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Proximidade ao 
cliente é o maior 

 benefício  
da Cooperativa

ALORD

Polo Aquático do Paredes 
Rota dos Móveis  
vence Taça de Portugal

Mais de 500 peregrinos 
partiram de Paredes 
rumo a Fátima

Apresentada Petição que 
pede alteração do local  
da Etar de Recarei

Inédito. Pela primeira vez na história do clube o Polo 
Aquático do Paredes – Rota dos Móveis venceu a Taça 
de Portugal 2015 desta modalidade. 

Peregrinação. Como é hábito em Maio, saíram de 
Paredes vários grupos de pessoas numa viagem a pé 
até ao Santuário de Fátima.

Ambiente. População rejeita localização da ETAR, 
autarquia está disposta para estudar alternativas, 
desde que mais vantajosas técnica e 
ambientalmente. 
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Editorial

Aproximai-vos!

N
este nosso mundo vir-
tual, aparentemente, as 
distâncias encurtam, e 
todos que a tal mundo 

internáutico têm acesso, virtualmente, 
sentem que estão mais próximos uns dos 
outros.

　　　　E como, democraticamente, o mundo 
virtual está ao alcance de todos, aparen-
temente sente-se essa proximidade uni-
versal na comunhão do espaço virtual 
tão aconchegado e à distância de um cli-
que, de um simples teclar.

　　　　Pura ilusão: Assim como o mundo é 
virtual, também o é a proximidade; a dis-
tância, real, é exactamente a mesma. Ou 
até é maior.

　　　　Se não houvesse a ilusória sensação 
de proximidade, os internautas procura-
riam aproximar-se realmente dos outros. 
Levantariam o… (ler Gil Vicente para per-
ceber as reticências) da sua confortável 
cadeira e iriam ao seu encontro. Assim, 
julgam que não o precisam de fazer para 
se encontrar com os outros. E, sem se 
aperceberem, isolam-se, isolamo-nos, 
uns dos outros, iludindo-nos que tocar 
com um dedo numa tecla é o mesmo to-
que de dedo que nos anos 80 dava aquela 
luz maravilhosa do ET, símbolo da apro-
ximação entre seres diferentes.

　　　　Assim sendo, muita importância ga-
nham os movimentos, em contra-corren-
te, de aproximação real, de que procura-
mos dar notícia no Progresso de hoje:

　　　　1.º O Bispo que vendo as suas ovelhas 
tresmalhar-se vem ao encontro delas, 
imitando, quem diria, Maomé que vendo 
que a montanha não vinha a ele, perce-
beu que o mais sábio seria ele próprio 
dirigir-se a ela. Não estreitando – o Bispo 
- a sua visita à estrita comunidade religio-
sa a que pertence.

　　　　2.º Instituições, como a A Lord, que 
em vez de se encerrarem nos seus estritos 
objetivos económicos, alargam a sua ati-
vidade ao campo cultural, social, filan-
trópico, operando uma redistribuição de 
recursos muito para além da estrita co-
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munidade cooperativa que lhe deu 
origem.

　 　 　 　3.º O Agrupamento Escolar de 
Paredes organizou um dia dedicado 
aos Descobrimentos Portugueses 
com um programa extremamente 
interessante no que diz respeito às 
iniciativas e atividades propostas: 
Encontro de culturas, poemas de-
clamados, atividades lúdicas e des-
portivas, feira de produtos, teatrali-
zação, até um jantar evocativo.

　　　　O programa perfeito para Escola 
e Comunidade Envolvente interagi-
r e m ,  e n v o l v e r e m - s e … 
aproximarem-se.

　　　　Pessoalmente, tive conhecimen-
to deste evento por mera coincidên-
cia e foi com algum esforço que tive 
acesso ao programa (na internet, é 
claro). Acredito mesmo que ao mais 
comum Paredense esta iniciativa da 
Escola lhe passou completamente 
ao lado porque não houve o míni-
mo esforço de ela dele se aproximar 
para o convidar a ultrapassar a pro-
ximidade virtual que hoje em dia a 
todos nos distancia.

　　　　Este evento foi-nos, pois, muito 
próximo ou muito distante? Ou não 
seria destinado a nós mas a um ente 
que desconhecia até agora e do qual 
me sinto excluído chamado “A co-
munidade educativa”.

　　　　Será que a menção à “comunida-
de educativa” que pulula ao longo 
do programa a que me refiro, em vez 
de ser um sinal de inclusão a todos 
os que envolvem a escola, é um sinal 
de ex-comunhão em relação a 
q u e m  l h e  n ã o  p e r t e n ç a 
estritamente?

　　　　Confesso que prefiro não saber a 
resposta e acreditar que não fui às 
comemorações dos descobrimen-
tos portugueses no dia do agrupa-
mento escolar de Paredes, não por-
que não fui convidado a aproximar-
me, mas porque foram os afazeres 
que invento como álibi para a mi-
nha preguiça de me afastar do mun-
do virtual, que me impediram de ir, 
para meu infortúnio e prejuízo.

　　　　Bastando-me, por isso, a distante 
proximidade virtual que cada vez 
mais nos afasta uns dos outros.
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Escola de Paredes recria 
época dos descobrimentos
Evento.  Feira quinhentista a recriar a época dos descobrimen-
tos no dia do Agrupamento de Escolas de Paredes.

O Agrupamento de Es-
colas de Paredes as-
sinalou o dia do 

Agrupamento, dedicado aos 
Descobrimentos, num dia 
repleto de atividades na Es-
cola EB 2/3 de Paredes. 

Maria Olinda Pinto, dire-
tora do Agrupamento, expli-
ca que elegeram um tema 
para assinalar este dia, que 
pudesse contribuir para uma 
lição de história. 

Começaram a preparar 
este dia em setembro, para 
que a 29 de abril se assinalas-
se não só na escola sede, mas 
em todos os jardins-de-in-
fância e centros escolares do 
Agrupamento de Paredes. No 
total a iniciativa contou com 
a participação de 2400 alunos 
e 160 educadores, professo-
res e auxiliares. 

A tarde começou com a 
inauguração da caravela, na 
entrada da escola, seguindo-
se uma cantata de marinhei-
ros. No recinto da escola en-
contrava-se a recriação de 
um mercado quinhentista, 
tudo com produtos de época 
e com trajes a rigor, até o pa-
gamento tinha de ser feito em 
cruzados. Para tal existia uma 
banca de câmbio, onde se po-
dia trocar euros pelos cruza-
dos. Houve ainda uma tenda 

Inês Pinto Correia | texto e foto

cigana, porque foi nessa altu-
ra que esta etnia chegou a 
Portugal. 

Uma curiosidade, era a 
existência de um túnel do 
tempo, onde se fazia uma via-
gem desde os descobrimen-
tos até aos dias de hoje. 

A diretora explicou que o 
objetivo e “dar um pouco 
mais de visibilidade àquilo 
que se faz dentro do agrupa-
mento, porque temos muitas 
iniciativas e projetos que 
muitas vezes a comunidade 
não tem conhecimento do 

que se faz e é uma forma de 
mostrarmos aquilo que so-
mos capazes de promover 
com os nossos alunos, pro-
fessores e funcionários”. 

No final do dia houve ain-
da um jantar, onde foram ser-
vidas tr ipas à moda da 
época. 

Esta iniciativa contou ain-
da com a visita surpresa do 
Bispo Auxiliar do Porto, D. 
António Taipa, que em visita 
ao concelho de Paredes se 
mostrou muito agradado 
com este dinamismo.
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Pontos de vista
A Miopia

Inicio hoje uma série 
de artigos sobre a vi-
são e as suas impli-
cações no bem-es-

tar e no desenvolvimento do 
indivíduo. Pretendo usar esta 
coluna para partilhar infor-
mação e esclarecer dúvidas 
sobre os problemas de visão.

Antes de iniciar o assunto 
que me traz por cá começo 
por me apresentar. Sou um 
paredense, nascido em Reca-
rei há 44 anos. Sou licenciado 
em Física Aplicada ramo Op-
tometria e Doutorado em 
Ciências pela Universidade 
do Minho, onde sou professor 
desde 1995. Tenho mais de 
150 publicações científicas 
em revistas e congressos na-
cionais e internacionais. De-
dico a minha investigação à 
miopia e à visão e desporto, 
tendo orientado mais de 20 
teses de mestrado e 7 teses de 
doutoramento. Sou membro 
do CEORLab – Laboratório de 
Investigação em Optometria 
Clínica e Experimental e coor-
denador do Grupo de Investi-
gação em Ótica e Ciências da 
Visão do Centro de Fisica da 
Universidade do Minho.

Não podia começar esta 
série de artigos de outra for-
ma que não fosse a falar sobre 
a miopia. Não só porque foi o 
tema da minha tese de dou-
toramento mas pelo facto de 
a miopia estar a assumir uma 
prevalência mundial que em 
alguns países é considerada 
uma epidemia.

Começo por definir o que 
é a miopia e quais os seus sin-
tomas típicos. A miopia é um 
problema de refração ocular 
em que os raios de luz que 
vêm de um objeto longínquo 
formam uma imagem à fren-
te da retina e não sobre esta. A 

imagem forma-se antes da 
retina por vários motivos, os 
dois principais são um au-
mento da curvatura da cór-
nea ou o aumento do tama-
nho do olho (comprimento 
axial). Regra geral o olho mío-
pe é maior que um olho nor-
mal (emetrope). Os míopes 
apresentam como principal 
sintoma a dificuldade em ver 
ao longe. Dependendo do 
grau de miopia os objetos dis-
tantes são vistos mais ou me-
nos desfocados, por exemplo, 
um míope de 1,00 dioptria 
(D) vê os objetos que estejam 
afastados mais de um metro 
desfocados e um de 5,00 D vê 
os objetos desfocados a partir 
dos 20 centímetros.

O facto do número de 
míopes estar a aumentar e 
estes terem cada vez mais 
graduações mais elevadas, 
coloca várias preocupações 
aos profissionais da visão. As 
principais preocupações es-
tão relacionadas com a forma 
como a miopia aparece, co-
mo se desenvolve e as várias 
implicações na saúde ocular. 

Um olho com miopia su-
perior a 6,00 ou 7,00 D é um 
olho mais suscetível de sofrer 
complicações visuais tais co-
mo, catarata precoce, glauco-
ma e alterações da retina no-
meadamente descolamento 
de retina. As lesões oculares 
provocadas pela miopia ele-
vada são já em alguns países a 
principal causa de cegueira e 
de incapacidade visual na 
população adulta com mais 
de 50 anos.

É, por isso, importante 
que sejam feitos todos os es-
forços por parte dos profis-
sionais da visão para tentar 
controlar a progressão da 
miopia. 

No próximo artigo falarei 
dos fatores que causam 
miopia e o que podemos fa-
z e r  p a r a  e v i t a r  o  s e u 
aparecimento. 

Para esclarecer dúvidas ou 
sugerir temas contactem-me 
pelo e-mail jorge@fisica.umi-
nho.pt.

Por
PrOf. 
DOutOr 
JOrgE 
JOrgE
Escola de Ciências,
Universidade do Minho

Mais de 500 peregrinos 
partiram de Paredes  
rumo a Fátima
Peregrinação. Como é hábito em Maio, saíram de Paredes vários grupos de 
pessoas numa viagem a pé até ao Santuário de Fátima. 

Várias são as institui-
ções que organizam 
anualmente a ida a 

Fátima, com o devido apoio 
aos Peregrinos. Grupos que 
saíram entre os dias 5 e 6 de 
maio através da Obra do 
Bem-Fazer, do Rancho Fol-
clórico de Paredes e da Obra 
de Caridade do Doente e 
aos Paralítico de Paredes. 

O Rancho Folclórico de 
Paredes juntou mais de 100 
pessoas, neste que foi o se-
gundo ano que a instituição 
organiza esta peregrinação. 
A partida realizou-se na 
manhã de dia 6 de maio e 
chegam ao Santuário de Fá-
tima, segunda-feira, dia 11 
ao final do dia. São seis dias 
e  c i n c o  n o i t e s  e m 
peregrinação. 

Apesar deste grupo ape-
nas estar no segundo ano a 
prestar apoio pelo Rancho, 

Inês Pinto Correia | texto 

Vitor Nogueira, responsável 
do rancho explica que con-
tam com pessoas que têm 
vários anos de experiência 
nestas iniciativas. Contam 
com voluntários, enfermei-
ros, cozinheiras e três equi-
pas que acompanham os 
peregrinos para lhes dar 
água. Têm ainda apoio de 
v i a t u r a s  d e  2  e m  2 
quilómetros.

“Os peregrinos não têm 
que se preocupar com na-
da, apenas em andar”, ga-
rante o responsável. 

António Paulino faz a 
viagem a pé até Fátima há 
cerca de 20 anos, agora é um 
dos voluntários responsá-
veis pelo grupo que segue 
com a Obra do Bem Fazer. 
Conta que na terça-feira 
partiram 144 pessoas de Pa-
redes, às quais se juntaram 
mais de 300 pessoas vindas 
de outras localidades, da 
maia, Santo Tirso, Trofa, Va-
longo e Gaia. 

O apoio é semelhante 
em todos os grupos, na área 
de logística, alimentação e 

socorro, com um total de 32 
viaturas ligeiras e pesadas e 
ambulâncias, com equipas 
de enfermagem. 

Os peregrinos que se-
guem com a Obra do Bem 
Fazer chegam ao Santuário 
no domingo ao final da tar-
de, dia em que serão recebi-
dos pelo Padre Borga, se-
guindo-se uma procissão.

Relativamente ao aci-
dente que vitimou cinco 
pessoas de Mortágua que se 
dirigiam a Fátima, António 
Paulino afirma que essa no-
tícia está bem presente em 
todos. Lamentam a perda 
de vidas, mas devem pros-
seguir cumprindo as nor-
mas de segurança, não se 
podem deixar condicionar. 

A Obra de Caridade ao 
Doente e ao Paralítico de 
Paredes, seguiu com um 
grupo de aproximadamen-
te 300 pessoas, com 80 vo-
luntários e 41 viaturas de 
apoio. 

Numa iniciativa de 
proximidade entre “o pas-
tor e o seu rebanho” D. An-
tónio Taipa esteve em Pa-
redes durante seis dias 
para uma visita pastoral. A 
paróquia de Castelões de 
Cepeda recebeu o Bispo 
Auxiliar do Porto e mos-
trou-lhe a realidade desta 
região. 

D. António Taipa explica 
que é necessário passar a 
mensagem aos mais novos 

que “gostamos deles e que 
os respeitamos como eles 
são. São o futuro, é verdade, 
mas são o presente e como 
presente temos um papel a 
desempenhar, que é ensiná
-los a ser Homens, na sua 
simplicidade, na sua hu-
mildade, na sua verdade, 
na sua transparência”. 

O balanço que fez da vi-
sita foi positivo, falou mes-
mo em “banho de espe-
rança”, referindo o “con-

D. António Taipa fez visita pastoral  
de seis dias em Paredes

tacto com um país real, 
não é o país que nos mos-
tram, que também existe e 
que está mau, mas não é só 
isso. As pessoas sentem as 
dificuldades, mas são soli-
dárias e são amigas. Pode-
mos acreditar que não está 
perdido, pois os Homens 
não são todos como nos 
apresentam, são sim sin-
ceros, são verdade, são 
transparência, não é ape-
nas o que deixam transpa-

r e c e r  n o s  m e i o s  d e 
comunicação”. 

A visita decorreu em em-
presas, nas várias capelas da 
paróquia, em escolas, jardins-
de-infância, associações de 
solidariedade, associações 
desportivas, à GNR, e até ao 
Hospital. Incluiu ainda o cris-
ma dos adolescentes de Pare-
des, uma procissão, o Terço de 
Maio e no domingo encerrou 
a sua visita a Paredes com 
uma Eucaristia e um almoço. 

BisPo do Porto. De 27 de abril a 3 de maio a Paróquia de Paredes recebeu a visita do Bispo 
Auxiliar do Porto, que visitou empresas, associações e instituições da cidade.
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as nossas empresárias

Diana Silva e Silvana 
Cardoso consti-
tuem agora uma 

dupla de empresárias que se 
juntou na área da estética e 
bem-estar em Sobrosa. 

