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Paredes tem 
empresas 

de referência
PÁGS.12 a 15

Rebordosa recebeu 
26.º Bazar do Móvel

Acácio Nogueira é o novo 
presidente do Rotary

Compincar Team lidera 
Ralicross Nacional, ambos 
os pilotos são de Paredes

Solidariedade. Um evento comercial, com um fim 
solidário, que existe há vários anos para ajudar os 
Bombeiros de Rebordosa.

Transmissão de tarefas. A presidência do Rotary 
Club de Paredes está agora nas mãos de Acácio 
Nogueira. Ana Cláudia Rocha fica a presidir ao 
Rotaract.

Automóvel. O Ralicross é uma modalidade que atrai 
milhares de aficionados. Em Paredes existe uma equi-
pa em prova, que ocupa os primeiros lugares nas duas 
divisões que disputa. 
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Assinalado aniversário 
da cidade de Lordelo
Homenagem. Cerimónia juntou aniversário de elevação a cidade e  
iniciativa que há 17 anos distingue quem por Lordelo se destaca.

No 12.º aniversário 
de elevação a cida-
de de Lordelo, de-

correu ainda a 18.ª edição 
do “Lordelo Agradece”. 

Nuno Serra, presidente 
da Junta de Freguesia de 
Lordelo, destacou que o 
progresso em Lordelo se 
deve aos seus habitantes, 
“é uma terra onde a sua 
maior riqueza são as pes-
soas, gente humilde, mas 
com muita garra, gente di-
nâmica e com uma enor-
me capacidade empreen-
dedora, gente que agarra o 
destino com as próprias 
mãos”. 

Foram estas as caraterís-
ticas que a freguesia desta-
cou nos vários homenagea-
dos da noite. 

Medalha Pelos Bons Ser-
viços e Dedicação foi entre-
gue a António Campelo a 
título póstumo, pelos anos 
de trabalho na junta de fre-
guesia, recordado por ter 
sido um homem dedicado 
e bom profissional. 

A empresa Ludite, rece-
beu a Medalha de Mérito 
Empresarial. Situada em 
Lordelo é hoje a maior em-

Inês Pinto Correia | texto e foto
presa a nível nacional de 
produção, distribuição e 
venda de produtos hortíco-
las, contando com 47 lojas 
em todo o país e 154 cola-
boradores. A empresa foi 
distinguida pelo contributo 
para o desenvolvimento de 
Lordelo e do concelho de 
Paredes. 

A Medalha de Mérito Cí-
vico foi entregue a Maria 
João Fonseca, pelo enorme 
contributo que deu na ele-
vação a cidade de Lordelo 
(e também de Rebordosa), 
enquanto deputada da As-
sembleia da República, 
apesar de jovem, pelo per-
c u r s o  p o l í t i c o  e 
associativo. 

A direção das camadas 
jovens do Aliados de Lorde-
lo, foi galardoada com a 
Medalha de Mérito Des-
portivo, uma vez que con-
seguiu em tempos difíceis 
acreditar que seria possível 
dar continuidade à associa-
ção mais antiga da fregue-
sia. No campo da formação 
esta direção tem feito um 
trabalho que mereceu agra-
decimento por parte de 
Lordelo.

A Medalha de Ouro da 
Cidade de Lordelo foi atri-
buída ao Coronel Mariz dos 

Santos pelo seu papel ativo 
na concretização do novo 
Posto da GNR de Lordelo. 
Um homem que se distin-
gue pelos seus vários anos 
de serviço à pátria, com 
missões no estrangeiro co-
mo Angola,  Iraque ou 
Macedónia. 

O homenageado consi-
derou que este é o reconhe-
cimento mais importante 
da sua vida, pela sua “ge-
nuidade e espontaneida-
de”. Destacou ainda três 
aspetos fundamentais para 
que a construção do posto 
fosse uma realidade: a con-
fiança das pessoas no tra-
balho da GNR, a aposta dos 
autarcas e ainda o espírito 
d e  m i s s ã o  d o s  s e u s 
militares. 

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes mar-
cou presença nesta cerimó-
nia, Celso Ferreira garantiu 
que em tempo de crise 
“gostávamos de fazer muito 
mais, mas não é fácil ser au-
tarca, Primeiro-ministro ou 
empresário neste país”, dei-
xando assim uma mensa-
gem de elogio aos que se 
dedicaram a Lordelo, ao 
longo dos anos, apesar das 
dificuldades e que merece-
ram estas distinções. 

Editorial

Festas e Férias

Caros Leitores e Leitoras, 
ando a ler as vinte horas 
de liteira do Camilo, pelo 
que é inevitável que tal se 

reflita nesta crónica por tributo a “tão 
fecundo autor, de imaginação inesgo-
tável, que mais se apura e opulenta à 
medida que produz, que mais esplen-
dores apresenta quanto mais fulgores 
reverbera daquela alma”.

Os escritores do seu tempo mani-
festavam pelo leitor, pelos seus gostos 
e comodidades, uma comovente soli-
citude de que hoje não restam som-
bras. Bem eu gostaria de saber escre-
ver assim!

Mas, também, nos sensaborões 
tempos que correm, que Temas há 
hoje que nos inspirem tão geniais e 
bem-humorados folhetins como os 
seus?

Para inspirar uma veia satírica, 
mordaz e jocosa, só mesmo se for o 
programa das Festas da Cidade de Pa-
redes de 2015. Boa Ideia! Vamos a ele! 
Focemo-lo!

Mas onde é que o encontramos? 
Na internet, nem programa, nem 

cartaz. Nem nos eventos do facebook, 
para clicar “Eu Vou!”; Nada! Em lugar 
algum! 

Será por vergonha que o esconde-
ram? Será que se organiza as Festas 
por Dever de Ofício? Ou são tão bri-
lhantes e esplendorosas as nossas 
Festas da Cidade que nem de divulga-
ção necessitam? Por certo; deve ser 
isso.

Vá lá que eu, previdente, surripiei 
um cartaz, grande, colorido, para me-
lhor admirar o requentado e requinta-
do alinhamento das nossas festas, e o 
fulgurante aspeto dos artistas partici-
pantes e, assim, poder falar com co-
nhecimento de causa.

Com o programa religioso, por res-
peito, não me meto. Mas quanto ao 
outro, ao programa CULTURAL, pro-
nuncio um profundo Ahhhh!!!!, de es-
panto e admiração!

A 17 de Julho, 6ª feira, temos o Ka-
raoke da Catequese. Perdão, já me en-
ganei, faz parte do programa Religio-

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

so. Comecemos de novo. No Sá-
bado 18 de Julho, à tarde temos 
festival de ranchos Folclóricos no 
Parque José Guilherme e a partir 
das 22 horas até às tantas para 
quem aguentar, temos “INOVA-
ÇÃO LORDES” no Parque da Ci-
dade. Mal posso esperar.

No domingo 19 de Julho o pro-
grama está preenchidíssimo: A 
Banda de música de Cete tem o 
monopólio filarmónico e atua às 
15 e às 21,30 (será que foi a única 
que aceitou atuar de graça?). Pro-
cissão às 18 horas (Não resisto: 
Ainda temos 24 andores para 18 
freguesias?). E à noite os olhares 
insinuantes (pelo menos os das 2 
meninas e os dos 2 cabeças de 
cartaz) dos membros da OR-
QUESTRA CIKLONE prometem 
diversão contínua. Pelo menos 
até à chegada do GRANDIOSO 
FOGO DE ARTIFÍCIO às 24 
horas.

Encerra a festa na 2ª feira 20 de 
julho com as MARCHAS LUMI-
NOSAS, que este ano, valha a ver-
dade, não nos prometem ser 
magníficas e magnificientes: 
Apenas que vai haver grupos de 
animação; Ranchos folclóricos; 
Carros alegóricos; Escolas de 
Samba e Grupos de Bombos. O 
trivial, mas estou decepcionado, 
nem uma única Banda de Músi-
ca… ou uma fanfarrazita com as 
suas majorettes a prometer-nos 
as suas saias curtinhas …

Por isso, quanto às marchas só 
a fotografia da redundosa bunda 
da rapariga nos anima um boca-
dito embora seja ilusão e publici-
dade enganosa: a fotografia é ti-
rada de dia e as marchas come-
çam às 22 horas. Vá lá que à noite 
todos os gatos são pardos.

Enfim! Como resistir à força e 
vigor de tal programa e de tal car-
taz? Que adesão arrebatadora 
nos suscita este irresistível festim! 
Que desejo tão assolapador de 
assistir a tão prometedoras 
performances!

Que mais há para dizer? São 
prata da casa; são artistas Portu-
gueses, com certeza! 

Está tudo dito.
Que pena não estar de férias, 

longe daqui!
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Aniversário de Elevação a Cidade 
foi celebrado em Rebordosa
Homenagem. Manuel Domingos Moreira e Joaquim Barbosa receberam a medalha de 
mérito da cidade de Rebordosa, no 12.º aniversário da data da sua elevação.

Rebordosa foi ele-
vada à categoria 
de cidade há 12 

anos, a 1 de julho de 2005. 
Data assinalada com uma 
sessão solene que serviu 
também para homena-
gear dois rebordosenses 
com a medalha de mérito 
da freguesia. 

Ma n u e l  D o m i n g o s 
Moreira e Joaquim Bar-
bosa foram os dois ho-
mens homenageados pe-
la Cidade de Rebordosa, 
pelo seu contributo dado 
para o desenvolvimento 
da freguesia, no associa-
t iv ismo e  na  pol í t ica 
local. 

Ma n u e l  D o m i n g o s 
Moreira é o atualpresi-
dente da Cooperativa de 
Electrificação de Rebor-
dosa, CRL, a A CELER. No 
seu longo currículo des-
tacam-se os cargos de ve-
reador da Câmara Muni-
cipal de Paredes e de de-
putado na Assembleia da 
República. Teve influên-
cia na abertura da pri-
meira agência bancária e 
na primeira farmácia 
desta terra. Assim como 
contribuiu para a cons-
trução da escola EB 2/3 e 
para a elevação a vila. Foi 
sócio fundador do Ran-

Inês Pinto Correia | texto e foto

cho Folclórico os Marce-
neiros de Rebordosa, aju-
dou a desenvolver o bra-
s ã o  e  a  b a n d e i r a  d a 
freguesia. É ainda conhe-
cido por ter impulsiona-
do as três festividades 
locais. 

A ele deve-se ainda a 
construção da Estrada de 
Nabeiros e a existência do 
Complexo Desportivo de 
Azevido.

Com participação em 
várias associações de Re-
bordosa, foi reconhecido 
pelo contributo que deu a 
esta cidade nas suas mais 

variadas vertentes, cultu-
ral, desportiva, associati-
va, política e económica. 

Joaquim Barbosa é 
presidente do Rebordosa 
Atlético Clube (RAC) há 
16 anos, do qual integra a 
direção desde 1997 e on-
de esteve enquanto atleta 
durante 14 anos. Influen-
te no tecido empresarial 
da freguesia, em áreas co-
mo os transportes e a 
construção civil. Foi te-
soureiro da Junta de Fre-
guesia e da Associação 
para o Desenvolvimento 
de Rebordosa. 

Pontos de vista
Óculos dos “chineses”

Hoje em dia é 
frequente 
encontrar 
ó c u l o s  à 

venda nos mais diversos lo-
cais, desde farmácias a 
bombas de gasolina pas-
sando por lojas de produ-
tos chineses ou até ofereci-
dos em revistas e jornais. 
Interessa por isso conhecer 
até que ponto esses óculos 
são prejudiciais para a 
visão.

