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Eles querem 
o seu voto Eleições. Os portugueses estão con-

vocados para votar, no dia 4 de outu-
bro, na eleição da nova Assembleia 
da República da qual deverá sair um 
novo Governo – O XX Governo 
Constitucional de Portugal. PÁgs.12 e 13
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Manta aconchega 
direitos dos idosos
Solidariedade. IPSS’s de Paredes disseram presente ao Projeto 
Tricota esta Ideia mostrando ao país que sabem ser solidárias.

O p r o j e t o  s o c i a l 
“ Tr i c o t a  e s t a 
ideia – Uma man-

ta pelos direitos dos Ido-
sos” chegou ao fim e o re-
sultado do contributo de 
Paredes para a iniciativa 
nacional foi mostrado, no 
passado dia 11, no Salão 
Nobre dos Paços do Con-
celho da Câmara Munici-
pal de Paredes.

Trata-se de uma cam-
panha de sensibilização 
para os direitos dos ido-
sos que visa consciencia-
lizar a sociedade civil para 
o aumento dos maus tra-
tos à população sénior, 
que devem ser travados 
com a aprovação de uma 
lei que enquadre a cria-
ção das Comissões de 
Proteção ao Idoso e à Pes-
soa com Demência.

As Instituições conce-
lhias contribuíram para a 
iniciativa, tricotando ca-

António Orlando | texto
da uma um quadrado em 
lã (para um total de 319), 
de ponto e cor livres, com 
30 centímetros de lado, 
que será unido à manta 
nacional, constituída pe-
lo  contr ibuto dos  308 
concelhos do País, numa 
cerimónia a realizar, no 
próximo dia 1 de outubro, 
Dia do Idoso, em Oeiras.

“Hoje, com esta manta 
colorida e viva, que sim-
boliza a esperança e a ale-
gria dos nossos idosos, 
mostramos a Paredes o 
resultado da campanha 
lançada às associações do 
concelho, que vão das es-
colas às juntas de fregue-
sia, passando pelas IPSS”, 
começou por dizer a ve-
readora do Pelouro de 
Ação Social da Câmara 
Municipal de Paredes.

“Esta manta vai ser co-
sida à manta nacional, 
que envolve os 308 muni-
cípios do País e, não ten-
do esse objetivo, é bem 
provável que bata um re-

corde do Guiness. No en-
tanto, lançámos o desafio 
às associações concelhias 
para fazerem os quadra-
dos em duplicado e temos 
outra manta idêntica a es-
ta que ficará em Paredes, 
fazendo uma itinerância 
por alguns eventos até ser 
exposta definitivamente. 
Mas mais importante do 
que a manta, é todo o pro-
cesso que levou a esta 
ideia de apoio ao idoso”, 
disse  a inda Her mínia 
Moreira. 

A campanha “Tricota 
esta ideia – Uma manta 
pelos direitos dos Idosos” 
foi lançada a 9 de maio de 
2014 e a manta, depois de 
apresentada aos 308 mu-
nicípios do país, a 1 de ou-
tubro, vai percorrer diver-
sos eventos a nível nacio-
nal, para dar visibilidade 
à iniciativa e chamar a 
atenção para as dificulda-
des cada vez maiores em 
q u e  o s  n o s s o s  i d o s o s 
vivem.

Editorial

Promesseleitoral

Ainda que, se andarem 
com sorte, não o te-
nham notado, estamos 
em pleno período de 

campanha eleitoral para as eleições 
legislativas do próximo dia 4 de 
outubro.

A verdade é que as coisas já não 
acontecem com o entusiamo de anti-
gamente, hoje em dia os políticos são 
mais discretos: caçam os votos pela 
calada, de forma mais subtil – não há 
tantos cartazes, não há poluição sono-
ra, e isto não será só da crise e de os 
combustíveis estarem mais caros. A 
razão acho que é mais profunda, e tem 
a ver com as pessoas estarem fartas de 
serem invadidas na sua privacidade 
pelas estonteantes candidaturas à vi-
da pública.

O Zé vai cada vez menos a este 
pagode.

E, cá no nosso entendimento, a cul-
pa é do uso e abuso dos políticos 
quanto à palavra Promessa. 

Em rigor a culpa não é deles, mas 
da palavra em si mesma cujo âmbito 
de significância é escasso para abarcar 
exatamente o que os políticos têm em 
mente quando a utilizam.

A palavra “Promessa” surge tradi-
cionalmente conotada com expres-
sões idiomáticas como “o prometido é 
devido”, “as promessas são para se 
cumprir” tudo fórmulas que trazem 
um amargo de boca enorme a quem, 
na realidade, não é tal que pretende.

Daí a ideia que nos ocorreu de criar 
uma nova palavra: “promesseleitoral”; 
Criação que se tornou necessária de-
vido à carga negativa e até pejorativa 
que o uso da simples “promessa” tra-
zia para os seus principais utilizadores 
em período de eleições.

Não faz qualquer sentido não exis-
tir esta alternativa se compreendemos 
uma palavra como um som proferido 
com um certo significado que tem de 
ter um mínimo de correspondência 
com a intencionalidade, o pensamen-
to e a vontade do seu emissor.

Ora, aquilo que os políticos dizem 
em campanha, a mais das vezes não é 

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor
RIBEIRO

para cumprir após as eleições, se-
jam quais forem os resultados 
desta: Quanto à maior parte deles 
por falta de oportunidade, por-
que não serão eleitos, e mesmo 
que os vencedores adotassem as 
promesseleitorais dos vencidos, 
por vício de natureza de oposi-
ção, estes votariam contra. Quan-
to aos vencedores, por realismo, 
de que são subitamente assola-
dos quando chegam ao poder.

Assim, como compelir os polí-
ticos a fazer promessas, quando 
estas, por definição, são votadas 
ao cumprimento? Não seria justo, 
honesto e humano. E há que en-
contrar solução para este dramá-
tico problema. Prometemos.

Inventar esta nova palavra, a 
Promesseleitoral, com o sentido 
estrito de se referir a todos os dis-
cursos, afirmações, larachas, até 
boatos, incluindo programas 
eleitorais, e em geral, abarcar to-
do e qualquer som saído da boca 
dos políticos no período de cam-
panha eleitoral, introduz uma 
extraordinária melhoria a toda a 
sociedade pois, como qualquer 
afirmação, cénica, jocosa ou di-
dática ( as previstas no art.º 229 do 
código civil), tem, à partida, a 
compreensão pelo recetor, de 
que são proferidas na expetativa 
de que não são dignas de crédito.

E assim, de forma nenhuma 
haverá ilusões.

É claro que a invenção desta 
palavra envolve um risco: 

Apesar de, por definição, só 
servir para os períodos eleitorais, 
imaginemos que os políticos co-
meçam a expandir a sua utiliza-
ção e fazem-na valer para toda e 
qualquer coisa que digam em to-
da e qualquer ocasião?

É um perigo que temos de evi-
tar e o primeiro teste será na nos-
sa vida Paredense a concretiza-
ção ou não da Promessa (ou Pro-
m e s s e l e i t o ra l ? )  d o  n o s s o 
Presidente de Câmara, de imple-
mentar no concelho o chamado 
IMI familiar.

O Progresso de Paredes acom-
panhará atentamente a situação, 
com o devido esclarecimento às 
pessoas do que quanto a este as-
sunto lhes interessa saber.
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Regresso às aulas normal em 
ambiente tenso entre município 
e ministério da educação
Educação. Autarquia ameaça devolver à tutela as competências da educação por causa do 
avançado estado de degradação das EB2º,3º ciclos do concelho. 

As aulas dos diferen-
tes graus do ensino 
público já começa-

ram para a totalidade dos 
alunos que frequentam as 
escolas do concelho de Pa-
redes. O regresso às aulas 
decorreu “dentro da nor-
malidade”, garante Hermí-
nia Moreira, vereadora 
com o Pelouro da Educa-
ção na Câmara de Paredes. 
Ainda assim, a autarquia 
mantém a ameaça de de-
volver as competências no 
domínio da educação ao 
Ministério, caso não sejam 
dadas garantias sólidas de 
melhorias do parque esco-
lar no 2º e 3º ciclos do con-
celho bem como de uma 
renegociação dos rácios 
dos auxiliares de ação 
educativa.

António Orlando | texto
“As escolas estão a fun-

cionar em pleno com to-
dos os alunos e o feedback 
que tenho é que o inicio do 
ano escolar correu dentro 
da normalidade”, afirmou 
a O Progresso de Paredes, 
Hermínia Moreira. 

Na radiografia ao par-
que escolar, a vereadora 
fala em alguns acertos em 
relação ao Centro Escolar 
de Baltar que ainda não 
abriu, “mas que abrirá por-
tas em princípio, ainda, 
neste ano civil”.  

 Ao nível do corpo do-
cente, no 1º ciclo todos os 
horários das Atividades Ex-
tra Curriculares (música, 
desporto e inglês) “já fo-
ram distribuídos”. 

