar a presença do vereador so-
cialista Alexandre Almeida.

Aproximar as diferenças
No âmbito das disciplinas de Filosofia para crianças e Educa-
ção para a Cidadania sobre o tema da igualdade e da aceitação 
da diferença, os alunos do 4.º ano do Colégio Casa-Mãe foram 
ao EMAÚS de Baltar apresentar a peça de teatro “As cores da 
união”. Após a apresentação da peça de teatro os alunos ofere-
ceram vários bens que foram adquiridos com os donativos 
angariados.

clube de andebol de Baltar  
vence em Estarreja
A equipa feminina de “Minis” do Clube de Andebol  de Baltar, 
foi a Estarreja obter o 1º lugar na “ Garci Cup “ . Este é mais um 
resultado que é revelador do trabalho desenvolvido por um 
clube que nasceu no seio dos Agrupamento de Escolas de Bal-
tar, mais concretamente  na Escola Daniel Faria. A dinâmica 
que envolve a comunidade escolar, aproxima os pais e envolve 
toda a comunidade na construção de uma ideia de educação 
integral de uma escola que não serve apenas para preparar os 
alunos para exames mas que também procura desenvolver a 
criança noutras vertentes que são igualmente importantes. 
Parabéns as Minis do Clube Andebol de Baltar pelo 1°lugar na 
Garci Cup em Estarreja.

Assembleia de Freguesia deu  
voto de Louvor ao  Empresário Zeferino Leal

A Assembleia de Fregue-
sia aproveitou o aniversário 
da elevação de Baltar à cate-
goria de Vila para homena-
gear o empresário Zeferino 
Leal, que vive em Baltar e que 

tem prestado uma grande 
ajuda, de forma frequente, às 
diversas instituições de Bal-
tar.  O voto de louvor foi apro-
vado por unanimidade no dia 
29 de Abril e a Assembleia  

pretendeu ser a porta-voz 
das diversas instituições que 
são permanentemente aju-
dadas e assim reconhecer 
publicamente um baltarense 
que se tem destacado no 

mundo empresarial, mas que 
tem usado o seu sucesso para 
também ajudar quem realiza 
um trabalho social ao nível 
d a  s a ú d e ,  c u l t u r a l  o u 
desportivo. 
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Foram quatro dias de 
intensiva animação trans-
formando Rebordosa num 
território atrativo, tanto 
para os residentes como 
para os visitantes.Muita 
música, cor e animação. As 
festas iniciaram-se com a 
Procissão de Velas. Porém 
o momento alto foi a Pro-
cissão em honra do pa-
droeiro S. Miguel Arcanjo, 
cujo andor foi transporta-
do, em braços, por volun-
tários do corpo de Bom-
beiros de Rebordosa.  As 
Bandas de Música de Vilela 
e da Branca (Albergaria a 
Velha) deram as notas mu-
sicais à festividade encer-
rando o cortejo religioso. 
Igualmente significativo 
foi a abertura do Bazar do 
Móvel, em dia de aniversá-

rio da cidade, cuja receita 
da venda de mobiliário re-

verte na íntegra para os 
Bombeiros locais.

freguesias

Bitarães

antónio 
oliVeira

obras na av. de s. tomé
Colocaram-se uns tubos para as águas  plu-
viais, na  Av. de S.  Tomé, obra necessária 
porque há muito vínhamos a noticiar os 
prejuízos causados aos habitantes daquele 
local, entre o início da Rua de Vera e o Largo 
dos Chãos, mas obras não estão concluídas 
e os trabalhadores já foram para outro local! 
Será que este serviço é para ficar assim?

festa da profissão 
de fé e s. tomé
Nos  passados dias 2 e 3 de julho, realiza-
ram-se os festejos de S.Tomé,  Padroeiro 
desta freguesia e a celebração da Profissão 
de Fé.
No dia 2, houve um pequeno arraial após a 
Missa vespertina que se celebrou às 21 ho-
ras seguida da exibição do  Rancho folclóri-
co infantil da Casa do Povo desta freguesia.
No dia 3, Missa Solene às 11horas e procis-
são às 18. Terminou este dia festivo com 
uma sessão de fogo de artifício.

Contentores a dificultar  
a visibilidade
Há anos foram colocados contentores do li-
xo no início da estrada Bitarães / Gondalães 
Junto à Igreja Paroquial. Acontece que esses 
contentores tapam a visibilidade ao trânsi-
to que vem do lado dos Chãos e vai para a 
Igreja e para Gondalães.  Quando colocaram 
os contentores porque não fizeram  esse 
reparo?!

prof. Dª alzira Braga oliveira
Faleceu dia 3 de Julho 2016, subitamente, a 
Professora Dª. Alzira Braga Oliveira.
Exerceu vários anos em Bitarães. Vivia 
atualmente em Gondomar.