Para a montagem corre-
ta de uns óculos para além 
da graduação exata é ne-
cessário ter em conta o po-
sicionamento do centro 
das lentes em relação à pu-
pila e a qualidade do mate-
rial das lentes.

A distância entre os dois 
olhos (distância interpupi-
lar) e a altura dos olhos em 
relação ao bordo inferior 
da armação devem ser de-
terminadas e  as  lentes 
adaptadas à armação de tal 
forma que o centro da lente 
fique exatamente em fren-
te ao centro da pupila. 
Quando isto não acontece 
são induzidos efeitos pris-
máticos, o que leva a um 
aumento do esforço do sis-
tema visual. Por exemplo, 
numa pessoa que necessite 
de quatro dioptrias e que 
tenha as lentes descentra-
das cinco milímetros em 
relação ao centro da pupila 
é induzido um efeito pris-
mático de duas dioptrias. O 
que acontece com os ócu-
los pré-montados é que es-
tes dois parâmetros (dis-
tância interpupilar e altura 
de montagem) são univer-
sais, ou seja, são os mes-
mos em todos os óculos. 
Desta forma, ao adquirir 

uns óculos destes a proba-
bilidade de estar a sobre-
carregar o seu sistema vi-
sual com um efeito prismá-
tico é grande.

Outro problema que se 
encontra nos óculos pré 
montados é a graduação 
das lentes. Raramente a 
graduação que precisamos 
é igual nos dois olhos e nes-
te tipo de óculos a gradua-
ção é a mesma nas duas 
lentes o que poderá fazer 
que um dos olhos fique 
com a graduação errada ou 
até mesmo os dois.

O material e a forma de 
fabrico das lentes é outro 
problema neste tipo de 
óculos pois é frequente en-
contrar aberrações óticas 
que podem provocar visão 
distorcida e em alguns ca-
sos efeitos coloridos em 
determinadas zonas da 
lente.

Existe ainda um outro 
problema que na minha 
opinião é igualmente grave 
que é a auto prescrição. 
Normalmente estes óculos 
são escolhidos pelo pró-
prio utilizador sem a reali-
zação de um exame visual. 
Esta situação levanta dois 
problemas, um é o facto de 
a pessoa pensar que com os 
óculos deve ver as coisas 
maiores e por isso escolhe 
os óculos em função disso 
o que leva à escolha de uma 
graduação mais alta do que 
aquela que precisa na reali-
dade. O outro problema 
está relacionado com o fac-
to de que nesta fase da vida 
(dos 45 anos em diante) po-
dem surgir outros proble-
mas de visão e que só po-
dem ser diagnosticados 
com a realização de um 
exame visual. 

Em resumo, os óculos 
pré-montados podem ser 
usados para tarefas extre-
mamente curtas como por 
exemplo marcar um núme-
ro de telemóvel mas nunca 
devem ser usados de forma 
sistemática e contínua.

Por
JOrgE 
JOrgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

C o n t r i b u i u  p a r a  o 
crescimento da freguesia 
e de várias das suas insti-
tuições desportivas e cul-
turais, assim como teve 
ainda um papel funda-
mental no contributo que 
d e u  a  f r e g u e s i a s 
vizinhas. 

Elias Barros, presidente 
da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, garantiu que 
muito foi feito nestes últi-
mos 12 anos, mas que “ain-
da há muito por fazer”. A 
principal reivindicação do 
autarca prende-se à falta 
de um acesso direto à en-
trada da autoestrada A42, 
mas recordou ainda a falta 
de conclusão do Parque do 
Rio Ferreira e a necessida-
de urgente de obras na es-
cola secundária.

Rematou com uma ob-
servação que demonstra a 
sua opinião: “Na política e 
na vida pública não basta 
prometer, é preciso fazer. 
Temos o título, mas falta 
muito em Rebordosa para 
s e r  u m a  v e r d a d e i r a 
cidade”.
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Rebordosa recebeu 26.º Bazar do Móvel
Solidariedade. Um evento comercial, com um fim solidário, que 
existe há vários anos para ajudar os Bombeiros de Rebordosa.

A 26.ª edição do Ba-
zar do Móvel de-
correu em Rebor-

dosa de 3 a 12 de julho. 
Um evento organizado 
pela Associação Humani-
tária dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa, 
que mais uma vez encheu 
o pavilhão da instituição 
de oportunidades de ne-
gócio na área do mobiliá-
rio, com um fim muito 
nobre. 

Tudo começou há 27 
anos, quando no peditó-
rio anual tradicional na 
á r e a  g e r o g r á f i c a  d e 
abrangência dos bombei-
ros, vários dos empresá-
rios da indústria da ma-
deira e mobiliário sen-
tiam que o que davam a 
nível monetário não era 
grande ajuda, mas que se 
pudessem oferecer antes 
peças de mobiliário, seria 
m a i s  f á c i l  a j u d a r  a 
corporação. 

Decidiram então fazer 
uma exposição, contata-
ram alguns industriais e 
foi  lançada a primeira 
edição do Bazar do Mó-
vel, onde estão para ven-
da ao público os móveis 
oferecidos à associação e 

Inês Pinto Correia | texto e fotos
as verbas apuradas são 
para os bombeiros. Ao 
longo dos anos, a moder-
nização do setor, a aposta 
na qualidade e no design 
fez com que o evento fos-
se crescendo e é hoje uma 
parte fundamental para a 
gestão da associação. 

Henrique Leite, presi-
dente da Assembleia Ge-
ral, explicou ao Progresso 
de Paredes que o objetivo 
inicial era angariar verbas 
para investimento, mas 
por vezes é necessário 
aplicar o dinheiro nas 
despesas correntes, sem 
s e  d e s v i a r  d a  m i s s ã o 
anual que normalmente 
passa pela aquisição de 
equipamento. Este ano a 
ideia é conseguir comprar 
uma viatura de transporte 
de doentes. 

Hoje a rede de clientes 
é cada vez maior, “a acei-
tação junto da população 
e dos industriais, foi sem-
pre muito boa, os bom-
beiros sempre tiveram a 
vida facilitada nesse sen-
tido”, garante o presiden-
te da Assembleia Geral. 

A organização está a 
cabo da direção que se di-
vide por zonas para visitar 
as empresas, são também 
os elementos da presi-
dência, assembleia e con-

selho fiscal que tratam da 
montagem da exposição, 
momento que o Progres-
so de Paredes acompa-
nhou. Um grupo de pes-
soas que se une, arregaça 
as mangas e que se dedica 
p a r a  q u e  t u d o  f i q u e 
perfeito. 

Colocam-se os quartos 
numa zona, as salas de es-
tar noutra e as salas de re-
feição noutra. Parece fá-
cil, mas durante horas, 
pensa-se, testa-se e troca-
se a disposição dos mó-
veis, muitas vezes, até ao 
resultado final.

Muitos destes homens, 
senão a sua maioria, têm 
profissões bem distintas 
do mobiliário, mas isso 
n ã o  é  e n t r a v e ,  t o d o s 
atuam como verdadeiros 
profissionais. 

José Moreira, presiden-
te da direção, explica que 
e s t a  i n i c i a t i v a  é  u m a 
mais-valia para a associa-
ção. Em 2014 foram anga-
riados cerca de 50 mil eu-
ros e teve cerca de 6 mil 
visitantes. 

Depois de terminado o 
Bazar os móveis são en-
tregues aos novos pro-
prietários e caso haja pe-
ças que não sejam vendi-
das, ficam para o próximo 
ano.
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H
o j e  v o u 
abordar um 
t e m a  c o -
nhecido por 

este palavrão inglês: Crow-
dfunding, que em portu-
guês significa: financia-
m e n t o  c o l e t i v o  v i a 
internet.

Num momento em que 
tanto se fala de financia-
mento, com a Grécia a ne-
gociar novo pacote de fi-

Por
AlExAndrE  
AlmEIdA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Crowdfunding
nanciamento para a sua 
economia, é importante 
abordar esta inovadora for-
ma de financiamento, que 
tantos projetos, sobretudo 
na área da economia social, 
tem apoiado.

O financiamento coletivo 
é já uma realidade há muitos 
anos, pois é dessa forma que 
são angariados fundos para, 
por exemplo, a realização de 
uma festa, como aquelas 
que se realizam por comis-
sões de festas, um pouco por 
todo o lado, ou quando são 
lançadas campanhas para 
acudir a catástrofes naturais 
ou mesmo para ajudar al-
guém que precisa de um fi-
nanciamento urgente para a 
realização de determinado 

tratamento de saúde, como 
u m a  o p e r a ç ã o  n o 
estrangeiro.

De qualquer forma, este 
fenómeno ganhou mais vi-
sibilidade com o advento 
da internet e sobretudo 
com a proliferação das re-
des sociais, uma vez que a 
internet permite a realiza-
ção de transferências ban-
cárias de reduzido valor 
sem custo bancário, e as 
redes sociais permitem 
uma rápida e eficaz divul-
gação dos pedidos de fi-
nanciamento e sobretudo 
que esses pedidos sejam 
feitos a pessoas nossas 
amigas ou conhecidas e 
que dessa forma têm uma 
maior confiança ou identi-

ficação com o pedido de 
financiamento.

Com o desenvolvimento 
deste tipo de financiamen-
to via internet, foram apa-
recendo portais na inter-
net, como é o caso em Por-
t u g a l  d o  P P L  e  d o 
MASSIVEMOV, que ajudam 
pessoas e instituições, que 
precisam de financiamen-
to para determinadas ini-
ciativas empresariais ou 
mesmo culturais ou sociais 
a entrar em contacto com 
potenciais empreendedo-
res ou mesmo mecenas. 
Nessas plataformas, quem 
procura financiamento co-
letivo, tem que expor as 
suas ideias de negócio, ou 
de atividades a desenvolver 
a nível cultural ou social, 
p a r a  q u e  p o t e n c i a i s 
apoiantes a possam avaliar 
e posteriormente apoiar. 
Em muitos casos, está pre-

vista uma recompensa pa-
ra quem prestar esse apoio.

De sublinhar que muitas 
iniciativas a nível cultural, 
como, por exemplo, um fil-
me, um concerto, já têm sido 
realizados com este tipo de 
financiamento coletivo, e os 
apoiantes que t iverem 
apoiado com uma certa 
quantia têm direito a mer-
chandising do evento, ou 
mesmo bilhetes para o even-
to, ou no caso de iniciativas 

empresariais, têm acesso a 
produtos com vantagens ao 
nível do seu preço.

Numa altura em que é 
difícil obter verbas para o 
financiamento de eventos 
culturais, para iniciativas 
sociais e mesmo para pôr a 
f u n c i o n a r  i n ov a d o r a s 
ideias de negócio, o finan-
ciamento coletivo via in-
ternet, mais conhecido por 
Crowdfunding poderá ser a 
chave do sucesso.

“Numa altura em que é difícil 
obter verbas para o financia-

mento de eventos culturais, pa-
ra iniciativas socias e mesmo 

para por a funcionar inovado-
ras ideias de negócio, o finan-

ciamento coletivo via internet, 
mais conhecido por Crowdfun-

ding poderá ser a chave do 
sucesso”.



6 Sexta-feira 17 de Julho de 2015  oprogressodePAREDES

sociedade

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

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

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

Climatização, Lda.