Quanto aos auxiliares de 
ação educativa, da respon-
sabilidade direta do municí-
pio que decorre da transfe-
rência de competências, “os 

rácios nas escolas estão 
cumpridos”, garante a ve-
readora. Para situações de 
emergência, o município 
“tem uma bolsa” de contra-
tação ao abrigo das medidas 
do Centro de Emprego, para 
casos tipo, substituição de 
funcionários do quadro das 
escolas que possam estar de 
baixa”.

Sobre a negociação em 
curso com o Ministério, que 
a vereadora define como 
“dura”, Hermínia Moreira 
diz que a autarquia está a 
“impor algumas condições”. 
Em causa estão as promes-
sas adiadas de requalifica-
ção das EB2,3 do concelho, 
algumas, diga-se, em péssi-
mas condições. A Câmara 
pretende, igualmente, que 
haja um aumento do núme-
ro de auxiliares por escola 
do pré-escolar e do 1º ciclo. 
“Já informamos a tutela da 

Pontos de vista
Hiperatividade ou Hipermetropia?!

Cada vez mais 
somos con-
frontados 
com um rol 

infindável de problemas 
de aprendizagem e de 
compor tamento nas 
crianças em idade escolar. 
Dislexia, hiperatividade, 
dificuldade de concentra-
ção, défice de atenção, di-
ficuldade de leitura, são 
problemas cada vez mais 
c o m u n s  n a  n o s s a 
sociedade. 

Em muitos casos, estas 
crianças são rotuladas 
sem que sejam avaliadas 
todas as variáveis do pro-
blema e a visão é uma va-
riável muito importante 
em toda esta equação.

Existem vários proble-
mas visuais que produ-
zem sintomas que levam a 
comportamentos que po-
dem ser confundidos com 
hiperatividade, ou com 
défice de atenção. A hiper-
metropia, o astigmatismo 
hipermetropico, o excesso 
ou insuficiência de con-
vergência, os problemas 
de acomodação produ-
zem com frequência dores 
de cabeça, cansaço, dores 
nos olhos e que frequente-
mente leva a que estas 
crianças tenham proble-
mas de comportamento, 
irritabilidade, falta de con-
centração, má coordena-
ção, baixa autoestima e 
que evitem as tarefas que 
exigem esforço visual.

A Hipermetropia é um 
dos problemas oculares 
mais frequente nas crian-
ças e caracteriza-se pelo 
facto do olho ser ligeira-
mente mais pequeno que 
o normal obrigando-o a 

fazer um esforço acomoda-
tivo para focar a imagem na 
retina. Esse esforço feito de 
forma constante e sistemá-
tica leva ao aparecimento 
dos sintomas atrás referi-
dos e à sua intensificação à 
medida que o dia avança.

Uma criança emetrope 
(sem problemas refrativos) 
tem que fazer um esforço 
de focagem de cerca de 
3,00 dioptrias (D) para rea-
lizar as suas tarefas nor-
mais de visão perto na sala 
de aula, mas uma criança 
hipermetrope de, por 
exemplo, 4,00 D terá que 
fazer um esforço acomoda-
tivo de 7,00 D. Este esforço 
pode ser feito durante al-
guns minutos mas não po-
de ser mantido durante um 
dia inteiro levando as 
crianças a procurarem ta-
refas menos exigentes em 
termos visuais.

A acuidade visual (visão 
ao longe) destas crianças é 
boa e por esse motivo a 
avaliação visual destes ca-
sos deve ser cuidada e obe-
decer a uma rotina própria. 
Deve ser dada particular 
atenção à anamnese (com 
particular ênfase para do 
desenvolvimento da crian-
ça), à avaliação do erro re-
frativo, às disfunções da vi-
são binocular e da acomo-
dação, aos movimentos 
oculares (sacádicos e se-
guimento), à integridade 
das vias óticas (resposta 
pupilar, campos visuais e 
fundo de olho), à visão de 
cores e à velocidade de 
leitura.

Uma avaliação cuidada 
e rigorosa do sistema visual 
é fundamental como pon-
to de partida para avaliação 
multidisciplinar de uma 
criança ou adolescente 
com suspeitas de proble-
mas de aprendizagem.

Se o seu filho parece ter 
problemas de aprendiza-
gem, de comportamento, é 
hiperativo lembre-se que 
pode ser só Hipermetrope!!

Por
JORGE
JORGE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

JORGE
JORGE

Regresso às 
aulas custa 
mais que no 
ano passado
Em média, as famílias 
portuguesas estão a 
gastar cerca de 528€ 
na preparação do Re-
gresso às Aulas, ou se-
ja, mais 19 euros do que 
no ano passado (509€).
Face a 2014, aumentou 
também a percenta-
gem de consumidores a 
recorrer ao cartão de 
crédito para pagar es-
sas despesas: 24% con-
tra 18%.
Apesar da maioria das 
famílias (94%) preferir 
comprar manuais esco-
lares novos, são cada 
vez mais os que optam 
por comprar em segun-
da mão: 33%, mais do 
que em 2014 (23%).
Há ainda uma percenta-
gem considerável (27%) 
a pedir os livros em-
prestados a familiares 
ou amigos.
Em relação ao local de 
compra, os hiper/super-
mercados ganham rele-
vância face às papela-
rias como local de com-
pra. Mas há também 
uma grande percenta-
gem de consumidores 
(22%) a optar pela com-
pra na Internet.

educação que podemos de-
volver as competências se 
determinadas situações não 
forem resolvidas. Para já es-
tamos gerindo, quer o par-
que escolar, quer a questão 
dos funcionários, dando o 
benefício da dúvida, porque 
foram-nos dadas algumas 
garantias. Mas queremos 
mais”,  avisa Hermínia 
Moreira.
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Dia Mundial do Coração,
como lidar com as arritmias

N o  â m b i t o  d o 
D i a  Mu n d i a l 
d o  C o r a ç ã o , 
que se assinala 

a dia 29 de setembro, o jornal 
O Progresso de Paredes, pu-
bl ica  respostas  de Carlos 

Morais, médico cardiologis-
ta, às principais dúvidas que 
são colocadas pelo uso de 
dispositivos, Pacemaker e 
Cardioversores Desfibrilha-
dores Implantáveis (CDI’s), 
que tratam arritmias cardía-
cas, uma perturbação do rit-
mo do coração. 

Depois de implantado é pos-
sível sentir-se o dispositivo?

Dificilmente, uma vez que 
em virtude da sua dimensão 
e peso reduzido, os dispositi-
vos mais modernos quase 

não se sentem. Assim que a 
ferida resultante da opera-
ção tiver cicatrizado, a maio-
ria dos doentes aceita o pa-
c e m a k e r / C D I  c o m o  a l g o 
natural.

 
Pode-se praticar desporto 

ou executar alguma ativida-
de física?

O pacemaker/CDI é um 
dispositivo muito robusto e 
não restringe a esfera de ati-
vidades físicas. Pelo contrá-
rio,  pode-se voltar a fazer 
coisas que antes seriam im-

Por
CARLOS 
MORAIS

Cardiologista

pensáveis devido à doença. 
Pode-se, por exemplo, fazer 
caminhadas, andar de bici-
cleta e praticar natação. A 
vida sexual também não tem 
de se alterar.

 
O dispositivo é visível por 

baixo da roupa?
Não.  Atualmente  estes 

dispositivos têm um tama-
nho tão reduzido que são 
implantados numa pequena 
b o l s a  d e  p e l e  n a  zo n a  d o 
tórax.

 
P o d e - s e  v i a j a r  s e m 

problemas?
Sim. O pacemaker/CDI 

deve proporciona a maior 
mobilidade possível. Pode-
se viajar para qualquer país, 

embora se deva informar o 
médico. Este poderá forne-
cer contactos úteis do país 
de destino, caso surja uma 
situação de emergência. De-
ve, também, levar-se o car-
tão de  por tador  de  pace-
maker/CDI, para ser apre-
s e n t a d o  n o  c o n t r o l o  d e 
segurança do aeroporto.

 
Uma portadora de um pa-

c e m a k e r / C D i ,  p o d e 
engravidar?

Sim. As doentes com pace-
maker/CDI têm tido uma gra-
videz normal e deram à luz 
crianças perfeitamente sau-
dáveis. No entanto, deve falar-
se com o médico acerca de 
uma possível gravidez no con-
texto da doença cardíaca.

Dezenas de empresas de Paredes 
disputam Prémio Mobis
Empresários. Os prémios de inovação, empreendedorismo e  qualidade no mo-
biliário são entregues 8 de outubro, no Casino do Estoril

Homenagear e premiar 
as melhores marcas e os 
melhores empresários por-
tugueses do setor do mobi-
liário e da decoração em di-
ferentes categorias é, ao 
longo dos anos, o objetivo 
desta cerimónia promovida 
por uma publicação da es-
pecialidade, Mobiliário em 
Notícia.

