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Noite de Abril, ainda pouco fria…

Tremeluzem Estrelas nos Espaços…

Quem aviva o seu lume? Quem as guia

Quando rabiscam refulgentes traços?

(…)

Agora tive um sonho… Quem me dera

Que, em carreira veloz, esta quimera

Fosse atingir a Meta do Real… 

E, ao Mundo inteiro, provocasse assombros, 

Quando surgisse dos fatais escombros,

A liberdade, morta em Portugal. 

Em 1936 o poeta  

Rodrigo Rodrigues dos Santos  

sonhou o que em 1974 se tornou realidade.

In Progresso de Paredes 2257 

4 de Maio 1974

Concluídos apartamentos 
para criativos na área  
do mobiliário

Nun’Álvares terá relvado 
sintético em julho

“Apostamos em ser  
uma empresa 
economicamente sólida”

Art on Chairs. Está concluído o espaço de incubação 
que irá acolher jovens designers e arquitetos, que tra-
balharão na criação de design de mobiliário.

Protocolo. Foi assinado o documento para a cons-
trução de um campo relvado sintético, em parceria 
com a câmara e a junta de freguesia. 

Bitshop. Eurico Nogueira, empresário de Paredes, 
dedica-se às melhores soluções para os seus clien-
tes nas várias áreas. O futuro passa pela expansão 
do negócio.
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Editorial

25 de abril,  
o mal-amado

T i n h a  q u a t r o  a n o s 
quando aconteceu o 
25 de abril.

Mentiria se disses-
se que o vivi intensamente e que 
imediatamente aspirei o novo ar 
de  l iberdade que na al tura  se 
respiraria.

Aliás, desses meus tenros anos 
e graças a dois homónimos que se 
evidenciaram em tal época – Vasco 
Gonçalves e Vasco Lourenço (um 
deles inspirador da trova de inter-
venção do camarada Vasco e da 
muralha de aço) – confesso que 
guardo a ideia que os libertadores 
eram figuras mais próximas do bi-
cho papão do que de heróis, pois 
eram usados como argumentos 
determinantes e coartores da mi-
nha periclitante liberdade de não 
comer a sopa ou de fazer asneiras.

Tal como quanto às minhas ne-
bulosas memórias, também não 
mentirei se disser que também to-
dos nós hoje temos uma memória 
seletiva do que se passou há 40 
anos atrás: perante o triste e deca-
dente cenário político, económi-
co, social e cultural atual, não re-
sistimos a afirmar que o que hoje 
se passa é uma desgraça, uma mi-
séria, que estamos abaixo de tudo 
o que é imaginável. Os políticos 
são corruptos, a economia não 
funciona, as instituições são dé-
beis, as pessoas mal preparadas, a 
polícia não atua, o respeito é ne-
nhum, a Ordem não existe, as vir-
tudes são poucas, o pecado cam-
peia. O trabalho e o esforço não 
são recompensados. Como era 
dantes… mesmo sem ter conheci-
do esse antes, ou tendo-o esqueci-
do o que é pior. 

E tudo, claro, graças ao desgra-
çado do 25 de abril que, à falta de 

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

melhor alvo, acusamos de ser 
o causador de toda a nossa in-
felicidade atual, a Origem de 
todos os males.

Por comparação, tudo o 
que “perdemos” com o 25 de 
abril, e por a nossa memória 
ser curta, ganha auras de ter 
sido bom, saudável, desejável, 
elogiável …

Pura ingratidão minha, e 
nossa, para com o 25 de abril.

Vejamos.
A pura e simples maledi-

cência (justa ou injusta é o 
que menos importa ao caso) 
com que nos é permitido tra-
tar o 25 de abril, é o seu gran-
d i o s o  t e s t e m u n h o  d o  s e u 
enorme e único contributo 
para o que hoje somos e que 
nunca seríamos caso ele não 
tivesse existido.

Não tenhamos dúvidas, se 
estamos mal, estaríamos mui-
to pior caso ele nunca tivesse 
existido: É que não teríamos a 
oportunidade de, pelo menos, 
livremente desabafar e dizer 
mal de tudo o que nos vier à 
cabeça.

E isso, acho eu, já é uma 
grande coisa.

Não tenhamos dúvidas, pa-
ra o que somos enquanto pes-
soas e para o que somos en-
quanto país, povo, e NAÇÃO, o 
25 de abril foi o acontecimen-
to mais importante da vida 
dos nossos pais, da nossa pró-
pria vida e mesmo da vida dos 
nossos filhos e netos.

Para o bem e para o mal, 
mesmo que só queiramos ver 
este lado.

E mesmo que para todos os 
que nasceram e virão a nascer 
depois do 25 de abril a exis-
tência de uma sociedade dita-
torial, censuradora e opressi-
va seja algo do domínio da 
ficção científica e das perso-
nagens malvadas dos dese-
nhos animados.

6.ª Invista mostrou ofertas 
formativas e de emprego
Economia. Decorreu durante três dias em Lordelo mais uma 
edição da mostra de emprego, formação e empreendedorismo.

Durante três dias o Pa-
vilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo, re-

cebeu a 6.ª Invista – Feira de 
Emprego, Formação e Em-
preendedorismo, que contou 
com ofertas de emprego e de 
formação, sobretudo dedica-
da aos jovens, mas não só. 

De ano para ano este even-
to tem vindo a crescer, segun-
do a vereadora Hermínia Mo-
reira, a Feira tem vindo a au-
mentar em qualidade e em 
número de expositores. “É 
um evento que surge para 
mostrar o que existe a nível de 
formação e de oportunidades 
que existem no território”, 
garante. 

“É uma oportunidade úni-
ca que eu espero que o conce-
lho saiba aproveitar e para fa-
cilitar isso mesmo a autarquia 
disponibilizou junto das es-
colas os autocarros do muni-
cípio”, explica que o Pavilhão 
em Lordelo tem as condições 
ideais, mas tendo em conta a 
localização, fica distante de 
algumas freguesias e que nes-
se sentido a câmara facilitou 
as deslocações. 

Nuno Serra, presidente da 
Junta de Freguesia de Lordelo, 
considera que os jovens de-
vem apostar sempre na for-
mação, para destacar a im-
portância deste evento. Re-

Inês Pinto Correia | texto e foto

corda ainda o esforço que a 
Câmara Municipal tem feito 
para atrair investimento para 
o município, destacando as 
empresas que se fixaram em 
Lordelo. 

“Nada aparece por acaso, 
esta mostra de oportunida-
des para os nossos jovens sig-
nifica que estamos atentos”, 
garante Pedro Mendes, vice
-presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes. Explicando 
ainda que ao longo dos anos 
se nota uma maior diversida-
de na oferta.  Relativamente à 
captação de investimento pa-
ra o concelho o autarca diz ser 
fundamental atrair empresas 
para a competitividade do 
território. “O que interessa é 
que trabalhamos, muitas ve-
zes, sem pressa, mas sem 
pausa”, adianta. Sendo que o 
objetivo é a diversificação do 
tecido empresarial. 

Referiu ainda que a autar-

quia tem uma estratégia para 
a criação de emprego e para a 
promoção da formação, que 
gera oportunidades para a 
comunidade. 

O evento contou com a 
presença de cerca de 1000 vi-
sitantes, tendo em conta os 
números das edições anterio-
res e os jovens das escolas que 
s ã o  n ú m e ro s  f á c e i s  d e 
contabilizar. 

As ofertas de emprego fo-
ram disponibilizadas pelo 
IEFP e pelo Clube de Empre-
go da Câmara. A oferta forma-
tiva disponível é dedicada 
também aos adultos, assim 
como cursos profissionais e 
ainda instituições de ensino 
superior que se fizeram repre-
sentar nesta mostra. Já o em-
preendedorismo que utiliza-
do como exemplo, foi sobre-
tudo pela criatividade dos 
mais velhos, através das 
IPSS’s do concelho. 
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O Centro Escolar de 
Paredes recebeu 
no passado dia 10 

de abril a Feira da Prima-
vera. Uma organização a 
cargo da Associação de 
Pais, que encheu uma tar-
d e  c o m  a t i v i d a d e s 
diferentes. 

Ana Santos, presidente 
da Associação de Pais, ex-
plica que esta feira surge 
de um plano de atividades 
feito no início do ano, 
quando assumiu esse car-
go. Esta iniciativa teve co-
mo objetivo angariar ver-
bas para dinamizar o dia 
da criança.

Esta mãe já faz parte da 

Centro Escolar de Paredes recebeu 
Feira da Primavera
Educação. Para dar as boas-vindas a esta estação do ano,  
a Associação de Pais promoveu uma Feira.

Inês Pinto Correia | texto e foto
associação há vários anos, 
no entanto o ano passado 
não houve associação “por 
razões diversas”, este ano 
decidiu que era preciso re-
tomar a atividade. 

No  d i a  Mu n d i a l  d a 
Criança esperam levar os 
alunos a um espaço lúdi-
co, com atividades dife-
rentes das que se podem 
proporcionar no meio es-
colar, como atividades 
radicais. 

Cada evento que fazem 
tem sempre um propósito. 
A Feira do Outono que in-
cluiu uma desfolhada, 
sendo que muitos meni-
nos de hoje acabam por 
nem conhecer esta tradi-
ção, esta feira contou ain-
da com o magusto, com 

cerca de 4000 mil casta-
nhas assadas para quase 
500 crianças e com uma 
feirinha. No Natal houve 
um espetáculo com lan-
che. A verba angariada foi 
utilizada para patrocinar 
as viagens de estudo a to-
dos os alunos. 

Com estas atividades a 
associação de pais já con-
seguiu angariar verbas pa-
ra oferecer à escola dois 
projetores multimédia em 
janeiro. Material que era 
necessário à escola e que 
para Ana Santos é funda-
mental conseguir ajudar 
nestes pequenos gestos. 

O apoio das famílias é 
essencial, uma vez que na 
feira é vendido o que os 
pais, ou familiares ofere-

cem e depois são as famí-
lias que compram grande 
parte dos artigos. Também 
a comunidade tem um pa-
pel fundamental, na medi-
da em que estiveram pre-
sentes a Academia de Dan-
ça do Vale do Sousa, com 
um espetáculo de dança e 
o Conservatório de Música 
de Paredes com uma per-
formance musical. 

Todo o dinheiro que se 
consegue angariar é inves-
tido na comunidade esco-
lar. Pensam já no próximo 

projeto, que será a coloca-
ção de uma rede mais alta 
no pátio da escola, para 
impedir que as bolas sal-
tem para fora do recinto. 

Esta Associação de Pais, 
é acima de tudo “um gru-
po de pessoas que traba-
lha por amor à camisola, 
que se reúne muitas vezes 
e que trabalham em equi-
pa para conseguir trazer o 
melhor para os seus fi-
lhos”, explica Ana Santos.  

Isabel Susano, coorde-
nadora do Centro Escolar, 

explica que sendo uma 
atividade lúdica, tem sem-
pre o interesse dos alunos, 
que dão especial impor-
tância a este tipo de inicia-
tivas. Considera ainda 
f u n d a m e n t a l  h a v e r  a 
oportunidade de juntar os 
alunos todos num conví-
vio, uma vez que dada a 
elevada ocupação da es-
cola, acaba por não ser fá-
cil de o fazer muitas vezes. 

Este dia é resultado de 
“uma interajuda de toda a 
comunidade e uma mais-
valia para o sucesso dos nos-
sos alunos”. Garantindo ain-
da que é uma escola aberta e 
que deve ter o envolvimento 
da comunidade e dos pais 
nas suas atividades, “é uma 
escola pública que deve fun-
cionar assim”. 

Por fim, deixa uma pa-
lavra de louvor à Associa-
ção de Pais, uma vez que 
considera fundamental a 
ajuda que dá na escola, 
pelo seu dinamismo. 

A Loja Interativa de Tu-
rismo de Paredes celebrou 
no passado dia 10 de abril o 
seu 1.º aniversário, nesse 
mesmo dia este espaço foi 
palco da apresentação do 
novo Guia da Rota do Ro-
mânico, que foi recente-
mente lançado. 

Para o vice-presidente 
da Câmara Municipal de 
Paredes, Pedro Mendes, é 
fundamental a importân-
cia das Lojas de Turismo do 
Porto e Norte e da sua liga-
ção em rede. Ou seja é pos-
sível ver noutras cidades a 
presença de Paredes, gra-
ças a esta rede de Lojas, as-
sim como em Paredes en-
contramos informação de 
vários territórios. 

“A Loja do Turismo está 
de braços abertos para re-
ceber quem nos visita, mas 
também serve de formação 
para quem cá vive”, expli-
cando assim que é possível 
descobrir locais perto que 
valem a pena conhecer. 
Considera ainda funda-
mental a parceria do Turis-
mo do Porto e Norte e da 
Rota do Românico para es-
ta divulgação de Paredes. 

Melchior Moreira, presi-
dente do Turismo do Porto 
e Norte, garantem que o su-
cesso das Lojas de Turismo 
se deve a políticos que per-
ceberam a importância do 
turismo. Assim como acre-
dita que a rentabilidade da 
venda de produtos nas lo-

Novo Guia da Rota do Românico apresentado  
na Loja de Turismo
Património. 1.º Aniversário da Loja de Turismo de Paredes foi assinala-
do com a apresentação do Guia da Rota do Românico e com a inaugu-
ração da exposição “Entre Paredes”.

jas poderá ser aplicada nas 
próprias lojas. 

“Estas lojas estão desti-
nadas a quem nos visita, 
mas viradas especialmente 
para os habitantes, o obje-
tivo era esse: vender o turis-
mo no próprio território”, 
explica Melchior Moreira. 

A apresentação do novo 
Guia da Rota do Românico 
ficou a carga da sua direto-
ra, Rosário Machado, que 
começou por elogiar o con-
vite feito pela autarquia de 
Paredes, uma vez que é o 
primeiro local onde foi 
apresentado o Guia, após o 
seu lançamento na Bolsa 
de Turismo de Lisboa. “A 
Rota é de todos e os autar-
cas de Paredes sempre se 

empenharam na divulga-
ção da Rota”, adianta. 

“Este guia é o aproveitar 
tudo de bom que tem um 
território e transformá-lo 
num produto que pode ser 
consumido, absorvido, 
mas sobretudo entendido 
pela comunidade”, garante 
a  d i re t o ra  d a  Ro t a  d o 
Românico. 

Rosário Machado expli-

cou ainda que a Rota é um 
produto estruturado, que 
trabalha a promoção cultu-
ral e turística, assim como 
promove as outras áreas 
relacionadas. 

Este novo guia inclui 
dois novos monumentos 
do concelho de Paredes: a 
Capela da Nossa Senhora 
da Piedade da Quintã, em 
Baltar e a Torre dos Alcofo-

rados, em Lordelo, ainda 
em reabilitação. Inclui ain-
da monumentos de outros 
concelhos, que foram inte-
grados na Rota do Români-
co mais recentemente. 