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

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

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

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

Centro de  estudos e expliCações aprender@estudar

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

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

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

PUB

TODOS OS PerfUmes NUMA SÓ marca

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

Bispo Auxiliar do Porto  
em visita à Sobreira
Religião. D. António Taipa continua a sua visita pelas paróquias da Vigaria de Paredes. No 
passado dia 3 de julho, esteve na Sobreira e visitou a APDIS e os seus utentes.

O bispo auxiliar do 
Porto, esteve em 
visita pela fregue-

sia da Sobreira. Entre as vá-
rias instituições que teve 
oportunidade de conhecer, 
está a Associação Para o De-
senvolvimento Integral da 
Sobreira (APDIS). 

Esta instituição de soli-
dariedade social acolheu 
nas suas instalações a visita 
pastoral do bispo, que foi 
recebido pelos utentes e 
funcionários do Centro de 
Dia e Creche. 

A associação que surgiu 
em 1998, abriu as portas da 
instituição em 2011, crian-
do nesse ano as valências 
de Creche, Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário. 

Diana Costa é educado-

Inês Pinto Correia | texto e foto

ra social e assumiu há um 
ano a direção técnica des-
ta  IPSS e  conta com o 
apoio de Catarina Martins 
assistente social, como 
sua assessora. O objetivo 
inicial desta equipa era 
aumentar o número de 
utentes, o que já foi conse-
guido, agora aguardam a 
revisão dos acordos para 
aumentar a lotação. 

O slogan da instituição é 
“Viver com Qualidade”, 
qualidade que foi reconhe-
cida pelo bispo auxiliar, que 
se mostrou agradado com o 
espaço que visitou, dando 
os parabéns aos responsá-
veis pelo que ia tendo opor-
tunidade de testemunhar. 

Para os utentes foi uma 
visita muito especial, uma 
vez que receberam o sacra-

mento do bispo, ato de 
grande importância e sim-
b o l i s m o  p a ra  o s  f i é i s 
católicos. 

Para Arnaldo Barros, 
presidente da direção, este 
foi um dia muito positivo, 
porque foi a primeira vez 
que que receberam uma vi-
sita pastoral, “ficamos satis-
feitos pela presença de D. 
António Taipa na nossa ins-
tituição”, garantindo que as 
portas estão sempre aber-
tas para estas visitas. 

Aquela que é a maior en-
tidade empregadora da fre-
guesia da Sobreira, repre-
senta um papel fundamen-
tal na comunidade, não só 
pelos postos de emprego 
que tem criado, como pelo 
apoio que presta na área so-
cial, a crianças e idosos, da 
t e r r a  e  f r e g u e s i a s 
limítrofes.
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Decorreu no passado 
dia 9 de julho a 
transmissão de ta-

refas do Rotary Club de Pa-
redes. A presidente cessan-
te, Maria Elisa Marques pas-
sou o testemunho a Acácio 
Nogueira. Foi também em-
possada como presidente 
do Rotaract Club de Paredes 
a jovem Ana Cláudia Rocha, 
que sucede a Ana Catarina 
Gomes.

O paredense Soares Car-
neiro é o governador indica-
do para o ano rotário de 
2017/2018, o mais alto cargo 
a nível distrital. Este e o pró-
ximo ano serão de prepara-
ção para o cargo e por isso 
conta com o apoio de todos 
os companheiros nesta mis-
são. Esta indicação e o exer-
cício daquela função é uma 
distinção não só para o pró-
prio, como também para o 
Rotary Club de Paredes.

O novo presidente do Ro-
tary Club de Paredes para o 
próximo ano, fala-nos sobre 
a sua história e sobre a im-
portância do club para si. 

Q u e m  é  A c á c i o 
Nogueira? 

Nasci em Paredes em 18 
de Agosto de 1952, sendo o 
m a i s  ve l h o  d e  q u a t ro 
irmãos.

Aqui casei com a Maria 
de Fátima, tenho dois filhos 
e da família já faz parte uma 
neta, a princesa Sofia, a me-
nina dos nossos olhos.

Fiz parte de órgãos direti-
vos de várias instituições. 
Atualmente além de ser o 
presidente do Rotary Club 
de Paredes, sou o presidente 
do Conselho Fiscal da Asso-
ciação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Paredes.

A minha vida profissio-
nal esteve sempre ligada à 
área dos impostos, desde a 
então Direção-Geral das 
Contribuições e Impostos 
até à nova Administração 
Tributária e Aduaneira, na 
área das Finanças. Percorri 
vários serviços de finanças, 
com várias categorias e car-
gos, e atualmente exerço o 
cargo de Chefe do Serviço de 
Finanças de Paredes.

Há quanto tempo integra 
o Rotary Club de Paredes?

Sou sócio do Rotary Club 
de Paredes desde a sua fun-
dação em 10 de Maio de 
1993.

Já exerci a presidência 
deste club no ano rotário de 
1996/1997, sendo Presiden-
te de Rotary International 
Luís Vicente Giay do Rotary 
C l u b  d e  A r re c i f e s ,  n a 
Argentina.

Qual a importância que 
t e m  p a r a  s i  e s t a 
responsabilidade?

Sucedo na presidência à 
companheira Maria Elisa 
Marques, de uma alegria e 
força contagiantes e com 

um ano pleno de realizações 
rotárias.

Ser presidente de um clu-
be rotário é de uma impor-
tância enorme pois, através 
dele, represento uma orga-
nização de profissionais de 
todo o mundo, não-gover-
namental, o Rotary Interna-
tional, fundado em 23 de fe-
vereiro de 1905 e cujo lema é 
“Dar de si antes de pensar 
em si”.

Quais os objetivos que 
tem em mente para o seu 
“mandato”?

Tal como afirmei na mi-
nha intervenção no ato de 

transmissão de tarefas, va-
mos dar uma atenção es-
pecial à Universidade Sé-
nior de Rotary, para uma 
nova dinâmica no seu fun-
cionamento,  teremos mo-
mentos de formação aos 
companheiros mais novos 
no clube, como é usual le-
varemos a efeito a home-
nagem a um profissional 
da nossa comunidade, e é 
da nossa responsabilidade 
a organização em 19 de se-
t e m b ro  d o  Se m i n á r i o 
“Imagem Pública, Quadro 
Social e Expansão”, a con-
vite do governador do dis-
trito rotário 1970 (Norte e 

Centro do país), compa-
nheiro António Vaz e do 
presidente da Comissão 
Distrital do Desenvolvi-
mento do Quadro Social, 
past-governador compa-
nheiro Álvaro Gomes.

Não esqueceremos o 
convívio entre os membros 
do clube e a comunidade 
através, por exemplo, da or-
ganização da “matança do 
porco” e outros eventos, 
cujos proveitos monetários 
serão aplicados em ações 
internacionais, como o 
combate à polio, à cegueira 
evitável e ao apoio às crian-
ças albinas na Tanzânia, em 

que a falta de melanina 
(desconhecendo-se a cau-
sa), retira pigmentação à 
pele, olhos e cabelos, e em 
ações locais como a anga-
riação de bolsas de estudo 
patrocinadas ou não por 
empresas do concelho e pe-
la Fundação Rotária Portu-
guesa e para a colaboração 
com os jovens do Rotaract 
Club de Paredes nas suas 
ações locais junto das famí-
lias mais desfavorecidas e 
no apoio aos estudos a jo-
vens com necessidades 
educativas sem possibilida-
d e  d e  a c e d e r e m  a 
explicações.

Acácio Nogueira é o novo presidente do Rotary
Transmissão de tarefas. A presidência 
do Rotary Club de Paredes está agora nas 
mãos de Acácio Nogueira. Ana Cláudia 
Rocha fica a presidir ao Rotaract.

PUB
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No passado dia 4 de ju-
lho, realizou-se a 9.ª edi-

ção do Festival de Folclo-
re de Aguiar de Sousa, or-
ganizado pelo  Rancho 
Folclórico da Freguesia 
de Aguiar de Sousa.

Para além do Rancho 
o r g a n i z a d o r ,  e  q u e  
bem representou a nossa 

freguesia, estiveram pre-
sentes como convidados 
d o  f e s t i v a l ,  o  R a n c h o  
Folclórico da Região de 
Guistola – Pombal, o Ran-
cho Folclórico da Fregue-
sia de Covas – Tábua e o 
Rancho Folclórico Dan-

ças e Cantares de Raiz do 
Mo n te  –  V i la  Po uc a d e 
Aguiar.

Nesta edição o festival 
decorreu enquadrado nas 
festas em Honra da Nossa 
Senhora dos Remédios e 
Santa Isabel, em Sarna-

d a / B r a n d i ã o,  t e n d o  a 
nossa freguesia demons-
trado que embora deslo-
cada e sem grande poder 
d e  d e c i s ã o  j u n t o  d o s 
grandes centros, não ab-
d i c a  d a  r e a l i z a ç ã o  d e 
grandes eventos, e dispõe 

de massa humana com 
vontade e capacidade de 
s e  u n i r  e m  p ro l  d e  u m 
bem comum, demons-
trando que com um pou-
co mais de apoio podere-
m o s  r e a l i z a r  g r a n d e s 
feitos.

Aguiar de Sousa

9.ª edição do Festival de Folclore de aguiar de sousa

VICTOR 
PEREIRA

A partir do próximo dia 18 
de julho (sábado) vai decor-
rer a já tradicional Animação 
de Verão que acontece todos 
os anos no Largo Pereira Iná-
cio. O evento é organizado 
pela Associação Clube Jazz 
de Baltar em estreita colabo-
ração com a Junta de Fregue-
sia de Baltar. No próximo Sá-
bado a animação começará 
às 21 horas com a atuação do 
Grupo de Ginástica Sénior de 
Baltar, seguindo-se a atuação 
do grupo “ Estrelas do Cru-

zeiro de Baltar”. Às 22h45 co-
meçará a atuação do músico 
popular Vítor Centeio e a fes-

ta encerrará com uma nova 
aparição das “ Estrelas do 
Cruzeiro”.

Baltar

animação de Verão 2015

FAUSTINO 
 SOUSA

No início do próximo mês 
de setembro, a Vila de Baltar 
vai receber o festival de mú-
sica independente pelo ter-
ceiro ano consecutivo. Este 
festival, que vai decorrer en-
tre os dias 3 e 5 de setembro, 
é dedicado à música dita al-
ternativa. O espaço do even-
to será o conhecido e magní-
fico “Bosque do Choupal”, 
que fica situado num terreno 
privado da vila de Baltar. A 
organização do festival é 
constituída por muitos jo-
vens com raízes em Baltar e 
já apresenta um alto nível 
profissional. A receção aos 
visitantes vai ser efetuada no 
primeiro dia, estando incluí-
do no passe de três dias o 
acesso a um parque de cam-

pismo gratuito dentro da 
propriedade do evento. 

O festival é organizado 
pela Associação Movimento 
Indie de Baltar (AMIB), sur-
gida em 2013 com o objetivo 
de dotar de soluções cultu-
rais a região do Vale do Sou-
sa. Os Passes Gerais custam 
20€ e estão a vender-se a um 
bom ritmo, sendo 31 de ju-
lho a data limite para obter o 
“papel mágico”.

Existem novidades muito 
especiais para os “indies” 
nesta grande edição. Os bi-
lhetes estão à venda em 
www.bol.pt. Fnac; Worten; 
Sportzone;  CTT e locais 
habituais.