Nesta 15ª edição, são 
muitas as empresas de Pa-
redes nomeadas para esta 
prestigiado evento a nível 
nacional: Woodone, Luso-
verniz, LasKasas, Interde-
sign, Viriato Hotel Concept, 
Fenabel, Aleal, Gual Torres, 
Tintas 2000, J. Dias, Kuatrus, 
ADC, Mab, Contrastes Mo-
biliario, Cacio Mobiliario, 
Ducampus,  Farimóvel, 
Vangmob, Decorarte, An-
tika, Praddy, Colunex, Mó-
veis Gentil, Evanyrouse, 
Casa Selvagem, Dalcino, 
Antarte, Nortinteriores, 
A R C ,  D o u r o  E s t o f o , 
Wewood, Brito’s, Decora-
ç õ e s  Gi n a ,  Prove n c e  e 
Jocilma.

“Esta XII  Gala conta 
com uma renovação fan-
tástica, note-se que mais 
de 60% dos nomeados fa-
zem parte dos novos talen-
tos nacionais que emergi-
ram nestes últimos anos. 
São eles designers, decora-
dores, arquitetos de inte-
rior, empresários, que re-
juvenescem este setor em 
ebulição. Caso para dizer 
que o setor está em franco 

crescimento”, considera 
Emídio Brandão,  diretor 
do Prémio Mobis.

São 15 anos de comemo-
ração do setor do mobiliá-
rio, do design, da arquitetu-
ra, em suma, do lar. Este ano 
volta a realizar-se no dia 8 
de outubro, no Casino do 
Estoril, pelas 20h00.

A votação pode ser feita, 
na internet, em www.mobi-
liarioemnoticia.pt.
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Numa altura 
em que esta-
mos prestes a 
entrar no últi-

mo trimestre do ano, gosta-
ria de aproveitar esta oca-
sião para chamar a atenção 
para importantes alterações 
que o IRS para 2015 sofreu, e 
que implica que os contri-
buintes tenham que cum-
prir algumas obrigações até 
16-02-2016, mesmo antes da 

Por
ALEXANDRE 
ALMEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

ALEXANDRE 
ALMEIDA

Revisor Oficial de Contas

Alterações ao IRS de 2015
entrega da sua declaração de 
IRS, sob pena de não pode-
rem beneficiar de algumas 
deduções previstas no IRS. 

Desde logo começar por 
dizer que algumas despesas 
que permitem obter dedu-
ções ao IRS têm obrigatoria-
mente de ter o número de 
contribuinte da pessoa ou 
dos seus filhos, caso sejam 
despesas de educação.

As despesas que permi-
tem essas deduções são co-
mo, já referi, as despesas de 
educação, as despesas de 
saúde e a novidade para 
2015- as despesas gerais fa-
miliares- combustível, gás, 
á g u a ,  e l e t r i c i d a d e  e 
supermercado.

Cada sujeito de IRS, ou se-

ja, cada titular de rendimen-
tos pode abater até 250,00 
Euros aos seu IRS  a pagar, 
desde que tenha despesas 
gerais com o seu número de 
contribuinte no valor até 
715,00 euros. Gostaria de 
alertar para o facto de despe-
sas como a eletricidade ou 
água, normalmente já virem 
com o número de contri-
buinte das pessoas. Acontece 
que normalmente só estão 
no nome de uma das pessoas 
do casal, pelo que há depois 
necessidade do outro mem-
bro do casal ter outras despe-
sas no seu nome- por exem-
plo pedir faturas de combus-
tível ou do supermercado, 
com o seu próprio número 
de contribuinte.

Acontece que esta dedu-
ção no montante até 250,00 
euros pelo facto de ter estas 
despesas gerais, não opera 
de forma automática. É ne-
cessário que o contribuinte 
até dia 16/02/2016 aceda ao 
portal das finanças e na op-
ção ”e-fatura” valide essas 
faturas. Ora, como normal-
mente as pessoas só pensam 
nisto, aquando do prazo pa-
ra o envio das Declarações 
de IRS, é importante que te-
nham isto presente, pois 
têm esta obrigação a fazer 
previamente.

Também gostaria de cha-
mar a atenção que até essa 
mesma data- 16-02-2016 
têm de ser validadas no mes-
mo portal, as outras despe-
sas- as de saúde ou educa-
ção. Acontece que as despe-
sas de educação dos filhos, 
ou as despesas de saúde dos 
filhos têm o número de con-

tribuinte dos filhos. Assim 
sendo, é importante que pe-
çam as senhas das finanças 
para aceder ao portal das fi-
nanças com o número de 
contribuinte dos filhos, para 
poder  proceder  a  essa 
validação.

Agora que a principal no-
vidade e que origina o cum-
primento de obrigações até 
16-02-2016 está explicada, 
gostaria de chamar a aten-
ção para outra novidade que 
não pode ser descurada.

Até 2014, sempre que um 
casal apresentava a sua de-
claração de IRS em conjun-
to, o seu rendimento era so-
mado e depois dividido por 
dois, para efeito de cálculo 
da taxa de IRS a incidir sobre 
o rendimento. Ou seja, no 
caso de um dos elementos 
do casal ter um rendimento 
superior ao outro, esse casal 
era beneficiado, uma vez 

que o rendimento era soma-
do e divido por dois e o valor 
para efeito de determinação 
da taxa de IRS era menor. A 
partir de 2015, a regra é o 
rendimento de cada um ser 
considerado em separado, 
como se as pessoas do casal 
fossem solteiras ou separa-
das de facto. Para que o ren-
dimento seja considerado 
em conjunto, têm de se fazer 
essa opção, aquando da 
apresentação da Declaração 
de IRS, sendo que se tiverem 
filhos essa opção ainda tem 
um efeito maior, pelo que se 
chama a atenção para esse 
pequeno grande pormenor.

Colocar em destaque: 
   “cada titular de rendi-

mentos pode abater até 
250,00 Euros aos seu IRS  a 
pagar, desde que tenha des-
pesas gerais com o seu nú-
mero de contribuinte no va-
lor até 715,00 euros.”



6 sexta-feira 25 de setembro 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.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

ar CoNDiCioNaDo
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafi el

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489
climanuelvinha@hotmail.com

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

Cuidar do físico e do conhecimento 
em espaços de interesse turístico
Turísmo. Município promoveu atividades físicas para divulgar monumentos turísticos do 
concelho  de Paredes com múltiplas iniciativas.

A Câmara de Paredes em 
parceria com um giná-
sio, desenvolveu um 

conjunto de atividades físicas 
com vista à promoção e divul-
gação de monumentos turís-
ticos do concelho de Paredes.

A iniciativa arrancou com 
um Open Day, permitindo 
aos participantes conhecer, 
nas diferentes aulas, a Loja In-
terativa de Turismo. Ao mes-
mo tempo, a população local 
teve oportunidade de perce-
ber a dinâmica e as valências 
do espaço.

A Casa da Cultura de Pare-
des foi depois o palco escolhi-
do para a segunda ação, com 
a realização de uma marato-
na de cycling e de step. A ter-
ceira ação de divulgação e 
promoção turística realizou-
se em pleno Parque da Se-

António Orlando | texto
nhora do Salto, em Aguiar de 
Sousa, que foi alvo de uma 
requalificação, a inaugurada 
no passado domingo, dia 20 
de setembro. Além das aulas 
de educação física, mostra-
ram-se alguns dos trilhos 
existentes naquele lugar de 
rara beleza natural.

“O principal objetivo des-
tas iniciativas passa por dina-
mizar o turismo local, envol-
vendo novas áreas, e por jun-
t a r  s i n e r g i a s  p a r a  q u e 
possamos divulgar alguns 
dos locais mais bonitos de Pa-
redes”, salienta Pedro Men-
des, Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal.

A iniciativa chegou ao fim 
com uma festa de encerra-
mento na Loja de Turismo. A 
partir do próximo ano, a Câ-
mara promete repetir a inicia-
tiva anualmente em dois mo-
mentos: na primavera e no 
verão.
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Alunos mais carenciados do Centro Escolar de Mouriz  
recebem ajuda de kit escolar
Escola. Superfície comercial apoia estudantes com oferta de material escolar no arranque do novo ano escolar. 

Trinta e dois alunos que fre-
quentam o Centro Escolar 
(C.E.) de Mouriz recebe-

ram, gratuitamente, outros tan-
tos kits escolares de uma superfí-
cie comercial do concelho. Os 

António Orlando | texto
beneficiários são alunos caren-
ciados. A entrega simbólica de-
correu na passada segunda-fei-
ra, no Intermarché, na sequência 
de uma campanha comercial le-
vada a cabo pelos mosqueteiros 
do retalho. A campanha previa 
que por cada kit escolar (uma 
mochila com material escolar) 

vendido, um kit igual fosse ofere-
cido a um aluno carenciado da 
freguesia. No caso, foram 32. 