O guia, para além do 
contexto histórico de cada 
elemento da Rota, inclui 
ainda informação sobre o 
património da região, in-
formações turísticas, gas-
tronómicas, onde ficar, on-
de comer e o que visitar.

Está prevista a sua publi-
cação em inglês e espanhol 
para breve. 

Na Loja do Turismo foi 
ainda inaugurada uma ex-
posição dos alunos do cur-
so técnico de fotografia da 
Escola Secundária de Vile-
la, com o tema “Entre Pare-
des”, um olhar diferente 
sobre o património da 
cidade. 
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A Exposição “Expe-
riência de Viver”, in-
tegrada no Art on 

Chairs de 2015, foi inaugu-
rada no passado sábado, 18 
de abril. Como o nome indi-
ca é uma das componentes 
práticas que surge deste 
projeto, “o viver”. Ou seja, 
em Paredes há agora dez 
apartamentos para receber 
criadores que integrem a In-
cubadora de Design de Mo-
biliário, na Aldeia Agrícola 
de Paredes. 

As chamadas “live work 
houses” foram pensadas 
por cinco designers juniores 
e cinco empresas de mobi-
liário de Paredes, que pro-
duziram as peças que equi-
pam os apartamentos. Cada 
designer e empresa têm dois 
apartamentos iguais, e to-
dos eles têm algo em co-
mum: a zona de trabalho, 
uma zona de lazer e a indis-
pensável zona de descanso. 

Celso Ferreira, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Paredes, declarou que há 
uma grande expetativa na 
utilização destes espaços. 
Uma vez que o objetivo da 
primeira edição do Art on 
Chairs, foi introduzir o de-
sign na produção do mobi-
liário de Paredes e a segunda 
edição acaba por ser mais 
empresarial, tendo especial 
destaque junto de designers 
e de empresários. 

“Esta segunda edição é 
fundamental para obter-
mos resultados empresa-
riais, em primeiro porque 
conseguimos concluir esta 
obra em parceria com a 
Cooperativa Agrícola e con-
seguimos reabilitar um 
quarteirão na cidade de Pa-
redes. Esta cidade ganhou 
um conjunto arquitetónico 

Concluídos dez apartamentos para 
receber criativos na área do mobiliário
art on Chairs. Está concluído o espaço de incubação que irá acolher jovens designers e arquitetos, que 
trabalharão na criação de design de mobiliário para as fábricas de Paredes. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

de referência”, afirmou o 
presidente da câmara, que 
explicou ainda que até ao 
Art on Chairs a cidade de Pa-
redes não tinha grande rela-
ção com a indústria do mo-
biliário, uma vez que o gros-
so dessa indústria se situa 

no vale do rio Ferreira. Algo 
que mudou com o Art on 
Chairs “a cidade passa a ter 
um equipamento central de 
promoção do mobiliário 
português, é o único projeto 
com estas caraterísticas em 
Portugal”. 

O equipamento destina-
se assim a acolher criativos, 
designers e arquitetos que 
devem estar integrados no 
espaço urbano consolida-
do, onde existe maior liga-
ção de transportes que li-
gam Paredes à cidade do 

Porto, lugar de referência na 
criatividade do país. Um lo-
cal de proximidade com to-
do o concelho e com as di-
versas fábricas, com quem 
vão trabalhar as pessoas que 
o c u p a r e m  e s t a s 
residências. 

A ocupação destes espa-
ços será feita através de can-
didaturas, devidamente 
analisadas e validadas, onde 
cada apartamento poderá 
acolher duas pessoas por 
um período de tempo que 
irá depender dos projetos a 
desenvolver. 

“Os designers podem ser 
muito bons, mas se nin-
guém conhecer o trabalho 
deles, nem se ninguém sou-
ber onde os poderão encon-
trar, as suas qualidades ar-
tísticas perdem-se”, garante 
o autarca, que o objetivo é 
aproveitar a qualidade que 
os designers portugueses 
têm, uma forma de não só 
mostrarem o seu valor, mas 
também de poderem fazer 
dinheiro. Ou seja, um local 
onde as empresas de mobi-
liário possam encontrar 
ideias para as suas peças, 
uma plataforma única a ní-
vel nacional. 

“Para quem não gosta de 
nós, dirão que este é um 
projeto megalómano, mas 
não, este é um projeto da 
economia do futuro, do nos-
so território para o nosso 
território”, conclui Celso 
Ferreira. 

No projeto participam 
cinco designers, em estreita 
ligação a empresas de Pare-
des para prototipar as peças. 
A Cunha Mobiliário assina a 
produção da coleção “Pra-
do”, de André Araújo; a Za-
gas - AEF Meubles, a linha 
de mobiliário “Tr3s”, dese-
nhada por Diogo Frias; e a 
Cómodos Mobiliário a 
“Amálgama”, da autoria de 
Luís Fernandes. A coleção 
“Ordem no desencontro”, 
de Pedro Pedroso, é um pro-
jeto com a produção de Ca-
mila Móveis e as peças “Tor-
no”, de Pedro Salgado, têm a 
produção da Rabiscos 
Sensatos.
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Paredes foi uma das 
seis localidades a re-
ceber a iniciativa “Dá 

a mão à Floresta” da Portucel 
Soporcel, que visa a sensibi-
lização junto da população 
sobre a importância de cui-
dar a floresta. É, no fundo, 
tentar construir uma cultura 
que visa proteger um pa-
trimónio fundamental a to-
do o país e neste caso da re-
gião de Paredes. 

As atividades foram em es-
pecial dirigidas para as crian-
ças, com jogos lúdicos, com 
pinturas, com o Caderno da 

Paredes recebeu iniciativa  
“Dar a mão à floresta”
ambiente. Ação promovida pela Portucel chegou a Paredes e durante um dia espa-
lhou a mensagem de proteção da floresta como um bem único. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
Floresta, que permite a conti-
nuação de atividades em sala 
de aula, com fotografias e a 
presença da mascote coruja. 

A floresta e todas as espé-
cies que a compõem, se fo-
rem devidamente protegi-
das, trazem benefícios, ex-
p l i c a  A n a  N e r y  a 
representante da Portucel, 
que garante que as crianças 
têm um papel fundamental 
no passar desta mensagem. 
O objetivo é ensinar aos 
mais novos o que vem da flo-
resta e preservá-la para ga-
rantir esses bens, como os 
alimentares ou o papel. 

Maria Antónia Brandão 
é professora do 1.º ciclo no 

Centro Escolar de Sobrosa 
e explica que num momen-
to de mudança de estação é 
fundamental explicar aos 
alunos como proteger a na-
tureza. Os seus alunos têm 
sete anos e é através destas 
iniciativas em ambiente di-
ferente, exterior à sala de 
aula, que melhor se cons-
ciencializam sobre estas 
questões. “Nós precisamos 
de ter uma natureza sadia e 
as crianças replicam o que 
aprendem nas suas casas, 
nas suas famílias e nos de-
mais contextos, por isso 
esta iniciativa é muito lou-
vável”, afirma Maria Antó-
nia Brandão. 

Manuel Fernando Ro-
cha, vereador da Câmara 
Municipal de Paredes, ex-
plica a importância do mu-
nicípio acolher este evento 
porque 20% da população 
mundial depende da con-
servação da floresta nas 
suas atividades e por nesta 
altura do ano, se avizinha a 
época em que as florestas 
mais risco correm, devido 
aos incêndios. “Se não 
houver uma sensibilização 
e uma preocupação forte 
sobre o cuidar da floresta 
podemos ter gravíssimos 
problemas”, declarou o ve-
reador com o pelouro da 
Proteção Civil.  

Um dia que contou com 
a presença de cerca de 300 
crianças, vindas das várias 
escolas do concelho de Pa-
redes. Mas como a ação de-

correu no Parque José Gui-
lherme, acabou por ter im-
pacto junto de toda a 
comunidade e não só nos 
alunos do 1.º ciclo.
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sociedade

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

No passado dia 1 
de abril realizou-
s e  n a  C a s a  d a 

Cultura de Paredes o 9.º 
Fórum da Juventude, com 
o tema “O Caminho da 
Felicidade”. 

Uma organização do 
pelouro da Juventude da 
Câmara Municipal de Pa-
redes, em parceria com o 
Instituto do Desenvolvi-
mento, com a Associação 
de Paredes Inclusão So-
cial e com a Paredes - Ca-
p i t a l  J o v e m  d a 
Criatividade. 

O vereador Cândido 
Barbosa explicou que o 
objetivo do pelouro da ju-
ventude é “elucidar os jo-
vens do que pode ser um 
futuro melhor para eles, 
este ano escolhemos o 
Caminho da Felicidade 
como o tema a desenvol-
ver durante uma tarde. 
Esperamos que todos 
possam sair enriquecidos 
com as preleções que vão 
ser feitas e que as expe-
riências que irão partilhar 
possam ser umas linhas 
orientadoras para o futu-
ro destes jovens. Este é 
um tema transversal a to-
dos, a todas as atividades 
e a todas as opções que 

“Caminho da Felicidade”,  
uma direção para os mais jovens
Futuro. Os alunos de várias escolas do concelho participaram em mais uma edição 
do Fórum da Juventude.

Inês Pinto Correia | texto e foto

tomamos na vida”. Asse-
gurou ainda que a adoles-
cência é uma idade im-
portante para se obter di-
reções dos mais velhos, 
para conseguirem então 
a t i n g i r  o  Ca m i n h o  d a 
Felicidade. 

Fátima Nunes do Insti-
tuto do Desenvolvimento 
falou sobre a importância 
da autoestima para atin-
gir o Caminho da Felici-
dade. Alertou para os pe-
rigos de uma baixa au-
t o e s t i m a  e  e x p l i c o u 
formas para os jovens 
contornar esses senti-

mentos de rejeição e de 
insegurança. 

Ruben Rocha da Capi-
tal Jovem da Criatividade, 
veio a Paredes falar sobre 
o projeto Transformers. 
Explica que todos temos 
um superpoder e nestes 
casos esses poderes são 
u s a d o s  p a r a  a j u d a r 
alguém. 

O projeto Tranformers 
surge a partir de uma per-
gunta: “O que eu sempre 
quis aprender?”. As ferra-
mentas são várias, desde 
a arte, o desporto, a cari-
dade, tudo o que seja po-

deroso para se exprimi-
re m  e  a s s i m  m u d a r  a 
sociedade. 

Os Transformers surgi-
ram em 2010, em Lisboa e 
foi no break dance que vi-
ram a primeira arma po-
derosa para mudar a vida, 
“é pegar do que mais gos-
to e ensinar aos outros”, 
explica Ruben Rocha, que 
esta é a forma de se con-
seguir a mudança. 

O 9.º Fórum da Juven-
tude contou ainda com 
uma sessão de relaxa-
mento, teatro, música, e 
dança.
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indiscreto

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 €

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

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

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

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

Climatização, Lda.

Praça Dr. Luís  |  nº51  |  4590-529 PAços DE fErrEirA
Telef.: 255 395 916  |  fax.: 255 395 533

geral@lusitani.pt  |  www.lusitani.pt

eMpresa de traBalHo teMporÁrio
Senhor empresário o seu parceiro de negócios.

Temos funcionários para si ao melhor preço do mercado.

MoBiliário  |  têxtil  |  hotelaria  |  construção cívil

No passado dia 16, 
o indiscreto in-
filtrou-se na or-

ganização da conferên-
cia feita na Domus da in-
cultura cá do sítio pelo 
Pêéssedê para a qual fora 
convidada a famosa atra-
ção Portuense, conheci-
da pelas suas sinceras 
afirmações sobre os polí-
ticos, Ryo Ruy.
　　　　De acordo com informa-
ções recolhidas in loco, 
pelo nosso jornalista 
mouco, zarolho e gago, a 
grande discussão entre 
os poucos elementos res-
tantes da Comixão Con-
selhia (que dá conselhos) 
do Pêéssedê, prendia-se 
à luta pelo lugar de man-

dador da conferência.
　 　 　 　Adiarno Estádios, atual 
Presidente da Comixão 
Conselhia Restante do 
Pêéssedê, estava ausente 
em missão especial de 
distribuição de cadeiras 
em Milão. (Aliás, notícia 
avançada em primeiro 
pé pelo Indiscreto em fe-

vereiro de 2015, em que 
anunciou o que Adiarno 
iria fazer às Cadeiras que 
tinham sobrado).
　　　　Depois de muita discus-
são, muito sangue e mui-
ta luta foi escolhido, visto 
que o PêYésse está na 
moda, que o mais apro-
priado seria o Luzciano 

Comes (pela experiência 
adquirida no domínio 
rosa na luta pela Comi-
xão Conselhia do PêYés-
se, antes de perder e de os 
abandonar e se acolher à 
militância do Pêéssedê).
　　　　Quem não gostou da es-
colha, foi o ExCelso que 
já não tinha querido que 
o convidado fosse o Ryo 
Ruy, pelas mentiras que 
previa que ele viesse di-
zer sobre as finanças das 
autarquias, como tam-
bém não gostou que o 
mandador tivesse con-
vidado o camarada Al
-exander, O Al-meida, 
p e l o  m e d o  d e  e s t e 
aprender alguma coisa 
de útil.

E todos cantaram: não Sou  
como um rYo, a cobrar imióveis

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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freguesias

O executivo da junta de 
freguesia recebeu D. António 
Maria Bessa Taipa, Bispo Au-
xiliar do Porto, que iniciou 
uma visita pastoral à Paró-
quia de S. Miguel de Baltar. O 
Bispo visitou e contactou as 
várias instituições e associa-
ções de Baltar. 

Fez visitas ao Centro Social 
e Paroquial, Emaús, Colégio 
Casa Mãe, Irmãs Beniditinas, 
Associação Club Jazz, Asso-
ciação Musical e Cultural, 
União Sport Clube de Baltar, 
Jardim de Infância do Tanque, 
Escolas Básicas de Feira 1, Fei-

ra 2 e Feira 3, Escola Básica de 
Baltar (2,3), Escola Secundá-
ria, Unidade de Saúde Fami-
liar, Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários e 
algumas empresas. Também 
teve encontros com todos os 
catequizandos e crismandos 
da paróquia.

As diversas instituições 
organizaram-se para rece-
ber o ilustre visitante que 
movimentou centenas de 
pessoas,  em particular 
muitos jovens que soube-
ram receber e salientar os 
valores que a Igreja Cristã 
preconiza.

Baltar

Bispo auxiliar do porto 
visitou Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

 A realização de mais 
u m a  C o r r i d a /  M a rc h a 
So l i d á r i a  i n s e re - s e  n o 
projeto Valores da escola 
d e  B a l t a r.  E s t e  a n o  o 
evento vai apoiar a Asso-
ciação Abraço e os B.V. 
Baltar. 

