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Rally  de 
Portugal

Paredes  em  grande 
Shakedown em Baltar 

e dois Paredenses  
em prova

Paredes é 
bicampeão nacional 
de Polo Aquático

Paulo Portas 
inaugurou fábrica 
em Lordelo

GNR de Lordelo 
garante 
cumprimento da lei

Tripleta. Equipa de Paredes renova 
título de campeã nacional, depois 
de vencer Supertaça e a taça de 
Portugal na mesma época.

Investimento. A empresa dedicada so-
bretudo ao fabrico de mobiliário escolar 
e hospitalar, investiu quase 5 milhões de 
euros na nova unidade em Lordelo.

Segurança. Sargento-Chefe 
Espírito Santo está no posto de 
Lordelo há um ano, garante que 
nunca existiu caça à multa.PÁG.14 PÁG.21 PÁG.7
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Av. dos Bombeiros Voluntários
Edf.Rotunda n.º1707  |  4585-015 Baltar

Tel.: 224 152 349

Editorial

A PROMESSA  
de Brito Ventura

Dei por mim, esta quinzena, a ouvir continuamente, obsessivamente, 
esta música:
Prometo que não volto
a desaparecer

Prometo que regresso
até ao amanhecer; 
Mas se um dia eu não voltar,
Não voltar ao teu olhar…
Tu sabes onde me encontrar 
Tu sabes onde me encontrar   

Se o amanhã não chegar, para mim,
Tu sabes onde eu vou estar

Despido no vazio
Encontro outro lugar
Perdi-me no caminho
Não consigo regressar…
Mas se um dia eu puder,  
Eu puder voltar atrás…
Eu sem ti não vou ficar
Eu sem ti não vou ficar 

Se o amanhã não chegar, no fim, 
Tu sabes onde procurar  

A nossa vida é feita de promessas. As promessas que nos fazem e as promessas que 
fazemos.
Amarguram a nossa existência as promessas que nos não cumprem; abalam-nos 
a consciência aquelas que não cumprimos.
A promessa é a morada da Esperança.
A Esperança a nossa eterna companheira.
Prometo, no próximo editorial, voltar a assuntos mais prosaicos, mas mesmo que 
tal não acontecesse, sempre esperaria saber onde procurar, e encontrar, as minhas, 
nossas e vossas promessas.

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

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
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Resistência a estrada / Os especialistas
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Jovem de Paredes morre 
após tomar produto  
para emagrecer
Ilegal. Produto para emagrecer e aumentar massa muscular, 
vendido no mercado negro e tem causado vítimas mortais.

Um jovem que estu-
dava na Universida-
de do Açores morreu 

após ingerir uma substância 
para a perda de peso e para 
acelerar o ganho de massa 
muscular, considerada ilícita. 
Natural de Gandra, Paredes, o 

Inês Pinto Correia | texto e foto
jovem deu entrada no hospi-
tal pelo próprio pé, mas aca-
bou por falecer passadas al-
gumas horas.  

Suspeita-se que o produ-
to seria dinitrofenol, cuja 
venda é proibida, mas que 
está disponível no mercado 
negro. A Interpol emitiu 
mesmo um comunicado a 
alertar que o  2.4 dinitrofe-

nol, ou DPN é potencial-
mente mortal. Esta substân-
cia é produzida de forma 
ilegal em laboratórios clan-
destinos e vendida online. A 
sua produção ilegal aumen-
ta o risco de morte, que já é 
conhecido, desde que nos 
anos 30 foi proibida a sua 
venda, por ter causado vá-
rias vítimas mortais.

O programa cultural do 
Art on Chairs incluiu des-
de janeiro exposições de 
design de mobiliário em 
Paredes e em Lisboa (on-
de ficará patente no MU-
DE até dia 31 de maio), 
concertos, dinamização 
no comércio local e a pro-
m o ç ã o  d o  q u e  é 
português.

No último fim-de-se-
mana de Art on Chairs Pa-
redes recebeu mais três 
concertos em lojas parcei-
ras, que abriram as suas 
portas para através da mú-
sica, workshops e espetá-
culos, trazer vida ao co-
mércio local, lembrando 

que o Art on Chairs é algo 
dinâmico.  As peças de mo-
biliário estiveram expostas 
na Casa da Cultura de Pare-
des e na Aldeia Agrícola, 
onde este ano foi ainda 
inaugurada uma série de 
residências criativas, desti-
nadas à criação de design 
de mobiliário. 

O Art on Chairs é uma 
aposta do executivo de 
Celso Ferreira, um projeto 
pensado e criado para a 
promoção do mobiliário 
português e em especial do 
concelho de Paredes. Mas 
um mobiliário que tenha 
em si arte, design, que seja 
uma mais-valia para a re-

gião, que promova os jo-
vens criativos e que traga 
arrojo às empresas pare-
denses a nível nacional e 
fora de portas. Uma vez 
que o Art on Chairs já se fez 
r e p r e s e n t a r  n o 
estrangeiro.

O Art on Chairs 2015 fi-
cou ainda marcado pelo 
lançamento de uma mar-
ca de mobiliário, a Widu, 
que surge de uma união 
de várias empresas.  O 
spin off do Art on Chairs 
foi lançado na feira de 
Singapura, aliando o de-
sign contemporâneo à ar-
te de fabrico tradicional 
português.

Art on Chairs 2015 chega ao fim
ExPOSIçõES. A segunda edição do Art on Chairs terminou em Paredes no passa-
do dia 17 de maio.
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Pontos de vista
Miopia – fatores de risco

Na edição an-
ter ior  falei 
s o b r e  a s 
complica-

ções associadas à miopia e 
hoje irei falar dos fatores 
que podem contribuir para 
o seu aparecimento.

Calcula-se que no ano de 
2020 existam 2,5 mil mi-
lhões de míopes no mundo 
sendo os países asiáticos, os 
europeus e os Estados Uni-
dos da América os países 
com maior prevalência de 
miopia.

Se lhe perguntar porque 
é que as crianças e os ado-
lescentes desenvolvem 
miopia e começam a preci-
sar de usar óculos certa-
mente vai responder que é 
porque passam muitas ho-
ras a ver televisão e a jogar 
jogos no computador e no 
tablet, ou porque são filhos 
de pais com miopia. De fac-
to, não é preciso ser espe-
cialista em problemas da 
visão para apontar estes 
dois fatores como sendo os 
principais fatores de risco 
para o aparecimento da 
miopia.

Uma análise mais cuida-
da, dos resultados das in-
vestigações realizadas, 
mostram que de facto uma 
criança filha de dois pais 
míopes tem seis vezes mais 
probabilidade de ser míope 
que uma criança cujos pais 
não sejam. Mostram tam-
bém que as atividades pro-
longadas em tarefas de vi-
são de perto (computador, 
tablet, telemóveis, etc) po-
t e n c i a l i z a m  o  s e u 
aparecimento. 

O que certamente não 
sabia é que a falta de ativi-
dade ao ar livre é um dos 

principais fatores de risco 
para o aparecimento da 
miopia. Em 2008, uma equi-
pa de investigação austra-
liana (K. Rose e I. Morgan) 
descobriram que as crian-
ças que passam menos 
tempo ao ar livre têm mais 
miopia que as que passam 
mais horas a brincar no 
exterior. 

Certamente está neste 
momento a pensar quantas 
horas o seu filho ou o seu 
neto passa por dia em ativi-
dades ao ar livre. 3 horas? 2 
horas? Nem 30 minutos? 
Pois é, o ritmo a que as 
crianças estão sujeitas no 
dia-a-dia não lhes permite 
passar tempo suficiente ao 
ar livre. Considera-se que é 
necessário passar no míni-
mo 3 horas por dia num am-
biente com uma intensida-
de luminosa de cerca de 10 
mil lumens (o que corres-
ponde à luz solar num dia 
mediamente enevoado) 
para que o efeito protetor se 
verifique. As crianças de-
vem ser estimuladas a prati-
car atividades ao ar livre, 
não só porque é bom para a 
sua saúde geral, mas tam-
bém porque ajuda a prote-
ger os olhos. Por esse moti-
vo lanço um desafio aos 
professores e educadores 
para que não deixem as 
crianças nos intervalos 
dentro das salas ou nos cor-
redores da escola, que as 
estimulem a vir para o re-
creio. Aos pais para que ao 
fim de semana levem os fi-
lhos para passear ao ar livre 
em vez de irem passear para 
o shopping. Aos responsá-
veis políticos para que 
construam escolas com 
condições de iluminação 
adequadas e que ajustem os 
horários das aulas para per-
mitir às crianças passarem 
mais tempo no exterior da 
sala de aula.

Proteja a visão do seu fi-
lho, mais tempo no exterior 
m e n o s  t e m p o  n o 
computador!

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

CHTS organizou 
Jornadas de Psiquiatria
Encontro. O objetivo foi debater a saúde mental, através da ligação entre os cui-
dados de saúde primários e os hospitalares.

Sob o tema “Psiquiatria e 
Medicina Geral e Fami-
liar – (Des)encontros”, 

decorreram em Penafiel as 
primeiras jornadas de Psi-
quiatria do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa. 

Durante dois dias foram 
debatidos vários temas fun-
damentais sobre a saúde 
mental e o relacionamento 
nesta matéria entre os cuida-
dos de saúde primários e o 
hospital. 

Um dos temas abordados 
nestas jornadas foi a Pertur-
bação do Sono, algo que afeta 
1/3 da população ao longo da 
vida e que tem consequên-
cias físicas e psíquicas. Quan-
do surgem perturbações no 
ciclo normal do sono, as pes-
soas correm maior risco car-
diovascular, obesidade e até 
diabetes. Afetando ainda a 
concentração, dando origem 
a um défice de atenção, alte-
rações de humor e afeta mui-
tas vezes a memória a curto 
prazo. O maior risco desta 
perturbação é originar de-
pressão e até mesmo o 
suicídio. 

O médico Dr. Silvério Ma-
cedo alerta para este proble-
ma como sendo de saúde 
pública e que necessita de 

Inês Pinto Correia | texto 

medidas para que seja trata-
do, uma vez que o sono é fun-
damental para a restauração 
e recuperação de processos 
bioquímicos e psicológicos 
degradados. 

As perturbações do sono 
identificam-se na insónia, na 
redução do tempo de sono 
noturno e em ter um sono 
não reparador. 

Passamos um terço da 
nossa vida a dormir, por isso 
o sono tem impacto no nosso 
comportamento, nas nossas 
emoções e na nossa ação 
cognitiva. 

Necessário Plano Nacio-
nal de Saúde Mental

O presidente do Conselho 
de Administração do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa, Dr. Carlos Vaz falou da ne-
cessidade da criação de um 
Plano Nacional de Saúde 
Mental, algo que está pensa-
do há muito tempo, mas que 

tem ficado por concretizar.
Garantiu ainda que o ob-

jetivo é que haja uma interli-
gação funcional entre os cen-
tros de saúde, os hospitais e a 
comunidade, explicando 
com isto que os doentes de 
futuro devem ser tratados 
sem ser institucionalizados, 
sem serem retirados da sua 
zona de conforto.

A articulação entre as 
duas áreas é fundamental pa-
ra o tratamento rápido e efi-
caz, uma vez que são os mé-
dicos de família que encami-
nham para a especialidade e 
se isto for feito de forma céle-
re, ganha em tempo de recu-
peração e em qualidade de 
tratamento. 

Ponciano Oliveira, da Ad-
ministração Regional da Saú-
de do Norte, elogiou esta ini-
ciativa que aborda as duas 
áreas ligadas à saúde mental: 
os cuidados primários e o 

hospital. Considera mesmo 
que estas jornadas demons-
tram uma visão moderna. 

Dra. Teresa Cabral, direto-
ra do serviço de psiquiatria e 
saúde mental do CHTS, ex-
plica que estas jornadas têm 
como base a aproximação 
aos cuidados de saúde pri-
mários. Explicou ainda que o 
Hospital tem equipas de 
apoio domiciliário para o tra-
tamento destas patologias, 
que é fundamental para não 
retirar os pacientes do seu 
meio. 

Enquanto diretor clínico 
do ACES Vale do Sousa Sul, 
onde estão incluídos os cen-
tros de saúde de Paredes e 
que presta cuidados a cerca 
de 200 mil pessoas, Dr. Almi-
ro Mateus, garante que desse 
universo todas podem vir a 
estar ou estar afetados por 
medos, preocupações e re-
ceios que nos podem levar a 
questões de saúde mental. 

Considera que estas jor-
nadas significam uma liga-
ção profícua entre ambas as 
partes, ou seja, as jornadas 
são o início de um interface 
entre os centros de saúde e o 
hospital, para que os utentes 
sejam mais bem servidos a 
nível de saúde mental. 