A iniciativa foi coordenada 
por Joaquim Coelho, antigo pre-
sidente da junta de Mouriz, atual 
secretário da junta de Paredes e 
pela coordenadora do Centro Es-
colar de Mouriz, Lurdes Babo 
com a direção comercial do In-
termarché de Paredes.

Os kits escolares entregues 
contemplam uma mochila, tu-
bos de cola, afias, tesouras, lápis, 
canetas, estojos e borrachas. 

Simbolicamente coube a Ra-
fael Durães, aluno do 4º ano, re-
ceber a primeira mochila, sob o 
olhar dos colegas, Ana Rita, Bea-
triz Ribeiro e João Mateus. “Feliz-
mente para estes alunos tratou-
se de uma encenação que visou 
proteger da exposição dos cole-
gas que, esses sim, necessitam de 
ajuda. Estes meninos, felizmen-
te, não necessitam deste tipo de 
ajuda”, explicou a docente. 

“É uma grande ajuda para os 
alunos mais carenciados. Em fa-
ce das necessidades não é muito. 
Há muitas famílias carenciadas 
mas já é bom. Sente-se a dificul-
dade das famílias, especialmen-
te na alimentação. 

Para a vereadora com o pelou-
ro da Educação, Hermínia Mo-
reira, que testemunhou a inicia-
tiva do Intermarché, “todas as 
ajudas são bem vindas”.  A res-
ponsável é de opinião que “a so-
ciedade civil tem que se organi-
zar de alguma forma, porque 
não podemos estar à espera que 
seja o Governo central, ou a Au-
tarquia a resolver todas as situa-
ções. É com estas ajudas que po-
demos dar um sinal à sociedade 
e às instituições no âmbito da 
responsabilidade social possam 
também dar um contributo para 
melhorar ainda mais a educação 
no concelho. Não está em causa 
o básico. Mas se podemos acres-
centar algo mais, mais estímulo 
damos às crianças e damos um 
sinal de união”, disse Hermínia 
Moreira.   

O centro escolar de Mouriz a 
funcionar há seis anos, é frequen-

tado neste novo ano escolar por 340 
alunos. Em Mouriz, o arranque das 
aulas no dizer da coordenadora do 
Centro Escolar, “correu dentro do 
normal, sempre com alguma confu-
são que é habitual com os transpor-

tes. Ao nível do corpo docente, faltam 
colocar dois professores, enquanto 
ao nível dos auxiliares de edução, a 
autarquia está a resolver algumas fa-
lhas através do Centro de Emprego”, 
explicou Lurdes Babo. 
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No passado dia 16 de 
AGOSTO, realizou-se em Al-
vre – Aguiar de Sousa, torneio 
triangular de futebol de 11, 
que juntou as equipas do So-

breirense, Nun´Alvares e 
Aguiar de Sousa.

Uma iniciativa conjunta 
da ADFAS e Comissão de Fes-
tas de Santa Marta de Alvre, 
que juntou mais  de 300 
pessoas.

Foi uma tarde de Domin-
go cheia de futebol, juntando 
equipas de vários escalões 
das três freguesias vizinhas, 

Recarei, Sobreira e Aguiar de 
Sousa, tendo todos os jogos 
decorrido com um fairplay 
digno da grandeza do povo 
do sul do concelho, o qual e 
mais uma vez demonstrou 
união e capacidade de reali-
zação deixando para trás as 
velhas rivalidades que tantas 
vezes inquinou as relações 
da população.

Aguiar de Sousa

torneio triangular
de Futebol

VICTOR 
PEREIRA

No próximo dia 11 de 
outubro realizar-se-á o 
primeiro trail da fregue-
sia de Aguiar de Sousa o 
qual decorrerá pelas en-
costas do rio Sousa en-
tre as Serras da Pia e do 
Salto e percorrerá as lo-
cal idades  de  Alvre, 
Aguiar e Salto.

Tal evento tem como 
organizadores e em par-
ceria a ADFAS e RÁDIO 

JORNAL, os quais em 
conjunto e com o apoio 
de outros ilustres cida-
dãos da freguesia, cola-
boram para a realização 
do maior evento des-
portivo que será até ho-
je realizado em Aguiar 
de Sousa.

O evento, ao qual se 
pode aceder através de 
sítio na internet http://
www.desportave.pt/

trail-da-sra-do-salto-a-
guiar-de-sousa-pare-
des/ e já tem inscritos 
confirmados mais de 
450 participantes, será 
um acontecimento úni-
co para o qual se convi-
dam todos aqueles que 
por distração ou outros 
motivos ainda não te-
nham tido conheci-
mento ou contato com 
tal evento.

O primeiro coman-
dante dos Bombeiros Vo-
luntários de Baltar foi Al-
berto Francisco Santos. 
Desempenhou funções 
de 2º Comandante, tendo 
voltando o seu nome a 
surgir como primeiro co-
m a n d a n t e  n o  a n o  d e 
1947. Apresentou o seu 
pedido de demissão em 
Outubro de 1949. Este 
ilustre baltarense perten-
cia à família dos Mateus 
de Baltar e era conhecido 
na altura por ser um feroz 
oponente à ditadura de 
Salazar. Fugiu à tropa e 
revelou sempre um cara-

ter indomável, que era 
pouco comum na altura, 
pois o medo imperava e 
as denuncias eram fre-

quentes. Vivia-se o tem-
po dos Regedores e uma 
simples palavra do rege-
dor poderia ser sinónimo 

de ida para a prisão ou de 
desaparecimento miste-
rioso. Alberto Francisco 
Santos viveu sempre no 
lugar da Mamoa e era o 
melhor amigo de Gabriel 
Cunha, avô do corres-
pondente de Baltar. Mui-
tas “estórias “ chegaram 
ao ouvidos do correspon-
dente que aqui não as po-
de contar, mas que são a 
prova do carácter de um 
baltarense que merece 
ser aqui recordado e evi-
denciado. Francisco San-
tos faleceu em 1970, sem 
c o n h e c e r  o  s a b o r  d a 
liberdade.

Trail Senhora do Salto

Você Sabia que….

O Indie Music Fest 2015 
trouxe perto de 5000 pessoas 
a Baltar. O comércio local 
agradeceu e foram três dias 

de grande movimento que 
trouxeram um colorido es-
pecial  à Vila de Baltar. O Fes-
tival já foi premiado a nível 
nacional e tem uma identi-
dade muito própria que re-
sulta de decorrer num bos-
que que origina uma perfeita 
comunhão entre a natureza 
e a música alternativa que 

ocupa a programação de um 
festival que nasceu em Bal-
tar. Se o Festival aumentar de 
dimensão ou mudar de local, 
perderá a sua identidade e 
será apenas mais um entre 
tantos que decorrem por es-
se País fora. Poderá ser mais 
apoiado pela Câmara Muni-
cipal, mas sem mudar de lo-

cal e mantendo uma identi-
dade, em que os jovens são 
ordeiros, responsáveis e ori-
ginam um festival que deve-
rá ser preservado e devida-
mente apoiado, pois já co-
m e ç a  a  s e r  u m  e v e n t o 
marcante  que decorre numa 
espécie de “Bosque Mágico” 
em Setembro.

Baltar

indie Music Fest  não deve 
perder  a sua identidade

FAUSTINO
 SOUSA

Com a construção da no-
va escola de Baltar, junto ao 
kartódromo, foi construído 
um novo pavilhão que serve 
apenas a população escolar. 
É conhecida a falta de espa-
ços desportivos na Vila, 
quando comparada com ou-
tras freguesias vizinhas. Em 
Baltar existe apenas o Pavi-
lhão Desportivo da Secundá-
ria, que está sempre sobrelo-
tado. No inverno só existe es-
se  espaço e  o  “r inque” 
relvado junto ao Largo Perei-
ra Inácio. O novo pavilhão 
poderia ser aberto à comuni-

dade, gerando mais emprego 
e movimentado a área envol-
vente da escola. Seriam gera-
das verbas que poderiam re-
verter a favor da escola e dos 
funcionários que estivessem 
ao serviço. O equipamento 
poderia estar também ao ser-
viço dos jovens que muitas 
vezes têm que se deslocar às 
freguesias vizinhas. Seria 
uma forma de compensar a 
falta de outros espaços de la-
zer que foram sempre pro-
metidos ao longo dos anos e 
que ainda não chegaram à 
Vila de Baltar. 

Nos próximos dias  9,10  e 
11 de Outubro, no Kartódro-
mo de Baltar, vai-se realizar o 
V “ Tuning” a favor dos Bom-
beiros Voluntários de Baltar. 
Segundo a organização este 
será o melhor Europeu diesel 
VWmk1 Diogo X Qmotors-
port. Haverá o já tradicional 

“Show Freestyle”, onde todos 
puxarão ao máximo as suas 
máquinas.  Este é um evento 
já tradicional em Baltar e que 
merece a presença de muitos 
espetadores, pois reverte a fa-
vor de uma instituição que é 
u m a  p e d r a  b a s i l a r  d o 
concelho.