Mouriz

“Histórias de De(s)encantar”

luÍs
silVa

Decorreu no passado 
dia 25 de junho, no Cine 
Teatro do Centro Social de 
Cete, a atuação do Grupo 
de Teatro  Girassol/Juve-

nil da AD Mouriz. O Grupo 
levou à cena, a peça “His-
tórias de De(s)encantara”, 
da autoria e encenação de 
Júlio Oliveira.  Com o audi-

tório bem preenchido as-
sistiu-se a uma brilhante 
atuação deste espetáculo 
inserido no PT – PAREDES 
COM TEATRO

rebordosa

Festas da Cidade de Rebordosa

paulo 
pinheiro

Empossados dirigentes da  
Comissão de Festas de 2016  e da Promov

Alfredo Barros é quem, den-
tro de um ano, vai responder 
pelas Festas de Rebordosa. O 
empresário socio da Cácio Mo-
biliário tomou posse no passa-
do dia 2 de julho. Vitor Silveira, 

dono da empresa Máquinas S. 
Marcos é o vice-presidente da 
nova Comissão de Festas que 
herda uma fasquia elevada dos 
festejos em honra de S. Miguel.  
Entretanto, Mário Pacheco foi 

empossado como presidente da 
Promov.  O Dono da Escola de 
condução Via Pública, foi vice
-presidente da Comissão de 
Festas em 2014 e Presidente 
em 2015. O vereador do Des-

porto Cândido Barbosa foi em-
possado como vice-Presidente 
enquanto que Mário Leite pas-
sou a presidir à Assembleia-Ge-
ral da Promov. Alberto Rocha 
lidera o Conselho Fiscal.

Celso Ferreira visitou os escuteiros de Rebordosa
No passado dia 26 de Maio, o 

presidente da Câmara de Paredes, 
Celso Ferreira visitou, as obras das 
futuras instalações da sede do Agru-

pamento de Escuteiros 1030 em 
Rebordosa. A Câmara Municipal de 

Paredes contribuiu com mais 
17.500 euros para a empreitada.
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Manuel Cardoso é, de há 
seis anos para cá, o rosto 

principal da Comissão 
Administrativa que gere 
o União Sport Clube de 
Paredes (USCP). Foi um 

dos unionistas que se 
opôs ao fim administra-
tivo do clube defendido 
por alguns associados. 

Estes últimos viam nesse 
expediente administrati-
vo uma fuga necessária 
às contribuições por in-

capacidade financeira de 
liquidar as dívidas que 
ultrapassavam o meio 
milhão de euros. A solu-

ção diziam, era o Paredes 
começar do zero, com 
um outro símbolo. Na 
sexta-feira, dia 1 de ju-

António Orlando | texto

“Em três anos acho que temos condições para colocar o União de Paredes nos Nacionais”
entreVista a manuel carDoso, presiDente Da comissÃo aDministratiVa Do uscp

Progresso de Paredes 
(PP) - Como é que correu a 
Assembleia Geral do união 
de Paredes?

Manuel Cardoso (MC) - 
A Assembleia decorreu com 
um número muito restrito 
de associados. Apareceram 
cerca de 30 pessoas. Fez-se o 
balanço dos seis anos que le-
vo de presidente. Quando 
cheguei aqui, as dívidas 
eram de 650 mil euros (des-
tes 120 mil a jogadores e 500 
ao Fisco e à Segurança So-
cial), conseguimos abater os 
500 mil para os 65 mil. Com 
um processo que se arrasta-
va há 15 anos, o USC Paredes 
tem a sua situação contribu-
tiva regularizada com os 65 
mil euros que a Câmara nos 
irá ceder por um contrato de 
desenvolvimento desporti-
vo. O Paredes deve olhar pa-
ra o futuro de uma forma 
mais risonha. Importa tam-
bém dizer a alguns que por 
cá passaram e que em tem-
pos queriam acabar com o 
símbolo do USCP com o in-
tuito de saldar as dívidas: a 
verdade é que seis anos de-
pois provamos que não foi 
preciso acabar com o clube 
que nasceu em 1924. 

PP – …e nem assim há in-
teressados em liderar o 
clube?

MC – Não apareceu nin-
guém. Ouvi nos bastidores 
que alguém ia apresentar uma 
lista. Fiquei contente, mas não 
apareceu ninguém. Eu já es-
tou cansado. São seis anos. 
Cumpri com aquilo que 
prometi. 

PP -Porque não apresen-
tou lista para continuar a 
p re s i d i r  a o  u n i ã o  d e 
Paredes?

MC – Eu assumi para que o 
clube não fechasse. Tínhamos 
14 impedimentos na FPF. Re-
solvi todos esses casos. Seis 
anos depois acho que é hora 
de mudança. Há gente em Pa-
redes que gosta, ou pelo me-
nos diz que gosta do União de 
Paredes. Se aparecer alguém, 
também quero deixar uma di-
ca: eu não quero abandonar o 
clube. Vou continuar a ajudar 
mas noutras funções.

pp -o que é preciso para 
que o Manuel Cardoso assu-
ma a recandidatura?

MC – Mais apoios. O clube 
precisa que os Unionistas se 
unam mais. Que apareçam. 
Que contribuam, porque o US-
CP não acabou. Mudou de ins-
talações, mas não acabou. 
Tem 92 anos e continuamos 
vivos.