Câmara Municipal melho-
rou os acessos à USF de Baltar

A Câmara de Paredes efe-
tuou um rebaixamento do 
passeio de acesso à USF de 
Baltar, criando dois lugares 
de estacionamento e melho-
rando de forma eficaz o 
acesso de utentes com difi-
culdades de mobilidade re-
duzida à USF. Esperemos 
que os restantes utentes res-
peitem os lugares de estacio-
namento que são destinados 
para pessoas com dificulda-
des de locomoção. Esta pe-
quena grande obra veio con-
tribuir para que o bom tra-
balho da USF de Baltar seja 
reforçado e que os utentes 
daquela unidade de saúde 
familiar sejam atendidos 
com a segurança e a qualida-
de que merecem.

Aniversário do Clube Jazz de Baltar

União Sport Clube de 
Baltar organizou “ 
Solteiros contra 
casados”

O Clube de Baltar está com 
uma grande dinâmica despor-
tiva e social e mais uma vez or-
ganizou este evento que se rea-
liza desde 1976. Este ano o jogo 
“Solteiros contra casados” con-
tou com a presença de 127 par-
ticipantes. No dia do referido 
jogo foram nomeados 6 ele-
mentos que vão tentar manter 
a tradição no próximo ano. Foi 
servido o porco no espeto, a vi-
tela na brasa e o bom vinho a 
acompanhar, pois para alguns 
o desgaste foi enorme. Este ano 
os responsáveis por este suces-
so cultural e desportivo foram 
os baltarenses: Fernando Jorge; 
Ricardo Mesquita; Aurélio Vale; 
Joaquim Vale; Tó Gomes; e 
Américo. A organização agra-
dece a todos os que contribuí-
r a m  p a r a  o  s u c e s s o  d o 
encontro.               

Você Sabia Que…
Baltar é Vila desde o dia 1 de 

julho de 2003. Na altura discu-
tia-se se valia a pena ganhar o 
estatuto de Vila. Passados 12 
anos, os baltarenses já interiori-
zaram o conceito de Vila e os 
mais pequenos afirmam que 
vivem na Vila de Baltar, não 
vendo o local onde vivem como 
uma simples freguesia. Esta pe-
quena Vila do concelho de Pa-
redes tem 7,70 km² de área e 4 
818 habitantes (2011) tendo 
uma densidade de 625,7 habi-
tantes por km². Em 1801 tinha 
cerca de 2070 habitantes e de-
pois de um crescimento popu-
lacional acentuado na década 
de 90, a população tem vindo a 
estabilizar fruto da diminuição 
da natalidade e do abranda-
mento da construção.

A Casa do Povo de Bita-
rães acaba de adquir ir 
uma carrinha com plata-
forma elevatória para os 
utentes que têm dificulda-
de de mobilidade, com en-
trada de cadeira de rodas 
para acesso à viatura. Foi 
u m a  a q u i s i ç ã o  q u e 
faltava.

Pena é que a maioria 
dos sócios se liguem a esta 
instituição, apenas e tão 
só, para dar um passeio 
gratuito anualmente que 

ANTóNIO 
OLIVEIRA

Bitarães

Carrinha com 
plataforma 
elevatória 
em Bitarães

esta instituição promove! 
Há dificuldades económi-
cas que têm sido assumi-
das pelo presidente Sr. Má-
rio Rocha. Ajudemos esta 
Associação da Casa do Po-
vo de Bitarães para que 
consiga progredir com a 
ajuda de todos. Aliás, as as-
sociações aqui existentes, 
que estão ao serviço da co-
munidade local,  lutam 
com dificuldades porque 
os utentes e sócios só se 
lembram delas quando de-
las necessitam. Há outra 
associação, nesta localida-
de, que presta serviços à 
comunidade e que as enti-
dades locais nunca ajuda-
ram, sendo uma IPSS.
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Cristelo

Visita pastoral do Bispo 
auxiliar do porto

Estão a terminar as ins-
crições para a 2ª edição da 
semana da Juventude da 
Junta de Freguesia de Cris-

telo a realizar-se de 27 de 
julho a 1 de agosto. 

Durante este mês é pos-
sível, na sede da Junta de 

Freguesia, votar a propos-
ta do Orçamento Partici-
pativo Cristelo que os cris-
telenses entendem como 

p r i o r i t á r i a  p a r a  a 
freguesia. 

Termina no próximo dia 
31 as candidaturas para os 

prémios de mérito escolar 
da Junta de Freguesia de 
Cristelo. 

O passeio anual da Jun-

ta de Freguesia decorrerá 
no dia 20 de agosto, sendo 
anunciado brevemente o 
destino.

Traduziu-se num 
enorme sucesso a I Ca-
minhada “Mouriz com 
Saúde”, organizada pe-
la Associação para o 
Desenvolvimento de 
Mouriz. 

O dia amanheceu 
com a temperatura a 
convidar para o evento 
e os mais de 100 parti-

cipantes entre crian-
ças, jovens e menos jo-
vens, percorreram cer-
ca de 6 quilómetros, 
pelo interior da locali-
dade, num ambiente 
de alegria e boa dispo-
sição,  apreciando a 
paisagem.

O aquecimento teve 
as indicações da profes-

sora Marta Ribeiro, no 
ringue de Mouriz.

No final não faltou 
uma aula de “zumba”.

O estado de espírito, 
dos participantes, após 
esta atividade era de 
grande satisfação e com 
vontade de participar 
no futuro, em outros 
eventos como este.

Iniciativas da Junta de Freguesia

I Caminhada “Mouriz com Saúde”

O  Bi s p o  Au x i l i a r  d o 
Porto, D. António Taipa, 
esteve entre os cristelen-
ses na visita pastoral que 
decorreu de 8 a 11 de ju-

ARLINDO
LOURENÇO

lho. Foram vários os mo-
mentos de contato com a 
população, os vários gru-
pos paroquiais, a Junta de 
Freguesia de Cristelo, as 
empresas e associações, 
bem como outras insti-
tuições de relevo. O Bispo 
orientou vários momen-
tos de fé, como a celebra-
ção penitencial, a unção 

dos doentes, Eucaristia e 
o sacramento da confir-
mação. Um dos pontos 
altos da visita pastoral foi 
a celebração do crisma, 
e m  q u e  2 0  j ov e n s  e  3 4 
adultos confirmaram a 
sua fé, um momento belo 
e solene que já há vários 
anos não se realizava na 
igreja da freguesia.

A Associação para o De-
senvolvimento de Mouriz, 
completou no passado do-
mingo, dia 12 de julho, o 
seu 22.º Aniversário.

Pelas 09h30, na Igreja 
Matriz, foi celebrada uma 
Missa, por todos os asso-
ciados falecidos.

Seguiu-se às 12h00, na 
sede da Associação, uma 
homenagem aos três pri-
meiros presidentes da dire-
ção, que contou com a pre-
sença da Vereadora da Câ-
m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes, Professora Hermí-
nia Moreira, do secretário 
da Junta de Paredes, Joa-
quim Coelho e de todo o 
atual elenco diretivo, presi-
dido pelo Dr. Celso Brum.

Esteve ainda presente, a 
D. Adília Hernandes, espo-
sa do primeiro presidente 
desta Associação, Francis-

co Marques Ribeiro, faleci-
do a 11 de maio de 2012.

Após este ato de home-
nagem, passou-se ao salão 
da Junta de Freguesia, onde 
um grupo de voluntárias/
os, haviam preparado um 
a l m o ç o  a g r a d á v e l  e 
saboroso.

Antes de cantar os para-
béns e da partilha do bolo, 
o Presidente da Direção, 
Dr. Celso Brum, agradeceu 
a todas as pessoas que con-
tribuíram para esta e outras 

atividades levadas a cabo 
pela Associação e agraciou 
alguns associados e amigos 
que colaboraram ao longo 
d o s  a n o s  c o m  a 
Instituição.

Numa das próximas edi-
ções deste jornal faremos 
uma retrospetiva histórica 
da Associação e o papel im-
portantíssimo que desem-
penhou Francisco Mar-
ques Ribeiro, o seu primei-
ro  p re s i d e n t e  d u ra n t e 
cerca de 12 anos.

Mouriz

22.º aniversário  
da ad Mouriz

LUÍS
SILVA
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Rebordosa

dinamo 80 comemorou 35 anos
A associação Dinamo 80 

assinalou no passado mês o 
seu 35.º aniversário. Para fes-
tejar o acontecimento a insti-
tuição Rebordosense organi-

zou uma festa com a realiza-
ção de um jantar convívio 
que se realizou na sede. Esti-
veram presentes vários asso-
ciados e amigos, bem como 

membros da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa. As co-
memorações terminaram 
com o cantar dos parabéns e 
com o corte de um bolo.

As  Festas  da  Cidade 
2015 foram a grande atra-
ção entre os dias 3 e 6 de 
julho. Estas, que são consi-
deradas as melhores festas 
do concelho de Paredes, 
superaram as expectati-

vas, facto com o qual a Co-
missão de Festas 2015 se 
c o n g ra t u l a ,  a p e s a r  d o 
muito trabalho que dá or-
ganizar um evento desta 
envergadura.

As  Festas  da  Cidade 

2015 t iveram início na 
sexta-feira,  3  de julho, 
com a tradicional Procis-
são de Velas que juntou as 
três zonas de Rebordosa, 
isto é S. Marcos, S. Tiago e 
Sta.  Luzia.  Minhotos e 

Marotos, Kataleya, Djs, 
P e d r o  A b r u n h o s a  e 
D.A.M.A. foram os nomes 
mais conhecidos de um 
cartaz, que incluiu outras 
atividades culturais, des-
portivas e de animação.

O Clube de Petanca de 
Rebordosa organizou no 
passado dia 11 de julho o 
3.º Torneio de Petanca. Es-
te torneio tinha cariz soli-
dário, pelo que todas as 
verbas realizadas rever-

tiam para “Projecto Rebor-
dosa Social. De referir que 
este clube de Petanca ao 
longo dos anos tem desen-
volvido vários torneios pa-
r a  a j u d a r  v á r i a s 
instituições.

No passado dia 11 de 
julho o Parque do Rio Fer-
reira foi palco para mais 
um evento da Associação 
So l i d a r i e d a d e  Va l e  d o 
Sousa, sediada na escola 

da Lage em Santa Luzia, 
que organizou o festival 
“Rock in Rebordosa”. Foi 
uma noite animada no 
parque da cidade cheio 
de Música.

Com muitos convivas 
espalhados pela Praça da 
Comunidade, o dia come-
morativo dos 14 anos do 
Moto Clube de Rebordosa 
decorreu em ambiente in-
formal e descontraído. De 
forma alegre, os sócios e 
familiares do clube de Mo-
tards Rebordosense passa-
ram um dia bonito para 
andar de Moto, pois foram 
muitos os Motociclistas 
que se deslocaram ao Mo-
to Clube de Rebordosa pa-
ra assim festejarem o seu 
aniversário.

Foi uma tarde recreati-
va, repleta de atividades 
com muito espetáculo à 
mistura. Os amigos das 
duas rodas e colegas de 
viagens passaram horas 
em grande animação pois 

estavam presentes asso-
ciados algo afastados des-
tas lides (e é sempre bom 
pôr a conversa em dia), 
durante a tarde foram fei-
tas  g incanas  var iadas. 
Também houve as tradi-
cionais lava-motos Jaques 
e Pina, que fizeram um es-
petáculo de Freestyle com 
Mo t o s  e  Mo t o  Qu a t ro, 
também os elementos do 
Moto Clube de Lisboa que 
têm uma Banda de Rock 
animaram a Festa. Já o dia 
ia longo quando os BdoC 
fizeram um espetáculo 
musical que todos os pre-
sentes adoraram. No final 
do dia convidaram-se to-
dos os presentes a cantar 
os parabéns e a comer uma 
f a t i a  d e  b o l o  d e 
aniversário.