Silvana Cardoso tem 32 
anos e é formada em estética 
e cosmetologia. À sua forma-
ção base foi acrescentando 
formação em maquilhagem, 
gel, verniz gel, estilismo de 
pestanas, massagens tera-
pêuticas e de relaxamento, 
não ficando por aqui pois a 
estética assim o exige devido 
à sua constante evolução .  

A trabalhar nesta área há 
cerca de cinco anos, decidiu 
que estava na altura de se es-
tabelecer por conta própria, 
até porque já era procurada 
pelos seus serviços em parti-
cular. “Apaixonada pela arte 
de maquilhar, Silvana Cardo-
so encontra-se com um novo 
projeto de vida, onde a bele-
za feminina, a maquilhagem, 
a autoestima e o bem-estar, 
andam de mãos dadas”, é es-
ta a frase que utiliza para 
apresentar o seu novo proje-
to e a sua paixão pelo que faz. 

Diana Silva é fisiotera-
peuta, já tinha o seu espaço 
aberto ao público desde de-
zembro, quando decidiu 
procurar alguém que numa 
parceria explorasse a área 
estética. Não se conheciam 
e foi através do marido de 
Silvana que surgiu esta 
parceria. 

Estão otimistas e acredi-
tam que o empreendimento 
tem tudo para correr bem. 
Diana admite que de início 
pensou em apenas alguns 
serviços de estética, mas 
acabaram por alargar o con-
ceito dada a experiência e 
formação de Silvana. 

Neste espaço encontra-

Diana Silva e Silvana Cardoso estão
juntas num projeto de terapia e estética
Bem-estar. A aposta desta dupla é oferecer serviços na área da saúde, terapias, estética e beleza em 
Sobrosa. 

Inês Pinto Correia | texto

mos serviços na área da saú-
de: fisioterapia, nutrição, 
terapia da fala, psicologia, 
terapia ocupacional e em 
breve terão ainda medicina 
dentária. Na área da estética 
dispõem de: laser, maqui-
lhagem, tratamentos de ros-
to, de corpo, manicure, pe-
dicure, unhas de gel. 

Uma das áreas de desta-
que tem sido a maquilha-
gem, em especial nesta altu-
ra do ano, em que maio é 
conhecido como o mês das 
noivas. O objetivo é poten-
ciar este serviço num dia 
único. Silvana explica que 
tem explorado esta vertente, 
até porque tem tido aí uma 
elevada procura. O serviço a 
noivas é composto por vá-
rios tratamentos, existem 
assim pacotes especiais, 
desde maquilhagem ao do-
micílio (onde está incluída a 
prova), a limpeza de pele, o 
tratamento, o relaxamento. 

Atualmente têm já 23 
noivas em carteira para este 
ano e 2016 já começa a ficar 
com uma agenda preenchi-
da. Serviço que muitas vezes 
se estende à mãe, à madri-
nha, ou à irmã da noiva. 

A aposta aqui é na quali-
dade, “que as pessoas pro-
curem a profissional, é um 
dia tão especial e tão impor-
tante que não deve ser en-
tregue a pessoas que apenas 
dão um jeito”, garante. Ex-
plica ainda que os preços 
praticados são os habituais 
neste mercado, mas que 
marca pela diferença, pela 
qualidade dos produtos, por 
uma maquilhagem que re-
sista a algumas lágrimas não 
contidas, que aguente até ao 
final do dia e que a noiva se 
s i n t a  b e m  c o m  a  s u a 
maquilhagem. 

Em todas as áreas, e não 
só na maquilhagem, opta-
ram por marcas de qualida-
de superior, nos produtos 
de cosmética de corpo e ros-
to, no verniz gel.

Agora numa fase inicial o 
investimento feito já é con-
siderável, uma vez que opta-
ram pela aquisição do equi-
pamento de laser, em vez da 
prestação de serviços. Expli-
cam que a compra se deveu 
a poderem praticar preços 
mais acessíveis nos trata-
mentos de fotodepilação, 
que no caso da prestação de 

serviços sairia mais caro e 
acabava por limitar a nível 
de horários. 

Apostaram num preço 
fixo por sessão de fotode-
pilação, 50 euros, indepen-
dentemente das zonas a 
tratar. Nesta área, a infor-
mação é fundamental, por 
isso esclarecem os clientes 
de todas as dúvidas na pri-
meira consulta, os cuida-
dos a ter, fazem um diag-
nóstico à pessoa, analisam 
o fototipo da pele, o tipo de 
pelo. Muitas clientes têm 
receios quanto ao laser e ao 
risco de queimadura, e por 
isso conhecer bem o servi-
ço é fundamental. 

Nesta fase ainda inicial 
do projeto, consideram que 
o mais importante é darem-
se a conhecer e que os clien-
tes ganhem confiança nos 
serviços prestados por esta 
equipa. 

O fato de estarem locali-
zadas em Sobrosa acaba por 
ser uma vantagem, primei-
ro porque nos centros urba-
nos já existe muita oferta 
nas áreas de terapêutica e 
estética. Era algo que fazia 
falta, sentem que que as 
pessoas desta freguesia ti-
nham a necessidade de um 
espaço destes mais perto. 
Tem ainda a vantagem de 
estar perto da A42, para 
clientes que vêm de mais 
longe, assim como estão no 
limite com o concelho de 
Paços de Ferreira. 

Diana explica que o es-
paço é próprio e que os cus-
tos de investir noutro local 
afastaram a ideia de abrir o 
Centro fora de Sobrosa e 
porque que na zona não há 
concorrência trata-se de 
uma mais-valia. 

Organizam eventos para 
promover os serviços

Promoveram o dia da 
marca, para dar a conhecer 
os cosméticos com que tra-
balham e o balanço foi mui-
to positivo. Uma vez que 
apostaram numa marca 
espanhola que muita gente 
desconhece, mas que pri-
ma pelos bons resultados. 

Em abril organizaram 
um evento dedicado às 
noivas, “Our happy brides 
2015” em que apresenta-
ram as tendências de ma-
quilhagem, de penteados, 
vestidos, cores para este 
ano. Apresentaram ainda 
vouchers às participantes, 
com a possibilidade de es-
colha entre vários serviços. 
No final tiveram direito a 
miminho de oferta e ainda 
descontos em parceiros, 
como lojas de noivas (Or-
gandy) e fotografia (Arte e 
Vídeo). Estas parcerias são 
uma das apostas, como 
forma de atrair mais clien-
tes e até de receberem noi-
vas encaminhadas dos 
parceiros. 

A iniciativa teve um 
grande sucesso e por isso 
será para repetir. 

Dia 17 de maio irão or-
ganizar um Workshop de 
maquilhagem, que já tem 
as vagas todas preenchi-
das. Durante uma tarde as 
participantes terão uma 
parte teórica e uma com-
ponente prática, na qual 
têm de fazer uma maqui-
lhagem de dia e passá-la 
para maquilhagem de noi-
te. No final recebem um 
diploma de participação, 
um pequeno mimo, que 
costuma ser um bolo ou 
cupcakes e ainda uma 
oferta de maquilhagem. 

A semanas de se realizar, 
ter o evento com a lotação 
esgotada é a prova de que 
terão de organizar este tipo 
de eventos mais vezes. 
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indiscreto

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

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

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

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

Centro de  estudos e expliCações aprender@estudar

PUB

PUB

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

O Repórter do Indis-
creto, desta vez, 
teve a informação 

de última hora de que 
quinta-feira, 7 de maio, 
aconteceu um plenário do 
Pêéssedê de Paredes, mar-
cado pelo Regente, em 
Exercício, Manel Urfando 
Rocha. 
A marcação inesperada da 
reunião, decorreu do facto 
de se ter sabido que o En-
genhoso Quim das Neves 
ter decidido, para mostrar 
a sua boa forma física, ir a 
pé a Fátima, para, suspei-
tam, colher o apoio Maria-
no para a sua causa.

Os restantes candidatos 
diretos, pela sua falta de 
Fé, e invejosos da iniciati-
va, por não terem fôlego 
para tão grande caminha-

da, pressionaram o atual 
regente, mas também 
possível concorrente, Ur-
fando Rocha, para tam-
bém irem, mas num avião 

da TAP, para chegarem 
mais depressa. Plano que, 
com a greve, ficou gorado. 
Como alternativa, marca-
ram o plenário, para dar 
liberdade à má língua, 
aproveitando a ausência 
de quem corre por fora, e 
em que a principal pro-
posta foi fazer a promessa 
(política) de, para o ano 
que vem, irem todos fazer 
a peregrinação a pé, para 
todos ficarem em igualda-
de nos favores celestiais, 
nomeadamente do ExCel-
so que não se sabe para 
que lado quer benzer as 
hostes.

A Caminho do santuário…

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

■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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

PUB

O Município de Pare-
des lançou um pro-
jeto pioneiro desti-

nado ao controlo de natali-
dade de canídeos. Ou seja, 
que promove a esterilização 
dos cães, assim como de for-
ma educacional irá promo-
ver um comportamento hu-
mano mais adequado face a 
este animal de estimação. 

O projeto “Nós e o Cão” foi 
apresentado no passado dia 
22 de abril e, mesmo destina-
do a toda a população, será 
através dos mais novos que 
será amplamente divulgado. 
A iniciativa é pioneira a nível 
nacional e está vocacionada 
para o bem-estar dos ani-
mais, as suas necessidades, o 
seu comportamento, mas 
também o controlo da natali-
dade, assim como prevenir o 
abandono e os maus-tratos. 

Adélia Pereira, médica ve-
terinária do município de 
Paredes, explica a importân-
cia deste projeto, uma vez 
que o cão é uma das espécies 
mais próximas das pessoas, 
mas também das que mais 
facilmente é vítima de aban-

“Nós e o Cão” 
- projeto pioneiro 
apresentado em Paredes
Prevenção. A iniciativa que prevê o controlo de natalidade dos canídeos foi apre-
sentada à comunidade escolar. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

dono ou maus tratos. Garan-
tindo que o problema dos 
cães indesejados é a repro-
dução descontrolada, o 
comportamento inadequa-
do do homem perante o ani-
mal e também as dificulda-
des económicas, que resul-
t a m  m u i t a s  v e z e s  n o 
abandono.

Nesse sentido, o objetivo 
do projeto “Nós e o Cão” é 
agir na saúde pública, na se-
gurança pública e no bem
-estar animal. Reduzindo o 
número de animais indese-

jados, através do controlo de 
natalidade e promoção da 
esterilização a todos os cães 
licenciados e registados no 
concelho de Paredes.

De 15 de abril a 15 de ju-
lho, está em vigor uma cam-
panha para a esterilização 
deste animais e dos que fo-
rem adotados no canil muni-
cipal, com 25% a 50% de des-
conto, em parceria com a 
Clínica Veterinária de Gan-
dra e o Hospital Veterinário 
Breed em Paredes, uma me-
dida que tem ainda o apoio 

da empresa Be Water – Águas 
de Paredes. Os donos dos 
animais devem dirigir-se di-
retamente a uma das clínicas 
para usufruir desta parceria. 

Laurentina Pedroso, Bas-
tonária da Ordem dos Médi-
cos Veterinários, considera 
este “um projeto único e que 
servirá de exemplo para mui-
tos outros municípios”. 

A divulgação irá começar 
nas escolas, uma vez que os 
alunos levam a mensagem 
para casa e é uma forma de 
chegar às famílias.
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Av. Bombeiros Voluntários, 654
4585-359 Rebordosa PAREDES
Tel/Fax.: 224 153 470
email.: bomperfilrebordosa@gmail.com

Michelin GoodyearPirelli BridGestone

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

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

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

Climatização, Lda.

A Câmara Municipal 
de Paredes come-
morou o 41.º ani-

versário da Revolução do 
25 de Abril com uma ses-
são solene onde homena-
geou Manuel Francisco 
Coelho e Luís Gonzaga Tei-
xeira, os dois homens que 
presidiram a Comissão Ad-
ministrativa do concelho 
de Paredes no pós-25 de 
Abril. 

Celso Ferreira, presi-
dente da câmara, explicou 
que é “uma homenagem 
aos homens que muito fi-
zeram por Paredes”, que li-
deraram os destinos do 
concelho até às primeiras 
eleições, em 1976. 

HOmENAgEm AOS 
COmBAtENtES NA 
guErrA DO ultrAmAr

Neste dia foi ainda colo-
cado nos Paços do Conce-
lho um quadro evocativo 
de todos os paredenses 
que combateram no Ultra-
mar e que perderam a vida 
em combate. A homena-
gem aos ex-combatentes 
vem replicar o que já foi 
feito na Praça José Guilher-
me, recordando todos os 
que durante anos serviram 

Paredes homenageou os primeiros 
presidentes da câmara do pós 25 de abril
Comemorações. A Revolução da Liberdade foi assinalada em Paredes com homenagem de reconhecimento. 

Inês Pinto Correia | texto e fotos

o país na Guerra Colonial e 
que morreram por essa 
causa. 

Augusto Freitas, presi-
dente da Associação Portu-
guesa dos Veteranos de 
Guerra, marcou presença 
nesta homenagem e desta-
cou a importância de “recor-
dar o momento heroico do 
que nós fizemos pela pátria”. 

Luís 
Gonzaga 
Teixeira
Luís Gonzaga Teixeira 
nasceu em 1932 em Pare-
des e ficou conhecido por 
se opor ao regime salaza-
rista e, por isso, foi escolhi-
do para assumir a presi-
dência da comissão admi-
nistrativa na Câmara 
Municipal de Paredes, de 
1975 a 1976. Frequentou o 
curso de direito em Coim-
bra, mas interrompeu-o 
para exercer Solicitadoria, 
abrindo o primeiro escritó-
rio encartado em Penafiel, 
de onde se transferiu mais 
tarde para Paredes. Foi ca-
sado com Maria Hedwiges 
Castro, com quem teve 
três filhos. Praticou fute-
bol e hóquei em patins e foi 
presidente do União de 
Paredes, uma das três pai-
xões, depois da família e 
da sua terra - Paredes. Fa-
leceu em novembro de 
2003.  Em seu nome, rece-
beu a Chave de Honra do 
Município o seu filho José 
Luís Teixeira.

Manuel 
Francisco 
Coelho
Manuel Francisco Coelho 
praticou o sacerdócio de 
1959 a 1994, acabou por 
se casar mais tarde com 
Etelvina da Conceição 
Barbosa Ferreira Coelho. 
Foi um contestatário do 
regime do Estado Novo, 
tendo mesmo sido denun-
ciado a D. António Ferreira 
Gomes, então Bispo do 
Porto, o qual nada fez, por 
partilhar das suas ideias 
políticas. Com os seus co-
nhecimentos, conseguiu 
libertar alguns presos. Era 
um homem respeitado e 
bom, que ajudava os po-
bres, considerado como 
sensível, liberal e toleran-
te. Foi nomeado presiden-
te da comissão adminis-
trativa em julho de 1974 e 
exonerado (a seu pedido) 
em outubro de 1975. Fale-
ceu em 2012 com 83 anos.  
Em seu nome, recebeu a 
Chave de Honra do muni-
cípio, o amigo da família 
Adriano Ferreira Marques. 

Falou do 25 de abril como 
um momento histórico da 
liberdade, recordando que o 
Movimento das Forças Ar-
madas implantou em Por-
tugal a Revolução dos Cra-
vos, uma luta que todos os 
militares queriam para a 
pátria e pela qual lutaram. 

Destacou ainda todos 
os que morreram e os que 

foram presos pela polícia 
do Estado, nesta luta pela 
d e m o c r a c i a  e  p e l a 
liberdade. 

Relativamente a todos 
os que combateram na 
Guerra do Ultramar e que 
nunca regressaram, consi-
dera-os “os nossos heróis, 
q u e  f i c a r ã o  p a r a  a 
eternidade”.

PUB
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O Agrupamento de Esco-
las Daniel Faria vai organizar 
uma feira Quinhentista nos 
próximos dias 11, 12 e 13 de 
Junho. Este evento é organiza-
do a propósito da comemora-
ção dos 500 Anos do Foral de 
Baltar e conta com ações pro-
movidas pela Câmara Muni-
cipal de Paredes e apoiadas 
pela Junta de Freguesia, que 
decorrerão na vila de Baltar. 
Neste âmbito, no dia 12 será 
realizada uma Feira Quinhen-
tista, cuja organização estará a 
cargo do Agrupamento de Es-
colas Daniel Faria e que de-
correrá em vários pontos da 
Vila, nomeadamente no Lar-
go Comendador Pereira Iná-
cio, na rua de Fagilde, na rua 
do Engenho, na rua da Feira e 
na rua Dr. Barbosa Leão. 