A primeira pessoa que o 
doente procura é o médico 
de família, logo, se tiverem 
competências que permitam 
identificar melhor as patolo-
gias mais graves e se soube-
rem encaminhá-las, o utente 
sai a ganhar. “Na medicina 
nem tudo o que mia é gato, 
ou seja, nem toda a tristeza é 
depressão, eu posso ter a ca-
pacidade de estar triste, sem 
estar deprimido”, dá como 
exemplo, para explicar que as 
fronteiras devem ser bem de-
finidas para conseguir diag-
nosticar e encaminhar e esse 
encaminhamento é o culmi-
nar destas jornadas. 

Art on Chairs 2015 chega ao fim

www.coStaferrador.com
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

PUB
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A Festa do Divino Espíri-
to Santo realiza-se em 
Duas Igrejas nos próxi-

mos dias 22, 23 e 24 de maio. 
Mendonça é o juiz da festa, 

já habituado a este tipo de or-
ganização, uma vez que fez 
parte da Confraria que orga-
niza a outra festa desta fre-
guesia, abraçou este desafio e 
foi escolhido como “chefe” de 
um grupo de gente que desde 
setembro está a trabalhar pa-
ra que a tradição se mantenha 
e que seja motivo de orgulho 
para Duas Igrejas. 

A comissão é composta 
por homens e mulheres, estas 
todas solteiras. 

Grande parte do traba-
lho durante o ano passa pe-
la angariação de fundos, 

Duas Igrejas em Festa
Tradição. A festa em honra do Divino Espírito Santo conta 
com um orçamento de 36 mil euros

Inês Pinto Correia | texto
cada grupo fica responsável 
por uma zona da freguesia e 
o peditório é feito até ao dia 
da festa. 

Com um orçamento de 
36 mil euros, o cartaz foi 
pensado tendo em conta o 
dinheiro que previram con-
seguir angariar. Numa fre-
guesia pequena e com mui-
tas pessoas emigradas, para 
além dos estragos que a fre-
guesia sofreu pelo tornado 
no início de 2014, conside-
ram, que dadas as adversi-
dades fizeram um bom tra-
balho para angariar fundos. 
Mendonça confessa que até 
ficou surpreendido com es-
tes valores, mas que uma vez 
que foram conseguidos têm 
de ser investidos na própria 
festa e não noutra causa, se-
ja ela qual for. 

Para completar o valor 

dos peditórios e dos patro-
c í n i o s ,  d e  o n d e  v e m  a 
maior fatia do orçamento, 
tiveram desde sentembro, 
pela primeira vez, um Bar 
a funcionar ao fim-de-se-
m a n a ,  q u e  l h e s  t ro u x e 
também uma parte impor-
tante de fundos. A funcio-
nar na escola do Souto, um 
equipamento que estava 
desativado e que lhes foi 
c e d i d o  p e l a  j u n t a  d e 
freguesia. 

O cartaz só foi fechado há 
cerca de dois meses, pois a 
cautela foi a palavra de or-
dem, e só tomaram decisões 
depois de terem noção do di-
n h e i r o  q u e  t e r i a m 
disponível. 

Não esquecendo que  é 
uma festa religiosa e que irá 
coincidir com a visita do Bis-
po do Porto, D. António Taipa 

O Pavilhão Rota dos Mó-
veis, em Lordelo, encheu-se 
na noite de 9 de maio, para 
receber “Música e Dança – A 
Arte em Movimento”. Um es-
petáculo organizado pela 
Código Musical, associação 
de Cristelo. 

A vice-presidente desta 

associação, Carla Nunes, 
explica que, como convida-
da, a Código Musical tinha 
participado em eventos do 
género. Depois de partici-
par em iniciativas de outros 
grupos de dança, sentiram 
a necessidade de retribuir, 
recebendo-os “na nossa ter-

ra”. A ideia de juntar os vá-
rios grupos também serve 
para promover o intercâm-
bio e a convivência entre 
grupos de dança. 

O primeiro evento do gé-
nero organizado pela Código 
Musical foi um sucesso, pois 
contou com cerca de 300 

participantes e mais de mil 
espetadores. 

Apesar de Carla Nunes 
sempre ter acreditado que ia 
correr bem, foi uma surpresa 
a adesão que teve este espe-
táculo, para além do número 
de pessoas presentes, nos 
dias seguintes recebeu fee-

Código Musical organizou evento de sucesso
DAnçA. A associação de Cristelo encheu o Pavilhão Rota dos Móveis com espetáculo de dança e música.

dback muito positivo, sobre a 
iniciativa.

Contaram com a partici-
pação dos grupos Royalty 
Team e M Danz de Paços de 
Ferreira, School Dance e 
Cool Dance de Lousada, Free 
Style 3 C de Cete, Dancing 
Soul de Fonte Arcada, New 
Style de Valongo e a organiza-
dora Código Musical de Cris-
telo, Paredes.

Para além da dança este 

espetáculo foi ainda abri-
lhantado pelas interpreta-
ções musicais da Escola de 
Música da Código Musical, 
associando o canto à dança. 

Carla agradece o apoio da 
câmara municipal e garante 
que há vontade de uma vez 
por ano organizar este en-
contro de música e dança, 
entre artistas, dançarinos, 
músicos e público de várias 
localidades e associações.

à freguesia de Duas Igrejas, 
pelo que este ano tem um sig-
nificado especial. Haverá ain-

da a procissão de velas, na 
sexta-feira. 

Para que seja uma grande 

festa, estão todos à espera que 
o tempo ajude e convide as 
pessoas a sair de casa. 
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BV Lordelo há 45 anos ao 
serviço da comunidade
Aniversário. Foi celebrado mais um ano da instituição que 
presta socorro em Lordelo, Vilela e Duas Igrejas.

Os Bombeiros Volun-
tários de Lordelo 
completaram 45 

anos de existência no dia 11 
de maio. Mas foi no dia 16, sá-
bado, que assinalaram a data 
com uma sessão solene onde 
foram atribuídas 68 meda-
lhas pelos anos de serviço aos 
Homens que vestem esta far-
da de forma voluntária. 

Foi anunciado o contribu-
to da A Lord para a aquisição 
de material de apoio ao com-
bate de incêndios e ainda 
duas candidaturas para duas 
novas viaturas. 

Pedro Alves, comandante 
da corporação, explicou que 
tem sido feito investimento 
constante em equipamento, 
nas instalações, na central de 
comunicações, em viaturas e 
conseguiram ainda a oferta 
de 140 pares de sapatos para o 
corpo ativo, no valor de 30 mil 
euros. 

O comandante, que se de-
fine também como voluntá-
rio 24 horas por dia, garante 
que sem o corpo ativo seria 
impossível estar à altura dos 
pedidos de ajuda que têm to-
dos os dias. 

“Somos voluntários na in-
tenção, mas profissionais na 
ação, ser bombeiro é ser gran-
de herói, deixando tudo para 
salvar vidas, arriscando mui-
tas vezes a sua”, declara. 

Manuel Costa, presidente 
da direção, falou do rigor na 
gestão da associação, e do 
crescimento sólido que essa 
gestão tem permitido. Dei-
xando ainda uma palavra aos 
“bombeiros e bombeiras que 
fazem desta instituição o que 
ela é hoje com 45 anos”. 

Por sua vez o representan-
te da Liga dos Bombeiros Por-

tugueses, o comandante José 
Luís Morais, destacou a lei de 
financiamento das associa-
ções de bombeiros, que será 
discutida no Parlamento e da 
qual a Associação de Municí-
pios ficou de fora. Explicando 
a importância do poder local 
para estas instituições e que 
caberá a cada município fazer 
pelas suas corporações o me-
lhor que puder. 

Por fim, o vice-presidente 

da Câmara Municipal de Pa-
redes, Pedro Mendes, dirigiu 
uma palavra de apoio a todos 
os bombeiros, “vocês são o 
melhor que uma comunida-
de tem, pois entregam-se a 
uma causa nobre de forma 
voluntária”. Garantindo que o 
município reconhece esse 
gesto com gratidão. 

Deixou ainda a garantia 
que a autarquia estará pre-
sente para apoiar na amplia-

ção das instalações, o que 
t a n t o  a m b i c i o n a m  e m 
Lordelo. 

Relativamente à política 
central em matéria de prote-
ção civil e a sua ligação com as 
autarquias acredita que “o 
Governo tem que reconhecer 
o trabalho que o município 
tem feito em décadas e déca-
das de apoio. Estaremos sem-
pre convosco nesse cami-
nho”, garante. 
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
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Realizou-se no passado 
dia 13 de maio mais 
uma Assembleia Mu-

nicipal Jovem, que se realiza 
em Paredes há já seis anos e 
que traz alunos das escolas do 
concelho a participar na vida 
política de Paredes. Numa 
sessão de simulação de uma 
Assembleia Municipal, os jo-
vens são os deputados muni-
cipais e os partidos são substi-
tuídos pelas escolas que 
representam. 

De todas as escolas do 
concelho estiveram presen-
tes a Escola EB 2,3 de Cristelo, 
de Vilela e de Paredes, a Escola 
EB 2,3 e a Secundária de Re-
bordosa e a Escola Secundá-
ria de Paredes. A eleição dos 
“deputados” foi feita de forma 
democrática nas escolas, on-
de decorreram verdadeiras 
eleições. 

Para o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des, Pedro Mendes, esta ini-
ciativa é fundamental para 
que os mais novos experi-
mentem o que é a participa-
ção cívica. 

As escolas apresentaram 
medidas para combater o 
abandono e o insucesso esco-
lar, assim como propostas 
que visem a continua melho-
ria do meio escolar. 

Alunos do concelho em 
Assembleia Municipal Jovem
Educação. Numa iniciativa de levar a política e a participação cívica até aos mais 
novos, estes são chamados a apresentar as suas propostas para o concelho de Paredes. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

Da escola de Vilela surgiu a 
proposta de aumentar a par-
ticipação dos pais na escola, 
colaborando de forma ativa 
em atividades, como tempos 
livres, ou mesmo na bibliote-
ca, em clubes e até na sala de 
aula. Assim, como também 
apresentou a proposta de im-
plementação de sessões vo-
cacionais, não só no 9.º ano, 
para desenvolver competên-
cias e estimular ao estudo. 

Para a Escola da Sobreira a 
grande preocupação é o insu-
cesso escolar, que deve ser 
combatido com três medi-
das: criar uma rede de estu-
dantes universitários volun-
tários, para ajudar os alunos 
que tenham mais dificulda-
des; criar uma estrutura de 

apoio para os pais, para que 
consigam acompanhar me-
lhor os seus educandos; e 
promover a interação entre as 
escolas.  Por sua vez, os alunos 
de Rebordosa estão preocu-
pados com as condições do 
parque escolar, sugerindo a 
requalificação do Parque Es-
colar no concelho, em espe-
cial em Rebordosa, assim co-
mo o reforço do número de 
funcionários e auxiliares na 
escola, bem como mais edu-
cadores, psicólogos e profes-
sores de educação especial. 

De Paredes surgiu o alerta 
que a educação em Portugal é 
desigual e que para atingir a 
igualdade, estes alunos suge-
riram a criação de um projeto 
de apoio à leitura na idade es-

colar; a iniciação à música, 
artes e atividades lúdicas 
mais cedo e ainda a organiza-
ção de uns jogos olímpicos 
concelhios. 

Por último os estudantes 
de Cristelo defenderam a pro-
moção de políticas que me-
lhores o relacionamento en-
tre professores e alunos, nas 
disciplinas de maior dificul-
dade; assim como uma maior 
ligação dos pais à escola e ain-
da promover o intercâmbio 
entre escolas. 

Seguiu-se o debate das 
propostas apresentadas, nu-
ma tarde em que a política foi 
centrada na escola e com pro-
vas dadas dos jovens no seu 
contributo para uma comu-
nidade melhor.
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Eduardo Espírito Santo 
é Sargento-Chefe da 
GNR de Lordelo, está 

nesta esquadra do concelho 
de Paredes desde junho de 
2014, pouco tempo antes de 
ter sido inaugurado o novo 
Posto Territorial. 

A sua carreira começou 
em 1986 em Portalegre, de-
pois de terminada a recruta 
foi colocado na Estrela, em 
Lisboa, depois seguiu-se 
Mem Martins, na zona de 
Sintra. Ao concorrer ao con-
curso de Cabos foi colocado 
no Cacém, seguiu-se o con-
curso de Sargentos na Ajuda. 
Aí foi colocado a comandar o 
Posto de Rio Tinto, depois foi 
até Lousada em 1995 onde 
ficou cerca de 10 anos. De-
pois disso foi colocado em 
Lordelo, mas pediu alteração 
para Paços de Ferreira, onde 
esteve 6 anos e meio. Entre-
tanto foi promovido a Sar-
gento-Chefe e foi para Oli-
veira de Azeméis, seguiu-se 
Felgueiras e regressou então 
a Lordelo. 

“Gosto de tratar com as 
pessoas, gosto de resolver 
problemas, gosto disto”, ex-
plica assim que trabalha por 
paixão. 