PP -quantos associados 

tem atualmente o união de 
Paredes?

MC – Neste momento com 
as cotas em dia temos cerca de 
350. Nas Laranjeiras tínha-
mos 1700 associados.

PP -Essa mudança das 
laranjeiras para mouriz 
continua a ser mal gerida. 
há associados/adeptos que 
não voltaram a ver o clube a 
jogar… 

MC – Claro que sim. Tínha-
mos as escolas ali ao lado, o 
que prejudica as nossas esco-
las da formação. Tínhamos o 
comboio ali ao lado, o que faci-
litava o transporte das pes-
soas da zona sul do concelho. 
As pessoas da cidade iam a pé 
para o estádio. Obviamente 
que nas Laranjeiras não tínha-
mos as condições que iremos 
ter. Tínhamos apenas um rel-
vado e um sintético e a partir 
da próxima época já teremos 
dois sintéticos para trabalhar. 
Já temos um relvado e um pe-
lado. Vamos ter acessos à cida-

de desportiva que a Câmara se 
prontificou a fazer. E vamos 
ter os balneários da formação 
a título definitivo. Sabemos 
que aquilo que temos não foi 
aquilo que a câmara nos pro-
meteu. Era para ser mais rápi-
do. É verdade que a conjuntu-

ra politica se alterou. Mas eu 
ainda acredito nas pessoas de 
palavra. Acredito que a cidade 
desportiva vai ser concluída e 
quem vai beneficiar com isso 
são os jovens de Paredes. 

PP - qual é atualmente a 

realidade desportiva do 
união de paredes? futebol 
sénior e escalões de forma-
ção…futebol feminino… 

MC – …Futsal com três 
equipas. Temos ao todo dez 
equipas de formação de 
futebol. 

PUB

Manuel Cardoso, 
presidente  
da Comissão 
Administrativa  
do USC Paredes
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efetivamente que é o 3º... O 
USCP penso que é o clube 
emblemático do concelho. É 
o mais velho. Há uma reali-
dade inequívoca: é que so-
mos os mais pobres. É verda-
de. Muitas vezes fazemos 
bolos sem ovos. Temos uma 
coisa, formamos jovens joga-
dores. Num plantel de 23 jo-
gadores, 17 jogadores foram 
feitos no clube. 

PP -Como dar a volta a es-
ta realidade que admite? ou 
paredenses vão ter que se 
h a b i t u a r  a  e s t a  n ova 
realidade?

MC – Na minha perspeti-
va não há outro remédio. As 
Laranjeiras é passado. Com 
muitas memórias e recorda-
ções. Eu que o diga joguei lá 
dos juvenis aos séniores. 
Agora temos que olhar para 
o futuro e esse passa pela ci-
dade desportiva. 

PP - Chamar cidade des-
portiva ao local onde joga 
o  u n i ã o  d e  Pa re d e s  é  
um exercício um pouco ar-
rojado. Poderá ser no futu-
ro… desportivamente  
é possível fazer mais e  

melhor com as atuais 
condições?    

MC – Sem dúvida. Nós 
com o segundo sintético va-
mos melhorar substancial-
mente. Na época que chegou 
ao fim tivemos dias da sema-
na em que o relvado era divi-
dido em 3 ou 4 partes, para 
que as camadas jovens trei-
nassem. A partir de agora os 
nossos juniores e juvenis 
passam a treinar às 19h e po-
dem ir embora uma hora e 
meia depois. Até aqui o trei-
no terminava às 22.30h ou 
23 horas. Repare que esta-
mos a falar de estudantes 
que precisam de descansar e 
cuidar dos estudos.

pp - recentemente o ma-
nuel Cardoso, enquanto 
presidente do união de Pa-
redes, assinou um contrato 
programa com o município 
de Paredes, segundo o qual, 
a autarquia está disponível 
para investir até 65 mil eu-
ros. Esse dinheiro como é 
que vai entrar nos cofres do 
clube? Como subsidio, 
apoio à formação…? É para 
quê o dinheiro? Constou-se 
na cidade que o dinheiro é 

para liquidar dívidas. É 
assim? 

MC – É um programa de 
formação que a Câmara enten-
deu faze-lo para ressarcir o 
USCP dos prejuízos causados 
nos últimos oitos anos. Inicial-
mente foi-nos prometido que 
a cidade desportiva estaria 
pronta em três anos. E a verda-
de é que em oito anos não hou-
ve grandes as melhorias e hou-
ve grandes perdas ao nível da 
receita. E isto é, exatamente, 
para colmatar as perdas que 
tivemos. Porque esse progra-
ma de desenvolvimento des-
portivo com o USCP tem um 
fim que é de liquidar as dívidas 
mas também para colmatar a 
perda de receitas ao longo dos 
últimos anos. Uma palavra es-
pecial para o Vereador Manuel 
Fernando Rocha e para o se-
cretário Rui Moutinho.

PP - qual foi o vosso orça-
mento para a época que 
chega ao fim?

MC – 50 mil euros. Aliás 
nem chegou…45 mil euros.