A organização conta 
com a presença de ilus-
t r e s  c o n v i d a d o s  p a r a 
a b r i l h a n t a r  o  d i a .  O s 
mais velozes terão pré-
mios significativos

Na  c o r r i d a /  m a rc h a 

que vai percorrer as ruas 
d e  Ba l t a r  e s t a r ã o  p re -
sentes o ex-atleta e atual 
t re i n a d o r - a d j u n t o  d o 
F.C.  Por to,  Rui  Barros, 
que é o padrinho da cor-
rida, estará também pre-
sente  o  at leta  e  ex-bo-
xeur, Rui Pina e a consa-
g r a d a  A u r o r a  C u n h a , 
v á r i a s  v e z e s  c a m p e ã 
mundial de atletismo na 
m o d a l i d a d e  d e  c o r t a
- m a t o,  m a r c a r á  m a i s 
uma vez presença.

A corr ida/  marcha é 
s e m p r e  m a r c a d a  p e l a 
boa disposição que jun-
t a  a m i g o s  e  f a m i l i a re s 
numa manhã de boa dis-
posição.  As  inscr ições 
podem ser feitas presen-
cialmente ou no site da 
escola organizadora co-
légio.  No dia 9 de maio 
os participantes podem 
a í  l e v a n t a r  a  t - s h i r t . A 
corrida é por uma causa 
nobre, pelo que se apela 
a  u m a  g r a n d e 
participação.

Convidam-se todos os 
ex-combatentes, familia-
res e amigos para, no próxi-
mo dia 25 de abril, assisti-
rem à homenagem que a 
Câmara Municipal de Pare-
des vai prestar aos ex-com-
batentes mortos no Ultra-

mar. Esta homenagem terá 
lugar no Salão Nobre, pelas 
11 horas, e seguidamente 
será colocada uma placa 
no corredor deste salão, 
com o nome de todos 
aqueles paredenses que 
deram a vida pela Pátria.

V Corrida/ Marcha Solidária da Casa Mãe

Homenagem aos Mortos 
na Guerra do Ultramar

Tragédia no Jogo 
entre o Aguias 
de Eiriz 
e o U.S.C. Baltar

Emanuel Soares, 35 
anos, conhecido por Jar-
del no mundo do futebol, 
sofreu uma paragem car-
diorrespiratória, na par-
tida de domingo entre o 
Águias de Eiriz e o Baltar 
(1.ª Divisão distrital da AF 
Porto), encontrando-se 
em coma induzido.

O atleta teve um pri-
meiro ataque quando re-
presentava os Leões de 
Seroa (2009/10) que, na 
altura, era orientado pelo 
atual técnico do Águias 
de Eiriz, José Manuel. Foi 
mesmo o treinador que o 
aconselhou a parar de jo-
gar e a verificar o seu esta-
do clínico, depois de de-
tetar que algo de anormal 
se passava.

Passados quatro anos, 
e depois de um trata-
mento que o considerou 
apto, o goleador não re-
sistiu ao apelo do futebol 
e regressou esta época ao 
seu desporto de eleição.

O Águias de Eiriz foi o 
quarto clube em que Jar-
del foi orientado por José 
Manuel. O atleta forma-
do no Freamunde e é um 
temível goleador dos 
campeonatos distritais.

No passado domingo 
foi mais uma vez traído 
pelo coração e o jogo en-
tre os Baltarenses e a 
equipa de Paços de Fer-
reira foi naturalmente 
interrompido.

Valeu ao Jardel a cora-
gem de um atleta de Bal-
tar, que rapidamente 
atuou e impediu que o 
jogador fosse asfixiado 
pela própria língua.

Jardel está em coma 
induzido e está a sprintar 
para tentar marcar o golo 
mais importante da sua 
carreira. Força Jardel.

A vida de Jardel sem-
pre se misturou com o 
futebol. Mesmo quando 
foi proibido de calçar as 
chuteiras, quis continuar 
ligado ao futebol e abra-
çou a carreira de treina-
dor, levando o Bustelo à 
conquista do torneio 
concelhio de Penafiel. O 
futebol espera o regresso 
de Jardel.

Homenagem  
aos combatentes 
do ultramar

Amanhã, dia 25 de 
Abril, a Junta de Fregue-
sia vai homenagear os 
combatentes de Baltar 
que perderam as suas 
vidas no Ultramar. A ce-
rimónia vai ter início às 
10h e vai decorrer no 
cemitério de Baltar.

No lugar dos Chãos, se-
gundo informações, a BE 
WATER andou a fazer re-
mendos na estrada que, 
vergonhosamente, estava 
e está numa situação cala-

Bitarães

arranjo estrada 
Bitarães 
paredes

ANTóNIO 
OLIVEIRA

mitosa. Todavia, o proble-
ma não fica resolvido de-
vido às águas que vão para 
a estrada por falta de sa-
neamento! Esperamos 
que alguém trate de resol-
ver o assunto deste tapete, 
pois os automobilistas 
continuam a ter grande 
dificuldade em circular 
por falta de restauro con-
forme se vê na imagem.

Por lapso d’O Progresso 
de Paredes foi publicado o 
historial do Centro Social 
de Cete na última edição, 
como sendo da autoria do 
nosso correspondente Saúl 
Ferreira. O qual apenas nos 
reencaminhou tal infor-

mação. O autor deste texto, 
publicado a 10 de abril de 
2015, é Vítor Ramos, à data 
da sua fundação era secre-
tário do Centro Social de 
Cete. 

Pedimos desculpa pelo 
incomodo causado. 

Cete

errata
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Lar Residencial já abriu

Mais três viaturas

A ASDVLS cria  
o movimento 
“Mãos Solidárias”

A ASDVLS – Associação 
de Solidariedade e Desen-
volvimento do Vale do 
Sousa realizou, no passa-
do dia 11 de abril, uma ati-
vidade de cariz cultural, na 
qual foi lançado o Movi-
mento “Mãos Solidárias”. 
Este mais recente projeto 
da ASDVLS tem como ob-
jetivo desenvolver diver-
sas atividades que sejam 
direcionadas para ajudar 
aqueles que necessitam de 
ajuda a nível social.

A iniciativa só foi possí-
vel concretizar com o 
apoio dos patrocinadores, 
associados e colaborado-
res da ASDVLS e todos 
aqueles que nos presen-
t e a r a m  c o m  a  s u a 
presença.

A organização fez um 
agradecimento muito es-
pecial ao jornalista, pro-
fessor universitário e de-
clamador de poesia Carlos 
Lacerda, que dinamizou o 
evento.

Rebord’arte 
Solidário

Um espetáculo de dan-
ça com recolha de alimen-
tos roupas e outros bens 
para doar às associações 
de Rebordosa.

Dance 4U Mum, às 
16h30 no salão da junta de 
freguesia. Vai contar com 
grupos de dança convida-
dos, recolha de manti-
mentos e roupa para dis-
tribuir pelas crianças da 
Associação para o Desen-
volvimento de Rebordosa, 
Associação para o Desen-
volvimento do Vale do 
Sousa entre outras. Tem 
um custo simbólico de 2　.

Grupo Desportivo 
da Portela 
apresenta equipa 
de BTT

No passado dia 18, sába-
do, na sede do Grupo Des-
portivo da Portela, foi apre-
sentada a equipa de Ciclis-
mo (BTT e Estrada), que vai 
contar com cerca de 24 
participantes.

Numa cerimónia simbó-
lica o recente Presidente do 
Grupo Desportivo da Portela 
Abel Silva entregou um car-
tão de Sócio a cada elemento 
assim como um equipa-
mento alusivo ao Grupo 
Desportivo da Portela, para 
que estes andem nas bicicle-
tas mais confortáveis. 

Reforçou o desejo de 
uma excelente prestação, ao 
lembrar que o ciclismo é 
uma das grandes identida-
des do concelho e que o mais 
importante é que este grupo 
de amigos consiga praticar 
as atividades em segurança e 
com confiança. Também en-
dereçou um convite a todos 
os presentes a estarem pre-
sentes no dia 3 de maio na 8.ª 
corrida do Dia da Mãe.

Caminhada 
Solidária na EB1 de 
Rebordosa

A Associação de Pais da 
EB1 de Rebordosa organiza a 
4ª Caminhada do Centro es-
colar, no próximo dia 01 de 
Maio, pelas 09h00. Este ano 
será novamente solidária a 
favor da Unidade do Autis-
mo inserida na EB1 de Re-
bordosa (Centro Escolar). A 
organização conta com a 
vossa presença.

Decorreu no passado dia 19 de 
abril o almoço da tradicional ma-
tança do porco, organizado pela 
ADM - Associação para o Desen-
volvimento de Mouriz. 

O referido evento contou com 
a presença de cerca de 130 pes-
soas, tendo ainda como convida-
dos, o presidente e o secretário da 
junta de freguesia de Paredes, 
bem como alguns ilustres patroci-
nadores da ADM.

De tarde, assistiu-se ainda a 
um concerto de cavaquinhos e 
a uma sessão de fado. O próxi-
mo evento a ser realizado, é a 

Caminhada “Mouriz Com Saú-
de”, agendada para o dia 10 de 
junho.

«Quando o outono chega ao 
fim e chegam os dias gelados de 
dezembro, janeiro ou mesmo fe-
vereiro; enquanto os trabalhos 
agrícolas vão esmorecendo, chega 
a altura da matança do reco, que 
durante um ano inteiro foi cres-
cendo e engordando...

Depois da “matança”, vai servir 
de “talho” para o ano inteiro». “Por 
alturas do Natal, começa a matan-
ça. Ao romper da manhã, a paz de 
cada povoado é subitamente alar-
mada. Um grito esfaqueado ir-
rompe do silêncio. Dias depois 
desmancha-se a bizarma e um 
pálio de fumeiro cobre a lareira”

Miguel Torga - in “PORTU-
GAL”, Coimbra 1950

mouriz

almoço da tradicional Matança do porco

LUíS
SILVA

A segunda-feira de Páscoa coincidiu com o 
4.º aniversário da re-elevação de Sobrosa à cate-
goria de Vila. Pelas 15 horas teve início uma ses-
são da Assembleia de Freguesia, na qual se fez 
um minuto de silêncio em memória do Dr. José 
Pinto e onde foi aprovada a conta de gerência de 
2014. Relativamente a esta matéria, foi enalteci-
do o facto da Junta de Freguesia ter regularizado 
as compensações do executivo e os subsídios às 
associações, graças a um esforço financeiro que 
se traduziu num aumento da receita em cerca de 
30%, permitindo continuar o investimento na 
freguesia, sobretudo no alargamento da avenida 
principal da vila.

Seguidamente realizou-se a sessão solene do 
Dia da Vila de Sobrosa, estabelecido a 6 de abril 
conforme deliberação da Assembleia de Fregue-
sia. Neste evento foram apresentados os novos 
símbolos heráldicos da freguesia, foi descerrada 
a fotografia de Bento Coelho da Rocha e Silva 
(presidente da Junta entre 1951 e 1955) e foi en-
tregue a Medalha de Mérito da Freguesia de So-
brosa à Bongado, uma empresa de produção e 
comercialização de rações para animais, que 
atua em todo o mercado nacional, dinamizando 
a economia local e levando a todo o país o nome 
da Vila de Sobrosa.

Sobrosa

4.º aniversário 
da Vila

CRISTIANO
MARQUES

O dia 6 de abril também ficou registado pela 
feliz coincidência da abertura do novo Lar Resi-
dencial de Sobrosa. Terminada a construção há 
alguns meses, aguardava-se a celebração do 
acordo de cooperação com a Segurança Social, o 
que permitiu abrir portas quase de imediato.

Situado na Rua da Lomba, este novo equipa-
mento destina-se a acolher adultos portadores 
de deficiência, sendo a primeira valência do gé-
nero no concelho de Paredes. Uma vez mais, 
Sobrosa assume-se como pioneira na área so-
cial, em especial no ano em que a Obra de Assis-
tência Social cumpre 70 anos ao serviço da co-
munidade. Para breve aguarda-se a cerimónia 
oficial de inauguração.

Na tarde de 6 de abril, após as cerimónias do 
Dia da Vila de Sobrosa, teve lugar a bênção de 
três novas viaturas da Obra de Assistência Social, 
à qual presidiu o pároco, Padre Marcelino Teixei-
ra de Freitas. Com este importante investimen-
to, a instituição procura renovar a sua frota e dar 
resposta à nova valência de Lar Residencial, cuja 
entrada em funcionamento se deu no mesmo 
dia. Com a comparticipação da Segurança So-
cial, a aquisição destas três novas carrinhas veio 
reforçar o número de viaturas ao serviço da Obra 
para oito, sendo uma delas um autocarro.

rebordosa

tuna de rebordosa  
faz homenagem

PAULO 
PINHEIRO

Foi uma cerimónia simples mas 
com elevado sentido Institucional, 
como é apanágio as homenagens 
aos fundadores e colaboradores 
das instituições, a que ocorreu no 
passado dia 11 de Abril, no Cemité-
rio de Rebordosa. Homenagem aos 
mortos que de alguma forma fun-
daram e trabalharam em prol da 
Tuna de Rebordosa. Foi colocada 
uma placa no cemitério de Rebor-
dosa para os relembrar. Esta ce-
rimónia contou com a presença de 
muitos elementos da Tuna e fami-
liares. O Padre Felisberto fez uma 
pequena celebração nas palavras 
iniciais, referiu o “respeito e a grati-
dão que marcam este momento de 
recordar e de homenagear os que 
colaboraram”, não esquecendo de 
apontar que esse momento era 
realizado “com saudade e em 
família”. 

O presidente da Tuna de Rebor-
dosa, começou por agradecer a 
presença de todos e de forma espe-
cial aos familiares daqueles que 
iriam ser homenageados.

Rebordosa teve sempre interes-
se pela cultura musical, assim, nos 
finais do ano de 1890, houve al-
guém que tentou organizar um 
grupo de músicos amadores, sur-
giu então a primeira Tuna de Re-
bordosa, fruto do grande trabalho 
desenvolvido pelo senhor Vitorino 
Pereira dos Santos, da Casa do La-
gar e pelo Dr. Agostinho Jorge da 
Silva.

Dessa formação surgiu a pri-
meira bandeira, que foi bordada 
pela D. Olinda Cirne Mesquita, 
bandeira essa que se encontra em 
exposição na sede e que foi execu-

tada como prova de avaliação cur-
ricular, no colégio onde estudava, 
em 1913.

Com o deflagrar da primeira 
guerra mundial, a Tuna de Rebordo-
sa suspendeu a sua atividade. Até 
que no final da década de 20 pela 
mão do senhor Dr. António Rangel a 
Tuna recomeçou novamente a fun-
cionar. Deste facto tivemos o teste-
munho do irmão, professor Alberto 
da Rosta Rangel, que com uma dife-
rença de idade de 14 anos, já o acom-
panhava nos concertos da tuna e as-
pirava a um dia poder também tocar 
como os mais crescidos.

Com o início da segunda guerra 
mundial, mais uma vez a tuna foi 
afetada interrompendo a sua ativi-
dade. Em 1948 voltou a despertar da 
letargia em que se encontrava, desta 
vez pela mão do professor Alberto 
Rangel. A tuna nessa época tornou-
se uma instituição relevante na vida 
da nossa cidade, pela divulgação da 
cultura musical, como também ad-
mirada e querida da sua população, 
que mostrava a sua alegria acompa-
nhando-a nas suas diversas desloca-
ções. No ano de 1959, mais uma vez, 
possivelmente pelo período contur-
bada que se vivia, voltou a parar a sua 
atividade.