O espaço destinado às ati-
vidades da Feira Quinhentista 
será vedado estando assegu-
rada a vigilância e o controlo 
do trânsito pelas forças de se-
gurança. Sendo o objetivo 
desta iniciativa recriar tão ri-
gorosamente quanto possível 
o ambiente quinhentista (iní-

cios do século XVI), aquando 
da atribuição do Foral a Baltar, 
a distribuição de lugares no 
espaço da Feira obedecerá a 
critérios de aproximação à in-
dumentária e materiais da 
época, nomeadamente ao ní-
vel de vestuário, produtos 
transacionáveis e materiais de 
apoio (estruturas, materiais 
decorativos, etc.). A distribui-
ção dos lugares é da compe-
tência do grupo organizador 
da Feira Quinhentista. Pode-
rão participar todos os ele-
mentos da comunidade edu-
cativa e comunidade local que 
encarnem um qualquer papel 
ou função no âmbito das dife-
rentes dinâmicas da Feira. A 
atividade de comércio a reta-
lho nesta feira apenas poderá 

ser exercida por quem, após a 
inscrição, receba a respetiva 
autorização do grupo organi-
zador. Poderão ainda candi-
datar-se a um espaço de ven-
da/oficina/outro, até dia 15 de 
maio, entidades exteriores ao 
agrupamento, quer no âmbi-
to das atividades anterior-
mente mencionadas, quer 
apenas como espaço de divul-
gação ou promoção (ex.: asso-
ciações culturais, recreativas, 
desportivas, etc.). As entida-
des exteriores ao Agrupamen-
to poderão ser sujeitas à en-
trega de um donativo à enti-
dade dinamizadora da Feira 
Quinhentista. A participação 
na feira quinhentista está su-
jeita a uma inscrição. Os trajes 
a apresentar deverão corres-
ponder aos em uso, em Portu-
gal, no início do séc. XVI. 

Contacto para esclareci-
mentos e inscrições: 1500fo-
ral@gmail.com. Grupo de 
trabalho responsável pela or-
ganização da Feira Quinhen-
tista, relativa ao agrupamen-
to: Professores Alda Silva, Ân-
g e l o  N e t o ,  D e o l i n d a 
Rodrigues, José Lobo, José 
Pinto, Marta Silva, Sónia Bote-
lho, Nuno Pedro, Óscar Possa-
cos e Pedro Vasconcelos. 

Baltar

Feira Quinhentista  
nas ruas de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado dia 25 de Abril 
a Junta de Freguesia de Baltar 
homenageou os soldados de 
Baltar que faleceram na 
guerra colonial entre 1961 e 
1974. A homenagem decor-
reu no Cemitério de Baltar e 
contou com a presença da 
Câmara Municipal de Pare-
des, representada pela verea-
dora da Educação, Hermínia 
Moreira. O evento teve parti-
cular significado na celebra-
ção de um dia que terminou 
com uma guerra que marcou 
toda uma geração de jovens 
que perdeu a vida de forma 
inglória, lutando numa guer-

ra cuja derrota era inevitável 
face ao contexto internacio-
nal da época. O 25 de Abril 
simbolizou a chegada da de-
mocracia e estes homens que 
não chegaram a conhecer o 

sabor da liberdade deram o 
seu melhor pela pátria e fo-
ram justamente reconheci-
dos pela Junta de Freguesia 
que lhes prestou uma justa 
homenagem.

Homenagem no dia 25 de Abril

Orçamento participativo

Você Sabia que...
Nos últimos 41 anos, 

após o 25 de Abril de 1974, 
a Freguesia de Baltar teve 
seis presidentes da Junta 
de Freguesia: Agostinho 
Moreira 1974-76; Celso 
Moreira Coelho 1976-79; 
Joaquim Pereira da Silva 
1980-85; Manuel Isaías 
Rocha 1986-1997; Antó-
nio José da Silva Ribeiro 
1998-2009 e Conceição 
Rosendo desde 2009. Nos 
últimos 29 anos, a junta 
conheceu apenas três lí-
deres o que permite reti-
rar a conclusão que os 
baltarenses gostam de dar 
estabilidade e continui-
dade a quem os dirige.

Rally de Portugal vai 
condicionar os acessos a 
Baltar

A realização do Shake-
down do Vodafone Rally 
de Portugal 2015 em Bal-
tar vai condicionar os 
acessos a Baltar a partir do 
dia 21 de Maio. Para evitar 
qualquer possível confu-
são, as zonas destinadas 
aos espetadores estarão 
assinaladas e delimitadas 
com materiais de cor ver-
de. O acesso a qualquer 
das zonas espetáculo des-
te troço só será permitido 
a partir das 05h00 da ma-
drugada de quinta-feira, 
21 de Maio. Tal como 
acontece em todas as pro-
vas de classificação do 
Rally de Portugal, será in-
terdito o acesso de espeta-
dores pelo início e pelo fi-
nal do troço. A ligação ao 
início do troço será inter-
dita a partir da rotunda de 
acesso ao Parque Empre-
sarial de Paredes (Baltar/
Parada) na EN319. O trân-
sito será interdito entre o 
final do troço (Kartódro-
mo de Baltar) e o início do 
mesmo (Parque Empre-
sarial de Paredes), com 
exceção da parte que de-
corre na EN319 onde esta-
rá muito condicionado. 

A Câmara Municipal 
de Paredes preparou vá-
rios parques de estaciona-
mento com grande capa-
cidade, os quais estarão 
devidamente sinalizados 
no local.

Bitarães

Cristelo

procissão  
de velas

 A Direção da Delega-
ção da Associação dos 
Veteranos de Guerra do 
Vale do Sousa, vem, pu-
blicamente, agradecer à 
Câmara Municipal de Pa-
redes e à Junta de Fregue-
sia de Baltar pela home-
nagem prestada ao heróis 
do Ultramar no passado 
dia 25 de Abril. O Sr Presi-
dente da  Camara Muni-
cipal de Paredes mandou 
colocar uma placa no 
Corredor do Salão No-

No próximo dia 16 de 
maio terá lugar na fre-
guesia a procissão de ve-
las da Nossa Senhora de 
Fátima, que percorrerá o 
itinerário habitual, sen-
do os locais mais emble-
máticos o Jardim do Cru-
zeiro e as Cruzes do Cal-
vário. No domingo, dia 
17, haverá a procissão 
com o andor da Nossa 
Senhora de Fátima e di-
versas figuras de cariz 
religioso. Mais uma edi-

A Junta de Freguesia 
de Cristelo está a desen-
volver a iniciativa orça-
mento participativo, em 
que desafia os cristelen-
ses com, pelo menos 16 
anos de idade, a apresen-
tarem propostas, com um 
teto orçamental de 1000　, 
sendo que a mais votada 
pela população será con-

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

ARLINDO
LOURENçO

bre  com o nome de  todos 
os Paredenses que perde-
ram a vida , assim como a 
Junta de Freguesia man-
dou colocar no cemitério 
local uma placa com o 
nome dos Baltarenses 
que morreram pela mes-
ma causa. Assim, pode-
mos honrar e homena-
gear quem jurou dar a vi-
da pela Pátria. A  A.P.V.G. 
mais uma vez, agradece 
todo o carinho  que dedi-
caram nesta honrosa 
homenagem.

 
O Presidente  

da Delegação da A.P.V.G. 
do Vale do Sousa

 António Oliveira

ção só possível graças ao 
trabalho da dinâmica 
Comissão de Festas da 
Nossa Senhora de Fáti-
ma da paróquia de S. Mi-
guel de Cristelo. Este ano 
verifica-se o primeiro 
aniversário da colocação 
do nicho da Nossa Se-
nhora de Fátima, na via 
envolvente da praceta 
Padre Manuel Pinto Pre-
da, uma obra possível 
pelo esforço desta mes-
ma Comissão de Festas 
em colaboração com a 
boa vontade dos criste-
lenses e privados que ce-
deram o espaço, sendo 
d e  re a l ç a r  a  D.  Lu í s a 
Pêto.

cretizada. As propostas 
poderão ser no âmbito do 
ambiente, da ação social, 
da cultura, DO desporto, 
da educação, do patrimó-
nio e espaços públicos e /
ou da saúde. É uma ini-
ciativa interativa que 
apela ao sentido de cida-
dania e criatividade da 
população.
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Rebordosa BTT foi até Santiago

Oficina sénior

Gondalães

“inauguração 
do pavilhão 
polidesportivo”

No passado dia 25 de 
Abril, sábado, pelas 10h00, 
foi inaugurado o pavilhão 
p o l i d e s p o r t i v o  d e 
Gondalães.

 A cerimónia contou 
com a presença das princi-
pais figuras da Câmara mu-
nicipal de Paredes, nomea-
damente o presidente, Cel-
so Ferreira, Granja da 
Fonseca, e vários vereado-
res, entre eles, Pedro Men-
des e o vereador para o des-
porto, Cândido Barbosa. 
Contou também com a 
presença do presidente da 
Junta, Francisco Ferreira e 
os elementos da assem-
bleia da junta de freguesia 
de Paredes, entre eles, pois 
está claro, Paulo Teixeira, o 

Quinze elementos do 
Rebordosa BTT foram até 
Santiago de Compostela de 
bicicleta.

Uma aventura de três 
dias em que a primeira eta-
pa foi Rebordosa/ Ponte de 
Lima, a segunda etapa Pon-
te Lima/ Pontevedra e a ter-
ceira etapa Pontevedra/ 
Santiago.

A decisão de fazer o ca-
minho foi bem estudada. 
Procuraram diferentes 
pontos de visita. Fazer o Ca-
minho de Santiago é um 
conceito flexível, sem co-

meço, apenas meio e fim. 
Estes “ciclo” peregrinos per-
correram cerca de 300km e 
só um elemento não che-
gou lá em cima da bicicleta, 
p o r q u e  u m a  a v a r i a  o 
impediu.

Esta equipa durante três 
dias acordou cedo, ainda 
antes do sol. Um bom café e 

pedal na estrada, eis a recei-
ta de cada dia. O Caminho 
de Santiago não é um cami-
nho linear único, que corre 
sempre por um mesmo tipo 
de terreno. 

A reação dos peregrinos 
ao chegar à praça é imprevi-
sível: admiram a sua beleza, 
outros veem simplesmente 
como o complemento da 
viagem e o que querem 
mais é descansar.

Mas, além de todas as ex-
periências vividas, o mais 
importante é estar no 
caminho.

Na antiga Escola Pri-
mária de Cristelo, estão a 
decorrer diariamente 
atividades dirigidas à po-
pulação sénior da fre-
guesia de Cristelo, dina-
mizadas pela Junta de 
Fre g u e s i a ,  c o n t a n d o 
com a colaboração de 
uma assistente social e 
de uma psicóloga. Uma 
dessas atividades incluiu 

SÉRGIO
SILVA

representante de Gonda-
lães, a quem muito se deve 
esta obra, que por curiosi-
dade foi uma obra começa-
da pelo seu executivo, ain-
da na Junta de Freguesia de 
Gondalães.

 O evento em si teve a 
bênção através do nosso 
pároco, Padre Armando, 
seguido de vários discur-
sos, entre eles, o do presi-
dente da junta, Francisco 
Ferreira, de Paulo Teixeira e 
finalmente do presidente 
da Câmara, Celso Ferreira, 
que fez questão de esclare-
cer, e bem, a questão da 
união de freguesias opera-
da que inclui Gondalães.

 Uma manhã em cheio, 
finalizada com um Porto de 
Honra.

 O Pavilhão Desportivo, 
além de balneários novos, 
levou um piso sintético no-
vo, bancadas novas e ar-
ranjos exteriores.

uma palestra orientada 
pela GNR, tendo como 
mote a segurança dos 
idosos. A Junta de Fre-
guesia ao abrir o espaço 
à população e ao realizar 
diversas atividades está a 
pensar no bem-estar dos 
menos jovens, esperan-
do que a adesão por par-
te destes seja cada vez 
mais significativa.

rebordosa

dragões de rebordosa 
festejaram 17 anos

PAULO 
PINHEIRO

A Casa do FC Porto 
Dragões de Rebordosa 
celebrou o 17.º aniversá-
rio no dia 24 de Abril . 
Congratula-se a coletivi-

d a d e  p e l o  t r a b a l h o 
prestado.

A sessão solene do 17.º 
aniversário contou com a 
presença de vários asso-
ciados. Ficou a garantia 
de continuidade ao traba-
lho que tem vindo a fazer, 
por parte do presidente, 
apesar de não ser muito 
fácil, “Vamos continuar a 

ter um trabalho honesto 
em prol da sociedade. Sa-
bemos que o país não 
atravessa uma fase positi-
va mas queremos ajudar 
quem tem mais dificulda-
des”, garantiu Manuel Do-
mingos, que no final da 
cerimónia de aniversário 
assinou a ata de tomada 
de posse para 2015/2017.

Tuna faz concerto de 25 de Abril

Heróis Futebol Clube  
festejaram 30 anos de existência

A Tuna de Rebordosa 
promoveu e organizou no 
passado dia 25 de abril, 
com o objetivo de assina-
lar os 41 anos desta im-
portante data da história 
de Portugal, um sarau 

cultural, com a apresen-
tação de um concerto 
musical. Assim, o Auditó-
rio da Associação Cultural 
e Recreativa de Rebordo-
sa acolheu um concerto 
alusivo à liberdade, com a 

atuação da Tuna. A Tuna 
de Rebordosa pelo segun-
do ano consecutivo orga-
niza este evento que é o 
resultado musical de 
m u i t o s  e  b o n s  a n o s 
vividos.

Os Amigos Heróis 
Futebol Clube come-
moraram no passado 
dia 1 de maio o seu 30.º 
aniversário com um dia 
preenchido com um jo-
go de futebol no campo 

de futebol de Vandoma 
convívio que reuniu 
perto de 50 pessoas. 

Como é habitual, os 
amigos de longa data, 
os que já foram jogado-
res e os que ainda são, 

voltaram a responder 
p o s i t i v a m e n t e  à 
chamada.

A coletividade abre 
igualmente as suas por-
tas aos domingos para a 
prática do futebol.

É com este título que 
a Junta de Freguesia 
promove uma iniciativa 
de animação social e 
cultural pelos diversos 
recantos da freguesia, 
durante os fins de sema-
na de maio. Com o intui-
to de fomentar a união e 
o convívio entre vizi-
nhos, este evento reúne 
gerações e dinamiza o 
associativismo da terra.

O primeiro convívio 
já se realizou, na tarde 
do passado domingo, 
centrado no lugar das 
Coutadas. A animação 
esteve a cargo do Grupo 
Folclórico de Sobrosa.

No próximo domin-
go, dia 10, a Quinta do 
Monte abre portas pelas 
15h00 para mais uma 
tarde de convívio e lazer, 
com a atuação do Gru-
po Musical “Amigos da 
Crise”.

No dia 16, sábado, 
será a vez do lugar do 
Bagalhe acolher um 
convívio, com a partici-
pação dos “Últimos do 
Fim”, a partir das 20h00.

No sábado seguinte, 
23 de maio, à mesma 
hora, junto à antiga Es-
cola das Lages, realiza-
se mais um encontro, 
c o m  a  a t u a ç ã o  d e 
“School Dance”.

Por fim, a 30 de maio, 
na Aldeia Nova, tam-
bém às 20h00, o Grupo 
de Bombos e o Grupo de 
Teatro de Sobrosa ani-
marão o último conví-
vio do mês. Para o próxi-
mo ano está já progra-
mada a continuidade 
deste evento nas restan-
tes  c inco zonas  da 
freguesia.

sobrosa
“sobrosa 
em 
Convívio”

CRISTIANO
MARQUES
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PUB

Pagamentos em atraso 
e despedimentos…

A Direção-Ge-
ral das Autar-
quias Locais 
(DGAL) é um 

organismo do Estado inte-
grado na Presidência do 
Conselho de Ministros.