No passado dia 4 de 
julho tomou posse, a no-
va Comissão de Festas de 
Rebordosa 2016 presidi-
da por Ricardo Castro. 
Foram lembrados as co-
missões cessantes e ga-
lardoados os que festeja-
vam os 25 anos de terem 

sido elementos da Co-
missão de Festas. O ato 
de posse realizou-se no 
auditório da “ ACELER” e 
contou com a presença 
das entidades autárqui-
cas e religiosas.

Já no domingo, todos 
os rebordosenses foram 

presenteados com uma 
trabalhosa passadeira ao 
longo de todo o percurso 
da Procissão em honra 
ao padroeiro da cidade, 
S. Miguel.

Por volta das 18h a 
procissão saiu e percor-
reu o percurso habitual 

com muito público a 
assistir.

As festas terminaram 
com o desfile dos ele-
mentos do Moto Clube 
de Rebordosa com as 
respetivas Tochas,  dos 
Grupos de bombos e da 
Escola de Samba.

Festas da Cidade de Rebordosa 2015

Torneio de Petanca  
- Projeto Rebordosa Social

ASVLS organizou  
“Rock In Rebordosa”

Moto Clube de Rebordosa 
festejou 14.º Aniversário

Tomada de posse da Comissão  
de Festas de Rebordosa 2016

PAULO 
PINHEIRO
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ALEAL aposta no design e inovação
Mercados. A ALEAL é uma das empresas de Paredes que se vem destacando na indústria do mobiliário, dedica-se so-
bretudo  à exportação, é por isso uma referência além fronteiras e reconhecida a nível nacional. 

A ALEAL foi uma das 
duas empresas do 
concelho de Pare-

des selecionadas para re-
ceber a visita do Presidente 
da República. Zeferino 
Leal, fundador e proprietá-
rio da empresa viu essa es-
colha com uma grande 
honra, uma vez que se tra-
ta, em parte do reconheci-
mento de um longo per-
curso, de uma aposta ga-
n h a  n a  q u a l i d a d e,  n a 
exportação e no design, 
que fazem dos produtos 
desta empresa de Vando-
ma uma referência no 
mercado. 

A história da empresa 

confunde-se com a do 
próprio fundador, uma 
vez que tudo começou na 
escola, era um aluno de-
dicado, mas aos 10 anos 
as circunstância da vida 
l e v a r a m - n o  a  t e r  q u e 
abandonar a escola para 
aprender um ofício. Na 
escola devido à ordem al-
fabética, era sempre colo-
cado nas filas de trás dos 
bancos da escola. Foi en-
tão que quando trocou os 
livros pela serra, o formão 
e a banca de serralharia, 
criou uma marca aos 19 
anos de idade e aí, decidiu 
passar da última letra do 
alfabeto para a primeira, 

ao juntar a letra “A” ao no-
me de família “Leal”. 

Zeferino Leal, fala da 
sua empresa de uma for-
ma que resume todos es-
tes anos de trabalho e de 
história:

A ALEAL hoje é uma 
empresa familiar, já na se-
gunda geração. Trabalho, 
humildade e visão empre-
sarial são os pilares em 
que assenta a filosofia de 
gestão da empresa desde 
a sua génese, o que per-
mitiu um crescimento 
sustentado ao longo dos 
40 anos de história”. 

Hoje com 64 funcioná-
rios e com um nome de 
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prest ígio  em todos os 
mercados em que está re-
presentada, a ALEAL tem 
como lema a evolução na 
tradição. E se no início 
eram as linhas clássicas e 
a madeira de mogno que 
dominavam a produção, 
atualmente a gama de 
mobiliário é voltada para 
o estilo contemporâneo, 
estando a empresa repre-
sentada nas melhores lo-
jas multimarca do ramo a 
n í v e l  n a c i o n a l  e 
internacional.

É objetivo da ALEAL po-
sicionar-se no segmento 
Premium desde a fundação, 
distinguindo-se pela quali-
dade e design dos seus pro-
dutos e pela excelência do 
serviço que presta.

Depois de uma fase ini-
cial orientada para o mer-
cado nacional, cedo a ad-
ministração concluiu que 
era fundamental não de-
pender de um só mercado 
– não colocar todos os ovos 
no mesmo cesto. Arrancou 
então com o processo de 
internacionalização, apos-
tando inicialmente na ex-
portação para os mercados 
de Angola e da Rússia, já há 
28 anos, e atualmente, ex-
porta para praticamente 
todo o mundo, fazendo de 
si uma empresa com um 
caráter 100% exportador. 

Prosseguindo uma es-
tratégia de investimento 
constante na mais recen-

te tecnologia, a ALEAL 
aposta também forte-
mente no design e inova-
ção no desenvolvimento 
de novos produtos e na 
área comercial, marcan-
do presença nas princi-
pais feiras internacionais 

d o  s e t o r :  Mi l ã o,  Hi g h 
Point, Las Vegas, Colónia, 
Paris, etc. O desenvolvi-
mento de catálogos e a 
realização de visitas de 
prospeção de mercado a 
potenciais clientes no ex-
terior integram igual-

mente as linhas de orien-
t a ç ã o  e s t r a t é g i c a  d a 
empresa.

A ALEAL está em todo o 
mundo, até em casas de 
personalidades como Mi-
chael Schumacher, Geor-
ge Michael, ou David Be-

ckham mas pode também 
estar na sua, como diz Ze-
ferino Leal. 

A ALEAL é, atualmente, 
uma das maiores empre-
sas de mobiliário con-
temporâneo de Portugal e 
uma referência no mun-

do. E nos próximos anos a 
ALEAL vai continuar a 
crescer, é uma das suas 
promessas. 

“Isto é criar futuro, é 
estar continuamente na 
linha da frente”, é um dos 
lemas da empresa.

destaque
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A.Brito S.A. foi funda-
da em 1970 por An-
tónio Alves de Brito 

e é hoje uma empresa di-
nâmica de referência no 
mercado mobiliário em 
Portugal, tendo também 
f o r t e  p r e s e n ç a 
internacional.

Continua a ser uma em-
presa familiar, com Mário 
Brito no seu comando. A 
empresa integra moderna 
e avançada tecnologia alia-
da ao design em mais de 12 
mil metros quadrados de 
capacidade industrial. É 

gerida de acordo com um 
compromisso entre a qua-
lidade dos produtos e do 
serviço e a inovação per-
manente para acrescentar 
valor às solicitações dos 
clientes.

O empresário destaca a 
importância de apoios co-
munitários para o desen-
volvimento do sector, 
apoios esses que permiti-
ram um elevado desenvol-
vimento do mesmo, ao 
ponto de hoje com um me-
nor número de unidades 
fabris ser possível produ-

zir-se muito mais, não pela 
via do aumento do preço 
mas sim pelo aumento da 
quantidade.

Nos últimos anos, este 
setor, que muito sofreu com 
a crise económica, viu-se 
obrigado a reestruturar-se. 
Durante este período difícil, 
a A. Brito conseguiu adap-
tar-se, reformulando a sua 
filosofia e método de operar, 
de forma a superar as difi-
culdades da época.

A readaptação passou 
por produzirem à enco-
menda, abandonando a 

A. Brito aposta no mobiliário 
moderno com grande modularidade
Mercados. Uma das duas empresas do concelho de Paredes que recebeu a visita do Presidente da República sustenta-
se no empreendedorismo aliado à visão estratégica como sua filosofia de gestão.
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política usual no sector 
(trabalhar para stock), bem 
como, o reforço da aposta 
na exportação.

O produto comerciali-
zado pela A. Brito carateri-
za-se pelo seu agradável 
desenho e pela possibili-
dade da sua costumização, 

o que a aproxima em larga 
medida daquilo que o 
cliente final realmente pre-
tende. É nesta filosofia que 
a empresa justifica o aban-
dono da política de produ-
ção para stock.

 Mário Brito vê no Art on 
Chairs uma medida que 

tem trazido protagonismo 
ao setor e ao concelho de 
Paredes, mas alerta que é 
necessário não confundir 
desenho com design.

 A A. Brito continua a ser 
pioneira na gestão indus-
trial e graças a isso tem 
uma presença muito forte 

no mercado internacional, 
destacando-se o mercado 
espanhol, que Mário Brito 
refere ter sido a enorme 
persistência aliada à capa-
cidade de sofrimento que 
permitiu que se tornasse 
uma marca de referência 
nesse mesmo mercado.

A empresa emprega cer-
ca de 70 colaboradores e, 
ao todo, está presente em 
14 países, exportando mais 
de 70% da produção.

 Mário Brito destaca 
ainda a qualidade dos pro-
dutos portugueses em ou-
tros setores que não só o 

mobiliário, “estamos a che-
gar a bom porto”, afirma.

 Vê na visita do Presi-
dente da República à sua 
unidade industrial, um re-
conhecimento pela evolu-
ção que a empresa denota 
nestes seus 45 anos de 
existência.
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O Estado da Governação

O Presidente 
Cavaco Silva 
visitou Pare-
des numa se-

gunda-feira.  Tinha uma 
agenda preenchida e ade-
quada, tendo em conta as 
características industriais do 
concelho. Mas o Povo faltou 
ao encontro. Para além dos 
anfitriões, de políticos e au-
tarcas locais, de uma nume-
rosa comitiva chinesa de in-
vestidores, de gente criativa 
do mobiliário, de seguranças 
e equipa de assessores, qua-
se ninguém mais apareceu. 
Faltaram os curiosos, os 
adeptos, as figuras locais, os 
políticos regionais, os co-
merciantes. Faltou a emo-
ção, o respeito, a curiosida-
de, o bairrismo. Faltou o ca-
v a q u i s m o,  o  l e g a d o,  a 
memória. Faltou a palavra de 
esperança, a identificação 
com a população, a simpatia 
mútua. Tempo negro, este. E 
Cavaco sentou-se por breves 
instantes numa cadeira, algo 
desconfiado da consistência 
da peça. Mas a História, be-
nevolente, não se repetiu. 
Respirei fundo. Para tragé-
dia, o palco de Paredes era 
pequeno. Mas falemos de 
uma tragédia real, envolvida 
num manto de silêncio.

Lembram-se do navio 
Atlântida, construído nos Es-

taleiros Navais de Viana do 
Castelo? Pertence agora à 
frota da Hurtigruten com o 
nome Norway Explorer e vai 
fazer história no mercado de 
cruzeiros e transporte de 
passageiros. A Hurtigruten é 
uma companhia norueguesa 
de imenso sucesso, com 
mais de 100 anos de história. 
O Atlântida era uma embar-
cação de 98 metros de com-
primento, com capacidade 
de transporte de 125 veículos 
ligeiros de passageiros e oito 
veículos pesados, podendo 
transportar 750 passageiros. 
O navio dispunha de 27 cabi-
nas, algumas delas duplas e 
vários salões de apoio.

O caso do navio Atlântida 
corresponde ao desenvolvi-
mento do processo de adju-
dicação em 2006 por parte 
do Governo Regional dos 
Açores aos Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo (ENVC) 
do projeto e construção de 
dois navios. O desfecho da 
gestão do projecto de con-
cepção e construção dos na-
vios, e subsequente processo 
judicial, foi descrito como “a 
c e r t i d ã o  d e  ó b i t o”  d o s 
ENVC. 