A mudança de instala-
ções, para um edifício novo e 

“Quem me dera a mim que não houvesse 
crime na minha zona”
Segurança. Sargento-Chefe Espírito Santo está no posto 
de Lordelo há um ano, garante que nunca existiu caça à multa.

Inês Pinto Correia | texto e fotos
digno, coincidiu com o seu 
regresso, garante que agora a 
GNR de Lordelo não tem ver-
gonha de receber alguém, 
“gostamos de dar o melhor 
às pessoas que nos visitam e 
também nos sentimos me-
lhor”. Durante anos, choveu 
dentro do Posto de Lordelo.

Depois de uma espera de 
décadas, estes 32 Homens 
que servem as populações 
de Lordelo, Vilela, Sobrosa, 
Duas Igrejas, Astromil, Gan-
dra, Rebordosa e Vandoma, 
tiveram um edifício novo e 
digno para o seu dia-a-dia. 
Servem uma área muito dis-
persa que inclui mais de 40 
mil habitantes. 

Para este sargento-chefe 
as pessoas só reparam na 
presença da guarda quando 
estão a ser autuadas. “Vamos 
estando presentes quando 
necessário, bem gostaria de 
estar presente sempre, mas 
não é possível”, explicando 
assim que o seu trabalho 
p a s s a  m u i t o  p e l a 
prevenção. 

Nesta região, não há gran-
des episódios de violência ou 
criminalidade, considera 
que ultimamente tem esta-
do tudo calmo. Mas o grande 
problema desta zona é mes-
mo a violência doméstica e 
os acidentes de viação. 

Aponta as dificuldades 
económicas para este fenó-

meno de violência domésti-
ca, apesar da forte aposta na 
informação sobre este as-
sunto e os apelos à denúncia, 
o sargento-chefe Espírito 
Santo acredita que é algo 
muito difícil de combater. É 
um problema cultural, que 
tem vários anos, e que hoje 
afeta não só as mulheres, co-
mo também os homens. Um 
dos motivos para não se con-
seguir a rotura entre a vítima 
e o agressor acaba mesmo 
por ser as tais dificuldades 
económicas. No entanto, 
acaba também por ser um 
problema cultural.

Relativamente às dificul-
dades económicas que têm 
vindo a abalar o país e o Esta-
do nos últimos anos, o Sar-
gento-Chefe Espírito Santo 
garante que nunca ninguém 
o mandou não gastar recur-
sos, “agora eu não tenho é 
que gastar mais do que preci-
so”. Com uma gestão correta, 
os organismos públicos fun-
cionam sem sofrer cortes. 

O trabalho da GNR é a de-
fesa das pessoas sem olhar a 
quem. Considera que é algo 
natural, proteger todos, sem 
diferença, dando como 
exemplo que se a população 
se juntar para bater num 
bandido, nunca o permitem. 
Até porque cabe aos tribu-
nais julgar a culpa e atribuir a 
sanção. 

Um dos grandes mitos so-
bre a atuação da guarda está 
relacionada com a “caça à 
multa”, Espirito Santo garan-
te “a mim nunca ninguém 
me mandou fazer multas, só 
tenho é que fazer o meu tra-
balho, se uma pessoa está 
mal estacionada, num lugar 

reservado a deficientes, pa-
rada num passeio a impedir 
a passagem, se conduz e fala 
ao telemóvel, eu não posso 
permitir”. 

O objetivo não é conse-
guir um grande número de 
multas, mas sim conseguir 
manter a ordem, garantir 

que não haja criminalidade, 
nem infrações do código da 
estrada, nem acidentes. 

“É óbvio que as pessoas 
quando são autuadas não 
gostam, mas nunca vi nin-
guém a fazer caça à multa. 
Quem me dera a mim que na 
minha zona não houvesse 
crime nem multas, era bom 
sinal”. Mas alerta para os pe-
rigos de haver muitos con-
dutores que continuam a 
andar sem cinto, a falar ao 
telemóvel, não ter seguro ou 
não fazer inspeção. Uma au-
tuação é uma chamada de 
atenção, e é melhor do que 
sofrer um acidente. 

A GNR de Lordelo faz as-
sim um trabalho de proximi-
dade, na prevenção e na ga-
rantia da ordem em grande 
p a r t e  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes. 
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A Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
da Escola EB 2,3 de Baltar, 
que faz parte do Agrupa-
mento de Escolas Daniel Fa-
ria, organizou uma cami-
nhada, que partiu da própria 
escola e passou por várias 
freguesias vizinhas. O even-
to teve como objetivo a an-

gariação de verbas para im-
plementar o sistema de car-
tões de estudante eletrónico 
na escola para permitir que 
os alunos não tenham de le-
var dinheiro para a escola, o 
que aumenta a segurança 
dos alunos e dos respetivos 
encarregados de educação.

Este sistema já está im-
plementado em muitas es-
colas públicas, pelo que este 
é mais um avanço para que 
os alunos da escola balta-
rense tenham acesso às vá-
rias potencialidades que um 

Baltar

Implementação de Cartões Eletrónicos  
na Escola EB 2,3 de Baltar

FAUSTINO 
 SOUSA

cartão deste tipo oferece, 
pois para além de limitar as 
entradas e saídas da escola, 
serve como forma de paga-
mento nos diversos serviços 
da escola.

A Associação de Pais 
agradece a todos quantos 
participaram e se empenha-
ram para realizar o evento, 
nomeadamente às Juntas de 
Freguesia de Parada de To-
deia, Baltar, Cete, Gandra, 
Astromil e Vandoma, ao Cor-
po de Bombeiros de Baltar e 
à Be Water de Paredes.

No passado dia 9 de maio 
decorreu mais uma corrida/ 
marcha organizada pelo Co-
légio Casa Mãe. Este ano esti-
veram presentes cerca de 600 
pessoas, o que permitiu a 
obtenção de uma receita de 
4000 euros. Todos os anos os 
B.V. de Baltar são parceiros na 
organização do evento e re-
cebem 50% da receita. O res-

tante é distribuído por outra 
instituição parceira. Este ano 
foi a Associação “Abraço”, que 
recebeu 2000 euros e que es-
teve presente na pessoa da 
sua vice-presidente, Cristina 
Sousa. 

Os 2000 euros que foram 
entregues à corporação de 
Baltar, são destinados à com-
pra de máscaras de partícu-

l a s  p a r a  c o m b a t e r  o s 
incêndios. 

A corrida foi um sucesso e 
a escola baltarense contri-
buiu, mais uma vez, para o 
desenvolvimento dos valores 
humanos e sociais. O dia 
também foi o da família e o 
sol apareceu de forma es-
pontânea, pelo que o dia foi 
perfeito. 

V Corrida da solidariedade  
angariou 4000 eurosPasseio de 

Verão da Câmara
A Câmara Munici-

pal de Paredes avisa 
todas as pessoas com 
sessenta ou mais anos 
de idade e que estejam 
interessadas em parti-
cipar no “Encontro 
E n t re  N ó s  –  Ve r ã o 
2015”, que deverão di-

rigir-se à respetiva 
junta de freguesia até 
ao próximo dia 1 de ju-
nho, a fim de efetuar a 
sua inscrição. O pas-
seio da freguesia de 
Baltar será no dia 19 de 
junho e terá como des-
tino Amarante.

Alunos de Baltar 
vencem 
competição de 
Matemática

Os alunos do Colégio 
Casa Mãe venceram a 
competição equamat (se-
cundário), numa prova 
matemática que reúne 
alunos de todos os pontos 
do País.

A prova consiste em 20 
questões de escolha múl-
tipla, em que os alunos 
têm duas vidas para ultra-
passar cada nível. Oito 
equipas da escola balta-
rense atingiram o nível 20 
(quatro do ensino básico 
e quatro do ensino secun-
dário). No entanto as 
equipas do secundário 
(10.º; 11.º e 12.º ano) con-
seguiram os melhores 
tempos, o que se refletiu  
na primeira classificação 
a nível nacional. O ensino 
Básico (7.º, 8.º e 9.º anos) 
não ganhou nenhum pré-
mio individual, mas obte-
ve o 12.º lugar (9.º ano) e o 
8.º lugar (8.º ano) em mais 
de 500 equipas de todo o 
país, o que se refletiu num 
honroso 14.º lugar a nível 
nacional em mais de 250 
escolas.

Os alunos de Baltar es-
tão de parabéns.

Junta de 
Freguesia  
de Cristelo

Dia 14 a Oficina Sé-

nior (projeto Ser So-

cial, Junta de Freguesia 

de Cristelo) e a restante 

população puderam 

disfrutar de uma peça 

de teatro de sombras 

(Uma metáfora perfei-

ta), workshop de origa-

mi e exibição de está-

tuas vivas. Uma inicia-

tiva só possível com a 

colaboração do Agru-

pamento Vertical de 

Vilela, curso de Anima-

ção Sociocultural.

Associação 
Geração 
Colorida

Na comemora-

ção do dia da mãe a 

Associação Gera-

ção Colorida apre-

sentou à população 

a sua nova aquisi-

ção – uma carrinha, 

que se destina ao 

transporte dos as-

sociados para as 

suas diversas ativi-

dades. Há que real-

çar o trabalho e di-

namismo desta As-

sociação ao serviço 

da população.

Cristelo

Grupo de Teatro 
de Cristelo

As primeiras represen-
tações teatrais em Cristelo 
apresentam origens re-
motas, há quem se recor-
de de teatro no “canudo”, 
muitos mais se recordam 
das peças de cariz humo-
rístico, que tanto entreti-
veram a população. Re-
centemente o Teatro ex-

ARLINDO
LOURENçO

plorou outras vertentes, 
com a peça “Maria - a Rai-
nha”, que obteve reconhe-
cimento além portas, ím-
par, na XI edição do Con-
curso Nacional de Teatro, 
das três nomeações, arre-
cadaram o prémio na ca-
tegoria “melhor cenogra-
fia”. Consequência desta 
p r o j e ç ã o  a  p e ç a  j á  f o i 
apresentada em Tondela, 
e s t a n d o  e m  a g e n d a  a s 
apresentações em Gulpi-
lhares (23 maio) e Avintes 
(4 julho).

Os elementos da pró-
xima Comissão de Festas 
da Nossa Senhora de Fá-
tima são:

Juiz - Pedro André Lo-
pes. Juíza - Cristiana An-
dreia Freire. Secretário - 
Pedro Daniel Castro. Te-
soureiro - Ricardo Filipe 
Ferreira. Mordomos: Pe-
dro Manuel Pereira, José 
Rui Sousa, Fábio Daniel 
da Silva, Sérgio Diogo 
Santos, Hugo Emanuel 
Brito, João António Bar-

bosa, Ricardo António 
Moreira, Nelson André 
Moreira, Paulo Júnio 
Pinto, Diogo Filipe de 
So u s a ,  Te l m o  Fi l i p e 
Martins

A todos os membros 
d e s e j a m o s  u m  b o m 
trabalho. 

Para os que termina-
ram função, uma palavra 
de agradecimento pelo 
empenho e dinamismo 
que apresentaram nos 
dois anos de mandato.

Nova Comissão de 
Festas da Nossa  
Senhora de Fátima
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Rebord’arte é uma insti-
tuição de Rebordosa que 
está direcionada para a mú-
sica e a dança e que organi-
zou uma tarde de espetácu-
lo no salão da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, no dia 
3 de maio. 

Este espetáculo tinha 
uma causa: recolher donati-
vos para a Associação para o 
Desenvolvimento de Re-
bordosa – CAT (Centro de 
Acolhimento Temporário). 

A solidariedade também 
se faz a partir do palco e é 
um exemplo que as institui-
ções se sintam capazes de 
dinamizar campanhas soli-
dárias em troca das suas 
atividades.

Este espetáculo contou 
com o apresentador Nuno 
Lopes e os grupos profissio-
nais: Turma de Hip-Hop Re-

bord’arte, Turma de Hip
-Hop Gaya Dance Factory, 
Turma de Hip-Hop Com Vi-
da Lousada, Anonymous 
Crew, Anonymous Babies, 
Ligadura Infantil, Ligadura 
Babies, Play like a Boss. 

Contou ainda co, Alberti-
na Costa, do Achas que Sa-
bes Dançar, Daniela Dias, 
professora e responsável 
pela dança na Rebord’arte e  
muitos professores.

“A contribuição de ali-
mentos, roupas e brinque-
dos para esta associação 
que ajuda crianças abando-
nadas, idosos e a população 
no geral, são uma ajuda pre-
c i o s a”,  e x p l i c a r a m  n o 
evento. 

Ficou também a pro-
messa que este evento foi o 
primeiro de muitos, este-
jam atentos.