É responsável pela con-
ceção, execução e coordena-
ção de medidas de apoio às 
Autarquias Locais e pela 
cooperação técnica e finan-
ceira entre a Administração 
Central e a Administração 
Local. As missões atualmen-
te cometidas à DGAL foram 
prosseguidas desde 1974, 
pelas seguintes entidades: 
Direção-Geral da Adminis-
tração Autárquica; Direção-
Geral da Ação Regional e 
Local; Direção-Geral da 
Ação Regional; Gabinete de 
Apoio às Autarquias Locais e 
Direção-Geral da Adminis-
tração Local.

Este organismo público, 
publicou recentemente a 
lista de municípios com 
prazo médios de pagamen-
tos superiores a 90 dias, in-
felizmente Paredes figura 
em 39.º lugar dessa lista (em 
31-12-2014), a lista publica-
da serve igualmente para 
verificar que a situação fi-
nanceira do município se 
tem vindo a agravar, no final 

do 1.º semestre de 2014 o 
prazo médio em Paredes era 
de 88 dias, no último semes-
tre de 2014 o prazo era de 
162, ou seja durante o ano 
de 2014 o prazo médio de 
pagamentos na autarquia 
praticamente aumentou 
para o dobro, com todas as 
consequências e constran-
gimentos daí decorrentes 
para os fornecedores da 
autarquia.

Estes são dados oficiais, 
publicados por um organis-
mo do estado, mas infeliz-
mente são facilmente obser-
váveis, a realidade é de tal 
maneira catastrófica (o pró-
prio vice Presidente da au-
tarquia Dr. Pedro Mendes 
ainda há dias numa reunião 
de câmara assumiu que a 
realidade é catastrófica, dis-
cordou do PS apenas no ta-
manho da catástrofe), que 
no final da semana passada 
decorreu em Paredes algo 
inédito, um grupo de profes-
sores que lecionam as suas 
aulas nas piscinas de Pare-
des fez greve, pois infeliz-
mente há longos meses que 
se encontram a trabalhar 
sem receber.

Algo impensável, mas 
outro facto impensável 
ocorreu também na semana 
passada, a Câmara Munici-
pal de Paredes despediu sete 
dos técnicos que faziam par-
te do projeto APPIS, para a 
inclusão social, um projeto 
consensual, elogiado por to-
dos os interlocutores políti-

cos, por diretores de escolas, 
professores encarregados de 
educação, associações de 
pais e outras associações de 
caráter social. Este despedi-
mento é ainda mais estra-
nho pois Celso Ferreira sem-
pre apresentou este projeto 
como um dos símbolos do 
seu mandato e por várias ve-
zes referiu que a autarquia 
estaria na disponibilidade 
de assumir os custos deste 
projeto de forma a nunca o 
deixar cair.

O despedimento destes 
técnicos não augura nada de 
bom, e os poucos que ficam 
segundo parece em breve 
também serão despedidos.

O projeto APPIS contri-
buiu para um aproximar das 
famílias à escola, permitiu 
medir e solucionar alguns 
problemas, que sem este 
apoio especializado dificil-
mente teriam solução, per-
mitiu ajudar a diminuir o 
abandono e o insucesso es-
colar, será que não valeria 
por parte do município um 
pequeno esforço?

Infelizmente o desgover-
no dos últimos anos está a 
levar ao desespero os forne-
cedores da Câmara Munici-
pal, e ao que parece já nem 
os funcionários se podem 
sentir confortáveis.

O executivo PSD que lide-
ra o município, continua a 
não cortar as gorduras, as 
viagens, e as mordomias pa-
recem não ter tido cortes… 
os projetos relevantes, o pa-
gamento atempado aos for-
necedores para que estes 
possam cumprir as suas 
obrigações, esses podem so-
frer atrasos e cortes.

A dívida continua a ser 
superior a 100 milhões, os 
empréstimos continuam a 
aumentar.

Outra curiosidade na lista 
publicada pela DGAL, não 
existem outros municípios 
nem do Vale do Sousa, nem 
da área metropolitana do 
Porto com prazos de paga-
mentos superiores a 90 dias.

Por
PAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Depois de ter aqui aborda-
do as candidaturas do 
Portugal 2020 para a Ino-
vação e para a Interna-

cionalização, chegou a hora de falar de 
novas candidaturas que acabaram de 
sair e podem ser boas oportunidades 
para as empresas.

Desde logo, vou começar por falar nu-
ma candidatura chamada “Qualificação 
das PME”. Esta candidatura, cuja primei-
ra fase está aberta até dia 22 de maio, per-
mite, tal como o nome indica, a qualifica-
ção das empresas a vários níveis.

Portugal 2020 - Novas Candidaturas - “ Qualificação PME”
As PME poderão candidatar-se a 

um apoio a fundo perdido de 45% so-
bre os investimentos que façam a vá-
rios níveis, todos eles com o objetivo 
de qualificar a empresa, tornar a em-
presa mais preparada a vários níveis: 
a) Ao nível da organização e gestão; b) 
ao nível das tecnologias de informa-
ção; c) criação de marcas e design; d) 
Engenharia de produtos, serviços e 
processos; e) Proteção de proprieda-
de industrial; f ) qualidade; g) aquisi-
ção de conhecimentos técnicos; h) 
Investimentos em distribuição e lo-
g í s t i c a ;  i )  i n v e s t i m e n t o s  e m 
Eco-inovação.

Dando alguns exemplos: uma em-
presa que invista num novo site de ven-
das on-line dos seus produtos, sobretu-
do para internacionalizar os seus pro-
dutos e como tal faça um investimento 
de 25.000 euros, receberá um incentivo 

Esta semana fomos presen-
teados com uma entrevis-
ta de Alexandre Almeida a 
um jornal local. Entrevista 

essa, que olhando para o tratamento de 
imagem que o líder do PS Paredes le-
vou, faz mesmo lembrar entrevistas de 
alguém cuja imagem foi muito publici-
tada durante anos e consequentemen-
te muito criticada pelo PS. Tão diferen-
tes e tão iguais... depois de tanto criticar 
a postura e exploração da imagem de 
outros, Alexandre Almeida faz agora 
exactamente a mesma coisa. Olha que 
engraçado… mas é claro que toda a 
gente sabe que na política, hoje em dia, 
a imagem conta muito, e o PS sabendo 
disso nunca devia ter feito as críticas 
que fez, porque agora tem que investir 
na promoção de Alexandre Almeida.

No entanto, apesar de todo o esforço 

Por
JOAquIm
NEvES
Engenheiro

Figurão, figurino…  onde está o tino?

joaquimneves.progresso@gmail.com

e toda a dedicação do partido em seu 
redor, este parece que ainda não se de-
cidiu definitivamente sobre aquilo que 
será o seu futuro, pois quando questio-
nado sobre se será candidato às próxi-
mas eleições autárquicas, afirma que se 
as eleições fossem daqui a seis meses, 
seria candidato de certeza, como só são 
em 2017, ainda não sabe se será. 

Afinal está a ser cauteloso por-
quê?... Porque sabe que o seu nome 
não é unânime dentro do PS ou por-
que também sabe que quem o tem 
empurrado para a frente pode ser que 
se decida a empurrá-lo para o lado. 
Não será assim? Como já vimos no 
passado o PS é fértil nestas situações, 
senão veja-se até porque foi apenas a 
terceira escolha para candidato nas 
últimas eleições. Está com medo de 
vir a ser substituído… será?

Não sei. Só sei que a reboque do 
resultado surpreendente que obteve 
nessas eleições, faz-se de vítima, pro-
curando capitalizar à custa de algo 
que está mais do que resolvido, sendo 
que, se ficou algo por fazer, foi porque 
os representantes do PS nas mesas 
eleitorais estavam mal preparados. 

Por
AlExANDrE  
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com
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a fundo perdido de 45% de 25.000 
euros, ou seja, 11.250 euros.

Se uma empresa investe 50.000 eu-
ros a estudar e a alterar o seu layout 
produtivo, ou para aumentar a produ-
tividade da empresa através da intro-
dução de novos métodos de organiza-
ção do trabalho receberá 22.500 euros. 

Se uma empresa faz um investi-
mento de 30.000 euros na criação de 
uma nova marca, no desenvolvi-
mento de novos produtos, ou no re-
gisto desses novos produtos desen-
volvidos, receberá uma vez mais 
45% a fundo perdido, ou seja, 13.500 
euros a fundo perdido.

Se uma empresa pretende certifi-
car-se na qualidade, os custos que 
suportar com a preparação da em-
presa para o processo final da ob-
tenção da certificação, será também 
apoiado a 45%.

Finalmente, investimentos que 
uma empresa faça para tornar o 
seu processo produtivo mais eco-
lógico, será também apoiado a 
45%

De referir que estes investimen-
tos poderão ser realizados num ho-
rizonte temporal até 24 meses, po-
derão incluir investimentos em 
mais que um dos domínios atrás re-
feridos e poderão ter valores varia-
dos, desde que superiores ao míni-
mo de 25.000 euros.

As candidaturas apresentadas 
até 22 de maio de 2015, verão os re-
sultados divulgados até 7 de setem-
bro de 2015.

Quem não tiver oportunidade de 
apresentar uma candidatura nesta 
primeira fase, está prevista uma no-
va fase de candidaturas de 15 de ju-
nho a 18 de setembro, cujos resulta-

dos serão divulgados a 29 de dezem-
bro de 2015.

Para breve serão também abertas 
candidaturas aos projetos- Vale Ino-
vação. Trata-se de umas candidatu-
ras mais simples, limitadas a deter-
minados investimentos específicos, 
como por exemplo, Estudos de pro-
dutividade, Certificações da Quali-
dade, etc., cujos trabalhos são desen-
volvidos por entidades previamente 
acreditadas pelo Portugal 2020, mas 
cujo apoio a fundo perdido é supe-
rior ao dos projetos Qualificação 
PME. Logo que estes novos projetos 
tenham candidaturas abertas, darei 
nota disso, e farei aqui uma análise 
com exemplos mais detalhada.

Que estas candidaturas possam 
ser um estímulo adicional para os 
investimentos privados de que o 
nosso país tanto necessita.

Por
CrIStIANO
rIBEIrO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Figurão, figurino…  onde está o tino?
Até nisso, Alexandre Almeida de-
monstra que não fez o seu traba-
lho, pois devia ter preparado con-
venientemente quem os ia repre-
sentar, e não fazer ao contrário que 
é queixar-se e fazer-se de vítima.

E para além disto tudo, nunca nos 
podemos esquecer, que se ele fosse 
verdadeiro e honesto, admitia que 
nunca na vida pensou em obter tal 
resultado. Resultado esse, que foi 
muito mais provocado por um voto 
de protesto dos paredenses contra a 
gestão PSD, do que propriamente 
pela força do candidato do PS.

Outra coisa que me faz confusão 
e que me custa a perceber é como 
alguém que é vereador há quase 
dois mandatos (seis anos), ainda 
não percebeu a verdadeira realida-
de da Câmara de Paredes. Quem 
argumenta que a Câmara faz dema-
siados ajustes directos, se calhar 
devia primeiro informar-se porque 
é que isso acontece. Para quem não 
sabe, a câmara tem um défice de 
funcionários em determinados sec-
tores, e só a título de exemplo, 
quando fui vereador existiam ape-

nas quatro pessoas para analisar 
mais de 1500 processos de licencia-
mento por ano.

Por isso, por muito que não se 
queira, os ajustes directos são ne-
cessários para resolver situações 
prementes, que de outra forma de-
morariam muito mais tempo, ou 
poderiam mesmo não vir a ser 
resolvidas.

Mais grave ainda é a dúvida que 
deixa no ar acerca dos funcionários 
da Câmara. Mais uma vez demons-
tra falta de noção da realidade e, 
acima de tudo, é injusto para com 
estes grandes profissionais, com 
quem já trabalhei e que muito or-
gulho tenho em poder dizê-lo.

Os funcionários da Câmara são 
gente digna e trabalhadora que só 
não fazem mais porque não po-
dem. É claro que a empresa que 
tem mais funcionários em Paredes 
é a Câmara. E em tanta gente existe 
sempre um ou dois que não fazem 
o trabalho como deviam, como em 
todo o lado. Mas esses não podem 
dar má fama aos outros.

Relativamente ao IMI, afirma 

que existe um grupo de pessoas 
que está a criar uma petição. Conti-
nuamos a brincar à política. Então 
não é ele o líder da oposição? Não 
tem que liderar uma coisa destas? 
Tem que ir buscar pessoas não 
eram de cá e que são pagas para fa-
zer barulho e cuja idoneidade é 
questionável. Só falta mesmo dizer 
que se ganhar estas pessoas virão a 
ser seus assessores. Então aí é que o 
povo há-de dizer: “coitados de 
nós”…

É mesmo caso para dizer que 
mais uma vez fala quando devia 
estar calado, depois de se ter cala-
do quando devia ter falado.

Mas a frase que mais me mar-
cou em toda esta entrevista foi 
quando disse que “não se criaram 
tantos postos de trabalho como fo-
ram anunciados”.

Com todas as dificuldades e to-
dos os defeitos, este Executivo pelo 
menos criou postos de trabalho na 
nossa terra. 

Já o PS, quantos postos de tra-
balho criou em Paredes nos últi-
mos anos? Zero…

Na inauguração 
de uma queija-
ria em Aguiar 
da Beira, o Pri-

meiro-Ministro fez um ines-
perado elogio público a Dias 
Loureiro, ex-administrador 
do BPN que estava presente 
na sala, como “empresário 
bem-sucedido”. Disse, dele: 
“Conheceu o mundo, é um 
empresário bem-sucedido, 
viu muitas coisas por este 
mundo fora e sabe, como al-
gumas pessoas em Portugal 
sabem também, que se nós 
queremos vencer na vida, se 
queremos ter uma econo-
mia desenvolvida, pujante, 
temos de ser exigentes, 
metódicos”.

Dias Loureiro é natural de 
Aguiar da Beira e foi secretá-
rio-geral do PSD, ministro e, 
mais recentemente, Conse-
lheiro de Estado. É histórica a 
referência à sua pungente 
comunicação telefónica para 
o pai, após a sua “cavacal” 
nomeação: “Pai, sou Minis-
tro!”. Na sequência do escân-
dalo BPN, de que tinha sido 
administrador, e de ter men-
tido ao Parlamento, acabou 
por se demitir de Conselhei-
ro de Estado e aparentemen-
te se afastar da vida política. 
Caiu sobre o seu currículo 
público um pesado silêncio, 
agora quebrado por Passos. 

Nesta visita a Aguiar da 
Beira, Passos Coelho apro-
veitou para defender a sua 
linha económica e criticar as 
propostas do PS. No seu en-
tender, “as pessoas estimam 
hoje, mais do que nunca, a 
precaução e a prudência”.

“Independentemente 
das preferências partidárias 
que existam, as pessoas, de 
um modo geral, sabem que é 
muito importante poder 
preservar a nossa autono-
mia, não andar aos trambo-
lhões sem saber se precisa-
mos de aumentar impostos 
ou cortar mais daqui ou da-
colá, porque não há dinhei-
ro que chegue”, acrescentou 
nas declarações.

A Verdadeira 
divisão  
do Queijo

Dias Loureiro, o “empre-
sário bem-sucedido”, não 
tem nenhum bem em seu 
nome que permitam o ar-
resto provisório na investi-
gação do caso BPN. O ex
-administrador da SLN – e 
braço-direito de Oliveira e 
Costa no banco – escapou à 
penhora, depois de os in-
vestigadores terem analisa-
do minuciosamente o seu 
património. Os imóveis es-
tão registados em nome de 
familiares ou pertencem a 
empresas sediadas em pa-
raísos fiscais. As contas 
bancárias que tinha em seu 
nome  possuíam saldos mé-
dios que não ultrapassavam 
os cinco mil euros. 

O “metódico” e “pruden-
te” Dias Loureiro colocou os 
seus interesses económicos 
em nome de familiares ou 
em paraísos fiscais, defrau-
dando os interesses do Es-
tado, do Fisco, da Economia 
e de particulares. Fez (invo-
luntariamente) bem Passos 
Coelho em nos recordar a 
ética política e a podridão 
moral de Dias Loureiro, co-
mo representante do cava-
quismo reinante no final do 
século passado e início do 
presente. Comprovou-se 
assim cientificamente que 
o queijo, ao contrário da 
l e n d a ,  n ã o  c o n d u z  a o 
esquecimento. 