O processo atravessou 
três administrações dos EN-
VC e dois Governos Regio-
nais dos Açores, e ocorreu 
numa altura em que os dois 
governos, o da República e o 
dos Açores, eram do Partido 
Socialista.

O problema terá estado 
na velocidade e potência do 
navio ferry-boat, abaixo 
dos limites contratualiza-

dos. O Governo Regional 
dos Açores em 2009 rescin-
diu unilateralmente o con-
trato de construção invo-
cando o incumprimento do 
caderno de encargos (velo-
cidade e data de entrega). 
Em causa estaria um nó de 
diferença na velocidade 
máxima atingida. O prejuí-
zo para os ENVC foi de 70 
milhões de euros, mas as 
responsabilidades da sua 
parte nunca foram assumi-
das, nem punidos os res-
ponsáveis.  Cavaco Silva 
permitiu e calou e os socia-
listas, no continente e nas 
ilhas, lavaram as mãos do 
destino da empresa. 

Após uma tentativa de 
venda à Venezuela, a empre-
sa Douro Azul comprou em 
concurso público interna-
cional o navio Atlântida por 
8,7 milhões de euros. Era um 
verdadeiro preço de saldo. A 
empresa afirmou que ia in-
vestir 6 milhões de euros pa-
ra transformar o Atlântida 
em cruzeiro de luxo para a 
Amazónia, com 76 quartos 
duplos, 156 passageiros e 
100 tripulantes. A reconver-
são seria no estaleiro da West 
Sea, concessionária dos ter-
renos e infraestruturas dos 
ENVC.

Mas a empresa refere ter 
tido solicitação de operado-
res internacionais, e atenta à 
qualidade técnica e à procu-
ra, a venda aos noruegueses 
foi de 16 milhões de euros, 
quatro meses após. E as alte-
rações devidas às novas fun-
ções não serão feitas nos EN-
VC, que estão agora privati-
zados e entregues a uma 
empresa privada falida.  

Agora digam-me: foi ou 
não foi um crime cometido 
contra o erário público, con-
tra a economia, contra os in-
teresses do país, dos ENVC, 
de Viana do Castelo, dos seus 
trabalhadores enviados para 
o desemprego? Haverá al-
gum país do mundo onde is-
to seria possível?

Percebe-se bem a ausên-
cia do povo quando confron-
tado com quem os rouba. 

A
s eleições legislativas es-
tão para muito breve, 
tudo aponta para que se 
realizem em outubro (se 

o nosso Presidente da República fosse 
uma pessoa normal, já se sabia a data, 
mas enfim…). 

O PS deu, na minha opinião, um 
excelente tiro de partida com o anún-
cio dos cabeças de lista, e muito espe-
cialmente com o cabeça de lista esco-
lhido no Porto, Alexandre Quintani-
lha, é um físico português de renome 
Internacional, um professor univer-

Uma alternativa de Con fiança
sitário dos mais conceituados da Uni-
versidade do Porto, e diretor de dois 
dos mais prestigiados centros de in-
vestigação do pais, o de Biologia Mo-
lecular e Celular e do Instituto de En-
genharia Biomédica

Neste período pré-eleitoral, o PS e o 
seu candidato António Costa, têm esta-
do muito bem a relembrar os “peca-
dos” da Governação de Passos Coelho.

Tal como diz o candidato do PS, An-
tónio Costa, o primeiro “pecado”, é o da 
mentira eleitoral, por o Governo ter 
prometido não subir os impostos que 
subiu e ter prometido não cortar os sa-
lários que cortou.

O desemprego, a precariedade e a 
emigração, compõem o segundo peca-
do pois afastaram do mercado de tra-
balho 700 mil desempregados e mais 
de 200 mil desencorajados. Este peca-
do, como tem referido António Costa, 

Por
pAulO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Por
CrIStIAnO
rIBEIrO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A Associação para o 
Desenvolvimento 
Integral de Lordelo 
(ADIL) celebrou no 

passado dia 12 de Julho os seus 25 
anos de existência. Do vasto e rico 
programa das  comemorações 
constava um conjunto de ativida-
des que envolveram a comunida-
de Lordelense, que participou nos 
eventos de uma forma numerosa e 
interessada.

A ADIL, para quem não conhe-
ce, é uma Instituição de solidarie-
dade social (IPSS) que tem como 
valências lar, centro de dia, servi-
ço domiciliário e creche, colma-
tando uma lacuna neste tipo de 
serviços que existia neste territó-
rio, sendo um auxílio precioso aos 
utentes que deles sufruem.

A  p r i m e i ra  h o m e n a g e m  f o i 

ADIL - 25 anos ao serviço da comunidade
prestada aos antigos presidentes, 
cinco no total, com a inauguração 
de uma galeria fotográfica, onde 
constam todos os presidentes e 
restantes elementos de cada dire-
ção, perpetuando desta forma a 
memória de quem fundou, criou e 
desenvolveu uma Instituição que 
orgulha a Cidade de Lordelo. 

Apesar de todos terem dado um 
contr ibuto fundamental ,  é  da 
mais elementar justiça destacar o 
Sr. Albano Amaral,  que de uma 
forma empenhada, com a sua ca-
pacidade de trabalho, dedicação e 
re a l i z a ç ã o,  c o n t r i b u i u  p a ra  a 
grande obra que é hoje a ADIL, 
com a construção das atuais ins-
talações, edificadas durante a sua 
presidência, e que muito justa-
mente foram batizadas com o seu 
nome, imortalizando um homem 
que deu muito de si, antes de pen-
sar em si.

Foram também benzidas duas 
novas viaturas da ADIL, doadas 
por duas empresas de Lordelo, a 
Farmácia Nogueira e o Supermer-
cado Europoupança. A Fundação 
e Cooperativa “A LORD” ofereceu 

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com
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Uma alternativa de Con fiança
fez o “país regressar aos anos 60 no que 
diz respeito à emigração”.

Para terceiro e quarto “pecados”, o 
líder do PS aponta a asfixia da classe 
média e o aumento da pobreza e das 
desigualdades, respetivamente. A po-
breza atinge hoje 20% da população e 
460 mil crianças.

O desinvestimento na Educação, na 
Ciência e na Cultura é o quinto pecado 
capital e o ataque aos serviços públi-
cos, em particular na área da Saúde e 
da Justiça, é o sexto. Relativamente a 
este último “pecado”, António Costa 
lembra o caos no início do ano letivo 
(que o Governo se apressou a tentar 
disfarçar, propondo que o ano letivo 
comece uma semana mais tarde, para 
ver se as coisas correm melhor) e o caos 
na transferência dos tribunais.

Por fim, para António Costa e para o 
PS o sétimo “pecado” capital é a quebra 

de mais de 20% no investimento, quer 
público, quer privado.

Por tudo isto, António Costa apela 
aos Portugueses para penalizarem este 
atual governo, uma vez que o mesmo 
falhou os seus objetivos a que se pro-
pôs e as suas funções estão esgotadas. 
Ao invés do prometido novo modelo de 
crescimento económico, a economia 
retrocedeu 15 anos. Ao invés do sanea-
mento das finanças públicas, a dívida 
aumentou para 130% da riqueza nacio-
nal. Ao invés de arrepiar caminho e re-
conhecer os seus erros, a Direita só é 
capaz de prometer mais do mesmo, 
propondo agora um novo corte nas 
pensões de 600 milhões de euros.

É pois tempo de firmar uma alterna-
tiva de confiança e essa alternativa é o 
PS porque faz diferente, faz melhor e 
tem uma visão diferente do país e das 
pessoas.

A lucidez  
no combate à utopia

E
s t a  s e m a n a 

vou voltar a 

falar da Gré-

cia e de toda a 

confusão que têm sido es-

tes últimos dias. Parece que 

f i n a l m e n t e  a  G r é c i a ,  a 

União Europeia e o FMI lá 

chegaram a um acordo. De-

pois de um referendo de 

que nada serviu, o ministro 

das finanças demitiu-se, 

mesmo tendo ganho o NÃO 

que ele tanto defendia e 

que reforçou a legitimidade 

governativa do Syriza. No 

entanto, apesar desta vitó-

ria, os gregos (na pessoa do 

seu primeiro-ministro) não 

tiveram outra alternativa se 

não concordar com as me-

didas impostas pelo FMI e 

pela União Europeia, exata-

mente como Portugal e a 

Irlanda já tinham feito e in-

do totalmente contra o que 

o povo tinha decidido nas 

urnas. Parece confuso, mas 

esta é que é a realidade.

Ou seja, depois de terem 

andado quase meio ano a 

tentar impor as suas ideias 

utópicas, chegaram à con-

clusão que neste momento 

a lucidez seria a melhor 

conselheira, e indo contra 

aquilo que prometeram ti-

veram de se render às evi-

dências e aceitar condições 

i d ê n t i c a s  à s  q u e  t a n t o 

criticaram.

Na minha opinião, como 

aliás disse logo que o Syriza 

foi eleito, esta gente não 

passa de um grupo de inte-

l e c t u a i s  u t ó p i c o s ,  q u e 

acharam que sozinhos po-

deriam ir contra tudo o que 

estava estabelecido e que, 

conseguindo impor as suas 

ideias,  ser iam os novos 

arautos da democracia eu-

ropeia. Enganaram-se re-

dondamente, e agora vão 

ter que “meter o rabo entre 

as pernas” e admitir que es-

tavam errados.

O problema é que com 

todas estas confusões a 

Grécia e a Europa perderam 

seis meses. Tempo que po-

dia ter sido poupado e tan-

tas chatices se teriam evita-

do, se os governantes gre-

gos tivessem tido lucidez 

quando foram eleitos. Infe-

lizmente não foi assim e a 

reboque de promessas que 

não podiam cumprir, dei-

xaram a Grécia numa situa-

ção de tal forma grave, que 

segundo alguns ministros 

presentes nas reuniões, es-

teve muito perto de fazer 

c o m  q u e  t i v e s s e m  q u e 

abandonar o Euro, o que se-

r ia  t rágico  para  o  povo 

grego.

Enfim, parece-me que o 

que se passou com a Grécia 

nestes últimos meses deve 

ser uma lição para todos 

aqueles que prometem o 

que não podem cumprir e 

tanto criticam quem traba-

lha e governa com respon-

sabilidade, como por exem-

plo o Bloco de Esquerda e o 

PCP, mas também um certo 

PS, que tentaram capitali-

zar para seu proveito a vitó-

ria do Syriza, colando-se 

aos gregos e às suas ideias 

utópicas. 

Mas o tempo veio dar ra-

zão a quem estava certo co-

mo o nosso governo, e ago-

ra até o Podemos em Espa-

nha já recuou em algumas 

ideias “syrizistas” que apre-

goava com tanto vigor, pois 

este susto grego veio mais 

uma vez provar que quem 

tem (ou quer vir a ter) res-

ponsabilidades políticas 

deve ter  muito cuidado 

com o que promete, pois 

quem está certo é quem 

pensa com lucidez e cum-

pre com aquilo que são as 

suas obrigações, como aliás 

tem sido feito pelo governo 

do meu partido desde que 

foi eleito. 

O meu PSD e o CDS têm 

dado uma lição de como é 

governar com responsabili-

dade, pensando no futuro, 

mesmo que no presente se 

tenham que fazer alguns 

sacrifícios.