Os Espaços Desportivos 
de Baltar

5ªEvento Tuning B.V.Baltar
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Apesar das várias notícias 
da tão esperada remodela-
ção da escola EB 2,3 de Re-
bordosa, eis que iniciou mais 
um ano lectivo nas mesmas 
condições numa escola 
cheia de humidade ainda 
com as famosas telhas de fi-

brocimento que segundo 
estudos científicos são preju-
diciais à saúde. Com conten-
tores, frios no inverno e mui-
to quentes no verão, as aulas 
lá voltaram a ser retomadas. 
No recreio, quando chove os 
lugares de passagem são la-

gos de água sem escoamen-
to. Também no ano passado 
foram retirados os cobertos 
da paragem do autocarro 
obrigando os alunos após as 
aulas a refugiarem-se nas ca-
sas circundantes e inclusivé 
provocando estragos a mora-

dores enquanto esperam pe-
los transportes. Apesar de já 
haver informações que as re-
feridas obras iriam começar, 
pais e alunos pedem aos res-
ponsáveis que a obra inicie “o 
mais rápido possível” a bem 
da dignidade.

Os condutores já falam 
em “gincana perigosa” pe-
los zig zags em cima de cur-
vas de quem tem que se 
desviar de buracos, para 
proteger os seus carros. Re-

giste-se ainda que nesta via, 
Avenida Monte de Azevido, 
circulam muitas viaturas de 
socorro em direcção ao 
hospital de Penafiel (Tâme-
ga e Sousa) o que contribui 

para uma maior degrada-
ção do pavimento. O tapa 
buracos com alcatrão, ten-
tado, repetidamente, pelas 
autoridades não é solução 
como percebe quem por lá 

circula. “Só uma repavi-
mentação total da avenida é 
que poderá resolver o pro-
blema da insegurança dos 
condutores e peões”, defen-
dem os automobilistas.

O RAC iniciou a época 
estava O Progresso de Pare-
des de férias. Para a nova 
temporada os dirigentes do 
RAC procederam a alguns 
ajustes no plantel. Renova-
ram com o RAC – Daniel No-

gueira (Dani); Licínio Costa; 
Paulo Monteiro; Pedro Ba-
tista;  Ricardo Oliveira; 
Rúben Santos; Rui Miguel; 
Sérgio Nogueira (Serginho); 
Sérgio Castro (Cafú); Tiago 
Vieira; Vasco Viana; Pedro 

(Tasca); Leonardo Pinheiro. 
Contratados pelo RAC – Ar-
nândio Aleixo (Nani); Artur 
Pacheco; Hélder Silva; João 
Dias; Jorge Santos ( Jorgi-
nho); Raúl Leão; Ricardo 
Teixeira. 

JOGOS JÁ DiSPUTADOS
Taça Brali
1º. RAC  2 – Baião 0 / 2º. Paredes 
1 – RAC 1 / 3º. Aliados 2 – RAC 0

CAMPEOnATO
1º. RAC 3 – Valadares 1 / 2º. Rio Tinto 1 
RAC 1 / 3º. RAC 2 – Vila Meã 2

Inicio das aulas com escola degradada

Avenida Monte de Azevido continua com piso degradado

Rebordosa Atlético Clube

Cristelo

Cristelo viveu fim-
de-semana cultural

O Cultura Entre Nós Criste-
lo, edição de 2015, decorreu 
nos dias 11, 12 e 13 de Setem-
bro, tendo sido mais um su-
cesso. No primeiro dia foi 
aberta a exposição “Santos 
Populares” com peças de cerâ-
mica dos utentes do Hospital 
Magalhães de Lemos, bem co-
mo o espaço orientado pela 
Comissão de Festas de S. Mi-
guel de Cristelo com saboro-
sas ofertas gastronómicas. Jo-
sé Torres marcou a abertura da 
cerimónia de homenagem, 
fazendo ecoar o som da gaita 
de foles. Os estudantes univer-
sitários receberam o emblema 
da Junta de Freguesia, poste-
riormente o professor Arlindo 
Lourenço e a Nazaré entrega-
ram os prémios de mérito es-
colar. Os participantes do Or-
çamento Participativo, em 
particular os vencedores, fo-
ram igualmente homenagea-
dos. No último momento da 
cerimónia, o presidente da 
Assembleia Municipal Granja 
da Fonseca participou na ho-
menagem aos antigos secretá-
rios e tesoureiros da Junta de 
Freguesia, após 1974. Encer-
rando o dia com a atuação do 
Grupo Etnográfico de S. Mi-
guel de Cristelo.

O sábado foi marcado pelo 
torneio de futsal dinamizado 
pela Comissão de Festas de N. 
Srª de Fátima. Tendo-se suce-
dido a primeira missa do estu-
dante, com participação ativa 
dos estudantes e antigos estu-

ARLINDO
LOURENÇO

dantes universitários da fre-
guesia, que posteriormente 
viriam a marcar presença no 
desfile. No grande desfile, os 
seniores, do Projecto Ser So-
cial, desfilaram sob o tema 
“culturas do mundo”, prece-
dendo o desfile do comércio 
local, abrilhantado por atua-
ções musicais da Associação 
Código Musical.

A tarde de domingo foi agi-
tada pelas manobras de veícu-
los Ford, em colaboração com 
o Clube Oval Azul, pela 1ª Cor-
rida Rampa da Vila (de veículos 
não motorizados, artesanais), 
pelos jogos tradicionais (dina-
mizados pelo Grupo de Jo-
vens). Teve ainda lugar a es-
treia do filme “Um dia de Lou-
cos”, uma produção amadora 
de jovens da terra. A noite foi 
marcada por atuações de dan-
ça da Código Musical e Gera-
ção Colorida, enriquecida 
com a presença de estátuas 
humanas. O Teatro Amador de 
Cristelo inovou com o “Ainda 
bem que apareceste”, um mo-
mento de humor e de improvi-
so com convidados especiais. 
O domingo encerrou com o 
espetáculo de humor de João 
Seabra.

Por questões climatéricas a 
3ª Caminhada das Gerações e 
a 2ª Concentração de motori-
zadas clássicas e motas foram 
adiadas para 20 de Setembro, 
tendo sido igualmente um êxi-
to, com records de assistência 
e de participação. No fim-de-
semana de 25, 26 e 27 de se-
tembro decorrerão as festas 
em honra de S. Miguel de Cris-
telo, o padroeiro da Paróquia, 
que contará com a atuação de 
Augusto Canário.

Rebordosa

Bombeiros de rebordosa conseguiram 
o desfibrilhador Automático externo

PAULO 
PINHEIRO

Na noite do dia 19, aconte-
ceu no pavilhão Gimnodes-
portivo dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa o I Sarau 
Cultural – Objetivo do Núcleo 
de Comunicação e Imagem 
dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, para adquirir um 
Desfibrilhador Automático 
Externo (DAE).

O DAE é um dispositivo 
portátil que permite, através 
de elétrodos adesivos coloca-
dos no tórax de uma vítima 
em paragem cardiorrespirató-
ria, analisar o ritmo cardíaco e 
recomendar ou não um cho-
que elétrico. O DAE regista 
som, eletrocardiograma 
(ECG), fornece indicações aos 
reanimadores, analisa os da-
dos e indica o choque ou não, 

segundo o algoritmo pré-defi-
nido. É um equipamento que 
pode fazer a diferença entre a 
vida e morte de uma vítima de 
paragem cardiorrespiratória.

A compra do desfibrilha-
dor foi conseguida, faltando 
apenas o dinheiro para a com-
pra de dois monitores de si-
nais vitais. A verba em falta 
será doada pela Junta de Fre-
guesia de Rebordosa que se 

predispôs a alargar a sua 
ajuda.

Pelo palco passaram a 
Oportuna – Tuna Académica 
de Ciências da Saúde Norte; 
TFEP – Tuna Feminina de Eco-
nomia do Porto e a TAISEP – 
Tuna Académica do Instituto 
Superior de Engenharia do 
Porto. Durante o evento tam-
bém atuou um mágico que foi 
fazendo algumas habilidades 

animando o Sarau. Todos os 
participantes estiveram pre-
sentes a custo zero para, tam-
bém eles, ajudarem na causa 
dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa

Com casa cheia e com 
muita boa disposição, a noite 
foi animada qual arraial 
estudantil.

Durante o evento ainda fo-
ram feitos alguns testemu-
nhos das vivências e ativida-
des dos bombeiros, sob o le-
ma “Vida por vida” . Destaque, 
também, para os feitos das 
equipas de cadetes dos BVR 
que há mais de vinte cinco 
anos representam Portugal no 
estrangeiro.

Nota de rodapé, para o Nú-
cleo de Comunicação e Ima-
gem dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa que com o 
seu staff fez um trabalho notá-
vel desde venda dos bilhetes 
aos preparativos para a festa.
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Para além do realismo 
das imagens chocantes

A recente vaga 

de refugiados 

q u e  a t i n g e 

parte do sul e 

do leste da Europa pode ser 

observada e interpretada sob 

diferentes ângulos, sob dife-

rentes perspectivas, todas 

igualmente legítimas. 