Porque é certo que com 
Cavaco Silva, Dias Loureiro, 
Passos Coelho (e com Só-
crates, e António Vara, e 
quejandos) não há dinheiro 
que chegue, não há queijo 
para dividir que chegue, 
não há “fome” saciada, nem 
limite para a indecência. 
Eles, manhosos, sabem que 
dificilmente há uma cela à 
sua espera. Eles, impunes, 
sabem que há muitas quei-
jarias para inaugurar, mui-
tas destilarias para explorar, 
muitas patifarias para pro-
mover. Independentemen-
te das diferenças, dos deta-
lhes, dos pormenores, em 
que uns gostam mais de 
Vistos, outros mais de Vis-
tas, uns andam nas Lenas e 
outros andam nas lonas, co-
mungam todos do mesmo 
lema: “Comer muito, não 
engorda”

O problema está na desi-
gual divisão do queijo.
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A Cooperativa A LORD 
celebra no próximo 
domingo 82 anos de 

existência. Esta Cooperativa 
surgiu para instalar a rede 
elétrica e fornecer eletrici-
dade à população de Lorde-
lo, na altura em que surgi-
ram várias cooperativas no 
país. Atualmente existem 
apenas 10 cooperativas que 
resistiram às grandes distri-
buidoras de energia. Duas 
delas, curiosamente, no 
concelho de Paredes, nas ci-
dades vizinhas de Lordelo e 
Rebordosa. 

Da Cooperativa nasceu 
uma outra entidade, a Fun-
dação A Lord, com o objetivo 
de levar à população ativida-
des culturais, ambientais e 
sociais, uma forma de inves-
timento na comunidade e de 
contribuição para a melho-
ria da qualidade de vida dos 
lordensenses e não só. 

A cooperativa é reco-
nhecida como grande pro-
motora e até benemérita 
da freguesia, apoia as cau-
sas mais importantes, des-
de os Bombeiros, o clube 
de futebol, a ADIL, a paró-
quia, o movimento Lordelo 
Solidário, os escuteiros, a 
comunidade escolar, entre 
muitas outras. 

Estivemos à conversa 

Proximidade ao cliente é o maior 
benefício da Cooperativa A LORD
Aniversário. A Cooperativa A LORD, uma das instituições de relevo do concelho e em especial da fregue-
sia de Lordelo, está de parabéns comemorando o seu 82.º aniversário. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
com Francisco Leal, presi-
dente de ambas as entida-
des, que assumiu a presi-
dência no ano de 2008, em-
bora acompanhe de forma 
ativa A LORD desde o ano 
de 1998, tendo desempe-
nhado outras funções nos 
órgãos sociais.

Conte-nos um pouco da 
história da A LORD. 

A Cooperativa de Electri-
ficação A LORD foi fundada 
no dia 10 de maio de 1933 e 
por vontade férrea de um 
grupo de Lordelenses que 
decidiu juntar-se para satis-
fazer as necessidades elétri-
cas da população. Nessa al-
tura a freguesia de Lordelo 
não tinha qualquer infraes-
trutura elétrica, pelo que se 
vivia na completa escuri-
dão. Foi a LORD que criou 
todas as infraestruturas elé-
tricas que existem atual-
mente na cidade Lordelo, 
compostas por 43 postos de 
transformação e uma mo-
derna rede de distribuição 
de energia elétrica que for-
nece mais de 4 500 clientes. 

No ano de 1959 a coope-
rativa passa a funcionar em 
edifício próprio que, poste-
riormente, doou à Associa-
ção Humanitária dos Bom-
beiros de Lordelo.

Recentemente comprou, 
novamente, este edifício no 
qual está a construir o seu 

museu. Resistiu às dificul-
dades dos anos oitenta que 
provocaram o desapareci-
mento da maior parte das 
cooperativas existentes no 
concelho e no país. No ano 
de 1996 transfere para Fun-
dação A

LORD a responsabilida-
de para o desenvolvimento 
da atividade cultural, social 
e educacional.

No ano de 2001 adquire o 
estatuto de utilidade públi-

ca e em 2009 adquire o esta-
tuto de comercializador de 
mercado livre qualidade 
que lhe permite comerciali-
zar energia em todo o terri-
tório nacional. Ao longo 
destes anos a cooperativa 
foi deixando a sua marca em 
toda a cidade de Lordelo, 
promovendo por si ou em 
colaboração com as restan-
tes instituições um desen-
volvimento sustentado de 
Lordelo.

Como funciona uma 
Cooperativa elétrica?

A cooperativa detém as 
qualidades de operador de 
rede, comercializador de úl-
timo recurso e comerciali-
zador em mercado livre. 
Tem a seu cargo a manuten-
ção e expansão da rede de 
distribuição de energia elé-
trica. Procede à ligação das 
instalações elétricas, coloca 
os contadores, repara as 
avarias etc. Para que todos 
possam compreender, po-
demos dizer que a Coopera-
tiva A LORD é a EDP da cida-
de de Lordelo. O que esta faz 
em quase todo o território 
nacional, na freguesia de 
Lordelo, é feito pela coope-
rativa A LORD. 

A cooperativa é compos-
ta pelos seus cooperadores, 
que são os associados que 
em Assembleia Geral deter-
minam os destinos da A 
LORD. Podem ser coopera-
dores os naturais de Lordelo 
ou aqueles que tenham liga-
ç ã o  c o m  a  c i d a d e  d e 
Lordelo.

Pode dizer-se que em 
Lordelo a população é bene-
ficiada por este sistema de 
fornecimento de energia?

O sistema da A LORD 
reúne diversas característi-
cas que acaba por beneficiar 
a população. A primeira ca-
racterística é a proximidade. 

Esta proximidade permite, 
desde logo, a qualquer 
cliente, solicitar, pessoal-
mente, qualquer esclareci-
mento sobre a fatura, sobre 
o contador ou sobre qual-
quer outro assunto, sem ter 
de aguardar, eternamente, 
pelos esclarecimentos, 
agarrado a um telefone. Esta 
mesma proximidade per-
mite que, rapidamente, a 
equipa de avarias se deslo-
que a qualquer ponto da ci-
dade de Lordelo. Acresce 
que, os resultados económi-
cos da atividade da coopera-
tiva acabam por reverter 
para os consumidores atra-
vés das diversas atividades 
d e s e n v o l v i d a s  p e l a 
Fundação.

Além disso a cooperativa 
A LORD, sempre que possí-
vel, privilegia as empresas 
locais para seus fornecedo-
res, promovendo a econo-
mia local. Mas, não é só a 
população de Lordelo que 
beneficia da atividade da A 
LORD, as populações da fre-
guesia vizinhas, nomeada-
mente a comunidade esco-
lar, também são beneficia-
das através das atividades 
da Fundação. Por último, o 
próprio Município acaba 
por beneficiar uma vez que 
a cooperativa A LORD tem a 
sua sede no concelho de Pa-
redes e paga aqui os seus 
impostos. 

Através de uma política 
de contenção de custos, 
pautando a nossa atuação 
por critérios de rigor e isen-
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sessões de CineMa

Terças-ferias
10h30 | ACADEMIA
A Bela e o Monstro
 

5 de maio
15h00 | ACADEMIA
 A 11.ª Hora

ateliês

6 de maio
14h30 | ACADEMIA

Culinária 
MiCro-ondas

auditório

1 a 30 Maio
Exposição de Fotografia

olhar e sentir
Registos  
de Almerindo Loureiro 

30 Maio | 21h30
espetáCulo  
de danças de  
salão, hip-hop, 
ConteMporâneo 
e dança  
do Ventre
Gala Da Primavera  
pela Academia Pedro Sousa

BiBlioteCa 

7 e 21 Maio | 10h30
histórias  
de enCantar
Desculpa!, de Norbert Landa 
 

14 Maio | 10h30
teatro de 
FantoChes
A Casinha De Chocolate,  
dos Irmãos Grimm 

Escritor Do Mês
herBerto  
hélder 

alord

BiBlioteCa 
MuniCipal 
de paredes

agenda 
cultural do concelho  
de Paredes  /  Maio

10 de maio | 10h00 e 11h00
Yoga eM FaMília

7, 14, 21 e 28 de maio
Hora do Conto

“a Fada oriana” 
de sophia de 
Mello BreYner 
andresen

16 de maio | 21h30
Concerto 
rui Vilhena & 
aliados

17 de maio | 16h00
Programa Famílias
“o gato Malhado e 
a andorinha sinhá”, 
pela CoMpanhia  
de teatro etCetera

Casa da  
Cultura  
de paredes

Exposição 
Manuel antónio 
pina - Vida e oBra
25 a 30 de maio | Feira Do 
Livro

ção e fazendo uma planifi-
cação criteriosa de investi-
mentos. Entendemos que 
temos de oferecer sempre 
aos nossos clientes as me-
lhores condições do merca-
do e para tal não poupamos 
esforços para o conseguir. 
Depois, tentámos investir 
no bem-estar da cidade de 
Lordelo, para que os pró-
prios consumidores sintam 
que também eles contri-
buem para o crescimento 
da cidade.

Como tem sido gerir esta 
Cooperativa e todas as suas 
componentes?

As exigências que são 
impostas à cooperativa são 
bastantes desgastantes. O 
sector elétrico é aquele que 
está mais regulamentado, 
obrigando ao cumprimen-
to de vários parâmetros de 
qualidade de serviços e da 
rede, impondo envio de re-
latórios mensais, trimes-
trais e anuais. Conciliar to-
da a atividade comercial da 
cooperativa e a atividade 
social e cultural da Funda-
ção é bastante complica-
do. Todavia, quando olha-
mos para trás e vemos a 
marca que A LORD deixou 
e deixa na cidade de Lorde-
lo e o reconhecimento que 
ela tem, que extravasa lar-
gamente os limites da ci-
dade de Lordelo, não pu-
demos deixar de nos sentir 
orgulhosos e satisfeitos. 
Este sucesso só é possível 
com o trabalho de todos: 
órgãos sociais, funcioná-
rios, colaboradores e de 
todos os Lordelenses.

Como surgiu a necessi-
dade de criar uma fundação 
para satisfazer interesses 
culturais, sociais, ambien-
tais e educativos?

A aposta cada vez maior 
no desenvolvimento de ati-
vidades de cariz cultural, 
social, ambiental e educati-
vo obrigou à criação da Fun-
dação. A crescente impor-
tância destas atividades im-
plica uma estrutura própria 
capaz de desenvolver proje-
tos de forma consistente e 
de qualidade. Assim, no ano 
de 1996 surge a Fundação A 

LORD que assumiu estas 
vertentes e que libertou a 
Cooperativa para a sua ver-
tente mais comercial. Desta 
forma possibilitou-se que 
cada uma das instituições 
exerça as funções de forma 
mais profissional.

Importa distinguir as 
duas entidades. São inde-
pendentes e com missões 
bem distintas. A gestão é 
também diferenciada?

A Fundação A LORD e a 
Cooperativa de Electrifica-
ção A LORD são duas enti-
dades com personalidade 
jurídica própria, indepen-
dentes, ambas com estatuto 
de utilidade pública.

A sua natureza obriga a 
uma gestão diferenciada, 
mas os critérios que presi-
dem a essa gestão são os 
mesmos, isto é, as decisões 
são sustentadas em critérios 
de rigor, isenção e indepen-
dência e suportadas pela 
v o n t a d e  d o s  n o s s o s 
associados. 

Como é a ligação da co-
m u n i d a d e  c o m  e s t a s 
entidades?

Existe uma ligação muito 
grande com a comunidade 
Lordelense e as suas insti-
tuições. A LORD procura ser 
sempre um elemento agre-
gador e um impulsionador 
do desenvolvimento da 
nossa cidade. Procurámos 
sempre, colmatar as neces-
sidades de Lordelo. No ano 
passado arrancou o projeto 
Lordelo Solidário que visa 
satisfazer as necessidades 
alimentares dos mais neces-
sitados e que engloba A 

LORD; o Município de Pare-
des; a Junta de Freguesia de 
Lordelo; a ADIL; Centro Só-
cio Educativo de Parteira; O 
Agrupamento de Escolas de 
Lordelo; A Conferência de S. 
Vicente Paulo e a Fábrica da 
Igreja de Lordelo. Para além 
do seu cariz social este pro-
jeto veio provar que a união 
é a forma mais eficaz de ul-
trapassar as dificuldades. 

A LORD sempre colabo-
rou com todas as Institui-
ções e associações da cida-
de de Lordelo: Aliados Fu-
tebol Clube de Lordelo; 
Bombeiros; Adil; Paróquia; 
Expansivos; Petanca; Gru-
po de Bombos os Pesti-
nhas; Centro de Parteira; 
Columbófilos; Conferên-
cia Vincentina; Comissão 
de Festas; Junta de Fregue-
sia, Agrupamento de Esco-
las; Escuteiros; Associação 
de Pais, A2L; Casa doPovo.

Procurámos, sempre, 
que as atividades desenvol-
vidas no Auditório, na Bi-
blioteca, na Academia e jun-
to da comunidade escolar 
correspondam às suas 
expectativas.

Qual o balanço que faz de 
t o d o s  e s t e s  a n o s  d e 
trabalho?

Não nos compete a nós 
avaliar o nosso trabalho. São 
os nossos associados, os 
nossos consumidores e os 
utilizadores dos nossos ser-
viços que o devem fazer. 
Sentimos, porém, quer atra-
vés dos atos eleitorais quer 
através do elevado número 
de utilizadores dos nossos 
serviços e atividades que o 
nosso trabalho tem sido cla-

ramente positivo. Pudemos 
e devemos fazer mais e me-
lhor e continuaremos a tra-
balhar para conseguir este 
desiderato. Lutaremos por 
fazer da A LORD uma refe-
rência de qualidade.

O que têm planeado para 
o  f u t u r o  d a s  d u a s 
instituições?

Vivemos tempos difí-
ceis, sabemos que o apoio 
às famílias e empresas é 
crucial, por isso continua-
remos a dar-lhe uma aten-
ção especial. Todavia, não 
deixaremos de investir. Já 
iniciamos no passado mês 
de Março a construção do 
Museu da A LORD que fica-
rá concluído ainda este 
ano. Funcionará na pri-
meira sede da Cooperativa, 
será um Museu interativo, 
que permitirá aos seus visi-
tantes conhecer a história 
da cooperativa e da energia 
elétrica.

Encontra-se também em 
estudo o projeto de um novo 
edifício para instalar a sede 
da Fundação A LORD, a Bi-
blioteca, a Escola de Música, 
o Orfeão, a Orquestra, o Clu-
be de Teatro e a Academia, 
de forma a oferecer aos nos-
sos utilizadores mais e me-
lhores condições. 

Não deixaremos de in-
vestir na nossa rede elétrica 
através da implementação 
de novos sistemas de efi-
ciência e gestão de redes. 

Estaremos atentos e dis-
postos a colaborar em todos 
os projetos que visem o en-
riquecimento cultural, so-
c i a l  e  d e s p o r t i v o  d a 
comunidade.
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Pedro Paulino é o treina-
dor de sub 9 (benja-
mins) e sub 11 (escola-

res) do Olá Mouriz. O treina-
dor considera que o hóquei 
em patins é uma modalidade 
que traz vários benefícios aos 
jovens. 

O Olá Mouriz ACDR tem 
formado muitos atletas que 
têm vingado no hóquei em 
patins em clubes de grandes 
dimensões, como é caso do 
Valongo, que foi campeão na-
cional recentemente, que 
vêm buscar muitos atletas ao 
clube de Paredes, pelas suas 
qualidades técnicas e físicas. 
O objetivo é reverter essa si-
tuação, ou seja tentar que os 
atletas não saiam para outros 
clubes. 

Pedro Paulino é madeiren-
se, veio para o Vale do Sousa 
para treinar outro clube, pas-
sou por Penafiel, onde fez um 
bom trabalho, até que surgiu 
a oportunidade de vir para o 
Olá Mouriz, com o intuito de 
elevar um pouco mais a equi-
pa, com um projeto aliciante. 
Explica que confiou no presi-
dente, Valentim Cunha, que é 
uma pessoa que se dedica por 
inteiro ao hóquei, com uma 
dedicação diária aos atletas. 

As captações são feitas 
através das escolas e através 
dos jovens que já estão no clu-
be, quem vem experimentar 
um treino acaba por ficar, “so-
mos como uma família, os 
miúdos gostam de cá estar”, 
garante. 