Realiza-se a 5 de julho mais 
um passeio anual promovido 
pela Junta de Freguesia de So-
brosa. O destino escolhido pa-
ra este ano foi a vila minhota de 
Arcos de Valdevez. A saída está 
programada para as 9 horas, da 
sede da Junta de Freguesia de 
Sobrosa. A paragem para o pe-
queno-almoço será em Vila 
Verde. Pelas 11 horas será cele-

brada Missa na Igreja da Lapa, 
seguindo-se o almoço e anima-
ção durante a tarde.

As inscrições decorrem até 
26 de junho, na sede da Junta 
de Freguesia de Sobrosa, de 
segunda a sexta-feira das 
14h30 às 17h00 ou às segun-
das-feiras das 18h00 às 19h30 
e quintas-feiras das 20h30 às 
22h00.

Com a chegada do mês de 
maio, mês de Maria, como é ha-
bitual procede-se à recitação 
diária do terço, pelas 21 horas, na 
Igreja Paroquial de Vila Cova de 

Carros. A dinamização deste ato 
de fé está à responsabilidade dos 
vários grupos paroquiais e conta 
todos os dias com participação 
do grupo coral. 

Rebord’arte fez espetáculo solidário

X Passeio da Vila

Mês de Maria

No passado dia 2 de 
maio, Anabela Seabra 
apresentou no salão da 
junta de freguesia de 
Rebordosa uma pales-
tra intitulada “Famílias 
Mais Conscientes e 
Felizes,

Menos Conflitos”.
Durante esta pales-

tra, foram apresenta-
dos vários exemplos de 
conflitos existentes nas 
famílias e técnicas que 
permitem as pessoas 
terem relações mais 
conscientes, verdadei-
ras de forma a serem 
mais felizes.

Neste evento, Ana-
bela Seabra falou das 
emoções e explicou 

que o que gera os con-
flitos não são as situa-
ções em si, mas o esta-
do de ansiedade, medo, 
raiva, confusão.

Nos tempos atuais 
as pessoas encontram-
se numa determinada 
situação em que nem 
sempre conseguem re-
solver todos os proble-
mas e é com estas pa-
lestras que se vai en-
quadrando a vivência 
do dia-a-dia. 

Este evento destina-
va-se a toda a comuni-
dade e tinha apenas 
um pequeno donativo 
na entrada que revertia 
a favor das Festas da Ci-
dade de Rebordosa.

Famílias Mais Conscientes 
e Felizes, Menos Conflitos

Rebordosa

8ª Corrida/Caminhada 
Dia da Mãe em Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

Carlos Rodrigues (FC Pa-
rada) foi o grande vencedor 
da 8ª Corrida/Caminhada 
Dia da Mãe, organizado pelo 
Grupo Desportivo da Porte-
la, realizado na manhã do dia 
3 de maio, Dia de Mãe.

O frio e a chuva ininter-
rupta contribuíram para que 
as ruas estivessem quase 
despidas de gente, mas não 
impediu que este evento in-
tegrado nas Provas Oficiais 
da Associação de Atletismo 
do Porto se realizasse. Parti-
ciparam atletas dos vários 
escalões, com momentos 
emotivos e de interesse.

Durante o percurso da 
prova rainha, iam também 
integrados os juniores mas-
culinos e veteranos, embora 
a classificação fosse à parte.

Durante a prova ainda 
pensaram anular a Cami-

nhada do Dia da Mãe mas 
alguns resistentes quiseram 
prosseguir a caminhada e as-
sim foi. O piso molhado di-
tou um percurso difícil aos 
participantes, “As condições 
climatéricas não favorece-
ram a prova. É muito difícil 
correr em paralelos em dia de 
chuva porque o piso é muito 
escorregadio e tem que se ter 
muita atenção nas descidas”, 
sublinharam alguns atletas.

De salientar que esta pro-
va é das mais importantes 
provas que se realiza no Vale 
do Sousa e já vai na sua 8.ª 
edição. Mesmo com muita 
chuva o balanço é positivo. 

Uma organização a cargo 
do Grupo Desportivo da Por-
tela com a colaboração de 
vários patrocínios e o apoio 
técnico da Associação do 
Atletismo do Porto. 

Em seniores femininos a 
vencedora foi Leonor Car-
neiro (Sporting CP). 

Nas restantes categorias 
os vencedores foram os se-
guintes: Juniores Masculi-

nos: Luís Gonçalves (AD Lus-
tosa). Juniores Femininos: 
Cristina Freitas (CF Paredes). 
Juvenis Masculinos: Pedro 
Moreira (Casa Benfica Pare-
des). Juvenis Femininos: Ju-
liana Mendes (CA Estrelas M. 
Canaveses). Iniciados Mas-
culinos: Bruno Neto (Barro-
sas). Iniciados Femininos: 
Joana Pedrosa (AD Lustosa). 
Infantis Masculinos: Pedro 
Nogueira (AD Lustosa). In-
fantis Femininos: Inês Silva 
(Barrosas). Benjamim B 
Masculinos: Diogo Monteiro 
(AD Estrelas M. Canavezes). 

Benjamim B Feminino: Sofia 
Sousa (individual); Benja-
mim A Masculino: Salvador 
Loureiro (individual). Benja-
mim A Feminino: Inês Oli-
veira (ADC. Astromil). Vete-
ranos 40 anos Femininos: 
Raquel Guimarães (ACDC 
Serra). Veteranos 40 anos 
Masculino: João Amorim 
(FC Penafiel). Veteranos 45-
49: Manuel Urbano (GDC 
Guilhovai). Veteranos 50-54: 
Abílio Costa (CDS Salvador 
Campo). Veteranos +55 
anos: Benjamim Soares 
(GDS Guilhovai).

Sobrosa

“Põe-te a mexer”

CRISTIANO
MARQUES

No próximo domingo, 24 de 
maio, a Obra de Assistência Social 
dinamiza uma caminhada pela 
freguesia, denominada “Põe-te a 
mexer”.

Unir as valências da Obra 
através do passeio pedonal é o 
principal objetivo, aliado à práti-
ca desportiva e ao convívio entre 
gerações.

Esta iniciativa tem início pelas 

9 horas, no Jardim Soverosa, onde 
terá lugar uma aula de aqueci-
mento. A caminhada passará 
pelas instalações do Lar de Ido-
sos, Centro de Convívio, Forma-
ção e Estudos, Horta Social, 
Quinta das Lages, Lar Residencial 
e Creche, regressando ao Jardim, 
onde se realizará uma aula de 
relaxamento.

A participação é aberta ao pú-
blico em geral, com a aquisição 
de um kit, no valor de 5 euros, o 
qual inclui uma t-shirt.

Esta atividade é realizada no 
âmbito da comemoração dos 70 
anos da instituição.

Vila Cova de Carros
Leilão da Comissão de 
Festas de N. Sra. da Batalha

No passado domingo, dia 10 
de maio, pelas 14 horas, realizou-
se em Vila Cova de Carros o tradi-
cional Leilão que tem como fim 
angariar fundos para a Festa em 
honra de Nossa Senhora da Bata-
lha.   A sua realização contou com 
o apoio e empenho de toda a fre-
guesia e demais colaboradores, 
oferecendo várias prendas, tais 
como madeiras, tabuleiros com 

merendas, doces e garrafas, entre 
outros. Como manda a tradição, 
os vários carros saíram dos diver-
sos lugares, animados com as 
crianças que desfilaram até ao 
largo da Igreja Paroquial de S. 
João Evangelista. Este evento 
contou ainda com muita música 
e com animação do Grupo “Aires 
e Amigos”.  Desta forma, a Comis-
são deixa o seu agradecimento a 
todos aqueles que participaram 
neste leilão e colaboraram na 
preparação das célebres festas de 
Nossa Senhora da Batalha que 
terão lugar no primeiro fim de 
semana de setembro.

SARA
LEAL
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A carta

Perante  uma 
inusitada 
convocatória 
de uma Ses-

são Ordinária da Assem-
bleia Municipal de Paredes 
para o dia 25 de abril, a CDU 
em tempo oportuno solici-
tou a retificação dessa ini-
ciativa, através de uma car-
ta dirigida ao Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal.

A personalidade que em 
Paredes infelizmente ocu-
pa tão importante cargo em 
instituição democrática 
não se dignou responder à 
diligência efetuada pela 
CDU. A Assembleia reuniu 
efetivamente num tributo à 
irracionalidade e à prepo-
tência. Estiveram ausentes 
num ato de coragem e coe-
rência os três eleitos da 
CDU. Para memória histó-
rica futura e como elemen-
to pedagógico e ilustrativo 
da forma de se fazer política 
em Paredes, transcrevo a 
carta:

 Exmo. Sr.  Granja da 
Fonseca 

Presidente da Assem-
bleia Municipal de Paredes

 Os eleitos da CDU na As-
sembleia Municipal de Pa-
redes vêm por este meio 
solicitar uma reflexão, a 
correcção ainda oportuna e 

Por
CrIStIANO
rIBEIrO
Médico

útil de um erro, e expressar 
uma tomada de posição.

A convocatória de uma 
Sessão Ordinária da Assem-
bleia Municipal de Paredes 
para o dia 25 de Abril, pelas 
14h30, por insólita, consti-
tui a nosso ver um atentado 
ao bom senso e às regras 
democráticas, instituídas 
pelo 25 de Abril de 1974. 

Historicamente, como V. 
Ex.ª sabe, decorrem no nos-
so País, no nosso Distrito e 
no nosso Concelho, inicia-
tivas comemorativas popu-
lares do 25 de Abril de 1974, 
Dia da Liberdade, Festa do 
Povo. Não desconhece V. 
Ex.ª que, por exemplo, em 
Parada de Todeia, há inicia-
tivas promovidas pela Junta 
de Freguesia há 13 anos 
consecutivos. Nelas partici-
pa o povo, em comunhão 
com os seus eleitos. O 25 de 
Abril é do Povo.

Os eleitos e os trabalha-
dores municipais de apoio 
à Assembleia Municipal 
têm direito a gozar como 
lhes aprouver o Feriado Na-
cional. A única excepção 
admissível seria, como se 
compreende, uma Sessão 
Extraordinária Comemora-
tiva do 25 de Abril, que a 
existir, deveria ser obvia-
mente nesse dia.

cristianoribeiro@gmail.com

 O senhor Presidente da 
Assembleia Municipal de 
Paredes extravasa assim as 
suas competências legíti-
mas, ao marcar assim arbi-
trariamente dia e hora da 
Assembleia Municipal, sem 
consultar as restantes for-
ças politicas.

A CDU, presente na As-
sembleia Municipal com 
três eleitos, lamenta a con-
vocatória de uma Sessão 
Ordinária da Assembleia 
Municipal, e diz NÃO a es-
te exercício de prepotên-
cia, assumindo todas as 
consequências futuras de 
uma ausência à referida 
Sessão.

Os eleitos da CDU, ten-
do em conta a defesa de va-
lores democráticos essen-
ciais, aguardam que V. Ex.ª 
r e c t i f i q u e  a  d e c i s ã o 
tomada.

São inúmeras as consi-
derações possíveis sobre a 
realização da referida ses-
são. Elas são muito perti-
nentes. Deixarei o essencial 
para o lugar próprio, a pró-
xima sessão da Assembleia 
Municipal. 

Mas direi desde já que 
em Paredes se levou a “ori-
ginalidade” longe demais. 
Não há grande registo nos 
concelhos e freguesias des-
te País de uma convocató-
ria de uma Assembleia Mu-
nicipal Ordinária ou de Fre-
guesia para o dia 25 de abril. 
Mas os ditames da maioria 
são instrumento de vassa-
lagem para muita gente, al-
guns dos quais só fazem 
questão de expressar “inde-
pendência” e mesmo “opo-
sição” em questões secun-
dárias.  Lamentável  é  o 
comportamento de quem 
em privado se mostra inco-
modado ou indignado e em 
público se retrai ou escon-
de, não querendo incomo-
d a r  o s  s e u s 
“patrocinadores”. 

A carta aqui publicada 
ilustra as duas únicas con-
cepções verdadeiramente 
em jogo, em Paredes e no 
País. 

A Câmara Municipal de 
Paredes prepara-se pa-
ra  i m p o r  c o r t e s  n o s 
transportes escolares 

aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo.
Segundo informações recentes, a 

câmara municipal prepara-se para 
rever os critérios que permitem aos 
alunos aceder ao transporte gratuito 
desde casa até aos centros escolares.

A ser verdade é uma situação grave, 
grave pois é uma situação que poderá 
colocar em causa a segurança dos 
alunos.

Cortar nos Transportes  Escolares
A maioria dos centros escolares foi 

construído de raiz em locais de difícil 
acesso, a maioria deles não possui ilu-
minação no exterior (situação que se 
agrava ainda mais no inverno), e mais 
grave ainda, a maioria está localizado 
em locais onde as estradas de acesso 
não possuem passeios pedonais.

Aliás o concelho de Paredes, em to-
da a sua extensão é francamente defi-
citário em passeios pedonais.