PP - Não há direção, pelo 
menos para já, e a constitui-
ção do plantel para a próxi-

ma época já está definida?
MC – Neste momento está 

praticamente tudo parado. 
Por isso é que temos de arran-
car o quanto antes. Não há 
grandes nem pequenas garan-
tias para começámos. A verda-
de é que tem de ser feita algu-
ma coisa. Estou a falar com os 
diretores do futebol sénior e 
da Formação dizendo-lhes 
que é impensável o clube pa-
rar. Com mais ou menos terá 
que avançar. Tal e qual como 
foi este ano, tínhamos um or-
çamento menos de metade 
dos nossos vizinhos de Gandra 
e Rebordosa. Chegamos a an-
dar à frente deles e andamos 
ali no meio a discutir, mas ob-
viamente sabíamos que o nos-
so objetivo era ficar nos seis 
primeiros. Ficamos no 4º lu-
gar o que é excelente fruto da 
excelente equipa técnica lide-
rada pelo Eurico Couto. 

pp - o treinador é para 
continuar?

MC – Vai continuar no US-
CP. O Eurico Couto teve algu-
mas propostas para sair, mas 
não reuniam as condições que 
ele pretendia, que era para ou-
tro tipo de divisões e crescer. 
Tem condições para o fazer 
num futuro muito próximo. 
Ele entendeu ficar no clube da 
terra por menores valores que 
a q u e l e s  q u e  l h e  fo ra m 
oferecidos. 

pp - olhando para o futu-
ro…  Como é que se inverte 
isto tudo? Certamente que 
não tem uma varinha mági-
ca, mas qual é a sua ideia. 

MC – A ideia é alertar os só-
cios dizendo-lhes que o plan-
tel é composto por jogadores 
da terra. E esses atletas têm de 

arrastar os seus familiares e 
têm de se sentir acarinhados 
pelos paredenses. 

pp - o manuel cardoso vê 
caminho que possa ser tri-
lhado que conduza o clube a 
outros patamares, onde 
aliás já esteve, ou o futuro 
do Paredes é este?

MC – Poderá haver cami-
nho para o regresso aos nacio-
nais, mas com outras estraté-
gias. Agora com a situação fi-
nanceira resolvida, poderão 
existir outros caminhos…

pp - recolar o clube nos 
nacionais?

MC – Sim, o objetivo é esse.

PP - Na próxima época?
MC – Não, julgo que ainda 

não. Mas em três anos acho 
que temos condições para co-
locar o USCP nos nacionais.  

PP - quando é que o Ma-
nuel Cardoso assume que 
vai continuar?

MC – Assumir ou rejeitar…
penso que dentro de muito 
breve. Se não for esta semana 
no início da próxima semana 
irei tomar uma decisão.

pp - o que é que o faz cor-
rer pelo união de Paredes?

MC – Só conheci este clube. 
Aqui nasci, vivo e trabalho 
aqui. É uma paixão que nasceu 
e há-de morrer comigo. E sen-
tia-me triste ver este clube 
que ia fechar as portas por 
causa das dívidas e não houve 
ninguém que deitasse a mão 
ao USCP e quem ia pagar por 
isso eram os jovens e sem cul-
pa nenhuma. Fazemos das 
tripas coração mas a verdade 
é que lá vamos andando.

“Em três anos acho que temos condições para colocar o União de Paredes nos Nacionais”
lho, realizou-se uma As-
sembleia Geral do União 
de Paredes para por ter-
mo à Comissão Adminis-

trativa. Era ponto na or-
dem do dia a Apresenta-
ção de Listas Para os 
Corpos Gerentes, para a 

época 2016/2017, sua 
votação e eleição. Não 
apareceu nenhuma lista. 
A batata quente conti-

nua, assim, nas mãos de 
Manuel Cardoso. O Diri-
gente em entrevista ao 
Progresso de Paredes 

passa a pente fino a reali-
dade do Clube que osten-
ta o nome do concelho 
mas que dentro das qua-

tro linhas está a ser ul-
trapassado pelos “nova-
tos” Aliança de Gandra e 
Rebordosa AC..

PP - Esta realidade des-
portiva é para se manter?

MC – Penso que se deve 
manter. Digo eu. Mas quem 
vier vai ter que decidir.

pp - o união de paredes, 
no futebol sénior, terminou 
o campeonato de Elite em 
4º lugar atrás do Aliança de 
grandra e do rebordosa. 
Assim, olhando para a clas-
sificação, o união é atual-
mente o 3º clube de futebol 
do concelho de paredes...já 
tinha analisado a realidade 
através deste prisma? 

MC – Não… concretamen-
te...O União de Paredes não é 

Ex-atleta Diogo 
Costa foi  

chamado pelo 
presidente a  

“integrar”  
a mesa da 

Assembleia
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os nossos empresários

O negócio é a mais re-
cente aposta de Filipe 
Couto, 39 anos. O Nos-

so Empresário abriu as portas 
do Império das Carnes no pas-
sado dia 30 de junho. 

A aposta empresarial visa 
o negócio de proximidade que 
faz a diferença no comércio 
tradicional: “a primazia vai 
para o atendimento persona-
lizado e a na qualidade dos 
produtos”, garante Filipe 
Couto. 