Em primeiro lugar, a pers-

pectiva humanitária. As ima-

gens mediáticas de multidões 

de  adultos  e  cr ianças  em 

trânsito por diferentes paí-

ses, atravessando mares e 

fronteiras terrestres, num de-

sespero e angústia inqualifi-

cáveis, despertam desde logo 

incómodo, perplexidade e 

exigem solidariedade. Sabe-

mos que cada vida assim tão 

precariamente exposta trans-

porta uma experiência de fu-

ga a guerras, discriminações 

ou á pobreza sem futuro posi-

tivo imediato. Estes refugia-

dos são na esmagadora maio-

ria pessoas normais que bus-

cam paz e segurança, futuro e 

dignidade, em países geográ-

f i c a  e  c u l t u r a l m e n t e 

distantes.  

É necessário considerar 

como uma tragédia este ines-

perado fluxo aparentemente 

com causas tão díspares, com 

origem apesar de tudo tão di-

versificada, e transportando 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

tanta esperança. O destino 

sonhado, o El Dorado, é a Eu-

ropa mais rica, e menos a sua 

periferia, mas também julgo 

ser as nações mais ricas do 

continente americano e da 

Oceânia. E países que cons-

truíram Schengen para limi-

tar a emigração legal, apres-

sam-se agora a edificar mu-

ros e cercas tentando impedir 

a emigração ilegal.

Em segundo lugar, a pers-

pectiva política. A Europa 

comporta-se como um pig-

meu político (ou palhaço) no 

contexto das potências mun-

diais. Apregoando interna-

mente a coesão e a solidarie-

dade, a União Europeia não 

controla porém os aconteci-

mentos políticos, nem a es-

tratégia de relacionamento 

com espaços contíguos. Afir-

mando em grandiloquentes 

tiradas a sua autonomia, a 

União Europeia desencadeou 

por intermédio do militaris-

mo e egoísmo dos Estados 

Unidos, seu senhor, um cal-

deirão de instabilidade na 

sua fronteira sul. Alheia a cir-

cunstâncias geográficas e 

geoestratégicas a vulnerável 

União Europeia finge desco-

nhecer que tem um deficit 

insuperável de fontes energé-

ticas, e que o confronto com a 

cristianoribeiro@gmail.com

Rússia, não a vergará antes 

prejudicará sem solução os 

interesses ocidentais.  

Em terceiro lugar, a pers-

pectiva global. Não haverá 

respostas satisfatórias ao flu-

xo incessante de refugiados a 

curto e médio prazo. Não de-

fendo políticas de fronteiras 

abertas nem promessas fá-

ceis de uma vida sem sobres-

saltos. Não será significativa 

a utilização e integração de 

algumas centenas de quadros 

qualificados dos países de 

emigração nas potencialida-

des dos países de exílio. Um 

advogado sírio recém-chega-

do trabalha na Alemanha por 

um euro a hora (quando o sa-

lário mínimo é de 8,5 euros a 

hora). Acumular-se-ão mui-

tas frustrações, muitos de-

senganos, muitas incompati-

bilidades culturais e civiliza-

cionais. Proceder-se-á a um 

retrocesso que pré-anuncia a 

guerra, a desconfiança, a di-

visão. As armas, novas armas, 

precedem a negociação dos 

interesses nacionais e a cir-

culação de capitais. É um no-

vo mundo para novos diri-

gentes e novas consciências. 

Em quarto lugar, a pers-

pectiva histórica. Alguns fi-

cam muito  incomodados 

com, a comparação. Lamen-

to, mas é necessário referir. 

Em meados do século passa-

do Portugal teve nos emi-

grantes os seus refugiados, 

percorrendo terras de Espa-

nha, França, Alemanha, ile-

galmente. Fugiam á guerra 

colonial e á pobreza limite. 

Também eles culturalmente 

eram diferentes dos habitan-

tes dos países de destino. Ves-

tiam diferente, rezavam dife-

rente, linguajavam diferente. 

Também eles comeram o pão 

que o Diabo amassou. Neto 

de quem caminhou outrora 

nesses trilhos, tenho a con-

vicção de que outros, os emi-

grantes de hoje, deviam ser 

m a i s  re s p e i t a d o s  e  c o m -

preendidos. A xenofobia e 

radicalismo não contribuem 

para a solução.

A política tem de seguir programas, 
projetos, propostas, porque, quan-
do escolhem, as pessoas têm de 
saber com o que contam. Mas 

também é importante saber quem são as pessoas 
que dão corpo e rosto às políticas. Neste caso, é 
preciso dizê-lo, o PS tem o ás de trunfo, indiscuti-
velmente o mais competente e o mais preparado 
candidato a primeiro-ministro: António Costa. 
Toda a gente reconhece isto, mas vale a penas 
lembrar alguns factos e fazer algumas compara-
ções entre António Costa e Passos Coelho. 

 Passos Coelho recebeu uma dívida e o que fez? 
Queixou-se dela e aumentou-a. Passos Coelho 
aumentou a dívida 18% pública. António Costa 
recebeu uma dívida grande e o que fez? Usou-a 
como desculpa? Lamentou-se? Não. António 
Costa pegou na dívida herdada e reduziu-a subs-
tancialmente. António Costa reduziu em 40% a 
dívida que herdou da direita. 2 Passos Coelho pro-
meteu não cortar nos salários, não cortar nas pen-
sões e não aumentar os impostos. E o que fez Pas-
sos Coelho? Cortou nos salários, cortou nas pen-
sões e aumentou brutalmente os impostos. Entre 

António Costa, garantia dos Com  promissos, esteio da Confiança
2011 e 2015, a coleta do IRS aumentou 34%. E An-
tónio Costa? Em Lisboa, a receita de IRS baixou 
53%, porque António Costa, usando toda a mar-
gem que a lei lhe dava, decidiu compensar as pes-
soas da sobrecarga fiscal imposta por Passos e 
Portas. Passos Coelho aumentou brutalmente os 
impostos. António Costa baixou os impostos, pa-
ra deixar respirar as pessoas. 

Passos Coelho aumentou a dívida e aumentou 
os impostos. António Costa baixou a dívida e bai-
xou os impostos. E mais, a boa gestão de AC, as 
contas certas de António Costa, não foram à custa 
das pessoas. António Costa usou o rigor orçamen-
tal para criar margem que permitiu melhorar a 
vida das pessoas. Por isso, Lisboa é hoje uma refe-
rência no apoio aos idosos e aos carenciados, com 
contactos diários e refeições gratuitas, e no apoio 
às famílias, às crianças e jovens, com novas esco-
las, transportes escolares e novas creches a preços 
acessíveis; uma referência europeia em matéria 
de empreendedorismo, de atração de investi-
mento e turismo; uma referência nacional na rea-
bilitação urbana, nos espaços verdes e nas políti-
cas de mobilidade; uma referência na participa-
ção e na descentralização, com o reforço histórico 
de competências para as freguesias. Passos Coe-
lho aumentou a dívida e aumentou os impostos. 
António Costa baixou a dívida e baixou os impos-
tos. Mas a boa gestão de António Costa não foi 
feita com folha Excel, não afogou as pessoas nem 
estrangulou as empresas. 

 A boa gestão de António Costa, as contas cer-
tas de António Costa, serviram para aliviar as pes-

Por
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2011 e 2015, a coleta do IRS aumentou 34%. E An-
tónio Costa? Em Lisboa, a receita de IRS baixou 
53%, porque António Costa, usando toda a mar-
gem que a lei lhe dava, decidiu compensar as pes-
soas da sobrecarga fiscal imposta por Passos e 
Portas. Passos Coelho aumentou brutalmente os 

Esta semana Paredes assistiu a 
mais uma etapa da campa-
nha eleitoral para as legislati-
vas. Durante esta semana ti-

vemos o PS a fazer Campanha, com todo o 
seu aparelho e os seus acessórios, na cidade 
e nos cafés do Concelho. Tratou-se de uma 
espécie de apresentação dos candidatos a 
deputados pelo distrito do Porto, por parte 
do PS.