A maioria da população de Paredes 
trabalha por conta de outrem e na 
maioria dos casos inicia o seu horário 
laboral entre as 8 e as 9 horas da ma-
nhã, hora de abertura das escolas, pe-
lo que muitos não possuem oportuni-
dade de acompanhar os seus filhos no 
t r a j e t o  e n t re  a s  s u a s  c a s a s  e  a s 
escolas.

O município criou um serviço com 
toda a pompa, mandou até pintar os 

Por
PAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

De bancas de loiça a 
forquetas de moto-
rizadas, de canos de 
escape a amortece-

dores, de aquecedores a coberto-
res, de flores a chouriços, de quei-
jos a bacios, tudo convive em ple-
no recinto, com o caos instalado 
no trânsito. 

O Vice-Primeiro Ministro, Dr. 
Paulo Portas deslocou-se no pas-
sado dia 15 de maio a este Conce-
lho de Paredes, onde inaugurou 
as instalações da Empresa Woo-
dOne, situadas  na Zona Indus-
trial de Lordelo, a qual recupe-
rou/transformou cerca de 11.000 
m2 de área coberta de uma em-
presa encerrada há cerca de 20 
anos, a Custoitex.

Foi uma recuperação muito 
bem conseguida em termos esté-
ticos, que não só engrandeceu o 
local onde está instalada como 

Com direito por teu lado, nunca receies dar brado
veio acrescentar uma mais-valia 
na consolidação de Paredes como 
âncora do Mobiliário em Portu-
gal. A WoodOne é líder no fabrico 
de mobiliário escolar e hospita-
lar, com grande parte da sua pro-
dução a ser exportada para todo o 
Mundo.

Depois de ter decorrida esta 
cerimónia, e passados os rituais 
habituais nestes eventos, descer-
rar a placa, visita à empresa e os 
discursos da praxe, o Sr. Vice-Pri-
meiro Ministro acedeu, como ex-
tra agenda, a meu pedido e do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, a deslocar-se à 
sede do Concelho para visitar a 
Exposição Art-on-Chairs, que en-
cerrou no passado domingo. O 
Dr.  Paulo Portas teve assim a 
oportunidade de contemplar as 
autênticas obras de arte, peças de 
design belo e arrojado, criadas 
por designers consagrados e exe-
cutadas pelos industriais pare-
denses. A mestria e sabedoria, 
que tais obras evidenciam, foram 
sublinhadas pelo ilustre visitante, 
agradavelmente surpreendido 
pela beleza e qualidade destas 
obras.

Visitou ainda a exposição pre-
sente em outra sala, onde várias 

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com



11Sexta-feira 22 de Maio de 2015  oprogressodePAREDES

opinião

IMOPAR
MEDIAÇÃO IMOBIOLIÁRIA

LIC. AMI 10050

venda
    arrendamento     
        trespasses
            e avaliações

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

geral@imopar.pt  |  www.imopar.pt

PUB

Cortar nos Transportes  Escolares
autocarros de amarelo, tendo sido 
apresentados como uma revolução, 
associados à outra suposta revolução 
que eram os centros escolares.

Os centros escolares, ao fim de 
meia dúzia de dias começaram a mos-
trar que tinham mais problemas que 
benefícios, os custos que se espera-
vam diminuir afinal aumentaram, as 
soluções técnicas mais avançadas 
nunca funcionaram em perfeitas con-
dições, o aquecimento tarda em fun-
cionar, o sistema que permitiria a cir-
culação do ar nunca funcionou bem, 
as escolas são um “forno” no período 
de verão.

Existem até escolas novas com ex-
tintores que deveriam ter sido troca-
dos há meses, mas que infelizmente 
continuam sem manutenção.

Agora, ao que parece, os cortes vão 
chegar ao transporte das crianças. A 

preocupação com o bem-estar das 
crianças parece não ser importante. A 
câmara parece não estar preocupada 
com a segurança, nem com as dificul-
dades que as famílias poderão sentir, 
por exemplo, durante o inverno.

Os cortes continuam a ser impostos 
à população, o dinheiro para feiras e 
feirinhas continua a existir, o dinheiro 
para a ostentação, esse não diminuiu, 
as viagens de grupo continuam.

Mas certamente, para alguns, nada 
disto será um problema… o problema 
é o candidato do PS Alexandre Almei-
da ter dado uma excelente entrevista 
a um jornal local, entrevista essa onde 
mostra que continua igual a si mes-
mo. Com ideias para o concelho sem 
vaidades ou euforias, determinado a 
combater o despesismo e a lutar pelo 
bem-estar e pela qualidade de vida 
dos paredenses.

Com direito por teu lado, nunca receies dar brado
escolas do Concelho foram convi-
dadas a colocar a arte e engenho 
dos seus alunos à prova, ao deco-
rar e transformar vários modelos 
de cadeias gentilmente cedidas 
por vários Industriais. 

Por fim, Paulo Portas prome-
teu que iria sugerir algum nome 
para servir de figura inspiradora 
aos criativos que vão desenhar as 
próximas cadeiras do art-on-
chairs, uma iniciativa que merece 
o apoio de todos e que sem dúvi-
da engrandece Paredes, mostran-
do ao Mundo aquilo que nós faze-
mos e temos de melhor.

O reverso da medalha é o que 
inevitavelmente qualquer visi-
tante, mais ou menos ilustre, que 
passe pelo centro da capital do 
Concelho, é obrigado a ver. Pela 
segunda vez trago a esta coluna o 
espetáculo degradante do espaço 
público que é a feira que ocorre 
aos Domingos no Parque José 
Guilherme. O intitulado “Rei de 
Paredes” não se deve habituar a 
assistir do alto do seu pedestal à 
autêntica “feira da ladra” com que 
o presenteiam semanalmente. 
Guarda-sóis coloridos de praia, 
barracas de campismo, lanchei-
ras de piquenique e guarda ven-
tos proliferam e degradam os 

canteiros dos jardins, cuja manu-
tenção, já agora recorde-se, é pa-
ga por nós todos.

De bancas de loiça a forquetas 
de motorizadas, de canos de es-
cape a amortecedores, de aque-
cedores a cobertores, de flores a 
chouriços, de queijos a bacios, 
tudo convive em pleno recinto, 
com o caos instalado no trânsito, 
veículos estacionados em cima 
dos passeios, em contramão, em 
segunda fila ou em cima da relva. 
Só me vem à memória o título dos 
vários filmes “onde para a Policia, 
1,2,3...”. Vou ficar por aqui pois os 
adjetivos para qualificar a ativi-
d a d e  i a m  c o m e ç a r  a  s e r 
impublicáveis.

Fica uma vez mais o apelo a 
quem tem responsabilidades po-
líticas: transfiram esta feira para o 
local próprio, ou seja o Largo da 
Feira. Restaurem a dignidade ao 
Parque José Guilherme, devol-
vendo-o à sua verdadeira função, 
espaço de lazer e convívio. 

Todos precisam de viver, é cer-
to e justo. Este negócio tem o di-
reito e razão de existir. Tem um 
local apropriado para ser feito, 
sem provocar o caos e a desor-
dem. Tomem a decisão. É fácil. O 
aplauso geral está garantido!

Temos que decidir  
bem o Futuro

Nã o  h á ,  n o 
a t u a l  c o n -
t e x t o ,  n e -
nhuma hi-

pótese de um governo jun-
tando CDS, PSD e PS poder 
sequer funcionar”. Foi des-
ta forma que o primeiro-
ministro anulou qualquer 
hipótese de um bloco cen-
tral depois das legislativas. 
E na minha opinião muito 
bem, apesar de nos últi-
m o s  d i a s  V í t o r  B e n t o, 
Eduardo Catroga e Carlos 
Moedas terem dito de que 
o programa macroeconó-
mico do PS facilitaria a 
aproximação de PSD e 
CDS ao PS, caso nenhum 
dos partidos consiga a 
maioria absoluta. E é neste 
ponto que para mim está a 
verdadeira essência desta 
questão e, em última ins-
tância, o segredo para um 
país mais estável e gover-
nável para o futuro que se 
aproxima, isto porque o 
Presidente da República 
afirmou que, em princípio, 
não dará posse a um go-
verno minoritário, o que 
desde logo coloca uma 
pressão adicional numas 
eleições já de si bastante 
disputadas. 

No PSD e no CDS, já se 
percebeu, que mesmo não 
o admitindo, o facto de se 
coligarem antes das elei-
ções, dá uma indicação 
que através da junção de 
forças, procuram rentabi-
lizar ao máximo os apoios 
para assim conseguirem 
uma maioria em parceria. 
Não é impossível, mas será 
certamente muito difícil. 
Admitir a possibilidade de 
acordos com o PS e Antó-
nio Costa é algo que me 

parece muito pouco pro-
vável, até porque a ideia de 
que a coligação tem condi-
ções de ganhar tem sido 
reforçada pelas sonda-
gens, que no mínimo dão 
um empate técnico entre a 
coligação e o PS.

Assim, parece cada vez 
mais provável que a for-
mação do próximo gover-
no vai passar em muito por 
aquilo que o Presidente da 
República quiser fazer, e 
pelo que se tem assistido, 
parece-me que ou alguém 
consegue a maioria abso-
luta nas eleições, ou então 
é tão fatal como o destino 
que iremos ter um governo 
de bloco central numa co-
ligação pós-eleições PSD\
CDS\PS.

Será que vai ser isto que 
vai acontecer? Não sei, 
mas estou curioso para sa-
ber, apesar de obviamente 
querer que seja o meu par-
tido a ganhar as eleições e 
de preferência com maio-
ria absoluta. De uma coisa 
tenho a certeza, quem ga-

nhar vai ter um trabalho 
muito complicado pela 
frente, que se tornará ain-
da pior caso governe em 
minoria. E outra coisa, te-
nho a certeza caso seja o 
meu partido a ganhar as 
eleições, sei que o rigor e a 
gestão escrupulosa das 
contas públicas continua-
rá e o país recuperará me-
lhor ou pior, mais rápido 
ou mais lentamente. Se 
forem outros a ganhar, te-
n h o  d ú v i d a s  q u e  i s s o 
aconteça, pois basta ouvir 
os últimos discursos de 
António Costa para se per-
ceber que o PS continua 
sem aprender com os erros 
do passado, pois são pro-
messas e mais promessas, 
sem qualquer tipo de fun-
damentação em parâme-
tros económicos, o que me 
leva a pensar, que mais 
uma vez o PS está a prome-
ter o que não pode cum-
prir. E todos já percebe-
mos onde isso nos pode 
levar.

Por
JOAquIm
NEvES
Engenheiro

joaquimneves.progresso@gmail.com

“

Assim, parece cada vez mais provável 
que a formação do próximo governo vai 
passar em muito por aquilo que o Presi-

dente da República quiser fazer, e pelo 
que se tem assistido, parece-me que ou 

alguém consegue a maioria absoluta 
nas eleições, ou então é tão fatal como o 

destino que iremos ter um governo de 
bloco central numa coligação pós-elei-

ções PSD\CDS\PS.
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Dois dos pi lotos 
que competem 
no Campeonato 

Nacional de Ralis são de 
Paredes e familiares, João 
Barros e Elias Barros, so-
brinho e tio, respetiva-
mente, estreiam-se no 
Rally de Portugal. Que es-

Rally de Portugal começa em Baltar  
e conta com dois pilotos de Paredes
Regresso. Baltar volta à rota do Rally de Portugal e recebe Shakedown, contando 
com a participação de João Barros e de Elias Barros. 

Inês Pinto Correia | texto
te ano dá o seu ponto de 
partida com o Shakedown 
em Baltar. 

O Rally de Portugal é a 
corrida de automóveis 
mais mítica a nível nacio-
nal, mas é uma prova ex-
tra que não conta para o 
campeonato nacional, no 
entanto, está integrada no 
campeonato do mundo e 
conta com a presença de 

grandes nomes interna-
cionais da modalidade, 
d e c o r re  d e  2 1  a  2 4  d e 
maio. 

Dos 115 inscritos, esta-
rão em competição 96, 
João Barros irá partir em 
64.º lugar e Elias Barros 
em 72.º. Conscientes das 
dificuldades de arrancar 
nestas posições, pelo es-
tado do piso, à sua passa-

gem, estão ainda assim 
confiantes que irão recu-
perar posições, salvo al-
guma falha mecânica. 

De regresso ao norte é 
um orgulho para João 
Barros começar a corrida 
em casa, é um privilégio. 
Considera mesmo que é 
um investimento que traz 
muito retorno, apostar na 
receção deste tipo de pro-

vas em Paredes. É tam-
bém um regresso a Baltar, 
depois de alguns anos de 
esquecimento. 

O Shakedown é a parte 
da prova para verificar o 
ritmo dos pilotos, para 
verificar o nível de com-
petitividade, não conta 
para a classificação, é um 
momento de concentra-
ção e reflexão. 