O Império das Carnes re-
presenta um investimento de 
200 mil euros. Dá emprego a 
cinco funcionários. A ideia é 
crescer e expandir a marca, 
criando uma rede de lojas sob 
o Império de Filipe Couto. ¬

“Eu não trabalho a pensar 

na concorrência. A concorrên-
cia é salutar. Estamos aqui pa-
ra servir com qualidade e não 
para fazer o atendimento a 
correr”, esclarece. 

O empresário é jovem mas 
já tem uma longa escola no 
sector das carnes verdes. “Já 
fiz parte de grandes casas e 
grupos do setor das carnes 
num percurso com mais de 20 
anos que me deu muita expe-
riência”, confessa. Agora abra-
ça o projeto pessoal com uma 
marca própria, o Império das 
Carnes. “É um projeto especial 
que surge como que uma es-
pécie de agradecimento à ter-
ra onde cresci profissional-
mente” justifica. 

No Império da Carnes 95% 
do investimento foi realizado 

com a contratação de serviços 
a empresas do Vale do Sousa. 
O fornecimento de carnes, 
“onde a aposta reside na qua-
lidade e frescura chega maio-
ritariamente, mais de 70%, 
também é da região. É uma 
vantagem que assim seja. Co-
nheço todo o percurso da pro-
dução que abastece o talho. O 
local e as condições onde os 
animais crescem assim como 
as condições de abate. Há um 
controlo muito apertado”, 
garante. 

O consumo de carne bai-
xou com a crise que afeta o 
país é, aliás, um facto reconhe-
cido pelo setor das carnes ver-
des. “As pessoas não deixaram 
de comer mas compram me-
nos. Antigamente compravam 

grandes quantidades. Hoje as 
compras são mais para o con-
sumo imediato, para o dia. 
Não está muito bom mas tam-
bém não se pode dizer que es-
teja mau. Se não se pode ga-
nhar 20 ganha-se 10”, diz Fili-
p e  C o u t o  d e  f o r m a 
pragmática. 

O empresário faz questão 
de esclarecer que “vender ba-
rato não significa vender má 
qualidade. Significa o talho 
comprar bem e isso só é possí-
vel se a empresa tiver estrutu-
ra, pagando aos fornecedores 
em prazos reduzidos. É o nos-
so caso. Quando se é bom pa-
gador não faltam fornecedo-
res” conclui, confiante, o Im-
perador  das  Carnes  de 
Paredes. 

Aposta. O Largo da Feira passou a ser o Império das Carnes verdes e fumeiro em Paredes. O obje-
tivo é crescer como uma rede lojas com a marca “Império das Carnes”.

filipe couto 
o Imperador das Carnes
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cAbEçAlho

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

Lua Mística

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

Especialidades em produtos esotéricos

JUnto À EstAÇÃo
Tel.: 255 100 483  |  Telm.: 938 547 448

consULtAs DE tARÔt ciGAno

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

www.costaferrador.com
costaferrador@hotmail.com

Rua uniÃo SpoRt Club paRedeS, nR.3
Paredes

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

CHURRASqUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO
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cultura

PUB

AGENdA
cultural Do concelho 
De pareDes  /  jul

lorDelo 
Visita 
15 julho 
19.30h | Museu A LORD | Uma 
Noite no Museu

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

Até 22 julho
De segunda a sexta-feira em 
horário de expediente | Átrio 
da Cooperativa de Eletrificação 
A LORD | Exposição de Pintura 
de Miguel freitas

26 julho
15h | Dia Mundial dos Avós

escritor Do mês 
Biblioteca A LORD | Vitorino 
Nemésio 

o leituras sugere… 
O rapaz Milionário de David 
Walliams

ateliês nas férias De 
VerÃo
De 11 a 29 julho
13.30 horas – 17.30 horas | Ar-
tes Manuais Culinária

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

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

Feira do Livro
A Biblioteca da Fundação A 
LORD realizou a habitual Fei-
ra do Livro, de 23 de maio a 4 
de junho, no seu novo espaço 
- Museu A LORD.
Os livros, aliciantes nos seus 
títulos, ilustrações e cores fo-
ram o cenário privilegiado 
para as variadas atividades do 

programa de animação cultu-
ral, dinamizado pela equipa 
da Biblioteca e enriquecido 
com a colaboração dos convi-
dados que, através da arte de 
contar, dançar e ilustrar, 
abrem mundos, desvendam 
mistérios, alimentam sonhos, 
dando asas à imaginação e à 

criatividade. “A Biblioteca da 
Fundação A LORD cumpriu, 
assim mais um ano, o objetivo 
de divulgar a cultura e os li-

vros, promovendo o gosto pe-
la leitura e por diferentes re-
presentações artísticas”, ex-
plica fonte de A LORD.

museu à noite
A Fundação A LORD irá promo-
ver a atividade Uma Noite no 
Museu A LORD, de 15 para 16 
de julho. As inscrições termi-
nam nesta sexta-feira, dia 8 de 
julho. Para mais informações 
os interessados devem dirigir-
se às instalações do Museu.