 Como é óbvio, Alexandre Almei-
da como candidato a deputado não deixou 
de estar presente e quando se esperava que 
como Paredense, tenta-se afirmar a sua ter-
ra e defendê-la, deixou-se contagiar pelo 
discurso do presidente da distrital que, co-
mo é óbvio não falou especificamente da 
nossa terra e nos brindou, num dos seus 
acessórios, com pérolas deste género:

Uma nova visão do Nordeste peninsu-
lar (seja lá o que isso for), qualificar a vida 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Mais vale um pássaro na   mão  do que dois a voar

joaquimneves.progresso@gmail.com

democrática (não se sabendo se se referia 
ao poder local ou central), combater as 
desigualdades no acesso à saúde (fican-
do por explicar de que forma vão agir pa-
ra as combater), promover uma escola 
inclusiva a tempo inteiro (eles que foram 
os percursores destas novas escolas), a 
defesa de uma administração de bens e 
serviços públicos essenciais (mais uma 
vez sem dizer quais e de que forma pre-
tendem agir), a criação de uma política 
pública de transportes e mobilidade (coi-
sa que o PS nunca se preocupou enquan-
to governo, mas que agora parece ser 
bandeira), a reprogramação dos fundos 
comunitários (mais uma vez sem especi-
ficar como o irão fazer e quem irão preju-
dicar ou se preferirem beneficiar), uma 
maior participação dos municípios nas 
definições das prioridades de investi-
mento (não se percebe, pois podemos ver 
o que o último governo PS fez relativa-
mente a esta questão. Obrigou os muni-
cípios a realizarem investimentos, como 
foi por exemplo, a carta educativa que 
levou a um estrangulamento financeiro 
sem fim a vista, de quase todas as autar-
quias do pais) e para terminar para mim a 
declaração que marca sem dúvida esta 
campanha do PS:
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2 técnicos de fresagem
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experiência 4 anos mínimo

Zona industrial de Cête

tel.: 255 750 000
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António Costa, garantia dos Com  promissos, esteio da Confiança
soas e serviram para estimular a atividade econó-
mica. Lisboa sabe disto. Veja-se, por exemplo, que, 
enquanto o país sofre de um Estado que é tantas 
vezes tardio a pagar o que deve, em Lisboa a Câ-
mara Municipal reduziu tanto os prazos de paga-
mento aos fornecedores que já não basta dizer 
que paga a tempo e horas. Pagar a tempo e horas 
seria pagar a 60 dias. Mas, na Câmara de Lisboa, 
como já se paga a menos de 7 dias, pode dizer-se 
que já se paga praticamente a pronto pagamento. 
Quem sabe o que é a vida das empresas sabe co-
mo isto é importante para não lhes complicar a 
vida – além de que a própria Câmara também 
poupa com isto, por conseguir assim melhores 
condições dos fornecedores. Por isto vos digo que 
os últimos anos de governação mostram uma 
comparação nítida entre Passos Coelho e António 
Costa. Com Passos sempre a fazer pior do que An-
tónio Costa, com Passos sempre a prometer (com 
Passos o futuro é sempre brilhante, o pior é o pre-
sente), com Passos sempre a fazer menos e pior do 
que prometeu. E – a verdade da comparação é esta 
– com António Costa sempre a cumprir. 

Aliás, aqueles que já experimentaram a gover-
nação de António Costa reconhecem bem os seus 
méritos. Toda a gente reconhece que Lisboa está 
outra, mais vibrante, com mais atividade, depois 
do governo da cidade por António Costa. E os vo-
tos traduziram isso. Em 8 anos candidatou-se 3 
vezes e aumentou sempre a votação – não a dívi-
da, não os impostos, mas a votação. Porque fez 
sempre o que prometeu. Porque fez sempre mais 
e melhor do que prometeu. António Costa foi tes-

tado e aprovado, um mandato a seguir ao outro, 
uma eleição a seguir à outra, porque cumpriu 
sempre, porque fez sempre mais do que prome-
teu, porque só assumiu compromissos cautelo-
sos e com as contas feitas. 

Alguns dirão: mas Lisboa não é Portugal. É ver-
dade. Mas António Costa já fez muito por Portugal 
no seu conjunto. Foi um ministro exemplar a por 
em prática a modernização administrativa, que 
fez muito para que os serviços públicos tenham 
sido melhores e mais rápidos a atender as pessoas 
e as empresas. Foi um ministro da justiça que deu 
cartas na Europa, com uma ação reconhecida em 
todo o continente. Conhece o mundo e sabe go-
vernar em casa. Precisamos de quem suba os im-
postos e aumente a dívida e só saiba por as culpas 
para os outros, desculpar-se com o passado? Ou 
precisamos de quem seja capaz de baixar os im-
postos e reduzir a dívida? Precisamos de quem, 
em nome das finanças públicas, ataque os direitos 
sociais? Ou precisamos de quem, por fazer boa 
gestão, seja capaz de incentivar a atividade econó-
mica e garantir os direitos das pessoas? Precisa-
mos de um governante que promete e não cum-
pre, de alguém que se esquece das suas obriga-
ções, e que agora se esconde dos portugueses e 
oculta as suas intenções? Ou precisamos de al-
guém que faz sempre mais e melhor do que pro-
mete, porque só se compromete com o que sabe 
poder cumprir e acaba sempre por fazer mais e 
melhor do que prometeu? A resposta é só uma: 
António Costa. Ele é um esteio de confiança. Com 
ele, podemos confiar que o PS vai cumprir. 

Mais vale um pássaro na   mão  do que dois a voar
Confiança no Futuro.
Confiança no Futuro? Como é que se 

pode ter confiança num partido que dei-
xou o nosso país à beira da bancarrota com 
investimentos desastrosos, para o País?

Mas não é nada que me admire. O PS 
tem feito tudo para passar uma esponja so-
bre a governação de José Sócrates, não só 
para se descolar da imagem do primeiro-
ministro, mas também para fazer o Povo 
crer que as dificuldades que o país atraves-
sou nos últimos anos são responsabilidade 
do PSD…. uma mentira. 

O PS tem memória selectiva e nesta 
campanha tem feito tudo por tudo para 
passar a ideia que o PSD é que foi o respon-
sável pela crise. Mas toda a gente já perce-
beu que isso é uma ideia mentirosa e que 
António Costa depois de tantos avanços e 
recuos já não sabe muito bem o que diz.

Enfim, já todos percebemos para onde 
isto caminha. 

Mas o que me deixa mais triste é ver Ale-
xandre Almeida candidato a deputado não 
apresentar uma visão de futuro para o nos-
so Concelho, e a se identificar com as ideias 
do presidente da distrital do PS-Porto.

Custa-me ver alguém que é candidato a 
deputado, a não tratar como prioritário o 
que se passa na sua própria terra.

Custa-me ver Alexandre Almeida ser 
candidato a deputado, tentando mais uma 
vez passar a imagem de que quem vai de-
fender Paredes, é ele, mas que na realidade, 
e vendo bem as coisas ele só está é olhar, 
única e exclusivamente, pelos seus 
interesses.

 Posso estar engano, é claro que sim, 
mas vejamos….. Se Alexandre Almeida for 
eleito deputado, vai ou não exercer as fun-
ções de deputado? Se exercer as funções de 
deputado, quando houver eleições autár-
quicas, deixará de ser deputado para ser 
candidato?  Se for candidato a autarquia, 
quem fica por Paredes ? (ninguém, claro….
mas isso não interessa).

É certo que todos nós podemos imagi-
nar as respostas, mas no entanto, o que fica 
é a clara ideia que alguns Políticos só estão 
interessados em olhar pela sua vida dando 
mesmo para utilizar a velha máxima:

Mais vale um pássaro na mão do que 
dois a voar.

Na minha opinião, a credibilização da 
política é por aqui que deve começar. O povo 
escolhe livremente os seus representantes 
para os defender e não para que estes defen-
dam os seus interesses ou mesmo carreiras 
politicas. Não se deve enganar ou mesmo 
induzir o povo em erro…. É muito feio.

Quem deixa o certo pelo incerto, 
ou é tolo ou pouco esperto

No próximo dia 4 de 
Outubro os Portu-
gueses vão esco-
lher o próximo 

Governo de Portugal. Todos deve-
riam votar. Não deixar nas mãos de 
apenas alguns a opção de decidir, 
por todos, quem manda e des-
manda no Pais, é um dever de pa-
triotismo. Mas também de respei-
to para com aqueles que fizeram 
da conquista da Liberdade e da 
Democracia uma causa de vida, 
onde muitos desapareceram e ou-
tros sofreram privações e agruras, 
que hoje ninguém, ou muito pou-
cos, estariam na disposição de so-
frer para lutar por essas causas.

Em 2011, antes de este governo 
entrar em funções, o panorama de 
Portugal era, no mínimo, assusta-
dor. O governo socialista de então 
agiu tardiamente, adiando o pedi-
do de apoio financeiro externo a 
Portugal. Só quando já estava en-
costado à parede, a ver o fundo do 
cofre e sem dinheiro para pagar 
ordenados aos funcionários públi-
cos e pensões aos reformados, é 
que pediu socorro à Troika. O cha-
mado processo de ajustamento 
não teria sido tão doloroso se Por-
tugal tivesse actuado mais cedo, 
em vez de ter esperado até Abril de 
2011. Cerca de um ano antes, em 
Junho de 2010, já se falava que o 
então Ministro das Finanças (do 
governo socialista de José Sócra-
tes), Fernando Teixeira dos Santos, 
pensava na possibilidade de um 
programa de apoio financeiro. 
Portugal pediu oficialmente assis-
tência financeira à União Euro-
peia, aos Estados-Membros da 
zona do euro e ao Fundo Monetá-
rio Internacional a 07 de Abril de 
2011, tendo o acordo de emprésti-
mo sido aprovado pelo Conselho 
Europeu e assinado a 17 de Maio 
de 2011. O tempo funcionou con-
tra nós, tornando tudo mais 
difícil.