Em 1976 voltou a reorganizar-se 
agora com o incentivo do Padre An-
tónio Teixeira Machado e do profes-
sor Alberto da Costa Rangel. Em 1981 
tornou-se a Associação Cultural e 
Recreativa – Tuna de Rebordosa, que 
com este nome viu aprovados os 
seus estatutos. Durante estes 39 anos 
a tuna teve os seus ensaios em casas 
de amigos e amantes da música. 
Neste momento possui sede pró-
pria. A Tuna de Rebordosa realiza um 
concerto no Salão da Associação 
Cultural e Recreativa de Rebordosa, 
no próximo dia 25 de abril, pelas 21 
horas.
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Flagelo ii  
- o Desemprego

Os dados do 
Instituto 
Nacional de 
Estatística 

confirmam que desde se-
tembro, o número oficial 
de desempregados tem 
vindo a aumentar e que a 
erosão de postos de traba-
lho não cessa. No referido 
período foram empurra-
dos para o desemprego 
mais 36 mil portugueses e 
destruídos 56 700 empre-
gos. Entre os jovens a taxa 
de desemprego é de 35 por 
cento. Para uma popula-
ção empregada de 4 399,9 
mil pessoas em fevereiro 
de 2015, há oficialmente 
na mesma data 719 600 
pessoas desempregadas, 
cerca de 14,1 por cento da 
população ativa. 

O desemprego é  um 
problema social gravíssi-
mo em Portugal. O desem-
prego registado, isto é, o 
número de desemprega-
dos inscritos nos Centros 
de Emprego, não dá uma 
informação completa so-
bre o desemprego no país, 
já que muitos desempre-
gados não se inscrevem 
nos Centros de Emprego, 
pois não têm qualquer be-

Por
CrISTIANO
rIBEIrO
Médico

nefício disso. Por outro la-
do há um abate maciço de 
desempregados nos fi-
cheiros dos Centros de 
Emprego, utilizando uma 
multiplicidade de pretex-
tos. E a taxa de desempre-
go real é “devidamente” 
adulterada por centenas 
de milhares de cursos de 
formação profissional, de 
estágios, de contratos de 
emprego e inserção, pela 
emigração em massa. A 
troika nacional (Passos 
Coelho, Paulo Portas, Ca-
vaco Silva) disso faz uma 
utilização despudorada. 

Mas situemo-nos nessa 
falsa e falaciosa criação de 
emprego, como são por 
exemplo os Contratos Em-
prego – Inserção. A insus-
peita Manuela Ferreira 
Leite chamou-lhes “traba-
lho semiescravo”. Segundo 
a Portaria Regulamentar, 
são abrangidos “os desem-
pregados a receber subsí-
dio  de  desemprego ou 
subsídio social de desem-
prego e os desempregados 
beneficiários de rendi-
mento social de inserção”. 
Os contratos têm a dura-
ção máxima de 12 meses 
podendo ser renovados. A 

cristianoribeiro@gmail.com

sua aceitação é obrigatória 
e a chamada bolsa acresce 
83,8 euros por mês ao sub-
sídio de desemprego, para 
um valor médio final de 
549, 62 euros/ mês, e no 
caso dos beneficiários do 
rendimento social de in-
serção a bolsa é de 419,22 
euros, para um valor mé-
dio final de 510, 62 euros/ 
mês. E o valor dessa bolsa é 
pago entre 50 e 90 por cen-
to pelo Ministério do Tra-
balho, Segurança Social e 
Solidariedade. 

Temos assim para um 
trabalho idêntico a  de 
qualquer outro trabalha-
dor, pago com salários de 
subsistência e miséria. 
Quem deles beneficia? O 
Governo (Ministério da 
Educação- 8344 pessoas, 
Ministério da Saúde – 2.183 
p e s s o a s ) ,  Au t a r q u i a s - 
27720 pessoas, IPSS’s, Mi-
sericórdias- 8933 pessoas. 
Mão-de-obra barata e su-
jeita a trabalho forçado pa-
ra substituir trabalhadores 
que se despedem, ou em-
purrados para a reforma, 
ou aposentação prematura 
ou que deixam de recrutar. 
Péssimo exemplo para pri-
vados e congéneres, sem-
pre atentos a reduzir cus-
tos salariais. 

O mesmo se passa com a 
política de estágios subsi-
diada por dinheiros públi-
cos em empresas privadas e 
públicas, com valores mise-
ráveis mesmo para mestra-
dos e doutorados, o mesmo 
trabalho qualificado e per-
manente de outro trabalha-
dor contratado, a rotação de 
estagiários ao serviço do 
enriquecimento de priva-
dos à custa de trabalho a 
baixo custo e dos fundos 
públicos, a ausência de uma 
política estruturada de re-
crutamento, renovação de 
quadros e estabilidade pro-
fissional, familiar e pessoal.

Mas estas inevitabilida-
des só perduram enquanto 
o Povo quiser. Até um dia.

Na última reunião do executi-
vo Municipal de Paredes, vo-
tou-se a aprovação das con-
tas municipais, os vereado-

res do PS no executivo municipal votaram 
contra a aprovação das contas da Câmara de 
Paredes de 2014.

Os vereadores votaram contra pois a 
prestação de Contas da Câmara Municipal 
de Paredes de 2014 revela uma vez mais a má 
gestão do executivo camarário e a forma ilu-
sória e enganadora como projeta os seus 
orçamentos camarários.

De facto, a Câmara de Paredes apresen-
tou um Orçamento megalómano para 2014 

a má gestão do Executivo  Camarário continua 
no valor de quase 87 milhões de euros e a 
realidade das contas revela uma execução 
orçamental de apenas metade, 44,6 milhões 
de euros de receitas e 43 milhões de euros 
nas despesas.

Como pode alguém de boa-fé acreditar 
num orçamento da Câmara de Paredes, que 
diz que vai ter 87 milhões de euros de recei-
tas e depois fica-se pelos 44,6 milhões de 
euros. Isto é claramente iludir e enganar 
quem consulta o Orçamento da câmara pa-
ra se informar da capacidade de obtenção 
de receitas da câmara para o ano de 2014, 
que depois na realidade é de apenas 50% do 
estimado.

Uma vez mais foram iludidos e engana-
dos os agentes económicos que consulta-
ram o Orçamento da Câmara de Paredes 
para 2014, pois viram lá inscritos 36 milhões 
de euros de venda de património, das já tão 
referidas escolas desativadas, que uma vez 
mais não se realizou, servindo uma vez 
mais, tão somente, para iludir e enganar 

Por
pAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Esta semana tivemos o 
prazer de receber o an-
tigo presidente da Câ-
mara do Porto Rui Rio, 

numa conferência organizada pe-
lo PSD, que teve como tema “25 de 
Abril: Portugal, Hoje e o Futuro”.

Rui Rio é daquelas pessoas que 
neste momento leva pessoas à po-
lítica e a quem ninguém fica indi-
ferente. O seu percurso quase ima-
culado à frente da autarquia por-
tuense granjeou-lhe um prestígio 
de que muito poucos políticos se 
podem gabar.

Todos os militantes do PSD de-
vem orgulhar-se de ter Rui Rio co-
mo companheiro de Partido e aci-
ma de tudo devem ter orgulho em 
pertencer a um partido que tem 
nas suas fileiras pessoas capazes 
de governar com honestidade e 
capazes de gerir bem o nosso di-

Por
jOAquIm
NEvES
Engenheiro

rui rio sempre… e mais   do mesmo por cá…

joaquimneves.progresso@gmail.com

nheiro. Depois de herdar uma Câ-
mara socialista (mais uma!) com 
umas finanças catastróficas, este 
militante social-democrata dei-
xou 23 milhões de euros “nos co-
fres” quando deixou a Câmara do 
Porto.

É obra, e sendo assim, dá mes-
mo para desejar ter um “Rui Rio” 
em cada Concelho.

Mas Rui Rio não veio a Paredes 
para falar do seu excelente traba-
lho como autarca (mas não era 
mau que o fizesse pois com certe-
za não faltaria quem precisasse de 
umas lições). 

Rui Rio falou de tudo um pou-
co, mas acima de tudo procurou 
transmitir aquela que é a sua visão 
para o futuro do nosso país, e mui-
to sinceramente fiquei claramente 
com a ideia que o PSD continuará 
a ser certamente um partido com 
responsabilidades e preparado 
para ajudar Portugal. Os tempos 
que hoje vivemos dizem-nos cla-
ramente que o despesismo e falta 
de rigor dificilmente voltarão a ser 
uma realidade e por isso homens 
como Rui Rio serão sempre bem-
vindos à política pois certamente 
irão contribuir para que todos 
possamos viver melhor.
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a má gestão do Executivo  Camarário continua 
quem o consultou, com os prejuízos que daí 
poderão advir.

As contas da câmara voltam a mostrar o 
sufoco financeiro pelo qual estão a passar 
todos os fornecedores que têm contratado 
com a nossa câmara municipal. As dívidas 
de curto prazo, a menos de um ano, aumen-
taram 4,7 milhões de euros. O passivo co-
nhecido e revelado nas contas da Câmara de 
Paredes continua no valor astronómico e 
não sustentável de 110,5 milhões de euros. E 
o financiamento de saneamento financeiro 
de 20 milhões de euros ainda não está nestas 
contas.

Esta má gestão obrigou a que a Câmara 
de Paredes tenha registado uma provisão 
para riscos e encargos no valor de 2,5 mi-
lhões de euros. Serão os paredenses a pagar 
as consequências desta má gestão.

 A Demonstração de Resultados da Câ-
mara de Paredes de 2014 mostra novamen-
te, tal como no ano passado, um prejuízo de 
8,3 milhões. Só em encargos financeiros a 

Câmara de Paredes pagou em 2014 - 2,2 mi-
lhões de euros, e uma vez mais, os juros do 
novo financiamento de saneamento finan-
ceiro de 20 milhões de euros ainda não está 
nas contas. 

O relatório de contas revela também que 
os compromissos assumidos perante o Es-
tado, que em 2012 emprestou à Câmara de 
19,7 milhões de euros para sanear as suas 
contas, através do PAEL, não está a ser cum-
prido, pelo que novas sanções daí advirão.

Por todas estas razões, os vereadores do 
PS na Câmara Municipal de Paredes não po-
deriam dar o seu voto favorável ao desempe-
nho financeiro da câmara em 2014.

Tal como seria de esperar o passivo não 
se executa, nem se recebe mais de 50% do 
estimado, tal como seria de esperar o passi-
vo teima em manter-se em números assus-
tadoramente elevados e tal como seria de 
esperar, o executivo municipal continua a 
viver a iludir e a negar o que é demais 
evidente.

as Portas  
que abril abriu

Os fundamenta-
lismos, fana-
tismos e radi-
calismos estão 

a tentar minar e destruir os 
pilares da civilização oci-
dental e pôr em causa mui-
to do que a sangue, suor e 
lágrimas conquistamos ao 
longo da nossa evolução co-
mo Povos.

O dia 25 de abril de 1974 
é o mais importante da nos-
sa história recente, e certa-
mente um dos mais impor-
tantes da nossa existência 
enquanto país indepen-
dente. Portugal, a Pátria que 
deu novos mundos ao mun-
do, para cumprir o sonho de 
pôr fim a uma guerra que 
dilacerava o Império, en-
contrar o caminho da mo-
d e r n i d a d e  e  d o 
desenvolvimento.

Quarenta e um anos já 
passaram sobre aquela ma-
drugada, sobre o grito de 
revolta dos jovens e bravos 
capitães, de todos os extra-
tos sociais e políticos, que 
cheios de coragem e empe-
nho, lograram concretizar 
aquilo que outros já ti-
nham tentado: pôr fim a 
uma ditadura, que tornou 
Portugal um pais amorda-
çado, com condições de vi-
da miseráveis, com acesso 
ao ensino e cuidados de 
saúde para poucos, e sem 
Liberdade de escolher o seu 
destino. O 25 de abril foi de 
todos, a adesão popular, es-
pontânea e imediata, a re-
volução dos cravos em vez 
de balas varreu o país de lés
- a - l é s ,  s e m  o p o s i ç ã o 
relevante.

Dias depois, o primeiro 
1.º de maio vivido em Liber-
dade marcava já a tentativa 
de apropriação da data, do 
que ela representa e do seu 
mais profundo significado, 
por aqueles que tinham co-
mo objetivo substituir uma 
ditadura por outra, agora a 
do proletariado. Ainda hoje, 
mais de quatro décadas de-
pois, julgam-se os donos 

da revolução, arrogam-se 
no direito de impor as suas 
ideias, se é que as têm, con-
tra o voto popular, e, como 
em velho se volta a miúdo, 
aproveitam a efeméride pa-
ra fazer birras ridículas e as-
sim despertar a atenção dos 
media e ter mais uns minu-
tos de fama. 

O 25 de abril é nosso, dos 
de direita e dos de esquerda 
d e m o c r á t i c a ,  d o s  q u e 
amam a liberdade, a igual-
dade de oportunidades, 
que querem justiça para to-
dos, liberdade de associa-
ção, a liberdade económica, 
a separação dos poderes, 
com a superioridade do po-
der político sobre todos os 
outros, a liberdade religiosa 
e a liberdade de expressão. 

Daqueles que sabem que 
a regra é um homem um vo-
to, mas que um homem é 
muito mais do que um voto 
e  não vale  tudo para o 
conquistar.

Não me lembro doutra 
ocasião, nestes quarenta e 
um anos, em que fosse tão 
necessário relembrarmos o 
que sentimos no dia 25 de 
Abril de 1974 como este 
ano. O Mundo vive uma cri-
se nunca vista. Os funda-
mentalismos, fanatismos e 
radicalismos estão a tentar 
minar e destruir os pilares 
da civilização ocidental e 
pôr em causa muito do que 
a sangue, suor e lágrimas 
conquistamos ao longo da 
n o s s a  e v o l u ç ã o  c o m o 
Povos.

Por cá, temos que olhar 
para o enorme percurso, 
que como país efetuamos 
desde o fim da ditadura. 
Mas também este dia é o in-

dicado, para se refletir no 
que tínhamos antes e no 
que temos agora, no imen-
so trabalho que foi realiza-
do também a nível local, 
para a efetiva melhoria das 
condições de vida. O papel 
de destaque que o Poder Lo-
cal tem desempenhado ao 
longo destes anos é, sem 
dúvida, uma das mais signi-
ficativas expressões de 
Abril. 

Mais poderia ter sido fei-
to? Cabe a cada um de nós 
julgar o que foi e o que será, 
daqui para o futuro, o lega-
do de Abril. Será, talvez, esta 
possibilidade de interven-
ção crítica, de discussão, de 
participação, de construção 
de um futuro à dimensão 
dos nossos desejos. Por isso, 
estas comemorações assu-
mem, mais uma vez, um in-
teresse renovado, pela ne-
cessidade de reivindicar-
mos sempre as promessas 
de desenvolvimento que 
Abril nos trouxe e uma vida 
melhor para todos. 