A Astro Fingido, Asso-
ciação Cultural de 
Lordelo, inaugurou 

no dia 26 de junho, o seu no-
vo espaço de trabalho na an-
tiga Escola de Parteira.
Com o objetivo de criar a Es-
cola das Artes de Parteira, a 
Astro Fingido, no dizer de 
Fernando Moreira, um dos 
principais rostos da Associa-
ção, pretende dinamizar um 
projeto que abrange três ei-
xos de intervenção: “A cria-
ção teatral, com a realização 
de espetáculos de teatro que 
circulem pela região, dando 
particular atenção à forma-
ção de públicos; o serviço 
educativo, com o desenvolvi-
mento de atividades que 

contribuam para o desenvol-
vimento integral dos alunos, 
abrangendo oficinas de Ar-
tes Plásticas, Expressão Dra-
mática e  Fi losofia  para 
Crianças e o projeto comuni-
tário, com a criação de ativi-
dades culturais envolvendo 
a comunidade lordelense e a 
de Parteira em particular”, 
explica. O projeto tem o 
apoio do Programa PT- Pare-
des com Teatro e tem estreia 
marcada para 5 de novem-
bro no Auditório da Funda-
ção A LORD. Aliás já estão a 
decorrer as inscrições para 
captação de potenciais ato-
res para o Grupo de Teatro 
Amador de Parteira.
Do mapeamento de ativida-
des da Astro Fingido na Par-
teira, consta para agosto, 
pelas 21.30h de todas as sex-

tas-feiras, cinema ao ar livre 
com entrada gratuita.
Refira-se que o edifício da 
antiga escola foi cedido à as-
sociação por protocolo assi-
nado com a Câmara e Junta 
de Freguesia de Lordelo.

astro fingiDo 
- associaçÃo cultural
A Astro Fingido nasceu no 

Porto a 27 de março de 2008 
- Dia Mundial do Teatro – 
com o objetivo de criar espe-
táculos pensados para uma 
efetiva itinerância nacional e 
internacional. As suas cria-
ções assentam, primordial-
mente, no trabalho do ator e 
na seleção criteriosa de tex-
tos, a um tempo significati-
vos e acessíveis.
Procurando sempre o envol-

vimento da comunidade, a 
Astro Fingido propõe-se di-
vulgar a dramaturgia portu-
guesa, procurando também 
fomentar a criação de novos 
textos que ajudem à reflexão 
sobre a atualidade.
A formação de novos públi-
cos obriga a não descurar o 
trabalho junto dos mais no-
vos, promovendo uma efeti-
va educação pela arte.

inauguração. Oficinas de Teatro, Pintura, Escultura e Música, 
destinadas a crianças com mais de 6 anos, serão as primeiras ini-
ciativas da Escola das Artes de Parteira.

Escola de Parteira 
acolhe Astro Fingido

António Orlando | texto
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opiniÃo

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHArUI cUNHaaViso 
aBertura concurso

Vem o Executivo da Freguesia de Beire, tornar público a abertura de concurso para a 
construção de 12 Jazigos/capelas no novo cemitério da Freguesia de Beire, cuja deli-
beração foi em 02/06/2016 e ratificação em reunião de Assembleia de Junta de Fre-
guesia em 29/06/2016.
Entidade Promotora – Freguesia de Beire
local – Beire
prazo de candidatura: 15 dias após afixação do presente edital
prazo da obra: 181 dias após assinatura do contrato de adjudicação
preço Base: não definido
pagamento: Será pago por fases de adiantamento da obra e análise das percentagens 
de construção efetuada e apresentação por parte do construtor de certidões de não 
divida às finanças e segurança social;
procedimento do concurso: Levantamento do caderno de encargos na Junta de Fre-
guesia todos os dias no horário de expediente da mesma e afixado no local.
critérios de apreciação das propostas:
                 - Serão apreciadas as propostas tendo como base a capacidade técnica, económi-
ca e financeira dos concorrentes.
                 - Ao valor adjudicado será retido um valor caução na percentagem de 10% sobre 
orçamento da obra, será devolvido após período legal de garantia;
                 - Propostas devem ser apresentadas por carta fechada
                 - Apresentação de cópia de alvará;
Ato Público do Concurso; Todas as propostas serão abertas após términus do prazo 
de candidatura dos concorrentes aceites em concurso e na 1ª quinta – feira, pelas 
21:30 horas na sede da junta de freguesia na presença de todos os concorrentes.