Objetivo de João Bar-
ros é vencer Campeonato 
Nacional

Quanto ao Campeona-

to Nacional de Ralis João 
Barros está em segundo 
lugar na geral, das três 
provas já realizadas deste 
campeonato o piloto de 
Paredes ficou sempre no 
pódio. Fafe, Guimarães e 
Castelo Branco. Seguem-
se mais cinco até ao final 
da época. 

“Estou a lutar pela vitó-
ria nas corridas todas, 
mas estou muito conten-
te com estes resultados”, 
explica, que tem adversá-
rios muito bem prepara-
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dos e que isso eleva o ní-
vel das provas, tornando-
se uma maior desafio. 

Tudo começou há uns 
anos com os kartings, foi 
mesmo tetracampeão de 
karting e é ainda hoje o 
único pi loto nacional 
com quatro títulos segui-
dos de 125 caixa. Depois 
começou nos ralis e este é 
o quarto ano que está em 
prova. 

No s  d o i s  p r i m e i ro s 
anos o carro era mais fra-
co, foi campeão nacional 
de 2 Rodas Motrizes. O 
ano passado ficou na ter-
ceira geral.  Problemas 
com o carro novo impedi-
ram-no de conseguir uma 
melhor classificação, mas 
em Mortágua conseguiu 
um pr imeiro lugar  no 
pódio. 

Este ano, já com outro 
carro um Ford Fiesta R5, 
que se tem portado muito 
bem e que lhe garantiu 
três pódios. Confessa que 
a ambição é estar sim no 
pódio, mas em primeiro. 

Este campeonato tem 
sido considerado o me-
lhor dos últimos 10 anos, 
“não há memória de ha-
ver tantos carros bons e 
tantos pilotos bons, isso 
vê-se na igualdade dos 
tempos de cada troço”, 
disputado à décima de 
segundo.

O objetivo de João Bar-
ros passa por conseguir 
ser campeão nacional “sei 
que é uma fasquia muito 
elevada pela minha ju-
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ventude nos ralis, mas sei 
que tenho equipa, carro e 
o  m e u  e m p e n h o  p a ra 
conseguir”.  Di-lo com 
humildade. 

Uma das dificuldades é 
a preparação física, por-
que não sobra muito tem-
po na vida de João para os 
treinos. No entanto, ape-
sar dessa condicionante, 
tem vindo a evoluir muito 
e conseguir cada vez me-
lhores resultados. Nunca 
esquecendo o papel fun-
damental do seu navega-
d o r  Jo r g e  He n r i q u e s. 
“Sem o navegador um pi-
loto não é nada, precisa-
mos de quem dite a nota 
na hora certa, para encai-
xar o que vem a seguir”, 
explica. 

Outro elemento essen-
cial é o carro, que tem de 
ser adequado ao percurso 
e ao tipo de pista que vai 
enfrentar. 

Primeiro Rally de Elias 
Barros aos 46 anos

Já Elias Barros, sempre 
foi um aficionado de des-
portos motorizados e li-
gados à velocidade, este 
ano decidiu competir, 
mas confessa que foi mais 
por divertimento, do que 
pela ambição de vencer 
que aos 46 anos se inscre-
veu no seu primeiro Cam-
peonato Nacional e Rally 
de Portugal. Tio e sobri-
nho fazem parte da mes-
ma equipa de WRC2, a Fi-
bromade, e Elias ocupa 
neste momento a 11.ª po-
sição na classificação. 

Das provas já realiza-
das destaca a dificulda-
de da prova de Castelo 
Branco, onde foi penali-
zado em 4 minutos. Ex-
plica que é um desporto 
de muita concentração, 
onde existe uma ótima 
camaradagem. 

Qu a n t o  a o  Ra l l y  d e 
Portugal, explica que é 
umA oportunidade úni-
ca e um privilégio, poder 
correr numa prova que 
está integrada no cam-
peonato mundial, é ain-
da uma experiência nova 
para o piloto, que é tam-
bém empresário e presi-
dente de Junta de Fre-
guesia em Rebordosa. 

Elias Barros viveu em 
Baltar durante 10 anos e 
o arranque ser nesta lo-
calidade tem um caráter 
especial para si. O senti-
mento é de felicidade ao 
participar no Rally, com 
arranque no concelho de 
Paredes. 

O  q u e  l h e  e s p e r a  é 
uma grande novidade, 
p o i s  a o  c o n t r á r i o  d e 
muitos pilotos, não co-
nhece os troços. O obje-
tivo é chegar ao fim, uma 
vez que o fator sorte é 
determinante para que o 
c a r r o  n ã o  t e n h a 
problemas. 

Após o Rally de Portu-
gal os pilotos concen-
tram-se para a próxima 
etapa do campeonato 
nacional de ralis, que de-
corre daqui a duas sema-
nas nos Açores. 
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A e q u i p a  d e  P o l o 
Aquático de Pare-
des – Rota dos Mó-

veis vive um momento 
histórico,  ao vencer o 
campeonato nacional da 
modalidade pelo segun-
do ano consecutivo. 

No mesmo ano em que 
venceu a Supertaça, a Ta-

Paredes é bicampeão 
nacional de Polo Aquático
Tripleta. Equipa de Paredes renova título de campeã nacional, depois de vencer 
Supertaça e a taça de Portugal na mesma época. 

Inês Pinto Correia | texto
ça de Portugal,  renova 
ainda o título de campeão 
nacional, um feito inédito 
para o clube. 

Ao segundo jogo do 
playoff, venceu o Fluvial 
por 11-9. Como o playoff é 
disputado à melhor de 
três, ao vencer os dois pri-
meiros jogos o Paredes 
sagrou-se campeão, sem 
ter que jogar a terceira 
partida. A equipa tinha 

pensado que seria neces-
sário jogar os três jogos e 
que seriam campeões em 
casa. No entanto, no sá-
bado dia 16 de maio, des-
locaram-se à piscina do 
Fluvial para se sagrarem 
campeões, pelo segundo 
ano na casa desta equipa. 

Para Luís Teixeira é al-
go “inimaginável”, con-
fessa que era um objetivo 
mas que pensavam que 

seria difícil de conseguir, 
acabaram por conseguir. 

Os adeptos de Paredes 
encheram as bancadas do 
Fluvial, com um apoio ex-
celente à equipa, “foi uma 
loucura, porque temos 
conseguido mobilizar 
muita gente”. A tripleta 
tem para o presidente 
Luís Teixeira um grande 
significado e é o reconhe-
cer de muito trabalho de 

uma equipa unida e com 
grande qualidade. 

Para Pedro Mendes, vi-
ce-presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, 
que recebeu os campeões 
nos paços do município, 
disse que é um orgulho 
para o concelho “nunca 
fomos campeões em qua-
se nada, muito menos bi-
campeões. Estes atletas e 
dirigentes merecem o re-
conhecimento de todo o 
município, porque têm 
feito um trabalho exce-
cional. Quando há empe-

nho e dedicação os so-
n h o s  t o r n a m - s e 
realidade”. 

Fica a garantia que a 
câmara estará atenta aos 
desafios, para que esta 
equipa possa marcar pre-
sença na Liga dos Cam-
peões e que tudo fará para 
que tal seja possível. 

Por parte do clube Luís 
Teixeira deixa o agradeci-
mento à autarquia, que 
tem dado um apoio fun-
d a m e n t a l  p a r a  q u e  a 
e q u i p a  c o n s i g a  e s t e s 
resultados. 
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DISTRITAIS DA A.F. PORTO 
Divisão de Elite Pro-Nacional 

Classificação

1.º S. Martinho 72
7.º  Rebordosa  57
8.º  Aliados de Lordelo 56
11.º Aliança de Gandra 43
17.º Paredes 34
20.º UD Valonguense 30

Resultados da Quinzena

Jornada 33 
Aliados de Lordelo 2 – 2 Leça
Paredes 2 – 1 AD Grijó 
Aliança de Gandra 2 – 0 S. Pedro da Cova
Rebordosa  3 – 0 UD Valonguense

Jornada 34  
AD Grijó  0 – 1 Aliados
Oliv. Douro  1 – 0 Paredes
Serzedo  2 – 1 A. Gandra
Rebordosa  2 – 3 Perafita

1.ª Divisão – Série 2
Classificação Final 
1.º Ermesinde 1936 – 76 pts
2.º Vila Caiz – 56 pts
3.º Folgosa da Maia – 57 pts
4.º SC Nun’Álvares – 57 pts
6.º Sobrosa – 47 pts
14.º Baltar 29 pts
16.º Vila Boa de Quires – 16 pts

2.ª Divisão – Série 1 
31.ª Jornada – 17 de maio
Marechal Gomes da Costa 2 – 5 FC Parada
FC S. Romão 3-1 Sobreirense

Classificação
1.º Pasteleira - 85 pts
2.º Bougadense – 74 pts
14.º FC Parada – 32 pts
17.º Sobreirense – 18 pts
18.º Leões da Seroa – 6 pts

Decorreu nos pas-
sados dias 9 e 10 
de maio em Gui-

marães o Torneio Olímpi-
co Jovem Regional, prova 
que serve para apurar o 
melhor atleta em cada 
prova, que assim irá re-
presentar a Associação de 
Atletismo do Porto na fi-
nal nacional, em junho, 
que irá decorrer na cidade 
de Braga. Esta prova con-
tou com os melhores de 

Casa do Benfica soma mais dois 
primeiros lugares em juvenis
Atletismo. Pedro Ferreira e Eduarda Barbosa, juvenis da Casa do Benfica em 
Paredes, apurados para Festival Olímpico.

todos os distritos do con-
tinente e das ilhas, tendo 
ainda a participação da 
seleção de Macau. 

Pedro Ferreira e Eduar-
da Barbosa destacaram-
se na prova de Guimarães, 
vencendo as provas de 
3000 metros. Acresce que 
ficaram ainda apurados 
para o “FOJE” – Festival 
Olímpico da Juventude 
Europeia, que se realiza 
em Tblissi, na Geórgia.

Os resultados do último 
fim-de-semana de jogos 
do CAAE Baltar foram: Ju-
venis femininas:  CAAE 
Baltar 22–32 N.D.S. JOA-
NA. Infantis femininas: 
CAAE Baltar 21-20 Maciei-
ra Andebol Club. Infantis 
masculinos: Macieira An-

debol Club 28-19 CAAE 
Baltar. Iniciados masculi-
nos: AA São Mamede 37-
24 CAAE Baltar. Mi-
nis de 5 femininas: CAAE 
Baltar 19-9 FC Pedras
-Rubras. Minis masculi-
nos: Estrela Vigorosa Sport 
37-28 CAAE Baltar. Minis 

de 5 masculinos: CAAE 
Baltar 19-18 FC Gaia. Jogo 
da semana: As minis de 5 
femininas receberam e ven-
ceram por uma diferença de 
10 golos o F C Pedras Rubras 
( 19-9). As nossas meninas 
dominaram o jogo do início 
ao fim, aumentando ao lon-

go do jogo a vantagem no 
marcador. Para este jogo as 
treinadoras Fátima e Carla 
puderam contar com as 
atletas: Ana Moura, Ana 
Sousa, Débora Almeida, Al-
da Sousa, Diogo Pinto, Luís 
Duarte, Maria Amarelo e 
Mara Carneiro. 

Com uma das maiores 
Casas do Benfica do país, 
Paredes foi palco dos feste-
jos de muitos benfiquistas 
que festejaram a conquista 
d o  b i c a m p e o n a t o  d e 
futebol. 

Foi com um ecrã gigante 
no exterior que a festa foi  
preparada e o Benfica, 
mesmo não conseguindo 

vencer o Guimarães, bene-
ficiou empate do FC Porto 
em Belém. 

O trânsito na rotunda 25 
de abril foi condicionado, 
para que a rua se enchesse 
de vermelho e branco, nu-
ma festa que começou pela 
20 horas e terminou já pas-
sava da meia-noite, sem 
registo de incidentes.

Três vitórias para CAAE Baltar

Paredes enche-se de benfiquistas a celebrar o título

AnDEBOl. Equipa de Baltar vence três em sete jogos no último fim-de-semana.

FESTA. O Benfica sagrou-se campeão nacional no passado domingo e as ruas de Paredes encheram-se de festa. 



16 Sexta-feira 22 de Maio de 2015  oprogressodePAREDES

os nossos empresários

Ana Dias é empresária 
na área de Acessórios 
de Moda. Abriu a sua 

loja em Rebordosa (na Ave-
nida dos Bombeiros Volun-
tários) há 12 anos e há dois 
meses está também em Pa-
redes, na Avenida Francisco 
Sá Carneiro.

Ana Dias Acessórios de 
Moda é uma empresa que 
surge pela paixão da pro-
prietária na área da moda. 
Explica que desde pequena 
tem um enorme gosto por 
acessórios, chegou a traba-
lhar em lojas de outras áreas 
até que decidiu que estava 
na hora de arriscar em se es-
tabelecer por conta própria 
naquilo que a realiza. 