Há sonhos adiados. De 
uma reforma tranquila, de 
um futuro promissor para 
os jovens, de emprego, saú-
de, educação e justiça para 
todos. Sonhos adiados que 
não podemos deixar que se-
jam sonhos traídos.

Nas primeiras eleições 
em liberdade, para a As-
sembleia Constituinte em 
1975, mais de 90% dos por-
tugueses foram às urnas, 
demonstrando uma con-
fiança e um respeito pe-
los partidos políticos que, 
desde então, não para de 
diminuir.

Estamos em ano de elei-
ções. De desilusão em desi-
lusão têm vivido os Portu-
gueses. Quem nos canta 
amanhãs de facilidades e 
sacos de dinheiro sem fun-
do já devia ter aprendido 
alguma coisa. Respeitar o 
Povo é o que se exige neste 
Abril de 2015.

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

rui rio sempre… e mais   do mesmo por cá…
E é de gente desta que o nosso 

país precisa. Gente que trabalha 
em prol dos outros e não pensan-
do exclusivamente na sua carreira 
política ou nas vitórias eleitorais. 
Gente de palavra e com provas da-
das, como aliás não falta no meu 
partido.

É certo que dentro do nosso 
partido,  não existem só bons 
exemplos como o “Rui Rio” exis-
tem também maus exemplos, que 
se calhar com as suas políticas de 
despesismo deviam era ser do 
PS… o que dá mesmo para per-
guntar, “maus exemplos quem 
não os tem?”...

Por outro lado tivemos também 
esta semana mais um comunica-
do do PS Paredes, desta vez para 
justificar o voto contra as contas 
de 2014, alegando o aumento das 
dívidas de curto-prazo da autar-
quia e a baixa execução do orça-
mento, que rondou os 50%. 

Mais uma vez Alexandre Almei-
da e seus pares esbarram nas suas 
próprias incoerências, ou seja, se a 
câmara tem a expectativa (legíti-
ma) de investir, e por isso faz um 
orçamento por alto (como aliás 
todos os orçamentos são feitos), o 
PS diz que a câmara não cumpre 

porque disse que ia gastar 80 e “só” 
gastou 40 milhões. Se por outro la-
do, gastasse efetivamente os 80 
milhões, já estavam a ser despesis-
tas e a endividar mais a câmara. 
Graças a Deus que não o fizeram. 
Tiveram o bom senso de reduzir as 
despesas, o que me parece a atitu-
de mais sensata.

Mas, enfim, já nos habituámos 
a uma oposição que fala quando 
não deve e se cala quando deve fa-
lar, mas acima de tudo já percebe-
mos que Alexandre Almeida neste 
momento está mais preocupado 
em publicitar a sua imagem e em 
aparecer, do que propriamente 
em fazer política, ou mais oposi-
ção, ou até,  mais importante, 
apresentar ideias.

Só assim se percebe que num 
dia critique determinada obra do 
executivo, quando esta vai à apro-
vação, por exemplo, mas não se 
coíbe de aparecer na inauguração 
da mesma, tentando com isso 
mostrar às pessoas que aquela 
obra também é “sua” e que contri-
buiu para que a mesma fosse 
realizada.

Incoerência que só o próprio 
saberá explicar.
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Assinalam-se os 41 
anos desde a Revo-
lução dos Cravos. 

Foi a 25 de Abril de 1974 
que o país deu por termi-
nado um dos períodos 
mais longos de governa-
ção em Portugal, 41 anos 
de Estado Novo que ter-
m i n a r a m  d e  m o d o 
pacífico. 

Era Marcelo Caetano 

Recordamos António Grácio:  
Obreiro da Democracia
25 de abril. 41 anos de Estado Novo. 41 anos de Democracia. Assinala-se este ano o mesmo 
tempo de democracia que durou a ditadura em Portugal. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
que estava no poder, ape-
sar de alguma mudança 
sobre a Guerra no Ultra-
mar, algum alívio na cen-
sura e menor força da PI-
DE, os portugueses não 
viviam em democracia e 
foram os  mil i tares  do 
quartel do Carmo em Lis-
boa, que perpetraram o 
Golpe de Estado, para a 
repor 41 anos depois. 

Em Paredes muitas fo-
ram as personalidades 
que ao longo dos anos iam 

lutando pela liberdade e 
pela democracia, muitas 
delas chegaram mesmo a 
enfrentar a Pide, a guerra 
no Ultramar e a censura. 

Por isso nesta edição 
em que se comemora o 
41.º aniversário recorda-
mos uma dessas vozes 
que não se cansou de lutar 
pelos direitos que hoje te-
mos como garantidos: An-
tónio Augusto dos Santos 
Grácio, que lutou pelo fim 
da ditadura e que teve um 

papel fundamental na co-
munidade paredense. 

O transmontano, radi-
cado em Paredes, era uma 
pessoa de causas, foi diri-
gente desportivo, foi um 
dos responsáveis pela 
grandiosidade das Festas 
da Vila e do Concelho e era 
solicitador de profissão. 
Era conhecido como al-
guém que tinha o poder 
da palavra, era um orador 
de excelência. 

Nasceu no dia 25 de 

abril 1919 e foi no dia do 
seu aniversário que rece-
beu um presente que há 
a n o s  a m b i c i o n a v a ,  a 
Liberdade. 

António Santos Grácio 
é ainda hoje intitulado co-
mo o “Obreiro da Demo-
cracia” em Paredes, de-
fendia a justiça e a igual-
dade para todos. A sua 
luta foi sempre a pensar 
nos vindouros, nos filhos 
e gerações futuras, pois 
sabia que não seria para 

gozar em pleno aquilo 
que tanto ambicionava, 
p o i s  j á  t i n h a  5 5  a n o s 
quando aconteceu a Re-
volução do 25 de abril. Di-
zia que foi a melhor pren-
da de aniversário. 

Recordado como um 
bom pai, tinha cinco fi-
lhos a quem transmitiu 
uma boa educação e os 
valores necessários para 
que seguissem em frente 
pelo seu próprio pé, nun-
ca aprovou o uso dos co-
nhecimentos para chegar 
onde quer que fosse. É 
mesmo recordado como 
um Solicitador humilde 
que nunca enriqueceu. 
Honesto e modesto, foi le-
vando a vida com a sua 
causa política o que lhe 
valeu imensos amigos e 
obviamente alguns inimi-
gos. Mas sempre respeita-
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do por todos e acabou por 
enfrentar o regime de for-
ma tão pacifica que nunca 
teve de enfrentar a PIDE. 

Frequentava reuniões 
secretas no Porto, onde 
estavam presentes gran-
des vultos da política na-
cional, sempre informa-
do, atento e participante 
naquele que viria a ser 
mais tarde o Partido So-
cialista Português (no pós 
25 de abril). 

Em Paredes também 
existiam os informadores 
da PIDE, mas António 
Grácio era um homem 
sem medo, nunca deixou 
de falar, pensar ou lutar. 
Talvez por ser uma pessoa 
muito querida de todos, 
até mesmo os informado-
res simpatizavam com ele 
e nunca teve problemas. 

E m  1 9 5 8  o  G e n e r a l 
Humberto Delgado esteve 
em Paredes, e foi no Par-
que José Guilherme que 
António Grácio fez um dis-
curso brilhante (ver foto). 
Nessa altura a família pen-
sou que ele seria preso, 
mas tal não aconteceu.

Relativamente às Coló-
nias sempre defendeu que 
se devia entregar os terri-
tórios, porque não eram 
nossos.

Mesmo não sendo na-
tural de Paredes, foi a esta 
terra que deu o melhor do 
seu coração, foi um gran-
de impulsionador, não só 
da democracia. De forma 
secreta sempre foi contra 
o regime, combateu so-
bretudo pelas ideias e pe-
los ideais. Mas quando o 
regime foi derrubado a 25 
de abril de 1974 e começa-
ram a surgir os partidos 
políticos, e apesar de estar 

ligado à esquerda centris-
ta nunca quis assumir ne-
nhum cargo político. 

É ainda hoje referen-
ciado pelo PS, como per-
sonalidade de relevância, 
mas preferiu ficar sempre 

na retaguarda em vez de 
assumir o brilhantismo 
do “palco”. 

O único cargo que ocu-
pou foi o de responsável 
do Hospital da Misericór-
dia de Paredes e foi ele que 

impediu que esta unidade 
de saúde fosse tomada à 
força, uma vez que havia 
já uma força militar com 
um enfermeiro e um mé-
dico, que tinha saído de 
Penafiel para ocupar o 

cargo e Grácio conseguiu 
com que estes militares 
recuassem. 

Ocupou o cargo na ad-
ministração do hospital 
durante 10 anos, a custo 
zero e foi-lhe reconhecido 

o zelo e a honestidade no 
Hospital. 

Foi um homem feliz, 
porque viu aquilo que 
queria ser conquistado: o 
pão e a liberdade para to-
dos. Viveu a defender uma 
causa e ao ver essa luta dar 
frutos,  com os seus 55 
anos, tornou-se uma pes-
soa realizada. 

Na edição d’O Progres-
so de Paredes de 4 de maio 
de 1974, António Grácio 
escreveu um texto sobre o 
acontecimento, referin-
do-se à “diabólica máqui-
na repressiva da ditadura”, 
que tinha chegado ao fim 
e devolvendo a “paz às 
consciências e aos espíri-
tos”. Onde ainda refere 
que “Assim ajudaremos a 
construir um mundo me-
lhor e um Portugal mais 
fraterno, sem ódio, sem 
v i o l ê n c i a  e  s e m 
represálias”. 

Viu na Revolução dos 
Cravos a esperança de 
uma vida melhor para os 
portugueses, no entanto 
seguiram-se períodos 
conturbados a nível polí-
tico em Portugal. 

António Grácio morreu 
a 7 de agosto de 1997, ou 
seja há 18 anos, desde en-
tão já foi homenageado 
no cemitério pelo Partido 
Socialista e existe a pro-
messa de ver o seu nome 
numa das ruas da cidade. 
Seria algo que a sua espo-
sa, agora com 90 anos, 
g o s t a va  m u i t o  q u e  s e 
concretizasse. 

Agradecemos a Helena 
Grácio Mota, filha de An-
tónio Grácio pelo contri-
buto dado para recordar o 
seu pai, este obreiro da 
democracia em Paredes. 

À direita, 
António Grácio 
a discursar
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Järfälla Vattenpolo, a 
equipa campeã da Sué-
cia em Polo Aquático, 

esteve a estagiar em Paredes 
durante nove dias. O estágio 
terminou a 9 de abril e o ba-
lanço foi muito positivo. En-
traram em contato com a 
equipa de Paredes, por esta 
ser a campeã nacional e foi 
na Piscina Rota dos Móveis 
em Recarei que estiveram 
durante esses dias a treinar. 
Jogando com a equipa da ca-
sa, o que, para ambas, foi 
uma preparação fundamen-
tal para o fim de época que 
se avizinha para as duas 
equipas campeãs que ambi-
cionam renovar os seus 
títulos. 

Estivemos à conversa 
com Luís Teixeira, presiden-
te da secção autónoma de 
Polo Aquático,  que gere a 
secção em conjunto com 
Manuel Cancela e ainda 
contam com o apoio de vá-
rios atletas. Entraram nesta 
aventura porque na altura 
t i n h a m  o s  f i l h o s  n a 
modalidade.  

Relativamente ao estágio 
do Järfälla em Paredes, con-
sidera que “correu muito 
bem, em termos desportivos 
é uma boa preparação para a 
equipa de Paredes”, pois es-
tavam na altura a três jorna-
d a s  d o  f i n a l  d o 
campeonato. 

A equipa sénior do Pare-
des – Rota dos Móveis está 
apurada para o play-off da 
final do campeonato, após o 
empate em casa com o Flu-
vial. Têm ainda a final da Ta-
ça de Portugal no primeiro 
fim-de-semana de maio. E o 
estágio foi por isso muito po-
sitivo, porque se trata de 
uma equipa com nível supe-
rior à maioria das equipas 
com que costumam treinar. 

A equipa campeã da Sué-
cia veio a Paredes numa fase 

Equipa sueca estagiou em Paredes
Polo aquático. O Paredes recebeu o campeão sueco num estágio de nove dias. Os campeões nacionais 
preparam-se agora para a final do campeonato e da Taça de Portugal. 

Inês Pinto Correia | texto

decisiva da época para am-
bas as equipas, explica Dio-
go Ferraz, treinador e atleta 
do Paredes, “tendo em vista 
preparar o ataque em força 
às finais que se avizinham”. 
Considera ainda que o jogar 

com uma equipa que não se 
conhece é um grande desa-
fio, porque o tipo de jogo é 
diferente, mas não queren-
do dizer que seja melhor ou 
pior. Ou seja, num campeo-
nato onde só há oito equi-

pas, a oportunidade de du-
rante vários dias poder trei-
nar com o Järfälla revelou-se 
uma verdadeira mais-valia. 

O balanço deste estágio é 
positivo, não só do ponto de 
vista desportivo, mas tam-
bém humano e social. O 
sentimento nos atletas do 
Järfälla era de satisfação, fi-
caram com vontade de re-
gressar e deixaram o convite 
para o Paredes se deslocar a 
Estocolmo. 

“É impensável nós irmos 
estagiar 9 dias para Estocol-
mo, nota-se essa diferença”, 
explica Luís Ferreira. “Em 
Portugal o Polo é uma reali-
dade muito dura, à seme-
lhança de outras modalida-
des. Nos outros países não é 
assim”. 

Conta ainda que: “Quan-
do estivemos na Croácia nu-
ma final europeia, defrontá-
mos equipas com orçamen-
tos equivalentes às nossas 
equipas de futebol da I Liga. 
Para participar em provas 
europeias, só foi possível 
com o apoio total da autar-
quia”. Este ano, a conjuntura 
não permitiu esse apoio e 
por isso o Paredes não mar-
cou presença na Liga dos 

Campeões.  Objetivo é reno-
var o título no campeonato e 
c o n q u i s t a r  a  Ta ç a  d e 
Portugal

Por cá esta é uma modali-
dade amadora e as despesas 
são quase sempre por conta 
dos atletas. Ou seja a moda-
lidade depende muito da 
capacidade dos atletas de 
suportarem as despesas. 
“Nós treinamos e jogamos 
em Recarei, com treinos de 
segunda a sexta e jogos ao 
sábado”, nem todos residem 
perto da piscina, o que re-
presenta um esforço que to-
dos fazem, ao deslocar-se 
pelos seus meios. O clube só 
garante transporte para 
Coimbra e para Lisboa. To-
dos os outros jogos, os joga-
dores vão ter às piscinas pe-
los próprios meios. Essa é 
uma das grandes diferenças 
com as equipas europeias. 