Beire, 06 Julho de 2016                                                                                O Presidente da Junta

PUB

Foi esta semana apresenta-
do pelo governo o programa 
denominado- Acelerador de 
Investimento Portugal 2020. 
Este programa, tal como já 
tinha acontecido no final de 
2015 com o plano 100, visa 
incentivar as empresas a 
mais rapidamente realiza-
rem os investimentos que 
que foram aprovados nos 
projetos de Inovação Pro-
dutiva que apresentaram e 

Por
alexanDre  
almeiDa
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Acelarador de investimento - Portugal 2020
mereceram aprovação.
Assim, este programa ace-
lerador, determina, para 
uma empresa que tenha um 
projeto de inovação produ-
tiva com investimentos em 
2016 e 2017, duas coisas 
essenciais. 
Em primeiro lugar, se a em-
presa realizar todo o inves-
timento que estava previs-
to para 2016 e antecipe pa-
ra 2016 uma parte daquele 
que estava previsto ser rea-
lizado só em 2017, a em-
presa poderá ter uma majo-
ração no apoio dado pelo 
IAPMEI de 7,5%.
Em segundo lugar, se a em-
presa antecipar para 2016 
todo o investimento que só 
estava previsto realizar em 

2017, então a majoração 
será de 10%.
Na prática, uma micro ou 
pequena empresa que iria 
obter um incentivo reem-
bolsável sobre o valor dos 
investimentos a realizar no 
âmbito de uma candidatura 
à Inovação Produtiva de 
70%, poderá aumentar es-
se incentivo para 80%. No 
caso de uma média empre-
sa, em que esse incentivo 
chega a ser de 50% ou 60%, 
poderá passar a chegar aos 
70%.
Mas este acelerador de In-
vestimento não visa con-
templar apenas as empre-
sas. Também as autarquias 
poderão beneficiar destas 
majorações.

Assim, um município que 
inicie em 2016 pelo menos 
15% de um investimento 
contemplado no seu PEDU- 
Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano, te-
rá também uma majoração 
de 10% dos incentivos a 
receber.
Se o inicio destes investi-
mentos for no primeiro se-
mestre de 2017, ainda as-
sim, o município terá uma 
majoração no apoio ao in-
vestimento a realizar de 
7,5%.
Assim sendo, e dirigindo-
me agora mais diretamen-
te às empresas, acabou de 
sair a 30 de Junho mais 
uma candidatura a proje-
tos de Inovação Produtiva, 

que irá estar aberta até 30 
d e  S e t e m b r o  d e  2 0 1 6 . 
Nunca é demais relembrar 
que estas candidaturas 
permitem a obtenção de 
um financiamento aos in-
vestimentos a realizar pe-
las empresas que chegar 
aos 70% do valor a inves-
tir, a devolver em 8 anos à 
taxa de juro zero. E com a 
possibilidade de até 50% 
desse empréstimo ficar a 
fundo perdido.
Com esta medida de acele-
ração dos investimentos 
essa percentagem de finan-
ciamento dos investimen-
tos à taxa de juro zero pode 
chegar aos 80%, desde que 
as empresas ainda façam os 
investimentos em 2016.

“Com esta me-
dida de acele-

ração dos in-
vestimentos 
essa percen-
tagem de fi-

nanciamento 
dos investi-

mentos à taxa 
de juro zero 
pode chegar 

aos 80%, des-
de que as em-
presas ainda 
façam os in-

vestimentos 
em 2016”.
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necrologia

FALECEU

maria maDalena 
jorge coelho
Faleceu no dia 30 de Junho, com 80 anos. Era natural 

de Baltar - Paredes e residente na Rua do Outeiro, nº 279, Baltar, 
Paredes. Era casada com António Fernando de Sousa.

agraDecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a famÍlia
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços  
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313
 
BALTAR

FALECEU

maria Da conceiçÃo 
Do carmo machaDo
Faleceu no dia 27 de Junho, com 54 anos. Era natural de 

Rebordosa-Paredes e residente na Rua Amaro Alves nº 105, 3º esq. 
Frt, Valongo. Era casada com Carlos Alberto da Silva Amado.

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

a famÍlia
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

 
VALONGO

FALECEU

joaquim Da  
cunha loureiro
Faleceu no dia 4 de Julho, com 85 anos. Era natural de 

Cete-Paredes e residente na Rua 5 de Outubro nº 492, 4º- Porto. Era 
viúvo de Maria Alice de Vasconcelos Carneiro Pinto Cunha Loureiro.

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

a famÍlia
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

 
PORTO

FALECEU

alBerto manuel  
alVes Dos reis
Faleceu no dia 3 de Julho, com 89 anos. Era natural 

de Cete - Paredes e residente na Rua da Vista Alegre, nº 49, Cete, 
Paredes. Era casado com Maria Lina Vieira da Rocha.

agraDecimento
Sua esposa, filhos, nora, genros, netos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral. Participam 
também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 9 de 
Julho, pelas 19 horas na Capela da Senhora do Vale, Cete. Antecipa-
damente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

a famÍlia
Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto )

Rua de Santo Estêvão, nº97  Vilela - Paredes)
Tel. /Fax 255871570-Tlm-967012537

CETE

FALECEU

maria celeste  
leal Duarte
Faleceu no dia 2 de Julho com 61 anos. Era natural e 

residente em Vilela, Paredes. Era solteira.

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

a famÍlia
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

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

FALECEU

justina Da  
silVa pinheiro
Faleceu no dia 25 de Junho, com 82 anos. Era natural e 

residente, em Beire, Paredes. Era viúva de Manuel Soares Teixeira.