Os espaços são lumino-
sos, bem decorados e a sim-
patia é uma mais-valia, as-
sim como a disponibilidade 
em ajudar o cliente a encon-
trar a peça certa, para o seu 
estilo pessoal.

Confessa que no início 
era bastante inexperiente, 
mas com o passar do tempo 
foi aprendendo a procurar 
coleções e os melhores for-
necedores. Trabalha sobre-
tudo com marcas estrangei-
ras, italianas, gregas, ingle-
sas e sobretudo londrinas. 
Hoje em dia, há muita con-
corrência, que não havia há 
12 anos, no entanto as mar-
cas que seleciona estão dis-
tribuídas por zonas, isto é 
não há repetição de artigos 
em lojas próximas. 

O negócio tem vindo a 
passar várias fases, de há 
dois anos para cá tem sido 
instável, dias em que se ven-
de muito bem, outros muito 
mal. Já foi melhor, mas espe-
ra que não piore. No entan-
to, gosta muito do que faz e 
espera manter-se sempre 
nesta área. 

Chegou a abrir uma loja 
em Paços de Ferreira, mas a 

Ana Dias Acessórios abre loja em Paredes
Investimento. A empresária Ana Dias, após 12 anos com a sua loja em Rebordosa, 
abriu agora um novo espaço na cidade de Paredes. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
funcionária propôs-lhe ficar 
com o espaço e passou a lo-
ja. Mas ficou sempre a von-
tade de ter mais um espaço e 
surgiu então a oportunida-
de de abrir em Paredes. 

O sítio escolhido não é o 
mais central, mas está numa 
zona perto da estação de 
comboio e de fácil acesso, o 
que lhe traz clientes de Pare-
des e de fora, por exemplo, 
P e n a f i e l  e  M a r c o  d e 
Canaveses. 

Ainda está muito no iní-
cio e a experiência diz-lhe 
que uma loja não se faz de 
um dia para o outro, mas 
que o balanço para já é 
positivo.

Tem vontade de abrir 
uma terceira loja. A escolha 
dos sítios prende-se com a 
proximidade e com o facto 
de não haver outras lojas 
que vendam as mesmas 
marcas. 

Costuma ir a feiras a Ma-
drid e a Milão para estar a 
par das últimas novidades. 
Não que no resto da Europa 
tenham melhores artigos 
que em Portugal, mas essa é 
uma forma de se atualizar, 
de ver novas formas de ne-
gócio, estratégias de venda, 
de aprender a promover o 
negócio. Em breve irá à Gré-
cia a convite de uma das 
marcas que vende, para co-
nhecer a empresa, a fábrica 
e onde receberá noções de 
marketing de venda. 

A aposta é na diferença e 
na qualidade e mesmo ten-
do marcas de renome, con-
segue ter artigos para todas 
as “carteiras”. Destacando 
ainda a assistência que é da-
da pelas marcas, caso o arti-
go se danifique. 

Na área da bijuteria, o 
importante é que não altere 
os tons, pois alguns destes 
materiais têm tendência a 
oxidar ou fazer alergia, mas 
Ana Dias aposta em produ-
tos que deixem as clientes 
satisfeitas. 

Para além da bijuteria 
tem ainda carteiras, malas, 
malas de viagem, algum cal-
çado, artigos de festa, echar-
pes, chapéus, bikinis no ve-
rão, capas no inverno, cin-
tos,  acessórios para o 
cabelo, ou seja, todo o tipo 
de acessórios. Tem sido uma 
aposta contínua, porque 

quando começou na loja 
em Rebordosa só vendia 
malas e bijuteria. Tem vindo 
a evoluir, mesmo com a cri-
se nunca se retraiu. Procura 
novas marcas, mas sempre 
com a preocupação que a 
loja seja acessível a todas as 
pessoas. 

Só com  a abertura da se-

gunda loja é que criou dois 
postos de trabalho, durante 
doze anos trabalhou sozi-
nha com ajuda em part-time 
apenas em alturas de maior 
movimento (como o Natal). 

Pensou que com a con-
tratação de duas pessoas ia 
ficar com mais tempo para 
si e para as suas duas filhas, 

mas com duas lojas, acaba 
por ter ainda mais trabalho, 
mas fá-lo com grande 
gosto. 

Faz a gestão das lojas, a 
decoração, altera as mon-
tras com regularidade, por-
que para o comércio tradi-
cional é essencial apostar na 
novidade.
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Bem vindos a Paredes

Es t a  s e m a n a 
gostaria de fa-
l a r  d e  d o i s 
aconteci-

m e n t o s  q u e  re p u t o  d e 
muito bem vindos a Pare-
des, pelos efeitos positivos 
que poderão ter na econo-
mia do Concelho.

O primeiro foi a instala-
ção de uma nova empresa 
de mobiliário na Zona In-
d u s t r i a l  d e  L o rd e l o -  a 

Wo o d On e.  Tra ta- s e  d e 
uma empresa que estava 
instalada em Paços de Fer-
reira, e como tinha neces-
sidade de se expandir en-
controu na Zona Industrial 
de Lordelo um espaço que 
lhe dá essas garantias de 
possibilidade de cresci-
mento no futuro.

É certo que no imediato 
não originou a criação de 
postos de trabalho, pois 

Por
AlExANDrE  
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

De Paredes saíram 
três grupos em pe-
regrinação, com 

destino ao Santuário de Fá-
tima. O que é já uma tradi-
ç ã o  e m  m a i o,  m ê s  d e 
Maria. 

A OCDP organiza esta 
peregrinação há 32 anos e 
juntou mais de 300 pessoas. 
O Rancho Regional de Pare-
des, está no seu segundo 
ano com esta iniciativa e 
levou consigo cerca de 120 
pessoas.

A Obra do Bem Fazer 
saiu de Paredes com cerca 
de duas centenas de pes-
soas, às quais se juntaram 
mais duas centenas. As 
contas falam em 428 pere-
grinos acompanhados por 
esta instituição, que para tal 
contou com perto de 120 
voluntários, dos quais 40 se 
dedicaram apenas à cozi-
nha. Uma das pessoas res-

Centenas de Paredenses  
em peregrinação a Fátima
Fé. Foram centenas os peregrinos de Paredes que mais uma vez cumpriram a sua crença e foram a pé a Fátima no mês de maio. 

Inês Pinto Correia | texto

transferiu para Paredes os 
funcionários que tinha nas 
instalações de Paços de 
Ferreira, mas estou certo 
que a muito curto prazo, e 
com o aumento esperado 
da sua atividade, já que 
agora tem outra capacida-
de instalada, irá criar novos 
postos de trabalho que tan-
to necessitamos no nosso 
concelho. Seja muito bem 
vinda a Paredes, e ao grupo 
de excelentes empresas de 
mobiliário que temos no 
nosso concelho. 

Se em Paredes houvesse 
outros incentivos para 
atrair mais empresas, co-
mo seja, uma taxa de IMI 
no seu mínimo, teríamos 
condições de atrair ainda 

mais empresas como esta 
para o nosso concelho.

O outro exemplo que 
gostaria de saudar é a pas-
sagem esta semana da pro-
va do Mundial de Ralis por 
Paredes. Nem só de indús-
tria pode viver o concelho 
de Paredes,  há  que ter 
eventos que atraiam pes-
soas para o concelho de Pa-
redes, que fomentem os 
hotéis de Paredes, que fo-
mentem os seus restauran-
tes, o seu comércio local.

Esta passagem dos car-
ros do Mundial de Ralis por 
Paredes ainda não contará 
com um troço cronometra-
do e que conte para a classi-
ficação da prova, será uma 
passagem espetáculo, para 

que os pilotos façam as últi-
mas afinações aos seus car-
ros, mas permitirá um con-
tacto das pessoas muito 
próximo com os carros do 
Mundial de Ralis e atrairá 
muita gente ao concelho, 
não só do Norte de Portugal, 
como sobretudo de Espa-
nha, que são aficionados 
deste desporto. Ainda será 
muito cedo para avaliar o 
impacto de um evento co-
mo este, mas se houver uma 
boa colaboração entre a Au-
tarquia e privados na reali-
zação de um evento como 
este, poderá ser um evento 
desportivo muito impor-
tante para o Concelho. 

Por falar em eventos des-
portivos gostaria também 

aqui de destacar algumas 
das provas de atletismo que 
têm sido realizadas no nos-
so concelho, como aquela 
que ainda agora vai ser rea-
lizada no dia 31 de Maio- 
Trail da Raposa, organizada 
por uma Associação Juvenil 
de Paredes- a Parjovem, que 
conta já com mais de 2500 
inscritos.

São eventos como estes 
que atraem muita gente de 
todo o país e de fora dele 
para o nosso Concelho 
dando-lhe a vida que tanto 
necessita, e fazendo-os 
descobrir as belezas natu-
r a i s  q u e  t ê m  a s  s u a s 
serras.

Sejam Bem Vindos e 
muito obrigado.

ponsáveis pela cozinha, se-
nhor Ribeiro explica que as 
refeições são pensadas logo 
no início do ano e tudo o 
que não seja perecível é le-
vado de Paredes. Para os 
frescos o fornecimento é 
diário, feito por empresas 
de máxima confiança. 

Explica ainda que ao 
grupo de peregrinos se jun-
tam sempre familiares e 
acompanhantes que aca-
bam por fazer com que na 
hora da refeição sejam mais 
de 600 pessoas servidas. 

O apoio logístico, médi-
co e a nível de dormidas e 
refeições é garantido aos 
peregrinos por instituições 
de apoio, que contam com 
vários anos de experiência 
nestas peregrinações. 

Catarina Nogueira, tem 
34 anos e foi uma das pere-
grinas de Paredes que foi 
com este grupo, do qual 
destacou uma excelente or-
ganização. Acima de tudo é 
um ato de fé, ao qual se jun-

ta a entreajuda, a compa-
nhia e em muitos casos o 

desafio de conseguir a ca-
minhada de mais de 200 

quilómetros. Foi o seu se-
gundo ano em peregrina-

ção e  espera repetir  a 
experiência. 
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Todos os minutos 
contam: a MCou-
tinho promove es-

te fim-de-semana 30 e 31 
de Maio uma mega ope-
ração comercial com ex-
celentes condições de 
negócio. É uma oportuni-
dade única para comprar 
o seu novo automóvel, 
n u m a  i n i c i a t i v a  q u e 
abrange os modelos da 
marca SEAT.

Além dos descontos 
imperdíveis na compra 
de viaturas novas (que 
podem ascendem até aos 
5.500 €),  esta campanha 
oferece também condi-
ções extraordinárias nos 
negócios de viaturas de 
demostração/serviço 
que se concretizem nos 
dias desta campanha.

Ofertas imperdíveis Seat é na MCoutinho
Só nos dias 30 e 31 de Maio, em Paredes”

A campanha decorre 
nos dias 30 e 31 de Maio 
nas instalações MCouti-
n h o  e m  P a r e d e s  d a s 
10h00 às 18h00 (Av. Dr. 
Francisco Sá Carneiro, 
Edf. MCoutinho, junto à 
Estação da CP).

A MCoutinho opera no 
negocio das Viaturas No-
vas mas também  também 
no negócio de Viaturas 
Usadas e Colisão (chapa e 
pintura), adotando uma 
postura intransigente de 
integridade, rigor e inova-
ção. A combinação da tra-
dição e modernidade, 
com as diversas marcas 
que representamos, per-
mitem-nos posicionar-
nos como uma marca de 
referência no negócio au-
tomóvel. Estamos pre-

sentes nos mais relevan-
tes distritos nacionais 
com uma ampla oferta de 

serviços, onde os clientes 
podem encontrar as mais 
recentes novidades em 

automóveis ligeiros e co-
merciais e o apoio técnico 
especializado.

Não se esqueça: todos 
os minutos contam. Espe-
ramos por si em Paredes.
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PUB

SESSÕES 
DE CINEMA

26 de maio | 10h30
ACADEMIA
A Bela e o Monstro

2, 9, 16, 23 e 30 de junho 
10h30
ACADEMIA
Sininho Fadas e Piratas

2 de junho | 15h00 
ACADEMIA 
O Último Imperador

ATELIÊS

3 de junho | 14h30
ACADEMIA 
Decoração de telas com 
a técnica do guardanapo

AUDITÓRIO: 
1 a 30 Maio
Exposição de Fotografia 
Olhar e Sentir: 
Registos de Almerindo 
Loureiro

30 Maio | 21h30
Espetáculo De Danças 
De Salão, Hip-Hop, 
Contemporâneo 
E Dança Do Ventre
Gala Da Primavera 
pela Academia Pedro Sousa

3 a 30 de junho
Exposição 
O Linho: Cultivo, Transfor-
mação e Utilização

ALORD

BIBLIOTECA 
MuNICIPAL 
DE PAREDES

AGENDA 
cultural do concelho  
de ParedeS  /  aBril

28 de maio

Hora do Conto: 

“A Fada Oriana”

 de Sphia de Mello Breyner 

Andresen

BIBLIOTECA
Escritor do mês de maio: 
Herberto Hélder 

Escritor do mês de junho: 
Gabriel Garcia Marquez  

Exposição
Manuel António Pina
- Vida E Obra

25 a 30 de maio
Feira Do Livro

11 e 25 de junho | 10h30
Histórias de Encantar: 
“Coisas de Bichos” 
de Fernando Mendonça

18 de junho | 10h30 
Teatro de Fantoches: 
A Princesa Antinha, de 
Héloise

A Fundação A Lord re-
cebeu a peça de tea-
tro de revista “Gre-

gos e Troikanos” no passa-
do dia 9 de maio. 