O clube tem uma política 
que é transmitir a importân-
cia da prática do desporto, 
mas que isso tem de ser con-
ciliado com as outras áreas, 
como a escola. “Tentamos dar 
o nosso contributo na forma-
ção dos jovens, porque a se-
guir aos pais, temos também 

Olá Mouriz reforça  
aposta na formação de jovens
Hóquei em Patins. A equipa conta com vários escalões em competição, mas é na formação que faz a sua 
aposta atual para assegurar a continuidade do clube.

Inês Pinto Correia | texto e fotos

o nosso papel, não só a formar 
no talento desportivo, mas na 
formação de futuros homens 
(e mulheres), com educação, 
respeito e disciplina”, explica. 

Considera que os seus alu-
nos estão a evoluir muito bem 
a nível técnico e muitos deles 
acabam por melhorar as no-
tas escolares depois de come-
çarem a praticar hóquei em 
patins. Defende que é possí-
vel conciliar o desporto com 
os estudos, até porque nin-
guém faz carreira no hóquei e 
por isso incentivam os mais 
novos a aplicarem-se na 
escola. 

Para já não têm muitas ra-
parigas na modalidade, mas 
deixa o apelo para que ve-
nham mais meninas apren-
der a prática do hóquei em 
patins. “Há mulheres que jo-
gam melhor hóquei que os 
homens, apesar dos homens 
terem mais força e esse ser 
um aspeto que conta muito. 
Mas na técnica não existe di-

ferença”, recordando mesmo 
que a equipa feminina de hó-
quei em patins do SL Benfica 
se sagrou recentemente cam-
peã europeia. 

É fundamental que sai-
bam dominar bem os patins, 
o ideal seria no primeiro ano 

os atletas só terem patina-
gem, porque tendo uma boa 
patinagem fica mais fácil con-
jugar a boa patinagem com 
uma boa técnica de stick e le-
vá-los a uma evolução técnica 
mais rápida. Garante que está 
muito satisfeito com os atle-

tas que tem nas suas duas 
equipas, uma vez que apenas 
têm dois treinos por semana, 
m a s  q u e  t ê m  u m a  b o a 
evolução. 

Mas quanto aos resultados 
alerta aos que pensam que 
em dois ou três anos a equipa 

devia somar apenas vitórias, 
que não é assim, nem nas 
equipas dos grandes clubes. 
“Temos que saber perder e 
saber ganhar, dar oportuni-
dade a todos e respeitar o 
tempo de evolução dos jo-
vens”, explicou ainda que 
apenas dentro de dois ou três 
anos é possível avaliar o tra-
balho feito nestes escalões 
mais jovens. 

MuDAnçA DOS 
TREInOS PARA 
PAREDES vISTA 
COMO POSITIvA
Ambas as equipas, benja-

mins e escolares, disputam o 
campeonato regional da As-
sociação de Patinagem do 
Porto. Nestes escalões não 
existe classificação, mas sen-
do a primeira época dos jo-
vens, estão a fazer um bom 
campeonato. O mais impor-
tante é aprenderem o gosto 
pela prática do hóquei em 
patins, o convívio e a forma-
ção por forma a adquirirem 
conhecimentos técnicos 
sólidos. 

No seu entender o clube 
tem de apostar nos jovens, 
que representam o futuro do 
clube, “trabalhando bem nes-
tes escalões e futuramente 
nos escalões mais velhos, são 
estes jovens que vão estar na 
equipa sénior e espero que 
seja uma equipa com quali-
dade, honrando a camisola 
do Olá Mouriz”, explica ainda 
que os bons resultados aca-
bam por depois atrair cada 
vez mais jovens. 

Relativamente aos custos, 
o material do hóquei em pa-
tins é, de facto, caro, mas tem 
uma durabilidade elevada, 
em comparação com o mate-
rial de outras modalidades. 

Olá Mouriz tem benja-
mins, escolares, iniciados, ju-
niores e seniores, nesta repor-
tagem acompanhámos um 
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Foram devolvidos os 
cinco pontos retirados 
ao União de Paredes, 

depois do clube ser acusado 
de ter um atleta inscrito, que 
já teria uma inscrição ativa 
e n q u a n t o  a t l e t a 
profissional.

Meio ano depois do ocor-
rido e do clube ter apresen-
tado recurso face à decisão 
da Associação de Futebol do 
Porto em retirar os cinco 
pontos, conquistados nos 
jogos em que o atleta entrou 
em campo a representar o 
símbolo do Paredes, este or-
ganismo deu razão ao clube 
e devolveu-lhe a pontuação 
ganha dentro das quatro 
linhas. 

“Nunca deviam ter retira-
do os cinco pontos, que fo-
ram ganhos pelo clube e pe-
los atletas dentro do campo. 
Sempre fizemos tudo de 

Devolvidos cinco pontos 
ao União de Paredes
Futebol. Clube sobe acima da linha de despromoção ao ver repostos os cinco 
pontos que lhe tinham sido retirados e colocavam a equipa nos últimos lugares. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

treino apenas dos escalões de 
sub 9 e sub 11. 

O clube sofreu uma gran-
de perda de atletas para clu-
bes vizinhos, porque até se-
tembro de 2014 treinavam 
fora de Paredes, no Pavilhão 
da Escola de Baltar. Desde en-
tão começaram a treinar no 
Pavilhão da Escola EB 2/3 de 
Paredes, que lhes trouxe ou-
tras condições e permitiu 
também uma maior proximi-
dade à cidade e a muitos 
jovens.

Foi o clube que pediu a tro-
ca para Paredes e agradecem 
o apoio da autarquia em ter 
encontrado esta solução. 

Valentim Cunha é presi-
dente desde 2008, começou 
por ser apenas um pai que 
acompanhava os jogos, de-
pois por estar sempre presen-
te, acabou por ser convidado 
para ser seccionista, até que 
algum tempo depois foi con-
vidado para integrar a dire-
ção, em 2008 não havia quem 
assumisse a presidência e 
acabou por ceder. 

Confessa que a nível de 
apoios as dificuldades são 
imensas, mas que é gratifi-
cante fazer este trabalho de 
formação desportiva com as 
crianças. 

A grande aposta é na for-
mação, uma vez que ela per-
mite a continuidade das res-
tantes equipas, incluindo a 
equipa sénior, que acaba por 
dar bastante visibilidade ao 
clube. 

O presidente explica que 
Paredes é uma cidade com 
tradição de hóquei em patins 
e muito do seu trabalho em 
prol do clube é para manter 
viva esta tradição. 

O objetivo do clube é ter 
resultados, mas acima de tu-
do formar os jovens, Valentim 
Cunha explica que o desporto 
coletivo tem essa vantagem, 
do convívio, da partilha, da 

disciplina, nunca esquecen-
do o espírito competitivo. 

Ficou uma palavra de 
agradecimento para os pais, 
que são fundamentais nestas 
idades, para o transporte, na 
ajuda a equipar os meninos e 
também no investimento que 
acabam por fazer. 

O Gonçalo Campos Ven-
da tem 8 anos e está no Olá 
Mouriz há 3 anos, quando 
começou não sabia patinar, 
hoje explica que não é fácil 
aprender, mas que gosta de 
jogar hóquei. Joga a defesa e 
irrita-se quando os colegas 
falham os golos em frente à 
baliza. Faz ainda um apelo 
para virem mais meninos 
p a r a  a  e q u i p a  d o  O l á 
Mouriz. 

Guilherme Rocha está na 
equipa há já 5 anos. Agora 
com 9, faz um balanço positi-
vo e prefere os jogos aos trei-
nos. Explica que são todos 
unidos, mas que ainda têm 
muito que aprender. 

Torneio de Benjamins e 
Escolares

Vai realizar-se nos dias 27 e 
28 de junho um torneio no 
Pavilhão da EB 2/3 de Pare-
des, que irá incluir quatro 
equipas de benjamins: Olá 
Mouriz, FC Porto, Gulpilhares 
e Paço de Rei. E seis equipas 
de escolares: Olá Mouriz, FC 
Porto, Gulpilhares, Paço de 
Rei, HC Madeira e ADP Cam-
po, de Barcelos. 

JunIORES 
DESLOCAM-SE A 
FRAnçA 
PARA TORnEIO
Nos próximos dias 29, 30 e 

31 de maio a equipa de junio-
res do Olá Mouriz irá partici-
par num torneio internacio-
nal, que se realiza em Bor-
déus. Um grande esforço do 
clube e dos pais, que se reflete 
numa oportunidade única 
para os atletas. 

boa-fé e dentro da legalida-
de”, garante o presidente, 
que acredita que a AF Porto 
existe para defender os inte-
resses dos associados, mas 
neste caso a sua decisão ini-
cial empurrou o clube para o 
final da tabela.  

Manuel Cardoso explica 
que a responsabilidade, mo-
tivação e concentração dos 
jogadores estando no final 
da tabela classificativa não 
pode ser a mesma de estar 

no meio da tabela. Foram 
meses de luta para sair dos 
lugares de despromoção, 
que tiraram a serenidade a 
jogadores, equipa técnica e 
direção. 

Relativamente à reposi-
ção dos pontos, afirma que 
“ninguém nos deu nada, 
foi apenas reposta a verda-
de desportiva, pela qual 
sempre lutámos”. Só la-
menta que tenha demora-
do meio ano a se proferida 

a decisão do conselho de 
disciplina. 

Esta perda de pontos le-
vou a alterações na equipa 
que não estavam previstas 
no início da época, em feve-
reiro acabaram por contra-
tar mais cinco jogadores pa-
ra lutar pela manutenção, 
um investimento numa épo-
ca difícil. 

O clube que se encontra a 
disputar a Divisão D’ Elite da 
AF Porto, vê-se agora na 12.ª 
posição, tendo já garantida a 
manutenção. Estão assim 
com 39 pontos e dos quinze 
possíveis (nos próximos cin-
co jogos) o objetivo é fazer 
pelo menos 10 pontos. 

O presidente recorda ain-
da que o trabalho à frente do 
clube não tem sido fácil, mas 
que está a cumprir os objeti-
vos a que se propôs. Da dívi-
da de 500 mil euros à Segu-
rança Social e às Finanças, já 
reduziram 90% em apenas 
cinco anos. 

No fim-de-semana de 25 
e 26 de abril, o Baltar realizou 
cinco jogos, somando ape-
nas duas vitórias.

Resultados - Minis de 5 
masculinos: Estrela Vigorosa 
Sport 17-36 CAAE Baltar. In-
fantis femininas: Colégio 
Gaia 19-9 CAAE Baltar. In-
fantis masculinos: CAAE 

Baltar 40-19 FC Porto. Inicia-
dos masculinos: CA Leça 37-
30 CAAE Baltar. Juvenis femi-
ninas: CAAE Baltar 21-22 
DAC – Douro Andebol 
Clube. 

Também no fim-de-se-
mana de 1 a 3 de maio, só 
houve duas vitórias em cin-
co jogos. Resultados: Infantis 

femininas (jornada dupla) 
CAAE Baltar 13-23 CA Leça 
B; CA S. Félix Marinha B 9-22 
CAAE Baltar. Infantis mascu-
linos (jornada dupla): CAAE 
Baltar 34-37 ADA Maia/ IS-
MAI; AD Amarante 22-31 
CAAE Baltar. Juvenis femini-
nas: Académico FC 25-14 
CAAE Baltar. 

Jogo da quinzena: as in-
fantis femininas foram a ca-
sa do CA S. Félix da Marinha 
e venceram tranquilamente 
por 9-22. A equipa de Baltar 
dominou o jogo por comple-
to e com um resultado favo-
rável, foi possível dar algum 
tempo de jogo às atletas me-
nos utilizadas.

CAAE Baltar com duas jornadas difíceis
ANdEBol. As equipas de andebol do CAAE de Baltar tiveram uma quinzena com apenas quatro vitórias.



16 Sexta-feira 8 de Maio de 2015  oprogressodePAREDES

desporto

PUB

delores Vidente
Trata todos os problemas:
Feitiçaria, Uniões de Amor, 
Mau-Olhado, Inveja.
Só trabalho para o bem!

Rua Gago Coutinho, nº 32 
Castelões de Cepêda 
(Antiga Rua da Estação)

HORáRIO: 
Das 15h00 às 18h30 segundas, terças e quartas
Sextas e sábados: por marcação. 
Contato: 910503444

aluga-se 
ou 

Vende-se t3
Com Lugar de Garagem

Na Av. Da República, 179 – 1.º esquerdo
Paredes

Contatos: 936 259 006 | 914 011 551

IMOPAR
MEDIAÇÃO IMOBIOLIÁRIA

LIC. AMI 10050

venda
    arrendamento     
        trespasses
            e avaliações

Edifício Plaza  |  Loja 30  |  4580-001 PAREDES
Tel/Fax.: 224 067 661  | Telm.: 911 734 328 

geral@imopar.pt  |  www.imopar.pt

Polo Aquático do Paredes 
vence Taça de Portugal
inédito. Pela primeira vez na história do clube o Polo Aquático do Paredes – Rota dos Móveis venceu a Taça 
de Portugal 2015 desta modalidade. 

Decorreu no passado 
fim-de-semana a 
Final a 8 da Taça de 

Portugal em Polo Aquático, 
na piscina do Colégio de La-
mas, em Santa Maria da 
Feira. 

O Paredes passou todas as 
eliminatórias, e conquistou 
pela primeira vez este título, 
frente ao CDUP por 14-5. 

Foram os universitários 
do Porto a começar melhor a 
partida, ganhando o primei-
ro parcial por 1-0. Os pare-
denses responderam no se-
gundo parcial e deram a 
volta ao resultado, passando 
a vencer por 5-2.

Inês Pinto Correia | texto

A secção de atletismo da 
Casa do Benfica em Pare-
d e s  p a r t i c i p o u  n o  G . P. 
Campo, Valongo, no passa-
do dia 25 de abril e saiu 
vencedora por equipas em 
juvenis masculinos, tendo 
a equipa de infantis femi-
ninos conquistado o 2.º lu-
gar por equipas. 

Em individuais os resul-

tados foram: Benjamins B 
Femininos: 3.ª Inês Maga-
lhães. Benjamins B Mascu-
linos: 5.º Alexandre Morei-
ra. Infantis Femininos: 3.ª 
Bruna Cunha, 5. ª Marisa 
Cunha, 8.ª

Jéssica Rodrigues. Ini-
ciados Femininos: 5.ª Cata-
rina Fernandes, 8.ª Beatriz 
Rodrigues. Iniciados Mas-

culinos: 4.º Guilherme Mo-
reira. Juvenis Femininos: 
2.ª Ana Vieira, 5.ª Verónica 
Dias. Juvenis Masculinos: 
1.º Pedro Ferreira, 2.º Pedro 
Moreira, 3.º Miguel Mon-
teiro, 5.º Francisco Cunha. 
Juniores e Seniores Femini-
nos: 10.ª Catarina Durães. 

No domingo, dia 26 de 
abril, a secção participou 

na Milha Marcelo Azeve-
do/ 10 km Run Sousacamp 
em Vila Flor, onde Cristina 
Freitas ficou em 1.ª no es-
calão de juniores femini-
nos. Eduarda Barbosa em 
1.º em juvenis femininos e 
em Juniores Masculinos 
Samuel  V ieira  também 
conquistou o  pr imeiro 
lugar. 

Casa do Benfica em Paredes venceu dois pódios
AtlEtisMo. Na prova que decorreu no sábado dia 25 de abril, o clube de Paredes foi o primeiro 
classificado por equipas em juvenis masculinos.

A equipa do Vale do Sousa 
cimentou a vantagem para 
8-3 no terceiro parcial, não 
se deixando surpreender no 
último período – parcial de 
6-2 – para um resultado final 
de 14-5.

O Paredes chegou à final 
após eliminar o FOCA – Clu-
be Natação de Felgueiras e 
os rivais do Clube Fluvial 
Portuense por 22-5 e 9-7 
respetivamente.

As taças e as medalhas fo-
ram entregues pelo presiden-
te da Federação Portuguesa 
de Natação, António José Sil-
va, pelo vice-presidente Gon-
çalo Rodrigues e pelo presi-
dente da Associação de Nata-
ção do Norte de Portugal, 
Aníbal Cabral Pires.

Já no campeonato, cada 
jogo é cada vez mais decisi-
vo na luta pela renovação do 
título de campeão nacional. 
Começam os playoffs dia 9 
de maio, seguindo-se a 16 e 
23 de maio. 