O Polo Aquático tem vá-
rios problemas, a primeira é 
a dificuldade de ter piscinas, 
porque as mesmas não po-
dem ter pé. Os clubes recor-
rem assim a Piscinas Muni-
cipais, como é o caso de Pa-
redes em que os jogos são 
em horários que não afetem 
a atividade normal das pisci-
nas, na hora de almoço e à 
noite. A outra dificuldade é a 
financeira, os atletas têm de 
suportar os custos, a federa-
ção não apoia em nada, o 
apoio são os atletas. Uma 
outra curiosidade é que os 
treinadores são também 
jogadores.

O título de Campeões Na-
cionais não lhes trouxe um 
aumento de patrocínios. 
Trouxe claro aumento de 
notoriedade, exemplo disso 
é a vinda da equipa sueca. E 
o reconhecimento através 
da medalha de ouro do Mu-
nicípio de Paredes. 

Atraiu mais atletas e isso 
nota-se nas camadas jovens. 
Também no apoio do públi-
co se nota, “temos sempre 
mais apoiantes que a equipa 

da casa, quando jogamos fo-
ra, e quando jogamos em 
casa temos a piscina cheia”. 
Isso é um reflexo dos bons 
resultados da equipa.

Outro fator que destaca a 
qualidade da equipa é o te-
rem vários jogadores inter-
nacionais, chamados à sele-
ção nacional A de Polo 
Aquático.

Atualmente todos os jo-
gos são decisivos, pois o 
campeonato divide-se em 
duas fases, a primeira fase 
saíram vencedores, passa-
ram os quatro primeiros clu-
bes para a segunda fase. Na 
segunda fase a três jornadas 
do fim, já estavam apurados 
para a final, pois ocupavam 
o primeiro lugar, à data da 
reportagem. A final do cam-
peonato começa a 9 de 
maio, com o play-off à me-
lhor de três. O objetivo na 
fase atual é acabar em pri-
meiro, porque o primeiro 
classificado tem a vantagem 
de decidir o play-off em ca-
sa. O ano passado venceram 
o campeonato na piscina do 
Fluvial, por isso para a equi-
pa conseguir repetir o resul-
tado, mas em casa seria mui-
to bom. “Era uma prenda 
para os adeptos, sermos 
campeões em Recarei”. 

Jogam ainda a final da Ta-
ça de Portugal – a “Final a 8”, 
de 1 a 3 de maio, estão oito 
equipas apuradas, passam a 
4 e no domingo joga-se a 
final. 

O treinador, Diogo Fer-
raz, garante que o título do 
ano passado foi fruto de um 
percurso de anos, não es-
quecendo todos os atletas e 
treinadores que foram pas-
sando pelo clube e que com 
o seu trabalho contribuíram 
para os bons resultados. 

Este ano, e estando perto 
de renovar o título, têm uma 
responsabilidade acrescida, 
no entanto, a filosofia é pen-
sar jogo a jogo, com um ob-
jetivo de cada vez. 

Uma aposta na formação  
que garanta a continuidade
Nas férias da Páscoa, foi feita um estágio para os atletas da 
formação, em que os dias eram divididos entre várias ativida-
des, de manhã os treinos na piscina, depois almoçavam, de 
tarde as atividades decorriam no pavilhão desportivo do 
Nun’Álvares, com jogos de andebol, futebol, entre outros e à 
noite voltavam a treinar. O objetivo foi diversificar as ativida-
des e receberam ainda equipas de fora, “como os cadetes do 
Clube Fluvial Portuense, é importante haver este aproximar 
dos clubes, assim como os atletas terem contacto com as di-
ferentes equipas”, explica o treinador. 
Estas pequenas ações ajudam a elevar o nível do polo aquáti-
co dos mais novos e nota-se a evolução. 
O Polo de Paredes conta com equipas de cadetes misto (até 
aos 13 anos), sub-15 masculinos e femininos e juniores 
masculinos. 
Os treinos decorrem nas piscinas em Recarei, Paredes e Lor-
delo, por uma questão de proximidade, é fundamental estar 
pelo concelho todo. 
Os cadetes já estão apurados para a fase final do campeonato 
nacional, estão no grupo das quatro melhores equipas da zo-
na norte. Os infantis também estão no grupo dos melhores da 
zona norte, o objetivo é agora chegar ao campeonato nacional. 
As juvenis femininas ocupam o segundo lugar do campeonato 
regional e estão já apuradas para o campeonato nacional. 
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IV Gala do Desporto 
distinguiu atletas do concelho
Prémios. Vários foram os premiados distinguidos pelo seu percurso desportivo no 
concelho, ou por serem de Paredes, na 4.ª Gala do Desporto. 

A quarta edição da 
Gala do Desporto 
do concelho de Pa-

redes, decorreu no passa-
do dia 10 de abril, no Pavi-
lhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo e distinguiu o bas-
quetebolista Raúl Santos, 
c o m  o  P r é m i o  A l t o 
Prestígio. 

Para o Vereador com o 
Pelouro do Despor to, 
Cândido Barbosa, esta ga-
la é “um reconhecimento 
aos jovens em formação 
que se dedicam às suas 
m o d a l i d a d e s  c o m 
empenho”.

Segundo o autarca e ex
-atleta não é apenas im-
portante vencer, mas tam-
bém ter reconhecimento, 
pois é esse reconhecimen-

to que confere a força ne-
cessária ao abdicar-se de 
algumas coisas para se de-
dicar a uma modalidade 
desportiva.

Explicou ainda que nas 
edições anteriores deram 
conta de que Paredes tem 
muito desporto e algum 
que não é devidamente 
conhecido. Garantiu tam-
bém que o município pro-
cura não só ajudar os clu-
bes, mas apoiar eventos 
que têm brio e que te-
nham mérito. 

Cândido Barbosa apro-
vei tou para  refer i r  os 
eventos desportivos que 
têm sido acolhidos no 
concelho, desde a final da 
Taça de Voleibol Femini-
no, ao Festival de Patina-
gem que decorrerá em ju-
nho e ainda o Campeona-
t o  N a c i o n a l  d e 

Matraquilhos, que será no 
final do ano. 

De todos os prémios 
atribuídos, o mais aguarda-
do era o Prémio Alto Prestí-
gio, que foi entregue ao bas-
quetebolista, hoje treina-
dor da modalidade Raúl 
Santos, um dos nomes que 
mais se destaca na história 
do desporto do concelho. 

Começou a jogar bas-
quetebol na Associação 
Desportiva de Paredes, 
mas foi ao serviço do FC 
Porto que se sagrou três 
vezes campeão nacional, 
venceu também por três 
vezes a Taça de Portugal e 
ainda duas supertaças. Foi 
chamado à seleção nacio-
n a l  e  c o n t a b i l i zo u  6 0 
internacionalizações. 

O atual treinador da 
equipa masculina do Lou-
sada AC, no seu agradeci-

mento deixou bem clara a 
importância do associati-
vismo e dos clubes para a 
promoção do desporto no 
concelho. “Dão oportuni-
dade aos jovens de prati-
car desporto, algo essen-
cial tanto na sua compo-
n e n t e  f í s i c a  c o m o  n a 
mental”, garante. 

No encerrar da Gala, 
Pedro Mendes, vice-presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, destacou o 
reconhecimento que a au-
tarquia presta aos atletas, 
dirigentes e instituições, 
mas sobretudo a gratidão 
que têm para com todos 
eles, incluindo as suas fa-
mílias. “Permitem que te-
nhamos um concelho 
mais sadio”, declarou, ga-
rantindo ainda que o mu-
nicípio continuará a in-
vestir no desporto.

Premiados

Associação do Ano: Casa do Benfica de Paredes. 

Equipa do Ano Jovem: Juvenis Masculinos de Atletismo  
da Casa do Benfica em Paredes.

Equipa Sénior do Ano: Polo Aquático – Paredes Rota dos Móveis. 

Dirigente do Ano: José Luís Teixeira,  
presidente do Polo Aquático – Paredes Rota dos Móveis. 

Treinador do Ano: Ricardo Sousa,  
do Polo Aquático – Paredes Rota dos Móveis. 

Atleta do Ano sub-14 Masculino: João Delgado,  
atleta na modalidade de Quad (moto 4).

Atleta do Ano sub-14 Feminino: Rita Lima, patinagem artística 
da Casa do Benfica em Paredes. 

Atleta do Ano sub-18 Masculino: José Souto,  
patinagem artística da Casa do Benfica em Paredes. 

Atleta do Ano sub-18 Feminino: Leonor Bessa,  
do Paredes Golfe Clube. 

Eleitos para a categoria Desporto Escolar: Maria Jacinta Ribei-
ro Leal (Badminton); Bruno Daniel Magalhães Machado (BTT); 
Nuno Miguel da Costa Ferreira (Ténis de Mesa); Maria Moreira 
(Voleibol); Rita Magalhães Cardoso Silva (Dança); Ângela da Silva 
Cruz (Desporto Adaptado); Rui Miguel Ferreira da Silva (Boccia 
Adaptado); José Carlos Pereira Ferreira (Futsal); Diana Maria 
Leal Pacheco (Golfe); Ana Filipa da Rocha Cunha (Natação); 
Eduarda Moura (Patinagem Corrida de Patins); Irene Beatriz da 
Costa Moreira (Ténis); Vitor Pinto (Ténis de Mesa); João Luís Tei-
xeira dos Santos (Badminton); Equipa de Juvenis Feminina (An-
debol); Daniel Cardoso (Ténis de Mesa); Gabriel Barbosa (Golf); 
Equipa de Iniciadas Femininas (Andebol); Ana Cláudia Almeida 
Silva (Andebol); Gonçalo Maria Moreira Santos (Badminton); 
Gonçalo Santos, Marco Nunes, Tiago Machado, Tiago Ribeiro e 
André Ferreira (Equipa de Badminton); Maria de Fátima Neves 
Moreira (Ginástica Artística); e as equipas de atletismo e de bas-
quetebol da Escola Secundária de Paredes.

Eleitos para a categoria Reconhecimento do Município
Atletas com mais de 18 anos: Luísa Manuela Pinto Oliveira 
(atletismo) ; Abílio Rafael Barbosa de Sousa (Rafa) do FC Pena-
fiel; Vergílio Santos (Ciclismo); João Barbosa (piloto); António 
Sousa (BTT); Fábio Carneiro (culturismo); Helena Andreia Barbo-
sa Cerqueda (kickboxing); Márcio José Silva Cerqueira 
(kickboxing).

Entidades que Apoiam o Desporto em Paredes: Bifase; Antar-
te; A Celer - Cooperativa de Electrificação de Rebordosa, CRL; 
Fibromade. 

Percurso Desportivo: Equipa de Boccia Sénior da Associação 
para o desenvolvimento de Rebordosa e do Programa Movimento 
Sénior da Câmara Municipal de Paredes; Joaquim Miguel Leitão 
de Freitas Ferraz; Filipa Alexandra Teixeira Dias, Maria Inês Mace-
do Correia e Diogo Rafael Santos Sousa.

Atletas que representaram Portugal: Maria Paupério Vila Pou-
ca, Diana Patrícia Ferreira, Ricardo Martins Sereno (Patinagem 
Artística); António Pedro Cerqueira, Maxim Secrieru, Tiago Costa 
(Polo Aquático); Luís Miguel Almeida Borges (Atletismo); Inês 
Megre Barbosa (Golfe); André Moreira (BTT); Catarina Moreira 
(Natação Adaptada).

PUB

Inês Pinto Correia | texto e foto
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delores Vidente
Trata todos os problemas de saúde, 
negócios, maus-olhados, etc.
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. 
Abertura 27 de Abril de 2015
Contato: 910503444

notasdesportivas
DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite Pro-Nacional – 31.ª jornada
paredes 3 – 1 valadares Gaia
o União de Paredes saiu da linha de despromoção com a vitória frente ao Valadares 
que ocupa a 5.ª posição. Agora com 30 pontos o Paredes está em 17.º lugar. Desloca-
se a Leça domingo, dia 26. 

perafita 1 - 0 Aliados de lordelo 
A equipa de Lordelo está agora em 8.º lugar com 49 ponto. o jogo que esteve empa-
tado até ao minuto 85, foi decidido por Marcos do Perafita. o Aliado desloca-se ao 
Valadares Gaia a 26 de abril. 

Aliança de Gandra 2 – 0 lixa
ricardo Barros e Nando silva ditaram mais uma vitória para o Aliança, que está agora 
na 10.ª posição. Joga com o Varzim B, fora, no próximo domingo. 

rebordosa 3 – 0 Serzedo 
o rebordosa mantém o terceiro lugar com os mesmos 54 pontos do segundo classi-
ficado, do quarto e do quinto. filipe Carvalho e Cafu (2) marcaram os golos da vitória 
frente ao serzedo. Desloca-se ao s. Martinho dia 26 de abril. 

1.ª Divisão - AF Porto – série 2 – 27.ª jornada
Nun´Álvares 1 – 1 Caíde de rei 
os dois golos da partida surgiram apenas na segunda parte do jogo. Conferindo um 
empate e a perda de pontos essenciais ao Nun’Álvares que está agora em 3.º. Joga 
com o Baltar já este domingo. 

Campo 2 – 0 Sobrosa 
Apesar desta derrota o sobrosa mantém a 7.ª posição, com 42 pontos. recebe o rio 
Tinto, domingo, dia 26 de abril. 

Águias de Eiriz – Baltar - ADIADO
Jardel sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante a partida. o atleta do Águias 
de Eiriz continua com um estado de saúde reservado, esperamos que melhore rapi-
damente. o jogo foi adiado. 

2.ª Divisão - AF Porto – série 1 – 27.ª jornada
Inter milheirós 7 – 0 Sobreirense
Uma pesada derrota que sofreu a equipa da sobreira, mantendo assim a penúltima 
posição na tabela, em 17.º lugar com 14 pontos. recebe o Zebreirense dia 26 de abril. 

pasteleira 2 – 0 parada
o Parada ocupa a 15.ª posição com 27 pontos. Na última quinzena depois de um em-
pate, sofreu uma derrota. Domingo, dia 26 joga com o sp. Cruz. 

FUTSAL
A.F. Porto – Divisão de Honra – 19.ª jornada 
Freamunde 6 – 4 Os romanos
os romanos deslocaram-se a Paços de ferreira e não conseguiram pontuar no frea-
munde. Estão em 11.º lugar com 24 pontos. recebem o Pedras rubras dia 24 de abril, 
às 21h15, no Pavilhão da Escola EB 2,3 de Paredes.

O piloto de Paredes, 
João Barros, con-
quistou mais um Pó-

dio no Campeonato Nacio-
nal de Ralis que se disputou 
em Guimarães. A dupla João 
Barros/ Jorge Henriques 
ocupou o segundo lugar da 
tabela e venceram em quatro 
dos troços que diputaram. 

A pilotar o Ford Fiesta R5, 
neste momento a equipa da 
Fibromade Racing Team está 
a três pontos do primeiro 
classificado.

A segunda prova do cam-
peonato disputou-se nos dias 
10 e 11 de abril na cidade berço. 