O teatro de revista é algo 
muito português, um estilo 
de sátira e de comédia tão 
típico nas nossas artes do 
espetáculo.  Foi com lota-

ção esgotada que Lordelo 
recebeu este elenco de luxo, 
composto por Albano Mar-
tinez, Susana Cancela, Mi-
guel Ribeiro, Fátima Couto; 
e, pelos bailarinos: Enrique 
Silva, Jéssica Santos, Wag-
ner Rodrigues e pelos gé-
meos Moreira. E com ence-
nação de Miguel Ribeiro. 

Teatro “Gregos e Troikanos” 
no Auditório A Lord
Revista. O género de teatro típico portu-
guês esteve em cena no auditório da A 
Lord com casa cheia. 
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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

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

Dr. Mário Pedro
Abertura 1 Junho

Não perca as promoções de abertura!

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral (Brevemente)

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Anúncie aqui

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 PAREDES
Telef.: 255 781 520



21Sexta-feira 22 de Maio de 2015  oprogressodePAREDES

sociedade

WoodOne foi inau-
gurada em Lordelo 
pelo vice-primei-

ro-ministro Paulo Portas. A 
empresa líder de mercado em 
produção de mobiliário esco-
lar mudou-se para a Zona In-
dustrial de Lordelo, para uma 
nova unidade com 11 mil me-
tros quadrados, que repre-
senta um investimento de 5 
milhões de euros. 

A WoodOne emprega qua-
se meia centena de pessoas, 
em 2014 teve um crescimento 
de quase 10% face ao ano an-
terior, em faturação e é uma 
empresa que se dedica sobre-
tudo à exportação, com cerca 
de 60% do que produz a ser 
vendido ao exterior. 

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Pedro Mendes, destacou o 
orgulho que sente em inau-
gurar uma fábrica com tama-
nha importância para o con-
celho. Elogiando a coragem e 
a visão do empresário Ma-
nuel Luís Martins. “Parabeni-
zo-o pelo empreendedoris-
mo e pelo génio empresarial, 
porque é com estas iniciativas 
que Portugal sai da crise, o su-
cesso económico deve-se aos 

WoodOne inaugurou fábrica  
com a presença de Paulo Portas
Investimento. A empresa dedicada sobretudo ao fabrico de mobiliário escolar e 
hospitalar, investiu quase 5 milhões de euros na nova unidade em Lordelo. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
empresários que não atiram a 
toalha ao chão”. 

O autarca recordou ainda 
que a economia portuguesa 
teve um crescimento de 1,4% 
no primeiro trimestre de 
2015, o segundo maior cresci-
mento dentro da União 
Europeia. 

Pedro Mendes salientou o 
papel da AMIParedes na cap-
tação de investimento para o 
município, investimento es-
trangeiro e nacional, nas mais 
diversas áreas (vestuário, 
equipamento médico e cirúr-
gico, calçado, mobiliário, en-
tre outros), que em quatro 
empresas trouxe para Pare-
des mais de 4,5 milhões de 
euros, com a criação de mais 
de 400 postos de trabalho em 
2014. 

Para o vereador e vice-pre-
sidente, a câmara de Paredes 
é “pioneira na atração de in-
vestimento empresarial e na 
administração, criámos uma 
via verde para a moderniza-
ção, que não é portajada nem 
virtual”. Referindo como 
exemplos dinâmicas cultu-
rais, turísticas, desportivas e 
não esquecendo o Art on 
Chairs. Contudo, o setor do 
mobiliário é o de maior peso 
na economia de Paredes, em-
pregando 50% da população 

ativa, gerando 400 milhões de 
euros em produção que se 
destinam exclusivamente à 
exportação. 

WooDoNe é A  
SeGuNDA mAioR  
fáBRiCA De  
moBiLiáRio Do PAíS

A Woodone foi fundada 
em 1945 por Alfredo Meireles, 
foi crescendo em dimensão, 
mas nunca deixou de ser uma 
empresa familiar. É a empresa 
mais antiga em produção de 
todo o tipo de mobiliário, mas 
especialmente mobiliário es-
colar, bibliotecas, escritório, 
mobiliário hospitalar e para 
lares de idosos. Foi adquirida 
por Manuel Luís Martins em 
2008, em situação de falência, 
conseguiu recuperar a em-
presa, aumentar as instala-
ções, a produção e a exporta-
ção. De 2008 para 2014 verifi-
cou-se mesmo um aumento 
de faturação de 900%. 

A empresa que tem a sua 
exportação para países como 
Espanha, França, Inglaterra, 
Argélia, Angola, Moçambi-
que, Cabo Verde, Guiné Bis-
sau, Maputo, Kuwait e no Qa-
tar, pretende agora entrar no 
mercado Russo, Chile e 
Colômbia. 

Para o próximo ano espera 

conseguir triplicar o capital 
investido e ainda aumentar a 
exportação para os cinco 
continentes. 

Manuel Luís Martins orgu-
lha-se de gerir a empresa que 
mais contratos tem adjudica-
dos com o Estado Português, 
assim como o facto de nunca 
ter falhado um prazo de 
entrega. 

A nova unidade fabril, que 
é a segunda maior de Portugal 
de mobiliário, a seguir ao Ikea 
(Swedwood), irá a partir de 

outubro utilizar apenas ener-
gia solar, mostrando uma 
preocupação com questões 
ambientais.

O vice-primeiro-minis-
tro, Paulo Portas, destacou o 
impulso que investimentos 
do género dão à economia 
nacional. Fazendo uma dis-
tinção quanto à importação 
nacional, que muitas vezes 
se refere a investimento que 
permite ao país aumentar a 
exportação, como neste ca-
so o investimento em ma-
quinaria e tecnologia de 
ponta.  Elogiou o empresá-
rio que soube “seguir a rota 
do dinheiro” ou seja procu-
rar os mercados que têm 
possibilidades de comprar 
aquilo que se produz nesta 
fábrica. Superando assim os 
anos difíceis que a econo-
mia nacional atravessou. 
Referindo-se ainda como 

“proeza das empresas ex-
portadoras”, uma vez que 
“somos um país apreciado 
pelo que se faz, sem recla-
mações, cumprimos os pra-
zos, temos sofisticação e 
detalhe”. 

Relativamente à instala-
ção da fábrica, que tinha a sua 
unidade em Paços de Ferreira 
e que veio para Lordelo, Paulo 
Portas elogiou a competitivi-
dade do município de Pare-
des e a capacidade de atrair 
investimento, para um dos 
concelhos mais jovens do 
país (10.º mais jovem). 

O representante do gover-
no falou ainda da saída limpa 
da troika e do crescimento da 
economia, elogiando a pos-
tura dos empresários que fi-
zeram o esforço e deram o 
contributo para “tirar a pátria 
de um precipício onde nunca 
devia ter caído”. 

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
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necrologia

Agência funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ANTóNIO FERREIRA DA SILvA
Faleceu no dia 9 de maio com 90 anos. Natural de 
Irivo, concelho de Penafiel e residente em Mouriz, 
Paredes. Era viúvo de Albertina da Cunha Nogueira.

AGRADEcIMEnTO
Seus filhos, nora, genros, netos 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

MANuEL DA SILvA ALvES
Faleceu no dia 10 de maio com 58 anos. Na-
tural de Penafiel e residente em Paredes. Era 
casado com Maria Arminda Durães Pacheco. 

AGRADEcIMEnTO
Sua esposa, filho 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

ANTóNIO RIBEIRO DIAS
Faleceu no dia 9 de maio, com 65 anos. 
Natural da freguesia de Beire, e residente 
em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria 
Emília Pereira de Oliveira Teixeira. 

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

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

FALECEU

DOMINGOS MOREIRA TELES
Faleceu no dia 12 de maio, com 77 anos. Natural 
de Penafiel e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Matilde Rosa Moreira de Sousa.

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

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

FALECEU

FRANCISCO xAvIER  
TEIxEIRA NuNES
Faleceu no dia 19 de maio, com 74 anos. Natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Maria da Conceição Ribeiro Garcês Soares.

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

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

FALECEU

ARMINDA vIEIRA CARDOSO
Faleceu no dia 12 de maio com 96 anos. Natural e 
residente na freguesia de Duas Igrejas, concelho 
de Paredes. Era viúva de Augusto Moreira Seabra.

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 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

MARGARIDA MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 12 de maio com 63 anos. Natural 
e residente em Besteiros, concelho de Paredes. 
Era casada com José Acácio Braga Pereira.  

AGRADEcIMEnTO
Seu marido, filhos e restante família vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram 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

CARLOS MOREIRA DA SILvA
Faleceu no dia 9 de maio com 61 anos. Natural 
e residente em Lordelo, concelho de Paredes. 
Era solteiro. 

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

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência  

de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

TIMóTEO FERREIRA MARTINS
Faleceu no dia 13 de maio com 63 anos. Natural 
e residente em Besteiros, concelho de Paredes. 
Era casado com Laurinda de Oliveira Machado.

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

A família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência  

de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes
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FALECEU

ALBINO DIAS RIBEIRO
Faleceu no dia 19 de maio com 79 anos. Natural 
de Valongo, concelho de Valongo, residia na 
freguesia de Vilela, Paredes. Era viúvo de Ludo-
vina Barbosa Leal e pai de Eduardo, Joaquim, 

Serafim, Carlos, Luís, Isilda e Idalina Leal Dias Ribeiro.  

AGRADEcIMEnTO
Seus filhos e demais família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados, e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral. 
Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
quarta-feira dia 27 de maio, pelas 19 horas, na igreja de S. 
José em Vilela. Antecipadamento agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes atos religiosos. 

Funerária Val de Sousa (Gerência de José Paulo Couto – Vilela, Paredes)
Tel./Fax 255871570 – Tlm. 967012537

Aos familiares de todos  
os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

O Indiscreto 
teve acesso 
à s  q u a t r o 

nomeações para os 
Globos D’Oiro 2016 
na categoria “Políti-
cos mais festeiros”: 
os que andam sem-
pre à coca do Zé Po-
vinho para melhor o 
entreter. 
Três deles são incon-
tornáveis: o Pauli-
nho das Feiras; o To-
neco Encosta e o Per-
ro Espaços Colheos. 
Já o quarto só é sur-
presa para quem não 
acompanha a políti-
ca de Wallsburgo (ex-

C o n c e l h o  d e 
Paredes).
Os nossos leitores já 
adivinharam, certa-
mente, o 4.º nomea-
do é Al-Exander, o 
Almeida.
Esta nomeação reco-
nhece o seu esforço 
em se equiparar aos 
mais populares ar-
tistas do chou-bis 
político português, 
ao estar presente em 
tudo o que é inaugu-
ração, festa, feira, ro-
maria, até procis-
sões  ou qualquer 
outro ajuntamento 
realizado no conce-

lho de Paredes, mes-
mo sem ser convida-
do, para mostrar tra-
balho que não faz, 
esmerando-se em se 
deslocar a inaugura-
ções cujas obras ten-
tou vetar em reu-
niões de câmara.
Onde quer que haja 
foguetes lá está o Al
-exander para colher 
as canas e já ultra-
passou verdadeiros 
expoentes da arte do 
hipnotismo e do po-
pulismo em Portu-
gal: O Maior Malen-
tim dos Louros,  o 
Abelino Vaicomto-

dos,  o Daniel  dos 
Queijos,  Al-berto 
Jonjardino e tantos 
o u t r o s ,  m e n o s 
mediáticos.
Com este aqueci-
mento, o candidato 
ao Globo, prepara-se 
para arrebatar o 1.º 
l u g a r  n o  c r i t é r i o 
mais importante pa-
ra o melhor político: 
Quem melhor enga-
na o Povo?
Mas livre-se o júri de 
o escolher: Ninguém 
mais  o aturava.  E 
quem quer o que não 
lhe convém, perde 
até tudo o que tem.

Globos D’oiro 2016

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.

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?

PAULINhO  
DAS FEIRAS

PERRO ESPAçOS 
COLhEOS

AL-ExANDER, 
O ALMEIDA

TONECO  
ENCOSTA

Políticos mais festeiros

www.oprogressodeparedes.com.pt
jornaloprogresso@gmail.com
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