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

a famÍlia
Funerária Santos de Beire, Paredes

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
 
BEIRE

FALECEU

arlinDa Da trinDaDe  
e sousa
Faleceu no dia 2 de Julho com 99 anos. Era natural de 

Vila Boa de Quires, Marco de Canaveses e residente em Astromil, 
Paredes. Era viúva de António Mendes.

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 fu-
neral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada  no 
dia 7 de Julho, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Astromil.  
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

a famÍlia
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa – Paredes

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

FALECEU

josé joaquim 
Da silVa costa 
Faleceu no dia 4 de Julho de 2016 com 55, natural de 

Gandra, Paredes e residente em Cristelo, Paredes. Era Casado com 
Ana Maria Ferreira Costa.

agraDecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
funeral. Participam também que a missa de 7º dia será celebrada 
no dia 9 de Julho pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial de Gandra. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

a famÍlia
Agência Funerária Xavier Neto, Lda. Sobrosa-Paredes

Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999

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

augusto gonçalVes 
lopes moreira
Faleceu no dia 5 de Julho, com 54 anos. Era natural de 

Lordelo-Paredes e residente na Rua da Costa Verde nº 113, Lordelo, 
Paredes. Era divorciado de Maria Antonieta dos Santos Moreira Lopes.

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

a famÍlia
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

FALECEU

antónio pinto Dos reis
Faleceu no dia 5 Julho, com 93 anos. Natural de Castelões 
de Cepeda-Paredes e residente na Rua das Cavadas  nº 
102, Paredes. Era viúvo de Luzia Teixeira de Almeida.

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

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

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

 
PAREDES

FALECEU

armanDo nascimento 
Dos santos
Faleceu no dia 5 Julho, com 61 anos. Natural de Murça 

e residente na Trav. Alto do Monte nº 38, Cete, Paredes. Era casado 
com Filomena Moreira 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 T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

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

 
CETE

FALECEU

maria carolina 
soares De sousa
Faleceu no dia 1 Julho, com 75 anos. Natural de Bitarães

-Paredes e residente na Av. dos Bombeiros Voluntários de Paredes, 
Paredes. Era casada com Manuel da Costa Moreira.

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

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

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

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

RuA CenTRAl de MouRiz, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

ConTACTo
TEl.: 255 781 798

www.RESTAURAnTEOREI.PT

VIaNa & sOUsa - ACTIVIDADE HOTElEIRA, lDA

restaUraNte    •    café    •    take-away

casaMenTos

batIzadOs

coMunhões

aNIVersárIOs

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

algUmas das marcas represeNtadas

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

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

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

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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

email.: bagstorefm@gmail.com

AvEnIDA BOMBEIROS vOLunTáRIOS DE 
BALTAR    Telm.: 919 983 139

ESPECIALIZADOS EM:
máquinas eléctricas  |  máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAuLO MACHADO  916  197  981

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodepareDes" 
 

apresenta  
sentidas condolências
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A Volta a Portugal em Bi-
cicleta regressa à estra-
da de 29 de julho a 9 de 

agosto. Será reaberto o livro 
que guarda a história da maior 
competição velocipédica por-
tuguesa escrevendo uma nova 
página onde será acrescentado 
mais um nome para figurar ao 
lado dos que têm escrito alguns 
dos mais belos momentos do 

ciclismo nacional e de que são 
expoentes máximos os pare-
denses José Ribeiro da Silva e 
Cândido Barbosa. Este ano a 
região, que monetariamente 
terá apostado tudo no Rali de 
Portugal, não vê o pelotão da 
volta. O local mais próximo on-
de serão avistados os ciclistas é 
na mítica subida em Celorico 
de Basto. Será na 4ª etapa de li-
gação que ligará Bragança ao 
Alto da Sr.ª da Graça, no primei-

ro domingo de prova. Mas 
curiosamente, um dos locais 
mais procurados para ver o rali 
de Portugal, o Salto de Fafe será 

atravessado pelo pelotão da 
Volta a Portugal. Os ciclistas da 
equipa Paredes Rota dos Mó-
veis já por lá andaram a testar o 

percurso. A Volta a Portugal 
começa em Oliveira de Aze-
méis com um prólogo e termi-
na em Lisboa. 

Ciclismo. A região apostou tudo no Rali de 
Portugal e se por cá quiser ver os ciclistas 
terá que ligar a televisão. O local mais próxi-
mo onde será avistado o pelotão é na mítica 
Sr.ª da Graça, em Celorico de Basto.

Volta a Portugal em Bicicleta 
passa ao largo da região

António Orlando | texto

Pólo 
Aquático  
de Paredes 
é vice-
Campeão 
Nacional 
O Fluvial Portuense, 
“roubou” o tri-campeo-
nato ao Pólo de Paredes 
ao vencer o quinto jogo 
do play-off da final por 
11-7. A finalíssima jo-
gou-se no Porto, após o 
empate a dois nos qua-
tros jogos anteriormen-
te disputados. Nesta 
temporada que agora 
chega ao fim, o Pólo 
Aquático de Paredes 
perdeu o tri mas ganhou 
a Taça de Portugal.

PUB