João Barros luta pelo primeiro 
lugar no Campeonato 
Nacional de Ralis
rali. Piloto de Paredes conquista segundo lugar na prova de 
Guimarães. Segue-se a prova em Castelo Branco.

Inês Pinto Correia | texto

Na sexta-feira João Barros ven-
ceu a Super Especial Noturna, 
com uma moldura humana de 
cerca de 10 mil pessoas a assis-
tir à prova. No sábado venceu 
mais três troços, o que lhe con-
feriu o segundo lugar.

O objetivo é alcançar José 
Pedro Fontes, o primeiro 
classificado, que é um piloto 
experiente e com bons resul-
tados tanto nos ralis como 
em provas de velocidade. 

Segue-se este fim-de-se-
mana (24 e 25 de abril) a ter-
ceira etapa do campeonato 
Nacional de Ralis em Castelo 
Branco. 

Já o paredense Elias Bar-
ros está na oitava posição 
desta competição.

Já o Rally de Portugal, pro-
va que decorre de 21 a 24 de 
maio, irá passar em Baltar, Pa-
redes, com o Shakedown a 
decorrer nas imediações do 
Kartódromo de Baltar, na 
quinta-feira, dia 21. Também 
nesta prova irá competir o pi-
loto paredense João Barros. 
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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

PUB

O S p o r t  C l u b e 
Nun’Álvares, de 
Recarei será o pró-

ximo clube do concelho de 
Paredes equipado com um 
campo relvado sintético. 

A ambição tem vários 
anos, mas foi no seu aniver-
sário em fevereiro que foi 
lançado o desafio por parte 
da câmara municipal para 
que tornassem o sonho rea-
lidade. Meses depois, foi 
assinado o protocolo com a 
Câmara Municipal, a Junta 
de Freguesia de Recarei e a 
direção do clube. 

A inauguração será em 
julho e o presidente da co-
letividade, Amândio Gui-
marães, garante que o sen-
timento é  de orgulho. 
“Queríamos fazer esta 
obra, mas não sabíamos se 
era possível”, agora com o 
protocolo assinado pede a 
ajuda de todos, pois é um 
equipamento que servirá 
toda a comunidade. 

A necessidade de um 
campo sintético tornou-se 
imperiosa quando o clube 
de Recarei começou a per-

Nun’Álvares terá relvado sintético em julho
Protocolo. Foi assinado o documento que garante a construção de um campo relvado sintético para o 
clube de Recarei, em parceria com a câmara e a junta de freguesia. 

Inês Pinto Correia | texto
der atletas para clubes vizi-
nhos, “era uma questão de 
vida ou de morte para o 
Nun’Álvares”, garante o 
presidente da direção. 

A Câmara Municipal 
comparticipa a obra em 
150 mil euros, pagos em 
duodécimos de 5 mil euros 
durante 30 meses. O res-
tante do valor estará a car-
go do clube. A parceria com 
a Junta de Freguesia irá re-
presentar uma poupança 
de cerca de 40 mil euros, 
uma vez que esta institui-
ção paga o iva a 6% e não a 
23% como pagaria o clube. 

Belmiro Sousa, presi-
dente da Junta de Fregue-
sia de Recarei, explica que é 
um “sonho que se torna 
realidade”, deixa ainda um 
apelo para que todos os 
partidos aprovem esta par-
ceria em Assembleia Ex-
traordinária de Freguesia 
que se irá realizar no próxi-
mo dia 25 de abril. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Cel-
so Ferreira, explica que o 
Complexo Desportivo do 
Nun’Álvares representa já 
um investimento de 4,3 
milhões de euros “e hoje 

damos mais um contributo 
a Recarei. Ao longo de 10 
anos fizemos estas obras e 
hoje estamos aqui para 
reafirmar o compromisso 
com o Nun’Álvares, com 
Recarei e com o desporto 
juvenil”.  

Composto por estádio, 
instalações sociais, pavi-
lhão e ainda o Centro Esco-
lar, este equipamento fica-
rá completo com o campo 
de relva sintética, que me-
lhorará muito as condições 
de  quem aqui  prat ica 
desporto. 

O presidente da Câmara 
explica ainda que o desafio 
foi lançado a vários clubes 

e que estes equipamentos 
se devem à coragem dos 

autarcas e dos dirigentes, 
elogiando Amândio Gui-
marães que “não virou as 
costas ao seu clube, que 
precisava de gente com co-
ragem para fazer  este 
investimento”. 

Relativamente ao preço 
deste tipo de obra dirigiu-
se duramente a quem des-
fere críticas às contas do 
município: “os que nos 
acusam de ter dívida de-
viam ter vergonha de estar 
aqui dentro. Temos obra 
feita. E nem todos os clu-
bes ou freguesias devem 
ter equipamentos destes. 

Mas Recarei tem dimen-
são, estatuto e juventude 
para receber este investi-
mento”. Falou ainda da 
obra feita ao longo dos 
anos, uma vez que Paredes 
tem hoje 31 pavilhões des-
portivos, 25 construídos 
desde que é presidente da 
autarquia. Recordando 
ainda os sintéticos já con-
cluídos e os melhoramen-
tos feitos em vários cam-
pos de futebol no conce-
lho,  garantindo que o 
sentimento é agora de or-
gulho, honra e sentido de 
dever cumprido. 

O Távola atravessou um 
período difícil, com quatro 
derrotas seguidas e ainda 
com um problema de saú-
de a condicionar o atleta 
Nuno Pacheco. No entanto 
as dificuldades deram mo-
tivação extra à equipa para 
a competição de 18 e 19 de 
abril na Póvoa de Varzim. 

Sorteado no Grupo A, o 
Távola enfrentou na fase de 
grupos as equipas do Vitó-

ria FC e do Núcleo de Va-
longo. Depois de entrar de 
uma forma apática frente à 
equipa sadina, encontro 
em que foram derrotados 
por 3-0, os tavoleiros me-
lhoraram e com uma atitu-
de mais competitiva e 
aguerrida venceram os va-
longuenses por 3-0.

Desta forma, a equipa 
constituída por Gonçalo 
Ribeiro, Nuno Pacheco e 

Távola termina em 9.º lugar no 
Campeonato Nacional de Juniores
téniS DE mESa. Juniores do Távola conquistam o 9.º lugar no campeona-
to nacional, após um período conturbado para a equipa.

José Pereira classificaram-
se para os oitavos-de-final, 
onde enfrentaram o Spor-
ting CP.  Apesar de terem 
lutado para passar aos oitos 
melhores, o Távola acabou 
por perder a partida. Com 
estes resultados, o Távola 
repetiu o resultado do ano 
passado, onde também ti-
nha sido eliminado na 
m e s m a  f a s e  d a 
competição.
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Até 30 de abril
AUDITÓRIO  
Exposição de fotografia
olHar e sentir 
Registos  de  
Almerindo Loureiro

30 abril |10h30
BIBLIOTECA
Histórias de Encantar
o rei CoM 
orelHas  
de Burro  
de Lesley Sims

25 abril | 21h30
AUDITÓRIO 
Espetáculo
o Brado 
da terra

Às terças | 10h30
ACADEMIA
Sessões de Cinema
“MatraquilHos”

Abril
BIBLIOTECA
esCritor do Mês
José Luís Peixoto

Abril 
ÁTRIO FUNDAÇÃO 
Exposição
trajes  
tradiCionais 
portugueses 
A Rodilha ou “Sogra”

alord

BiBlioteCa 
MuniCipal 
de paredes

agenda 
cultural do concelho  
de Paredes  /  aBril

30 abril | 10h30 e 11h30  
(jardins de infância) 16h00 
e 17h00 (escolas 1.º ciclo)
HORA DO CONTO

“o Cotão do 
 siMão de ana  
rita Faustino

Abril 
A Leitura não tem idade: visi-
ta às instituições para levar a 
leitura aos utentes de Lares 
e Centros de Dia do concelho

26 abril | 16h00 
Programa Famílias
“a Menina” 
o Significado da Amizade, 
Companhia de Teatro 
Etcetera

Casa da  
Cultura  
de paredes

Abril 
BIBLIOTECA
Exposição
Vultos  
da Cultura 
portuguesa
Aquilino Ribeiro

Para assinalar o Dia 
Mundial do Livro a 
Biblioteca da Fun-

dação A Lord promoveu 
um conjunto de atividades 
no passado dia 18 de abril. 

Nesse dia foram entre-
gues os prémios para o con-
curso “O Melhor Pai do 

Dia do Livro  
assinalado na A Lord
teatro. Para além dos vencedores de um concurso sobre o dia do pai e dos pré-
mios de mérito escolar, o dia foi assinalado com uma peça de teatro. 

Inês Pinto Correia | texto
Mundo”. Assim como foi o 
momento em que os alunos 
do Agrupamento de Escolas 
de Lordelo receberam os 
prémios de mérito escolar. 

O dia foi ainda abrilhan-
tado com a peça de Teatro 
“Auto da Barca do Inferno”, 
de Gil Vicente, pelo grupo 
LORDator. Para uma au-
diência de cerca de 150 
pessoas. 
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Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

O 25 de abril de 1974 
aconteceu numa 5.ª 
feira.

　　　　É o que nos diz o Progresso 
de Paredes (P.P.) que, ao tem-
po, era semanal e saía ao sá-
bado. Foi, pois, a edição de 27 
de abril de 1974 a 1.ª edição 
pós-revolução do nosso 
jornal.

　 　 　 　E da qual, acreditem, a 
única ilação que nos permite 
quanto à revolução (pela ló-
gica sequencial) é que a revo-
lução, a ter acontecido, tinha 
sido na 5.ª feira anterior.

　 　 　 　Porque, quanto ao facto 
em si mesmo, nada! Prova-
velmente porque para a edi-
ção a distribuir no sábado, na 
5.ª feira revolucionária, já es-
taria fechada.

　 　 　 　 O  P P  n . º  2 2 5 6  d e 
27/04/2014 é, pois, o último 
estertor do antigo regime na 
imprensa local, e dela cons-
tam apenas as preocupações 
quotidianas que na altura se 
evidenciavam, com ou sem 
Revolução.

　　　　Da coluna “ligeiros apon-
tamentos” do colaborador 
“LIXA”, a 1.ª nota vai para a 
“Zona avariada” referindo-se 
à rede elétrica da então Vila 
de Paredes, avariada na zona 
do Parque José Guilherme 
apanhando os cafés “arco-í-
ris, “Imperial” e “Stop”. Des-
tes só um hoje resiste!

　　　　A falha de luz trazia gran-
des inconvenientes: “os cafés 
acima indicados veem fugir 
os seus clientes por não se-

rem servidos conveniente-
mente”, “Nem sempre se tem 
à mão umas velas ou can-
deeiros a petróleo para se 
continuar uns serviços por 
vezes inadiáveis”; “Se se dei-
xa de acompanhar um pro-
grama da TV ou da rádio, por 
fracos momentos que seja, 
perdem logo todo o seu 
valor”.

　 　 　 　A segunda nota vai para 
“Outro assalto!”. Dessa vez foi 
à ourivesaria do Sr. Belmiro 
Rodrigues, no largo Nun’Ál-
vares, às 4,15 da madrugada! 
O larápio partiu a montra 
com uma pedra, mas devido 
ao barulho acordou o “indus-
trial” que apareceu e o fez fu-
gir de automóvel. O assalto 
aproveitara uma falha da luz 

o En-Canto da história nº 7

Aconteceu?
pública nessa noite. Como se 
vê está tudo interligado.

　　　　De “limpeza”, mas de ou-
tro género, dá conta o 3.º 
apontamento: A Feira e a Av. 
da República estavam uma 
lástima quanto ao asseio. An-
tes, durante uma temporada 
houve uma certa “Albina” 
que encarregada disso “con-
quanto já não fosse nova, era 
bastante mexida no desem-
penho da missão. E como 
não andava só, fazia com que 
as companheiras andassem 
num corrupio, não lhes dan-
do margem para fazerem uso 
de cera na limpeza visto que 
os arruamentos da feira a 
dispensavam”.

　　　　No mais referia-se o jornal 
ao violento incêndio que 
destruíra parcialmente a 
Universidade do porto (pro-
vavelmente a 20/04/1974) 
causando um prejuízo de 
vinte mil contos, e outros da-
n o s  i n c a l c u l á v e i s  e 
insubstituíveis.

　　　　Notícia, também a assina-
tura pelo ministro Dr. Rebelo 
de Sousa (que nome fami-
liar!) de 3 contratos de con-
cessão do petróleo de Angola 
a três concessionárias es-
trangeiras, ficando toda a 
produção à disposição do 
governo, sem necessidade de 
qualquer formalidade, em 
caso de guerra ou emergên-
cia grave que afete o desen-
volvimento do país (referir-
se-ia à revolução?).

　 　 　 　Nas notícias internacio-
nais, para a situação nos 
Montes Golan fala-se do 
“ódio Sírio” a Israel bem co-
mo da desistência do Egipto 
da guerra colocando o Monte 
Sinai como zona tampão.

　　　　Em Gandra a visita paro-

quial domiciliária fora subs-
tituída por um convívio pa-
roquial, o que obrigou o Pa-
dre Luís Carneiro a vir dar 
explicações públicas de que 
se tratara de decisão atempa-
da do conselho paroquial.

　　　　O União de paredes, para 
o campeonato Distrital da I 
divisão venceu o Perosinho 
por 3-0 e preparava-se para o 
jogo decisivo, logo no dia se-
guinte, 28, com o União Le-
verense, o 2º classificado, em 
relação ao qual só tinha 3 
pontos de vantagem.

　　　　Nessa altura acompanha-
vam o União em tal campeo-
nato, clubes que ainda hoje 
nos são conhecidos: O Gon-
domar, o Aliados, o Rebordo-
sa, o Amarante, Pedras Ru-
bras e o Maia.

　　　　Familiar, também, a “Va-
randa social” que anunciava 
os aniversários no dia 27 da 
menina Maria de Fátima Ri-
beiro, em Mouriz, no dia 29 o 
Sr. Luciano Sousa Pacheco 
em Bitarães, no dia 30 a me-
nina Maria Antónia Pacheco 
Freire nesta Vila e o sr. José 
Teixeira do Couto no dia 1 de 
maio. Na edição anterior 
anunciara para dia 25 o ani-
versário do sr. António Au-
gusto Grácio, mas não adivi-
nhara que nesse dia este fes-
tejaria, com muito mais 
prazer, a revolução.

　　　　Finalmente, aprece o avi-
so de recenseamento eleito-
ral da Câmara Municipal de 
Paredes que assim rezava: “O 
chefe de secretaria torna pú-
blico que nos termos da lei 
2015 de 28/05/1946, a partir 
do dia 1 até ao dia 10 de Maio, 
próximo futuro, o recensea-
mento dos eleitores da As-
sembleia Nacional, referente 

ao corrente ano, se encontra 
patente na secretaria da Câ-
mara, durante as horas do 
expediente, para efeitos de 
reclamação. Paredes e Paços 
do Concelho, 25 de Abril de 
1974. O chefe da secretaria, 
Fernando Guedes Ribeiro.”