Estes não são tempos de 

aventureirismos nem de 

salvadores milagrosos. Es-

tes são tempos de realismo 

e lucidez, e acima de tudo 

de critério na forma como 

se governa, e isso tem sido 

uma imagem de marca do 

nosso governo, que muito 

me orgulha, não só como 

português mas também co-

mo militante do PSD. 

Por
JOAquIm
nEvES
Engenheiro

joaquimneves.progresso@gmail.com

ADIL - 25 anos ao serviço da comunidade
material na área da saúde, tam-
bém de valor avultado, ficando 
ainda prometida outra viatura 
que ainda não estava pronta para 
entrega, mas que será colocada ao 
serviço dos utentes brevemente, 
exemplos de grande humanismo e 
partilha.

A celebração englobou ainda 
uma missa campal, uma romagem 
ao cemitério para homenagem 
aos fundadores já falecidos, e vá-
rias atuações artísticas, que en-
volveram a Creche, o Lar, a Fanfar-
ra dos B.V. Lordelo, os bombos dos 
“pestinhas”, os cavaquinhos, e os 
Lordes, o que agradou às muitas 
centenas de pessoas que assisti-
ram à sua atuação. 

Note-se que todos colabora-
RAM de forma graciosa, pelo que 

nunca será demais sublinhar a sua 
presença.

Por fim, durante o almoço que 
se realizou para os utentes, órgãos 
dirigentes e convidados, foi reve-
lado o grande sonho do actual 
Presidente Sr. Teixeira do Couto, a 
construção de uma unidade de 
cuidados continuados. Conhe-
cendo-o como o conheço, só vai 
parar quando essa obra estiver 
concluída, cumprindo o que es-
creveu Fernando Pessoa, “Deus 
quer, o Homem sonha e a Obra 
nasce”.

A ADIL é uma Instituição que já 
há muito ultrapassou as fronteiras 
de Lordelo, é um grande orgulho 
poder ajudar ao seu engrandeci-
mento, e um dever de todos con-
tribuir para a sua missão.

A AdIl é uma Instituição que já há 
muito ultrapassou as fronteiras de lor-

delo, é um grande orgulho poder ajudar 
ao seu engrandecimento, e um dever de 

todos contribuir para a sua missão.
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Dr. Mário Pedro
Junho e Julho

Não perca as promoções de abertura!

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

Zurich expande-se em Paredes
Negócios. Zurich é parceira de duas segura-
doras no concelho de Paredes.

Há quatro anos que a 
Zurich deixou de ter 
contacto direto 

com os seus clientes e pas-
sou a confiar essa tarefa aos 
seus agentes. No final do mês 
de junho foram inaugurados 
dois espaços de atendimen-
to: um no centro de Paredes e 
outro em Rebordosa.

A diretora comercial do 
canal agentes da Zurich, Rita 
Almeida, indica que a segu-
radora quer “investir na sua 
rede profissional encontran-
do os parceiros certos para 
representarem a sua marca 
no terreno”. 

E o que significa “parceiro 
certo”? Para Rita Almeida, 
qualidades como “integrida-
de, confiança, transparência 
e honestidade” são indis-
pensáveis. Estes “são valores 
fundamentais e que casam 
com os valores da Zurich”, 
explica.

Para Rita Almeida, Pare-
des é “uma área que necessi-
tava de estar melhor repre-
sentada, onde a Zurich tem 
espaço para crescer e fazer 
um melhor trabalho. Por es-
sa razão sentimos necessi-
dade de reforçar a nossa pre-
sença nesta zona do país e 
também porque é uma zona 
estratégica em termos de 
indústria”.

Adriana Neves | texto e foto
Domingos Oliveira San-

tos, em Rebordosa, e a Fu-
sion Consulting, em Paredes, 
são os novos parceiros da 
Zurich. 

Domingos Santos explica 
que a sua empresa “é de me-
diação multimarca por isso 
trabalhamos com uma série 
de companhias de seguros, 
agora a Zurich é a nossa mar-
ca principal”. 

Carlos Machado, da Fu-
sion Consulting, encara a 
nova forma de trabalharem 
com a Zurich como um “de-
safio” que o próprio propôs 
ao colega Victor Sousa. “Tí-
nhamos que optar por uma 
companhia e procuramos 
uma que, a nível de procedi-
mentos, fosse uma empresa 
regular, que não oscilasse em 
termos de preços e que fosse 
de confiança”, explica Carlos 
Machado salientando que a 
“experiência enquanto con-
sumidores” sempre foi posi-
tiva, fazendo com que os 
dois sócios optassem pela 
Zurich.

A ideia de um “recruta-
mento massivo de parceiros 
de negócios” na zona de Pa-
redes é rejeitada por Rita Al-
meida. Para a responsável, 
essa situação poderia envol-
ver “concorrência desleal 
entre parceiros de negócios” 
e mais do que o número, im-
porta a qualidade e repre-
sentar bem a Zurich. 

Os responsáveis pelos 
dois balcões adiantam que a 
grande prioridade é crescer. 
Domingos Santos alerta que 
“com esta crise, esta recessão 
económica, é natural que as 
pequenas empresas não es-
tejam com a mesma afluên-
cia que há alguns anos atrás.” 
A tendência para desistir do 
negócio é maior do que 
“quando se têm estruturas 

grandes”, vendo como uma 
vantagem a parceria com a 
Zurich. 

Mas não são só os agentes 
das seguradoras que ficam a 
ganhar, a Zurich também. 
Carlos Machado adianta que 
“é possível informá-los do 
feedback que os clientes nos 
vão dando acerca do que é 
necessário a companhia de-
senvolver e adaptar.”

Domingos Santos aponta 
o facto de trabalhar com vá-
rias marcas como mais uma 
certeza de que a Zurich é pre-
ferida não só por si como 
também pelos clientes: “A 
Zurich destaca-se pela boa 
imagem que deixa no clien-
te. Tenho tido algum feedba-
ck nesse sentido. Quando 
falamos da relação produto/
preço, os clientes não dei-
xam a Zurich por uma pe-
q u e n a  d i f e r e n ç a  d e 
dinheiro.”

Em Rebordosa, Domin-
gos Santos já se apercebe de 
algumas melhorias na rela-
ção com os clientes desde 
que passaram para uma lo-
calização mais central. “Des-
de que a Zurich passou a ser 
a nossa marca principal” fo-
ram feitas outras alterações 
para além da localização da 
loja: “conseguimos pô-la 

mais à nossa medida, com 
um aspeto mais jovem, e já 
notamos uma maior proxi-
midade com os clientes”. 
Além disso, “nota-se que to-
dos os dias entra uma pessoa 
nova que não procurava o 
local onde estávamos antes. 
Facilmente entraram e per-
guntam informação.”

O percurso dos dois bal-
cões não termina por aqui. 
Rita Almeida explica que de-
pois das empresas se torna-
rem agentes da Zurich, co-
meça-se um “plano de car-
reira” que consiste em tornar 
certo balcão num “agente 
principal da marca”, sendo 
que a dimensão de carteira 
de clientes é um dos princi-
pais critérios. A diretora re-
vela-se confiante em tornar 
estes balcões em Agente 
principal. Temos um plano 
de carreira com os nossos 
parceiros de negócios e o 
agente principal é o parceiro 
de referência que representa 
a Zurich. É um plano de car-
reira que envolve um con-
junto de critérios, nomeada-
m e n t e  a  d i m e n s ã o  d e 
carteira.

É importante ainda lem-
brar que “vender seguros 
não é o mais difícil, o mais 
difícil é fazer um bom acom-
panhamento, e, assim, um 
bom trabalho”, esclarece 
Carlos Machado. 

Ainda em relação ao futu-
ro, Rita Almeida adianta que 
“o caminho é continuar e a 
Zurich tem um papel funda-
mental de mediação em Por-
tugal. É preciso trabalhar 
para que a Zurich esteja sóli-
da e credível no mercado – 
esse é o caminho nos próxi-
mos tempos.”

PUB
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aCadeMia

24 de julho
Comemoração Dia Mundial dos 
Avós

FÉrias de VerÃo

Expressão plástica
Jogos Pedagógicos; Leitura; Ses-
sões de Cinema 3D

auditÓrio

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

BiBlioteCa

Escritor do mês de julho
Mia Couto

exposiçÃo 

Trajes Tradicionais 
Portugueses
Trajes das Beiras

exposiçÃo

Poluição dos Mares
A Herança da Humanidade?

alord

BiBlioteCa 
MuniCipal 
de paredes

agenda 
cUltUral do coNcelho  
de Paredes  /  jUlho

De 10 a 24 de julho
Exposição de Fotografia do Curso 
Profissional de Técnico de Fotografia 
do Agrupamento de Escolas de Vilela

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

26 de julho
Yoga em Família

Sugestão de férias: 
Biblioteca da Fundação A Lord
Leitura. Nas férias de verão é importante não esquecer a importância de manter o contato com a leitura e 
com as atividades culturais.

Agora que as férias 
da escola já come-
çaram, é tempo de 

descansar, sem esquecer 
o bons hábitos de leitura, 
por isso, neste verão visita 
a Biblioteca da Fundação 
ALord.

Esta biblioteca tem wi-
reless, podendo cada pes-
soa levar o seu computa-
dor portátil e aceder à in-
ternet de forma gratuita. 

Para  além de um mun-
do de descobertas a bi-
blioteca dinamiza ativi-
dades ao longo dos meses 
de julho e agosto. 

Em julho destacam-se 
das exposições, uma de 
Trajes Tradicionais Portu-
gueses e outra sobre a Po-
luição dos Mares: a He-
rança da Humanidade? 

Como sugestão de lei-
tura para este mês, em te-
mas infanto-juvenis sur-
ge o título “Avozinha Gan-
gster” de David Walliams. 
Sinopse: “O nosso herói, 
Ben, adormece só de pen-
sar que tem de ficar em 
casa da avó. Que seca! É a 
avozinha mais aborrecida 
de sempre: só pensa em 
jogar jogos de tabuleiro e 
comer sopa de couve. 
Mas há dois segredos que 

Inês Pinto Correia | texto

Ben desconhece: A sua 
avozinha é uma famosa 
ladra de joias; E toda a vi-
da sonhou roubar as Joias 
da Coroa inglesa, e agora 

precisa da ajuda de Ben… 
Se tens uma avó que só 
pensa em dormir quando 
tu te queres divertir, en-
tão este livro é para ti”. 

O horário da Biblioteca é de 
Segunda a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00
Podem ainda consultar o blogue para ficarem a par das novidades, em 
http://bibliotecadafundacaoalord.blogspot.com
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Rua Serpa Pinto, 129 loja 14 | 4580-204 Paredes
Telef.: (+351) 255 784 430
Fax.: (+351) 255 784 432

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

CaMpanHa de aniVersário
COnSIGA ATé 100€ PARA AS SUAS FéRIAS!

vAloR DE RESERvA (PoR PESSoA)
ACIMA DE 1.500€

EnTRE 800€ E 1499€
EnTRE 500€ E 799€

DEScoNto DiREcto No totAl DE RESERvA
100€
80€
50€

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

Compincar Team lidera Ralicross 
Nacional, ambos os pilotos são de Paredes
Automóvel. O Ralicross é uma modalidade que atrai milhares de aficionados. Em Paredes existe uma equipa em prova, que ocupa os pri-
meiros lugares nas duas divisões que disputa. 

Mário Barbosa e 
Bruno Gonçalves 
são dois pilotos de 

ralicross de Paredes. Compe-
tem ambos pela Compincar 
Team, no entanto em cate-
gorias diferentes. 