Mais uma vez o Paredes – 
Rota dos Móveis joga a final 
frente ao Clube Fluvial Por-

Código 
Musical 
organiza 
evento no 
Pavilhão 
Rota dos 
Móveis

Sábado, dia 9 de 
maio a Código Mu-
sical organiza um 
evento dedicado à 
dança e à música. 
Irá decorrer no Pa-
vilhão Rota dos Mó-
veis em Lordelo, a 
partir das 21 horas.  
A iniciativa de no-
me “A Arte em Mo-
vimento” contará 
com a presença da 
Royalty Team e da 
MDanz de Paços de 
Ferreira, da School 
Dance e da Cool 
Dance de Lousada, 
da New Style de Va-
longo, Free Style 3C 
e Dancing Soul de 
Cete e, claro, com a 
associação organi-
zadora, a Código 
Musical, de 
Cristelo.

tuense. A equipa paredense 
vem moralizada após a con-
quista inédita da Taça de 
Portugal e esperam-se en-
contros equilibrados para a 
final.

Sábado, dia 9 de maio o jo-
go realiza-se na Piscina Rota 
dos Móveis, em Recarei, pelas 
17h. Em caso de necessidade 

do 3º jogo, este será no dia 23 
de Maio pela mesma hora.

Já na formação os infantis 
masculinos venceram o Vitó-
ria Sport Clube por 6-1. 

Após uma primeira volta 
de derrotas os jovens pare-
denses entraram, para o jogo 
em casa, com muita vontade 
de corrigir os erros anteriores 
e de mostrar que fazem parte 
d a s  m e l h o re s  e q u i p a s 
nortenhas. 

Um jogo muito bem con-
seguido com bons momentos 
de Polo Aquático terminou 
com a conquista dos primei-
ros 3 pontos da fase, para o 
Paredes.

Na próxima jornada os jo-
vens paredenses defrontam 
em Guimarães o Fluvial.
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www.costaferrador.coM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES 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 CUNHA

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3372 - 8 DE mAiO 2015O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3372 - 8 DE mAiO 2015

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3372 - 8 DE mAiO 2015

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

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

anÚncio

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

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

anÚncio

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

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

anÚncio

Faz-se saber que foi distribuida neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerido José 
Loureiro Azevedo, NIF: 191933589, com residência em domicílio: Rua da Fonte Romana, 58, 4585-
454 REBORDOSA PRD, para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

A Oficial de Justiça,

Processo: 821/15.OT8PRD

Requerente: Ludovina Moreira Coelho
Requerido: José Loureiro Azevedo

Interdição / Inabilitação N/Referência: 66426514
Data: 08-04-2015
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Apresentada Petição que pede 
alteração do local da Etar de Recarei
Ambiente. População rejeita localização da ETAR, autarquia está disponível para es-
tudar alternativas, desde que mais vantajosas tecnica e ambientalmente. 

Com 950 assinaturas foi 
entregue uma Petição na As-
sembleia Municipal que 
contesta a localização esco-
lhida para a construção na 
mini Etar de Recarei. 

Gil Machado, morador de 
Recarei, apresentou a petição 
explicando que a população 
não é contra a construção da 
Etar, que irá resolver um pro-
blema urgente, mas que não 
concorda com a localização 
escolhida. Uma vez que o lo-
cal se encontra perto de um 
aglomerado habitacional, do 
Centro Escolar, do Polides-
portivo e a 150 metros de um 
poço de onde a junta de fre-
guesia retira água. Alegando 
ainda que a construção da 
mini Etar naquele local irá in-
viabilizar a construção de um 
furo por parte da junta. 

Para a população o pro-
blema reside ainda no local 
onde as águas depois de tra-
tadas serão despejadas no 
Rio Sousa, alegando que irá 
afetar uma zona de banhos e 
pesca. 

Sugerem por isso um local 
600 metros a sul, no Lugar de 
Louredo, que segundo esta 
associação de moradores 
reúne melhores condições, 
longe de habitações, resguar-
dado dos ventos e que desa-
gua num local do rio que não 
é frequentado. 

Segundo este movimen-
to, Simdouro informou que a 
escolha do local se prende 
com questões técnicas e eco-
nómicas, acusando de não 
ser tida em conta a questão 
ambiental nem o bem-estar 
da população. 

“Solicitamos a suspensão 
imediata da construção da 
Etar e pedimos a alteração do 
l o c a l ”,  i n f o r m o u  G i l 
Machado.

Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, lamentou a apresenta-
ção desta petição “porque 
são redondamente falsos to-
dos os pressupostos da sua 
intervenção. Não posso dei-
xar passar a imagem de que 
vamos prejudicar seja quem 
for”, declarou. 

Garantindo ainda que se 
trata de uma mini Etar se-
cundária, que é fechada e 

que não tem cheiros. 
O autarca recorda ainda 

que deu a cara e que esteve 
em Recarei numa reunião 
com a população, onde foi 
acusado de querer prejudi-
car a população, o que lhe 
valeu a derrota nesta fregue-
sia para a câmara municipal 
nas autárquicas de 2013. 

Explica ainda que outros 
locais foram equacionados, 
mas que devido à cota dos 
terrenos e à sua inclinação, 
que esses locais obrigariam à 
construção de uma estação 
elevatória e essa sim seria 
uma solução com impacto 
ambiental e com odores. 

Por fim garante que as 950 
pessoas que assinaram a pe-
tição não sabiam o que esta-
va em causa ao assinar. 

Por sua vez, Pedro Men-
des, vereador com o Pelouro 
do Ambiente, explicou a’O 

Progresso de Paredes que por 
parte da câmara sempre 
houve a “máxima preocupa-
ção em defender os interes-
ses das populações e em re-
solver um problema de longa 
data, que é a falta de sanea-
mento”. Explicando que foi 
um processo transparente, 
no qual houve conversações 
com a junta de freguesia, pa-
ra encontrar a melhor solu-
ção, recordando que esta é já 
a terceira localização escolhi-
da para a Etar. 

Face à exposição apresen-
tada na Assembleia Munici-
pal houve uma reunião com 
o movimento de moradores, 
em que a posição da autar-
quia foi “que se houver uma 
localização tecnicamente 
mais vantajosa, como sem-
pre afirmámos, não há pro-
blema nenhum em colocar a 
Etar noutro local”. 

O vereador explica que 
pode haver aqui alguma falta 
de informação, que neste ca-
so se trata apenas de uma mi-
ni Etar, sem estação elevató-
ria. O que não aconteceria se 
a localização fosse depois do 
Pavilhão da Casa do Povo. A 
estação elevatória é um equi-
pamento de mais difícil ges-
tão que uma mini Etar. 

“Desde que somos execu-
tivo não temos nenhum 
equipamento destes que es-

teja a funcionar mal, aliás, 
nós somos o executivo e eu 
sou o Vereador do Ambiente 
que terminou com a Etar de 
Paredes, com a Etar de Baltar 
e eu era incapaz de querer ser 
protagonista de uma história 
em que iriamos prejudicar a 
população nesta matéria”, 
garante assim que têm um 
compromisso nesta área. 
Acrescentando ainda que a 
câmara, seja o presidente, se-
ja o executivo, está aberta a 
novas soluções e a olhar para 
os problemas de forma a de-
fender os interesses dos mo-
radores. Daí surgiu então o 
desafio, que se encontrarem 
um local tecnicamente mais 
vantajoso, não há qualquer 
problema em alterar o local 
pensado. 

Quanto ao local apresen-
tado na petição como alter-
nativa, tinha sido um local 
primeiramente estudado 
pela autarquia, mas que tec-
nicamente não é viável. Ex-
plica que há locais mais junto 
ao rio, mas onde os terrenos 
são de máxima infiltração, 
logo tecnicamente não são 
solução. A ARH (Administra-
ção de Região Hidrográfica), 
que gere as zonas ribeirnhas 
tem regras que a autarquia 
tem que cumprir na instala-
ção destes equipamentos.

Reforçando a transparên-
cia o vereador explica que 
solicitaram à Simdouro o ca-
derno de encargos e que o 
facultaram à população. 

“Se for encontrada uma 
solução tecnicamente mais 
vantajosa que esta, não há 
nenhuma razão que não nos 
leve a defender essa mesma 
solução”, garantindo desta 
forma que estão atentos à 
população e que a via do diá-
logo é a escolhida pelo exe-
cutivo. Assegurando que irá 
conseguir defender os inte-
resses da população e que 
não permite que haja uma 
Etar no concelho de Paredes 
a funcionar mal, assegura as-
sim que são aliados da 
população. 

Por outro lado, convém 
explicar que uma mini Etar 
trata os resíduos de forma 
que as águas possam ser de-
volvidas ao ecossistema sem 
qualquer risco para o mes-
mo, “senão não valeria a pe-
na o investimento”, explica 
ainda que não deita cheiros, 
porque o equipamento é fe-
chado e de funcionamento 
qualificado, melhorando a 
qualidade do Rio Sousa e 
nunca a comprometendo. 

A autarquia está, então, 
aberta a receber propostas 
de novas localizações e caso 
se encontre uma melhor so-
lução, não descarta o estudo 
dessas novas alternativas, 
desde que seja melhor. Não 
opta por mudar apenas por 
mudar, apenas alterará a lo-
calização se a mesma repre-
sentar uma solução mais 
vantajosa, em termos técni-
cos e ambientais. 

PUB
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Na Assembleia Muni-
cipal de Paredes, que 
se realizou no passa-

do dia 25 de abril, os partidos 
políticos tiveram oportunida-
de de proferir algumas pala-
vras sobre esta efeméride. A 
CDU não marcou presença 
nesta assembleia, por ser 
contra a realização da mesma 
no dia 25 de abril. 

Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, falou da separação de 
poderes e atribuição de com-
petências que se conquistou 
há 41 anos. No entanto, acusa 
o país de ser centralista, limi-
tando a capacidade de atuar 
das autarquias, garantindo 
que a Administração local é 
condicionada pela agenda da 
Administração Central.

“Sou presidente de câma-
ra desde 2005, ao longo destes 
10 anos, muitas foram as ve-
zes que a nossa capacidade 
de decisão e autonomia fo-
ram condicionadas pelas 
ações nacionais”, dando co-
mo exemplo a Carta Educati-
va, em que a autarquia assu-
miu as refeições escolares, as 
AEC’s, o transporte escolar e a 
transferência de competên-
cias do 2.º e 3.º ciclos, admi-

Poder local mencionado  
como grande conquista de Abril
discursos. Em dia de Assembleia Municipal os Partidos com assento nesse órgão fizeram uma reflexão 
sobre a democracia.

Inês Pinto Correia | texto e foto

tindo que é fácil aceitar um 
desafio, mas que o difícil é 
quando os pressupostos es-
tão sempre a mudar. “A rapi-
dez com que mudam os com-
promissos dificulta a gover-
nação”, dando o exemplo do 
financiamento das refeições 
escolares por parte do muni-
cípio, que começou em 20% e 
agora está nos 80%. 

“Quarenta e um anos de-
pois, a Administração Central 
faz e desfaz, pondo em causa 

a administração local”, acusa 
mesmo Celso Ferreira, que 
como é hábito não poupa cri-
ticas aos governos que lidera-
ram o país nestes 10 anos da 
sua governação autárquica, 
independentemente de te-
rem sido governos PS ou 
PSD/ CDS-PP. Por fim decla-
rou que “O 25 de abril, se for 
respeitado, seremos bem 
governados”. 

Rui Silva, deputado muni-
cipal do CDS-PP, considerou 

que o 25 de abril é o momento 
mais importante da nossa 
história recente e que se de-
veu à coragem de quem colo-
cou fim à ditadura. Recordan-
do que foi uma revolução de 
todos, uma vez que a popula-
ção se juntou de imediato aos 
militares e que devemos ter 
orgulho em termos feito uma 
“revolução de cravos e não de 
balas”. 

Acrescentou ainda que 
“hoje é tempo de refletir sobre 

o que tínhamos dantes e o 
que temos agora”, referindo-
se ao desenvolvimento do 
poder local nestes anos de 
democracia. 

Por sua vez, e em represen-
tação do Partido Socialista, 
Batista Pereira, recorda que a 
revolução se deveu “a grandes 
portugueses que souberam 
implementar a democracia”, 
o que resultou nas primeiras 
eleições que tiveram 92% de 
participação dos eleitores. 

“Há 41 anos conquistou-
se a liberdade de voto, a li-
berdade de expressão e o di-
reito à participação cívica e 
por isso hoje é um dia de 
festa em que devemos recor-
dar o que eramos antes do 
25 de abril de 1974”, acres-
centou que é agora dever 
dos políticos criar condições 
para o povo acreditar que 
vale a pena votar e que é 
através desse voto que é 
possível mudar o país. 

Luciano Gomes, da ban-
cada municipal social-demo-
crata, começou o seu discur-
so questionando a democra-
cia plena dos dias de hoje, 
referindo-se aos crimes de 
natureza económica e ao ele-
vado nível de corrupção que o 
relatório da União Europeia 
atribui a Portugal, algo que 
“mina a confiança e afeta a 
economia”. 

Apelou à participação ati-
va de todos os cidadãos na vi-
da do país, seja através de 
ações políticas ou sociais. 

No entanto, não deixou de 
destacar o muito que mudou 
no país desde 1974, em espe-
cial na saúde e na educação, 
assim como no poder local “a 
grande conquista de abril”, 
terminou com o alerta de que 
“não é fácil governar em tem-
pos de crise”.

Muito se tem falado sobre 
o aumento da taxa de IMI em 
Paredes. Proprietários indig-
nados com o elevado valor 
em 2015, têm virado as suas 
críticas ao município que fi-
xou a taxa de 2014 (a pagar em 
2015) em 0,5%, a taxa máxima 
que os municípios podem 
aplicar. 

O presidente da Câmara 
de Par4edes garante que o 
aumento sentido pelas famí-

lias está relacionado com o 
fim da cláusula de salvaguar-
da, uma vez que o governo 
tinha garantido que não ab-
dicava da mesma, mas que 
teria uma resposta para re-
solver os desvios de avalia-
ção. “Nada disso foi feito, eu 
fiquei chocado, porque a Ad-
ministração Central dá indi-
cações e depois faz o contrá-
rio. O aumento do IMI não se 
deve à taxa municipal, mas 

Autarquia propõe-se reduzir taxa de IMI 
sim às reavaliações e ao fim 
da cláusula”. 

O autarca deixa o anúncio: 
“No próximo orçamento ire-
mos propor a diminuição da 
taxa de IMI”. 

Recorde-se que a cláusula 
de salvaguarda foi criada em 
2011, para que o aumento da 
taxa de IMI, devido às reava-
liações dos imóveis, não le-
vasse a aumentos incompor-
táveis para as famílias portu-

g u e s a s .  O u  s e j a ,  s e  a 
reavaliação das casas deter-
minasse um valor patrimo-
nial muito elevado, o aumen-
to do imposto estaria limita-
do a 75 euros por ano ou a um 
terço do IMI cobrado no ano 
anterior. No entanto, esta 
cláusula deixou de se aplicar 
para o ano fiscal de 2014, sen-
do que o IMI a pagar agora em 
2015, referente ao ano fiscal 
anterior, deixou de limitar o 

aumento a um destes dois 
valores. 

Relativamente ao aumen-
to do IMI, José Borges, presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Louredo, referiu que “Não 
podemos ser todos inteligen-
tes, mas todos temos a obri-
gação de sermos politica-
mente corretos e justos”, re-
torquiu ironicamente numa 
mensagem dirigida à oposi-
ção, que culpa o aumento da 

taxa municipal pela subida 
do IMI. Rui Silva, do Partido 
Socialista, respondeu ao au-
tarca que “a inteligência é co-
mo a fortuna, uns com tudo e 
outros com nada”, uma vez 
que o aumento de 0,1% que a 
autarquia decidiu sobre o IMI 
implicou um aumento de 
25% da taxa. Ou seja, em ca-
sos em que o IMI aumentou 
100 euros, 25 desses referem-
se à taxa municipal.
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Já é conhecida a posição 
de Celso Ferreira face à pre-
vista fusão das empresas de 
águas em Portugal. O autar-
ca é contra e acusa mesmo 
que “não é legal, nem sério”.  
Em causa nesta restrutura-
ção do sector das águas está 
previsto que as 19 empresas 
do grupo Águas de Portugal 
passem apenas a quatro. 