　　　　Anúncio inútil! A assem-
bleia nacional acabava de fi-
c a r  d i s s o l v i d a  p e l a 
revolução.

　 　 　 　O que mais estranheza 
causa é a data: 25 de abril de 
1974. 

　　　　É isto que faria ter pouca 
confiança nas Instituições! 
Então andava a revolução 
em Lisboa e cá por Paredes 
ainda se brincava às eleições 
à moda do antigo regime? Ou 
será que, então, se mandava 
publicar com datas virtuais?

　　　　O 25 de Abril – Revolução 
– só foi notícia na edição se-
guinte, a de 4 de maio: “De-
pois da tempestade, a bonan-
ça”, “Pela Pátria, Pelo povo 
português”; Poesia – “Sonho 
de um poeta em 1936 torna-
do realidade em 1974”; “A li-
berdade também tem limi-
tes”, são alguns títulos eluci-
dativos, principalmente o 
último.

　　　　A isso voltaremos no pró-
ximo EnCanto, bem com ao 
resultado do União de Pare-
des em Lever, revelando se 
conseguiu manter os 3 pon-
tos de vantagem. Ou será que 
o jogo, escassos 3 dias depois 
da revolução, se não realizou 
devido à convulsão do país.

　　　　Basta lembrar que, mes-
mo não noticiada, tinha ha-
vido uma revolução que mu-
dara completamente o país. 
Ou será que o futebol, como 
algumas outras coisas, seria 
superior a isso?
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os nossos empresários

A Bitshop é uma em-
presa na área de in-
formática em Pare-

des, gerida por Eurico No-
gueira, de 37 anos e pela 
esposa, Sandra Nogueira. 
Ambos bacharéis em Con-
tabilidade e Administração 
decidiram abrir o próprio 
negócio em 2005.

A ideia tornou-se uma 
realidade em novembro de 
2006 com a abertura da Bi-
tshop, uma empresa com o 
objetivo de “crescer e me-
lhorar a cada dia que pas-
sasse, e tornou-se no que é 
hoje. É uma empresa ainda 
Jovem, prestadora de servi-
ços quer de informática 
quer de contabilidade, on-
de o nosso principal objeti-
vo é a satisfação do cliente, 
servindo-se para isso de 
recursos de elevada quali-
d a d e”,  e x p l i c a  Eu r i c o 
Nogueira.

Essencial ao crescimen-
to do negócio é a equipa 
com vasta experiência e 
com formação constante, 
“dotada de elevada coesão 
e sempre disposta a ouvir e 
a estudar os problemas es-
p e c í f i c o s  d o s  n o s s o s 
clientes”.

Na Bitshop os clientes 
encontram serviços de 
Consultoria Informática e 
Contabilidade – estudos, 
projetos, elaboração de 
consultas, benchmarking, 
acompanhamento nas 
aquisições, auditorias téc-
nicas, orçamentação. Ou 
seja, disponibilizam desde 
o Estudo e Planeamento 
Estratégico de Sistemas de 
Informação, o Apoio à Ges-
tão de Projetos Informáti-
cos, a Análise e Diagnósti-
co de problemas de de-
sempenho, os Estudos e 

“Apostamos em ser uma empresa 
economicamente sólida”
Bitshop. Eurico Nogueira, empresário de Paredes, dedica-se às melhores soluções para os seus clientes 
nas várias áreas. O futuro passa pela expansão do negócio.

Inês Pinto Correia | texto

Auditorias de Segurança, 
Planeamento de Redes, 
Apoio à Aquisição de Com-
ponentes e Realização de 
Benchmarks e ainda Apoio 
à Administração de Bases 
de Dados. 

Na área de Desenvolvi-
mento de Sistemas, elabo-
ram o levantamento de re-
quisitos, análise e desenho 
dos sistemas, seleção de 
ferramentas, implementa-
ção (programação, instala-
ção, configuração, adapta-
ção, etc.), formação de uti-
lizadores, documentação, 
manutenção.

O desenvolvimento e 
implementação de Siste-
mas de Informação é uma 
das principais especialida-
des da Bitshop. Qualquer 
que seja o âmbito (indivi-
dual, departamental ou 
empresarial), qualquer 
que seja o seu tipo (opera-
cional ou de apoio à deci-
são), qualquer que seja a 
sua arquitetura ou o seu 
interface a Bitshop poderá 
apoiar ou realizar qualquer 
trabalho de desenvolvi-
mento: Análise de sistemas 
de informação (análise de 
problemas, requisitos e so-
luções), Desenho de siste-

mas de informação (cen-
tralizados, client/server ou 
distribuídos), Produção de 
software (programação, 
testes, instalação, configu-
ração), Reengenharia de 
sistemas (levantamento de 
funcionalidades, docu-
mentação de sistemas, al-
teração de sistemas exis-
tentes), Formação de utili-
z a d o r e s  e  t a m b é m 
Manutenção (resolução de 
problemas no software, 
implementação de novas 
funcionalidades).

 Outro dos serviços é a 
Integração de sistemas de 
Gestão, que consiste na in-
trodução de novos siste-
mas em ambientes já exis-
tentes, integração de com-
ponentes de fornecedores 
diversos, redes alargadas 

de sistemas em âmbito na-
cional ou internacional, 
gestão de redes e sistemas.

Usando a larga expe-
riência da sua equipa de 
técnicos, a Bitshop está em 
condições de prestar uma 
série de serviços de inte-
gração de sistemas que se 
dividem em dois grupos. A 
Integração aplicacional: 
Integração e customização 
de componentes de sof-
tware de diferentes fabri-
cantes; Criação de módu-
los de interligação entre 
sistemas independentes; 
Criação de novas interfa-
ces para sistemas já exis-
tentes. E ainda a Integra-
ção operacional: Integra-
ção de equipamentos de 
diversos fabricantes (sele-
ção, configuração, instala-

ção); Configuração de re-
des alargadas (routers, fi-
rewalls, proxies, servidores 
de e-mail, ftp, http, etc.); 
Assistência Técnica – Pro-
blemas de Hardware e Sof-
tware, Redes, politicas de 
Backup. 

A Bitshop executa tam-
bém os seguintes tipos de 
trabalhos no domínio da 
assistência técnica: Diag-
nóstico e Resolução de 
Problemas de Hardware e 
Software; Instalações e 
Configurações de Hardwa-
re; Instalações e Configu-
rações de Redes; Gestão, 
Verificação e Auditorias de 
Segurança; Definição e Ve-
rificação de Política de Ba-
ckups; Administração de 
Sistemas Operativos e Ser-
viços de Rede e Adminis-
tração de Sistemas de 
Gestão.

Na área de Internet e 
Multimédia, produção e 
alojamento de sites Inter-
net, a Bitshop conta com a 
parceria de uma empresa 
da área de multimédia e 
Web, constituída por uma 
equipa que integra enge-
nheiros e designers com 
vasta experiência em hiper 
média e desenvolvimento 
de conteúdos de imagem, 
som e vídeo. A equipa pos-
sui um sólido currículo 
tecnológico, na integração 
de projetos, na implemen-
tação e manutenção de so-
luções para WebSites dinâ-
micos (ou estáticos).

Na vertente dos produ-
tos a loja tem venda de ma-
terial informático. Com 
uma vasta gama de produ-
tos com marcas de referên-
cia, fornecida pelos maio-
res distribuidores nacio-
nais  e  internacionais, 
como a Tsunami, Apple, 
HP, Sony, Acer, Toshiba, 
Samsung, entre outras. São 

distribuidores Oficiais da 
marca BQ, que disponibili-
za uma gama de Smar-
tphones, Tablets e outros 
Gadgets.

Nesta área de atividade 
existe muita concorrência 
no mercado e para Eurico 
Nogueira, “por vezes des-
leal, mas tentamos comba-
ter isso com o nosso bom 
atendimento, simpatia, e 
principalmente com um 
sorriso no rosto”. 

Mas a estratégia do me-
lhor preço é também uma 
preocupação, assim como 
as soluções mais adapta-
das às necessidades do 
cliente e ainda ter uma as-
sistência técnica eficaz e ao 
melhor preço. 

“Apostamos em ser uma 
empresa economicamente 
sólida e tecnicamente fle-
xível, reforçando a con-
fiança que os nossos clien-
tes têm em nós. Se ainda 
não é nosso cliente, cre-
mos que as nossas capaci-
dades aliadas à nossa atitu-
de perante o mercado, a 
tecnologia, a qualidade e a 
economia, nos recomen-
dam como parceiro de 
conf iança”,  garante  o 
responsável.

Numa altura em que 
muitas empresas se re-
traem no investimento a 
Bitshop tem a expansão 
projetada para o concelho 
vizinho, “um crescimento 
saudável e sustentável”. Em 
breve haverá um Bitshop 
no Pingo Doce de Penafiel, 
com horário de atendimen-
to alargado a pensar na sa-
tisfação dos clientes. Onde 
irão ter disponível a sua ga-
ma de tinteiros originais, 
reciclados e compatíveis, 
Smartphones, Tablets, Por-
táteis Novos e Recondicio-
nados, muito material a 
bom preço.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

fALECEU

antónio Moreira neto
Faleceu no dia 7 de abril com 74 anos. Na-
tural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
viúvo de Maria Emília Moreira de Seabra. 

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

A família
funerária Teixeira do Couto filho (Gerência de  

francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

fALECEU

aVelino soares BarBosa
Faleceu no dia 16 de abril com 88 anos. 
Natural de Santa Marta, Penafiel e residente 
em Baltar, Paredes. Era viúvo de Ana Gomes.  

AGRADEcIMEnTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos 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 endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifesta-
ram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

A família
funerária Teixeira do Couto filho (Gerência de 

francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

fALECEU

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 Glória de Magalhães Ribeiro.

AGRADEcIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Agência funerária santos – Beire – Paredes
Gerente fernando santos
255782338 - 919740349

fALECEU

eugénia Maria 
teixeira de sousa
Faleceu no dia 16 de abril, com 35 anos. Natural 
de Castelões, concelho de Penafiel e residente 
na freguesia de Louredo, Paredes. Era casada 
com Sérgio Valdemar Quintela de Freitas.

AGRADEcIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Agência funerária santos – Beire – Paredes
Gerente fernando santos
255782338 - 919740349

fALECEU

laurinda oliVeira de alMeida
Faleceu com 81 anos, no dia 10 de abril. 
Natural de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, 
residia em Paredes. Era viúva de Albertino 
José Gomes Marinho.

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

aprizio Carlos 
dos santos riBeiro
Faleceu no dia 21 de abril com 61 anos. Natu-
ral e residente em Lordelo, Paredes. Era casa-
do com Maria Helena Costa Ferreira Ribeiro.  

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filhos, nora, neta e restante família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de 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 fale-
cimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A família
funerária Teixeira do Couto filho (Gerência de 

francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

fALECEU

eduardo CaMpos Cardoso  
da silVa
Faleceu no dia 11 de abril com 62 anos. 
Natural de Lordelo, Paredes e residente em 
Inglaterra.  

AGRADEcIMEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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 ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida.

A família
funerária Teixeira do Couto filho (Gerência de 

francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

fALECEU

augusto riBeiro da silVa
Faleceu no dia 11 de abril com 61 anos. Na-
tural e residente em Lordelo, Paredes. Era 
casado com Rosa Ferreira Coelho da Silva.  

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

A família
funerária Teixeira do Couto filho (Gerência de  

francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

fALECEU

Maria graCinda  
nunes Ferreira
Faleceu no dia 20 de abril com 61 anos. 
Natural de Arreigada, Paços de Ferreira e 
residente em Lordelo, Paredes. Era casada 
com António Augusto Teixeira de Andrade.   

AGRADEcIMEnTO
Seu marido, filho, nora, netas e restante família vem por 
este meio, extremamente sensibilizada e na impossibilida-
de 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 fale-
cimento 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
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fALECEU

FranCisCo de andrade riBeiro 
Faleceu no dia 21 de abril com 46 anos. 
Natural e residente na freguesia de Sobrosa, 
Paredes. 

AGRADEcIMEnTO 
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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. Partici-
pam também que a missa de 7.º dia será celebrada sá-
bado, dia 25 de abril, pelas 21 horas, na igreja paroquial 
de Sobrosa. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem neste ato religioso. 

Agência funerária Xavier Neto, Lda. - sobrosa-Paredes
Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999

PArTiCiPAçÃo DE MissA  

DE 1.º ANiVErsÁrio DE fALECiMENTo

Maria júlia alVes teixeira

Sua filha, genro, neta e restante família participam que 
será celebrada pela sua alma, sábado, 25 de abril de 

2015, pelas 19 horas, na igreja de Paredes. 
Agradecendo desde já a todos os que se dignarem a 

participar nesta eucaristia. 
A família

CondolênCias
o jornal “o Progresso de Paredes” associa-se à dor da 

família de Eugénia Maria Teixeira de sousa que faleceu 

com 35 anos, no passado dia 16 de abril. 

Eugénia sousa foi correspondente na freguesia de Lou-

redo, de 2010 a 2013, para o nosso jornal, sendo que é 

com tristeza que recebemos a notícia da sua partida. 

Associamo-nos com solidariedade à sua família e entes 

queridos, a quem a redação e administração do jornal 

endereça as mais respeitosas e sinceras condolências.

Aos familiares de todos  
os falecidos

"oprogressodeParedes" 

apresenta sentidas 
condolências

Muito 
iMportante

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

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

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

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

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

AD Rebordosa  
vence campeonato de Boccia

Foi em casa que a AD Reborodosa se sagrou campeã do 
3.º Campeonato Concelhio de Boccia Senior. Esta tercei-
ra edição contou com a participação de 13 instituições 
do concelho, envolvendo 300 atletas seniores e mais de 
60 equipas. A final disputou-se no pavilhão Moreira Neto 
em Rebordosa, no passado dia 15 de abril. 

Criação de 50 postos 
de trabalho em Sobrosa
Foi anunciado mais um investimento de 3,5 milhões de 
euros no concelho de Paredes. Resultado do trabalho da 
Agência Municipal de Investimento (AMI), agora é o la-
boratório francês Eurofins que irá abrir uma unidade, na 
freguesia de Sobrosa. Está prevista a criação de 50 pos-
tos de trabalho. 

Bombeiros de Rebordosa  
vencem campeonato distrital 
de Manobras
A equipa A dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa sa-
grou-se campeã distrital de Manobras, assim como a 
sua equipa de cadetes masculinos, que também foi 
campeã. O campeonato distrital de Manobras decorreu 
no Marco de Canaveses no passado dia 18 de abril. 

Concerto solidário em Cete
Orquestra de Sopros Por Uma Causa atuou este fim-de-
sema em três concelhos. Na sexta-feria o concerto foi 
em Cete e conseguiu angariar cerca de 1300 euros para 
as obras da paróquia desta vila. O salão dos Bombeiros 
de Cete recebeu 350 pessoas que apoiaram e aplaudi-
ram esta causa.

BreVes
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