O Ralicross é uma prova 
que decorre em circuito fe-
chado, com uma percenta-
gem de 60% de asfalto e 40% 
de terra, o que faz com que os 
carros tenham especifica-
ções concretas, são assim 
mais competitivos e mais 
potentes. Há uma diferença 
primordial com o rali, a cor-
rida é em contrarrelógio e os 

Inês Pinto Correia  | texto
oito carros partem todos ao 
mesmo tempo. 

Mário Barbosa aos 38 
anos, já tem uma experiên-
cia de 21 anos em competi-
ção automóvel. Já foi tricam-
peão nacional de ralicross na 
Divisão 2 (único português 
com este feito) e campeão 
nacional de rampas, soman-
do vários títulos ao seu 
currículo.

Durante três anos partici-
pou em ralis e o seu navega-
dor era Bruno Gonçalves, 
mas como trabalham juntos 
na empresa que dá o patrocí-
nio e o nome à equipa, as au-
sências acabavam por ser 
difíceis de gerir.

Este ano Mário regressou 

ao ralicross e Bruno estreia-
se como piloto, ficando com 
o Citroen Saxo Kitcar, da 
equipa, a competir na classe 
Super 1600. Bruno Gonçal-
ves tem sido uma revelação 
nesta prova, uma vez que no 
seu primeiro ano está à fren-
te na classificação do cam-
peonato. Apesar do elevado 
grau de competitividade e da 
maior experiência de outros 
pilotos, Bruno tem disputa-
do cada corrida até ao último 
segundo, com quatro ou cin-
co adversários.  

Mário Barbosa apostou 
num Citroen DS3 Supercar, e 
tem vencido todas as provas 
com margem folgada à fren-
te dos adversários, confes-

sou mesmo ao Progresso de 
Paredes que está arrependi-
do da escolha feita no carro, 
uma vez que é potente de-
mais e que não tem concor-
rentes em prova atualmente 
que o acompanhem durante 
a competição, algo que o está 
a desmotivar. “Não me tem 
dado entusiasmo, arranco, 
fico na frente e falta a adrena-
lina de disputar as provas ao 
milésimo de segundo”, 
garante.

Pensa por isso em apostar 
no campeonato do mundo, 
mas isso dependerá dos pa-
trocínios que conseguir ar-
ranjar até setembro, altura 
em que irá decorrer uma 
prova em França. 

Neste desporto motoriza-
do, a escolha do carro é im-
portante, a preparação tam-
bém, mas Mário Barbosa, 
com os vastos anos de expe-
riência diz que o fundamen-
tal é mesmo ter jeito, desta-
cando as qualidades de Bru-
no, seu cunhado, colega de 
trabalho e de equipa, que 
demonstra uma aptidão na-
tural para a competição. 

Mas o facto de acompa-
nhar há vários anos as pro-
vas, também determina esta 
vantagem competitiva, por-
que um piloto automóvel 
não se limita a acelerar, exis-
te toda uma concentração e 
leitura de pista que se torna 
fundamental. Um erro na 

condução representa perda 
de vários segundos que po-
dem ditar a derrota numa 
prova. 

Os dois pilotos lamen-
tam a falta de apoios e de 
reconhecimento da sua ri-
balta, que para além de 
atrai milhares de espetado-
res, acaba por dinamizar a 
economia, nos locais onde 
passam as provas. A dife-
rença é que em Portugal to-
dos os pilotos são amado-
res e os patrocínios são das 
empresas locais. Nos pilo-
tos estrangeiros existe um 
staff que trabalha em exclu-
sivo para as equipas com 
engenheiros, mecânicos e 
altos patrocínios. 
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Equipa de Sub 15 feminina do Paredes  
é vice-campeã em Pólo Aquático
Conquista. A modalidade de Pólo 
Aquático continua a trazer títulos para o 
concelho, demonstrando a qualidade dos 
e das atletas paredenses. 

O Paredes – Rota dos 
Móveis continua a 
surpreender com os 

bons resultados. Depois dos 
seniores e dos cadetes, foi 
agora a vez da equipa de sub 
15 feminina ter um resulta-
do brilhante no campeona-
to nacional. Alcançaram o 
segundo lugar, ou seja, obti-
veram o título de vice-cam-
peãs nacionais. 

A prova decorreu a 3 a 5 
d e  j u l h o  e m  Pa ç o s  d e 
Ferreira. 

Num campeonato com-
posto por cinco equipas, 

Inês Pinto Correia  | texto
num sistema de jogo todas 
contra todas, as paredenses 
venceram o Amarantus (7-
4), o Dramático de Cascais 
(16-2) e o Lousada Séc. XXI 
(18-3). No último e derradei-
ro encontro, foram derrota-
das pelo ao Gondomar Cul-
tural e apenas pela diferença 
mínima: 4-3.

Foi um jogo emocionan-
te pautado pelo equilíbrio 
do início ao fim as gondo-
marenses venceram apenas 
o último parcial, o que lhes 
permitiu levantar o troféu 
no final do encontro.

O treinador vice-cam-
peão nacional, Diogo Fer-
raz, deixou “os parabéns à 

equipa do Gondomar Cultu-
ral pelo trabalho desenvolvi-
do ao longo dos últimos 
anos pelas atletas e equipa 
técnica neste escalão” e 
mostrou-se ainda muito or-

gulhoso pela sua equipa que 
apesar de só se ter formado 
este ano, já atingiu este ba-
tendo-se a um excelente ní-
vel.  Deixou ainda um “agra-
decimento especial aos 

apoiantes das equipas pre-
sentes, que ao encherem as 
bancadas tornaram estas fi-
nais num espetáculo ainda 
mais emocionante”.

A equipa do Paredes ven-

ceu ainda o título de “Equipa 
+ Fair Play” e o de melhor 
marcadora com os 15 golos 
da atleta Luana Patrícia Sil-
va, atleta que integrou ainda 
o “sete ideal” do ano. 

Eduarda Barbosa vence 
Medalha de Bronze
Atletismo. A atleta júnior da casa do Benfica em Paredes, ficou em 3.º lugar no cam-
peonato nacional de juniores. 

Decorreu em Braga 
nos passados dias 5 e 6 
de julho o Campeonato 
Nacional de Juniores. A 
Casa do Benfica em Pa-
redes esteve represen-
tada com três atletas fe-

mininas e foi Eduarda 
Barbosa que ainda per-
tence ao escalão de ju-
venis que conquistou o 
terceiro lugar na prova, 
trazendo para Paredes a 
medalha de bronze nos 

3000 metros. 
Ana Vieira classifi-

cou-se na 15.ª posição, 
no conjunto das duas 
séries de 800 metros, 
com um novo record 
pessoal.
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necologia

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

ana soares de CarValHo
Faleceu no dia 10 de julho, com 68 anos. natu-
ral e residente em Baltar, Paredes. Era viúva de 
Joaquim Jorge Moreira Barbosa. 

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

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

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

FALECEU

JoÃo da roCHa Ferreira
Faleceu no dia 11 de julho com 85 anos. Com 
residência habitual em Cristelo, Paredes. Era 
viúvo de Maria José Dias da Silva.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

nuno Miguel lopes Ferreira
Faleceu no dia 2 de julho com 20 anos. natural 
e residente em Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEU

irene Celeste  
de Jesus teixeira
Faleceu com 101 anos, no dia 23 de junho. 
natural e residente em Castelões de Cepeda, 
Paredes. Era solteira.  

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

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

FALECEU

Maria irene  
Moreira dos santos
Faleceu no dia 30 de junho com 86 anos. natural 
de Rebordosa, Paredes e residente em França. Era 
viúva de Amadeu da Silva Loureiro dos Santos. 

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

Maria aliCe Ferreira alVes
Faleceu no dia 9 de julho com 74 anos. natural de 
Vilela, residia na freguesia de Duas Igrejas, Pare-
des. Era viúva de António Augusto Leal de Barros. 

AGRADECImEnTO
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados, e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e fune-
ral. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 18 de julho, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial 
de Duas Igrejas. Antecipadamente 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

FALECEU

Maria teresa 
Ferreira soares da silVa
Faleceu com 76 anos, no dia 28 de junho. natural 
de Paço de Sousa, Penafiel, residia em Paredes. 
Era casada com António Moreira da Silva. 

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

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

FALECEU

Maria luCinda 
Ferreira de sousa
Faleceu no dia 9 de julho com 79 anos. natural e 
residente em Lordelo, concelho de Paredes. Era 
viúva de José Ribeiro da Silva.

AGRADECImEnTO
Sua filha, netos e restante família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7.º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

8.º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

Margarida aliCe pereira de sousa
Professora do Ensino Básico

Ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 29 do corrente mês, o 
8.º aniversário do falecimento da sua ente querida, pelo que 
o seu marido, filhos, genro e netas mandam celebrar uma 

missa de sufrágio a levar a efeito na igreja matriz de Paredes, 
naquele dia, pelas 8 horas. A quem se dignar comparecer a 
esta eucaristia os familiares reconhecidamente agradecem.

Alberto Pinto e Sousa – Marido
Anabela Pereira e Sousa Patzak – filha

Alexandre Bruno Pereira e Sousa – filho
Thomas Patzak – genro

Alice Margot de Sousa Patzak – neta
Clara Marie de Sousa Patzak – neta
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indiscreto

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

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

mIchelIN GoodyearPIrellI BrIdGestoNe

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

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?

O Indiscreto soube que, 
para alívio e congra-
tulação das pessoas 

com Bom Gosto, é provável 
que os anunciados concertos 
para as noites das Festas da 
Cidade de Paredes/Wallsbur-
go do próximo fim de semana 
com as bandas indígenas de 
rock político, “LARANJAS ÁCI-
DAS” e “PROMESSAS ROSAS” 
sejam cancelados.
Os motivos são óbvios: Qua-
lidade insuficiente (não es-
quecer que no ano passado 
estiveram cá “As Latinas”, o 
“Zé do Pipo” e a “orquestra 
Sirilanka”, o que é difícil de 
suplantar), falta de populari-

dade e repetitivismo. Suspei-
ta-se que os Paredenses es-
t ã o  f a r t o s  d e  m a i s  d o 
mesmo.
Em Off foi-nos explicado que 
temos de recusar estas ban-
das porque é sempre a mes-
ma música,  têm as duas o 
mesmo reportório, cada vez 
mais desafinado, não funcio-
nam em conjunto pois cada 
um toca pela sua partitura.
O líder dos “LARANJAS ÁCIDAS”, 
Selso “blue-eye” FerronaEira, 
aceitou “na boa” a decisão: “é isso 
mano, já nem tenho as vozes de 
coro por trás de mim a fazer eco 
do que canto…”
O líder dos “Promessas Ro-

sas”,  Alex “ROC” Almeyda 
conformou-se em, mais uma 
vez, não tocar nem no palco 
secundário por já estar habi-
tuado a ficar de fora, pois a 
sua banda ensaia,  ensaia, 
mas não faz nada.
Assim,  para  desgosto  das 
pessoas com bom gosto, só 
haverá concertos, se na ten-
tativa de aumentar a quali-
dade dos ar t istas  par t ici-
pantes, a comissão organi-
zadora conseguir contratar 
os consagrados artistas mu-
sicais da Radio, TV e disco e 
das cassetes  piratas,  “Or-
questra CiKlone” e “Inova-
ção Lorde”.

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.

Cancelamento  
dos concertos das Festas  
da Cidade de Paredes - 2015

laranJas 
áCidas

proMessas 
rosas
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