O presidente da câmara 
de Paredes mostra-se preo-
cupado com o aumento 
previsto de 50% na fatura 
da água, “podia baixar 2% e 
já subiu 1%”. “Entendo que 
o Litoral tenha mais custos 
e que os nossos estejam es-
truturados, mas ninguém 
aqui tem responsabilidade 
pelos investimentos mal 
calculados, em que as câ-
maras devedoras não pa-
gam”, recusa por isso ter de 
pagar os investimentos 
feitos noutros municípios, 
uma vez que a Simdouro e 
as Águas do Douro não têm 
dívidas. “Agora iremos re-
ceber as dívidas de outras 
empresas, em vez de apre-
sentarmos lucro”.

Explica ainda que daqui 
a 12 anos os lucros das 
águas nesta região seriam 
de 20 milhões de euros e 
caso esta fusão avance ha-
verá prejuízos que se irão 
refletir num aumento drás-
tico das faturas para os 
consumidores.

“Seja qual for o partido 
que esteja no Governo, não 
cedo neste capítulo”, garan-
te Celso Ferreira. 

Na Assembleia Munici-
pal, Batista Pereira, do PS, 
elogia a posição da autar-
quia face à fusão das águas, 
no entanto, alerta para um 
grande problema que existe 
no concelho na distribui-
ção de água e saneamento. 
Uma vez que a câmara dele-
gou essa competência à Be 
Water, não contemplando 
que existem cooperativas e 
empresas de gestão popu-
lar em freguesias como 
Gandra, Parada, Recarei ou 
Sobreira. “Estas empresas 
podem vir a perder os seus 
investimentos”, acusando a 
autarquia de ter entregue a 
distribuição da água em to-
do o concelho à Be Water. 

Celso Ferreira explica 
que durante anos esteve 
em aberto a negociação 
entres os subsistemas de 
distribuição de água e que 
ninguém quis negociar 
com a empresa, então Veó-
lia. Ou seja, a legislação 
mudou e agora para serem 
construídas as infraestru-
turas obriga a que haja 
contratualização. Garan-
tindo que a autarquia está 
a trabalhar para que estas 
infraestruturas de sanea-
mento sejam construídas 
onde ainda não existem.

Câmara de Paredes 
contra reestruturação 
das águas

Documentos de Prestação de Contas  
aprovados com duras críticas da oposição

O ponto quente desta 
Assembleia Municipal foi 
a aprovação Documentos 
de Prestação de Contas de 
2014, com a oposição a 
acusar  o  executivo de 
apresentar “orçamentos 
i l u s ó r i o s  e 
megalómanos”. 

O relatório de contas 
foi aprovado com os votos 
contra do PS e do CDS, 
uma vez que a CDU não 
marcou presença nesta 
assembleia, por discordar 
com a data.

João Reis, do Partido 
Socialista, acusa que as 
dívidas a curto prazo au-
mentaram, que o passivo 
está agora nos 110 mi-
lhões de euros, sem con-
templar os 20 milhões do 
empréstimo de sanea-
mento financeiro, que os 
encargos com funcioná-
rios e ainda que os com-
promissos com o PAEL 
n ã o  e s t ã o  a  s e r 
cumpridos. 

Da bancada do PSD, 
Luciano Gomes defendeu 
que os documentos são 
reais “não há aqui ne-
nhum truque nem magia” 
e garantiu ainda que “con-
tenção tem sido a palavra 
mais usada e é uma preo-
cupação transversal a to-
do o executivo munici-
pal”. Esclareceu ainda que 
em 2014 a despesa dimi-
nuiu em 42%, ou seja, 32 
milhões de euros, o que é 
um sinal de contenção. 
Assim como salientou o 
esforço na gestão corren-
te, uma vez que se verifica 
uma redução de 28% do 
passivo, encargos com o 
p e s s o a l  e  d e s p e s a s 
correntes. 

“O passivo diminuiu 
em 1,6%, sem cortar no 
apoio social. Apesar das 
restrições a Câmara Mu-
nicipal de Paredes conti-
nua a apostar no apoio 
aos mais necessitados”, 
informou.

Fo i  c o m  i ro n i a  q u e 
Paulo Silva do PS falou so-

bre as contas, segundo ele 
“catastróficas” do municí-
pio. Garantindo que a dí-
vida passou de 110 mi-
lhões para 112 milhões e 
que “não vejo nenhum 
investimento feito em Pa-
redes”. Garantindo que a 
ETAR foi  uma obra da 
Simdouro e que as obras 
que vê em Gandra estão a 
cargo da junta de fregue-
sia, assim como o investi-
mento no campo relvado 
sintético de Recarei, afir-
ma que ficará a cargo da 
junta e do clube. 

“Os problemas conti-
nuam, os credores conti-
nuam à espera, o investi-
mento público não é visí-
vel e nem sabemos se o 
empréstimo de 20 milhões 
de euros está aprovado. A 
câmara só faz trabalho so-
cial”. Segundo Paulo Silva, 
o Partido Socialista tem 
vindo a alertar para a “rea-
lidade catastrófica e da di-
ficuldade da câmara em 
cumprir com o que pro-

meteu” e afirmou que o 
passivo diminuir 2 mi-
lhões não representa nada 
e que o orçamento apre-
sentado é “empolado”. 

O presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes, 
Celso Ferreira, acusou o 
PS de não lidar com as 
contas de forma séria. Ex-
plicou que “a câmara, 
após um período de fortes 
investimentos em áreas 
cruciais, com projetos 
aprovados pelo QREN, es-
tá agora a entrar período 
de contenção e de apoio 
às famílias e economia”. 
Explica ainda que a des-
pesa foi reduzida em 42%, 
o que representa poupan-
ça, “o que nos leva a con-
cluir que estamos a cami-
nho de dar sustentabili-
d a d e  f i n a n c e i r a  à 
autarquia”. 

O autarca garante que 
tem sido feito um esforço 
na gestão corrente, onde 
houve diminuição do pas-
sivo em 28%, cortou-se na 

aquisição de bens em 16% 
e na despesa de capital em 
76%. 

R e l a t i v a m e n t e  a o 
apoio social, recorda que 
o município isentou de 
várias taxas as famílias em 
dificuldades, assim como 
tem apoiado nos passes 
escolares e na aquisição 
de medicamentos. 

Assim como o volume 
de investimentos foi redu-
zido face a 2013, o que ge-
ra poupança, e que a auto-
nomia financeira dupli-
cou em 2014. Também 
referiu que a execução da 
receita e da despesa ficou 
em 51%. 

“Na oposição pode di-
zer-se o que quiser, por-
que não têm a responsa-
bilidade de decidir, pen-
s a m  q u e  q u a n t o  p i o r 
melhor, mas não é assim 
tão mau”, conclui Celso 
Ferreira, que viu, apesar 
das críticas da oposição, a 
prestação de contas de 
2014 aprovada. 
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEu

Maria elVira Moreira reis
Faleceu no dia 22 de abril, com 49 anos. 
Natural de Mouriz e residente na freguesia 
de Baltar, Paredes. Era casada com Mário 
dos Santos Lima. 

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

A Família
Funerária Cardoso Silva unipessoal, Lda. – Baltar – Paredes

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

FALECEu

Virgínia de Jesus  
teixeira Borges
Faleceu com 56 anos, no dia 19 de abril. Natural de 
Candedo, concelho de Murça, residia em Paredes. 
Era casada com Belmiro de Carvalho Borges Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada e na impossibilidade de o fazerem 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

FALECEu

José Maria pereira Freire
Faleceu no dia 5 de maio com 64 anos. 
Natural de Lordelo, Paredes e residente na 
freguesia de Cristelo, Paredes. Era divorciado. 

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 
Tlm. 917 571 915 // 919 515 181

FALECEu

eVa da ConCeição  
Ferreira de sousa
Faleceu com 52 anos, no dia 23 de abril. Natural 
e residente em Cete, Paredes. Era casada com 
António Francisco Barbosa da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazerem 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.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

FALECEu

aMériCo Ferreira da Cunha
Faleceu no dia 23 de abril com 92 anos. Natural 
de Modelos, concelho de Paços de Ferreira e 
residente em Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Maria Duarte Cunha.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 
Tlm. 917 571 915 // 919 515 181

FALECEu

Margarida Moreira da silVa
Faleceu no dia 25 de abril com 89 anos. Natural 
e residente em Astromil, Paredes. Era casada 
com António Joaquim Moreira da Silva. 

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, nora, genro, neto e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade 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 falecimen-
to e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 
Tlm. 917 571 915 // 919 515 181

FALECEu

Maria Célia soares Vieira 
BaBo
Faleceu no dia 22 de abril com 78 anos. Natural 
de Croca, Penafiel e residente em Paredes. Era 
viúva de Manuel de Sousa Babo.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 
Tlm. 917 571 915 // 919 515 181

FALECEu

daniel Ferreira goMes
Faleceu no dia 2 de maio com 84 anos. Natural 
de Modelos, concelho de Paços de Ferreira e 
residente na freguesia de Duas Igrejas, Paredes. 
Era casado com Ana Ferreira Gomes. 

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 
Tlm. 917 571 915 // 919 515 181

FALECEu

Maria Celeste de sousa
Faleceu com 85 anos, no dia 20 de abril. 
Natural de Castelões de Cepeda, residia em 
Paredes. Era casada viúva de Fernando da 
Silva Quatorze.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada e na impossibilidade de o fazerem 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes
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FALECEu

Maria CiCilda dias rodrigues
Faleceu no dia 2 de maio com 84 anos. Natural e 
residente em Lordelo, 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 7.º dia ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
Telf. 255 776 231 // 224 442 920 
Tlm. 917 571 915 // 919 515 181

FALECEu

idalina alMerinda da silVa
Faleceu no dia 23 de abril, com 97 anos. 
Natural de Bitarães, Paredes e residente em 
Lodares, Lousada. Era viúva de Agostinho 
Ribeiro de Magalhães. 

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

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 

apresenta sentidas condolências

ERRATA

No anúncio de necrologia de António da Mota Ribeiro da 
Silva, o nome da sua esposa por lapso está incompleto. 
Republicamos o mesmo corrigido. 

antónio da Mota riBeiro da silVa
Faleceu no dia 13 de abril, com 61 anos. Natural de Bitarães, 
concelho de Paredes e residente na freguesia de Lodares, 
Lousada. Era casado com Emília Glória de Magalhães Ribeiro.

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

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

Não se pode dizer 
que o pós-revolu-
ção fosse um pe-

ríodo pelo qual o nosso 
jornal nutrisse um entu-
siasmo retumbante.

Já sabemos que na edi-
ção PP 2256 de 27 de abril 
nada constava, o que terá a 
explicação de a edição já 
estar fechada dois dias an-
tes, a 25 de abril, no dia da 
revolução.

Mas na edição de 4 de 
maio de 1974 (PP 2257) 
também não nos surge um 
Progresso totalmente pin-
tado de vermelho exaltan-
do e proclamando o futuro 
e a Liberdade adquirida, 
mas uma edição comedida 
em que os valores da or-
dem e da tranquilidade es-
tão muito presentes.

O título de capa mais 
importante é “Depois da 
tempestade, eis a bonan-
ça”. E a tempestade é a re-
cente revolução, em que o 
desejo que mais impõe, 
parece não ser propria-
mente a liberdade, mas a 
Fraternidade. Escutemos 
A. Fonseca:

“Olha-se para todo e 
qualquer indivíduo sem 
desconfiança, podendo-se 
assim conquistar mais 
amizades, dando-se mais 
largas ao amor fraternal 
podendo-se expandir um 
ideal que a ninguém ofen-
deria,  abominando-se 
ódios, vinganças e outras 
baixezas que a ninguém 
ilustra (…) Caminhemos 
ordeiramente, pacifica-
mente, moderadamente, 
ajudando com essa ordem 
aqueles que com sacrifício 
pessoal, para o bem de to-
dos os Portugueses, nos 
ofereceram um futuro re-
p l e t o  d e  Pa z ,  a m o r  e 
carinho!”

“As horas dolorosas e, 
nalguns casos, horroro-
sas” – refere-se às horas da 
revolução – “estão prestes 

a findar para todos nós, es-
queçamos o passado e res-
peitemos os vencidos por-
que o coração democráti-
co é condescendente e 
puramente cristão.”

É certo que António 
Grácio “pela Pátria e pelo 
Povo Português” é mais 
veemente: “Ruiu a diabóli-
ca máquina repressiva da 
ditadura. Voltou a Paz às 
c o n s c i ê n c i a s  e  a o s 
espíritos”.

Mas até o seu discurso 
cai no abraço à Fraternida-
de, antes da democracia: 
“Assim ajudaremos a cons-
truir um mundo melhor e 
um Portugal mais fraterno, 
sem ódios, sem violências 
e sem represálias”.

Esse mundo novo em 
que, como quer o hino da 
alegria, todos os homens 
voltam a ser irmãos, man-
tém, também parte da ter-
minologia do velho regime 
de que não se consegue 
desprender: A matriz ter-
minológica, se bem que já 
não a “Nação” fica-se ain-
da pela “PÁTRIA” mostran-
do que ainda não era o po-
vo quem mais ordenava. 
Pelo menos em Paredes. É 
assim que terminam am-
bos os artigos com um 
clássico “Viva a Pátria”.

Desta edição do Pro-
gresso consta também a 
tradicional coluna “Pro-
gresso em Cete” esta deno-

minada “Problemas So-
ciais” pelo colaborador F.
Rocha que, em testemu-
nho de época, fala da crise 
económica, da inseguran-
ça social, do elevado preço 
dos produtos e do aumen-
to galopante do custo de 
vida.

Por causa da revolução? 
Não, porque, independen-
temente da revolução, era 
esse o (mau) estado de coi-
sas em Portugal nesse pe-
ríodo, e que, em grande 
parte, provavelmente jus-
tificará a ocorrência da re-
volução devido à insatisfa-
ção pela crise económica e 
social que se vivia, para 
a l é m  d o  p ro b l e m a  d a 
guerra colonial que ceifava 
a nossa juventude.

Assim é sintomático 
que tal artigo, curiosa-
mente, acabe assim: “P.S. 
começamos a escrever es-
tas notas no dia 24 e acaba-
mo-las exatamente no dia 
em que as Forças Armadas 
iniciaram o seu movimen-
to. Pois porque estavam 
e s c r i t a s  v a m o s 
publicá-las.”

Leia-se: Houve revolu-
ção mas, no fundo, fica tu-
do quase na mesma, na 
perspetiva deste cronista, 
pelo que até nem se justifi-
cava mudança de artigo, 
pois o que tinha a dizer aos 
leitores, não mudaria.

Na mesma, como se na-

o En-Canto da história nº 8

O fraterno Pós 25 de abril, 
segundo o Progresso

da fosse, continuava – con-
tinua -o futebol.

Escassos 3 dias depois 
da revolução um dos 3 F’s 
Portugueses (Fátima e Fa-
do são os outros dois, re-
cordo eu ao leitor) man-
tém a sua atividade e o seu 
entusiasmo. O União de 
Paredes, a 28 de abril tinha 
ido jogar a Lever para 
manter a l iderança do 
Campeonato Distrital e as-
segurar a subida à III Divi-
são Nacional, uma vez que 
o Paredes o Leverense ocu-
pava a 2ª posição a 3 pon-
tos de distância.

Mas perdemos … por 
1-0 com um golo aos 70 
minutos marcado por um 
certo Neves, com um golo 
que nos abateu a confian-
ça. O União, escreveu ZÉ-
BENTO, o Progressista re-
pórter desportivo de en-
tão, não teve capacidade 
para “Revolucionar” o seu 
jogo e, assim, ficou com 1 
e s c a s s o  p o n t o  d e 
vantagem.

Nesse mesmo dia hou-
ve um Aliados – Rebordo-
sa, que os de Lordelo ven-
ceram por 5-2, não cons-
tando ter havido mortos e 
feridos, do novo ou do an-
tigo regime, o que já foi 
uma grande coisa, pois 
nem a fraterna revolução, 
supomos, terá conseguido 
amansar a eterna, mas 
saudável, rivalidade entre 
estes clubes do concelho.

Marca da revolução, so-
mente, que dois jogos do 
campeonato (O Cruz Vs 
Progresso e o Coimbrões 
Vs Maia), não se tenham 
real izado por  fal ta  de 
policiamento.
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