Todos aqueles que têm direito 
de voto nestas eleições devem 
lembrar-se de onde partiu o Go-
verno do PSD e do CDS ha 4 anos 
atrás: Portugal estava em pré-fa-
lência, a dias da bancarrota. Passa-
mos por muitos sacrifícios, priva-
ções, ajustamentos e cortes, anos 
de verdadeiro apertar de cinto, a 
qualidade de vida piorou, a preca-
ridade laboral aumentou e a insol-
vência de muitas empresas foi um 
facto, fomos sobrecarregados com 
um brutal aumento de impostos, 
cortes nos apoios sociais e muitas 
outras coisas.

Em 2011 muitos afirmavam 
que o Governo não chegaria ao fim 
da legislatura, quer pelo inferno 
que previam iria desabar nas ruas 
quer por divergências internas na 
Coligação. Muitos mais defen-
diam que Portugal não iria cum-
prir o Memorando, necessitaria de 
um segundo ou terceiro resgate. 
Em 2013 toda a oposição e os co-
mentadores do costume diziam 
ser impossível sair do resgate sem 
um programa cautelar, sem o qual 
Portugal não teria quem lhe em-
prestasse dinheiro e iria novamen-
te para o abismo. 

Foram os tempos das previ-
sões negras marteladas diaria-
mente na televisão, nos jornais e 
nas redes sociais. Era a espiral re-
cessiva, o desemprego que não 
parava de aumentar, o país sem 
norte e sem futuro. A saída do Euro 
e o desastre.

Hoje, com as taxas de juro co-
bradas a Portugal em baixa, o nú-
mero de empregados a aumentar, 
a exportações a crescer, com evi-
dentes melhorias na saúde e na 
educação, não há como negar que 
o caminho seguido, sendo o único 
que nos permitiram, teve resulta-
dos positivos para o País. Mas não 
é hora de esquecer as consequên-
cias negativas para muitos Portu-
gueses. É a hora de com verdade 
dizer como se pode recuperar 
mais emprego, eliminar os cortes 
nos salários, descongelar as pro-
moções, devolver o IRS, criar me-
lhores condições de vida para 
quem ainda sofre com a receita 
aplicada. 

Todos os que se enganaram 
nas previsões do caos e da tragédia 
tiveram que mudar a agulha. Co-
meçaram por dizer que as estatís-
ticas estavam erradas, que os nú-
meros eram manipulados, que a 
realidade era outra. Agora já passa-
ram para outra fase. Sem o dizer, 
assumem que estamos melhor, 
que a estratégia deu resultado e 
voltaram às promessas dos oásis e 
dos amanhãs que cantam. 

Este Governo, dizem, foi desas-
troso para Portugal e para os Por-

tugueses. Não dizem o que teriam 
feito de diferente quando não ha-
via dinheiro, crédito ou credibili-
dade. Dizem o que vão fazer no 
futuro.

E o que promete quem quer 
Governar, quem quer substituir o 
actual Governo? Simplesmente 
promete tudo a todos. Onde hou-
ver votos há uma promessa cor-de
-rosa! Subsídios, aumentos nos 
ordenados e nas prestações so-
ciais, os tribunais todos de volta, 
hospitais a reabrir, mesmo onde 
não há doentes, estradas à borla, 
mesmo quando foram eles que 
colocaram os pórticos nas scuts, 
menos horas de trabalho, sol na 
eira e chuva no nabal. 

E dinheiro para isso? Logo se 
vê, mas não há-de faltar. E de onde 
é que ele vem? Logo se vê, mas há-
de vir! E como se paga? Com cresci-
mento económico, óbvio! E se não 
crescer? Chega de perguntas, as 
pessoas não são números e Portu-
gal não é uma folha de Excel?

Aqui paramos e perguntamos: 
já ouvimos isto? Claro que sim. Foi 
primeiro ministro de Portugal, dis-
se que pagar dívidas era coisa de 
criança? Sabem quem foi não 
sabem?

Voltar ao mesmo ou seguir em 
frente, com rigor, segurança, passo 
a passo? Com Passos e Portas? Ou 
com a “tralha socrática”, personali-
dades, métodos e ideias, que Costa 
instalou de novo no PS?

É a hora de decidir. Depois de 
avaliar a governação que agora ter-
mina, o que foi errado e o que foi 
certo (alguém faz sempre tudo cer-
to?). Pensar sobre as propostas 
apresentadas pelos diversos Parti-
dos, avaliar o seu valor e veracida-
de. Aqui não se fazem milagres, A 
magia é embuste, é apenas resulta-
do de truques, malabarismos e 
ilusionismos.

A experiência e o tempo são os 
melhores conselheiros, quer na vi-
da, quer na política. Basta não ter 
memória curta. Não há nenhum 
“Gandhi em Lisboa” e o D. Sebastião 
ainda está à espera de uns faróis de 
nevoeiro para voltar de África.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário
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Que opinião tem acerca do 
cargo de deputado? De que for-
ma pensa fazer a diferença pela 
sua terra caso seja eleita?

Pode fazer a diferença como 
já fez no último mandato. Tra-
balhei imenso pelo concelho e 
pela região. Todas as semanas 
levava para Lisboa um caderno 
de encargos para resolver 
problemas. 

Considera importante Pare-
des ter um representante, seja de 
que partido for, na Assembleia 
da República?

É importante e essa pergunta 
tem de ser feitas às Associações. 

Quais as vantagens? O que é 
que fez por Paredes enquanto 
deputada?

Ajudei a Cooperativa Agríco-
la que não teria conseguido fazer 
as suas obras se não tivesse obti-
do o aval do Estado no emprésti-
mo ao BEI. Foi uma luta enorme. 
Toda a minha atividade de âmbi-
to social fez despertar nos autar-
cas de freguesia para questões 
de sensibilidade social. O que 
não é fácil. Eles estão mais volta-
dos para outro tipo de questões 
da gestão do território.

Que projetos estão dentro de 
sua visão estratégica para esta 
região? Quais as áreas que preci-
sam de mais atenção, a seu ver, 
no concelho?

Em Paredes teremos que lu-
tar contra as três velocidades do 
concelho que se reflete no essen-
cial da vida das pessoas. Tem que 
se criar políticas e projetos que 
esbatam estas assimetrias que 
afastam as pessoas. 

Qual a razão central pela qual 
entende que o eleitor de Paredes 

a deve eleger? Se não for eleita, 
está disponível para interceder, 
fazer trabalho, em prol do 
concelho? 

Sinto que as pessoas quando 
me veem têm uma estima gran-
de pelo que eu fui fazendo, por 
elas, nas diferentes freguesias. 
Estava em Lisboa mas não virei 
as costas ao concelho. Indepen-
dentemente do resultado eleito-
ral continuarei o meu trabalho 
social pelo concelho.

Como considera o debate que 
se estabeleceu em torno de 
“Quem chamou a Troika”? 

O debate deve ser ao con-
trário: porque é que se chamou 
a Troika?; uns chamaram-na 
porque tinham necessidade e 
o chamamento exigia um con-
senso alargado com a presença 
do PSD. O Dr. Teixeira dos San-
tos é a pessoa que está em me-
lhores condições para explicar 
as razões do pedido de ajuda 
de assistência financeira. 

Conceição Bessa Ruão é 
candidata, 21ª da Coligação 
PAF, olhando para o que se pas-
sa na região, o seu partido tra-
tou bem Paredes? Comparati-
vamente com as anteriores le-
gislativas, o seu lugar na lista 
c a i  u m a  m ã o  c h e i a  d e 
posições…

O Dr. Celso Ferreira foi sem-
pre visto como um potencial 
candidato à distrital por con-
traponto à atual direção e isso 
pode ter condicionado o meu 
lugar. Posso ter sofrido alguma 
represália. Senti-me mal trata-
da, sim, quando na negociação 
da lista final, depois foram bus-
car a Matosinhos uma candi-
data para o 15º lugar e eu desci 
para 17º. Lugar.

Conceição Ruão como é que 
responde aos críticos deste go-
verno que acusam o PSD/CDS de 
apenas saber cumprir com a 
austeridade?

O crescimento económico 
não se decreta. Nós tivemos aus-
teridade a nível da carga fiscal, é 
verdade. Ao nível da reforma do 
Estado, houve uma redução de 
15 mil milhões da despesa do Es-
tado, quer se queira quer não é 
uma redução brutal, que teve 
reflexos. Não há nenhum políti-
co que não goste de dar benefí-
cios às populações, mas nós não 
podíamos. Tínhamos uma divi-
da para pagar.

Conceição Ruão, não teme 
que a vossa coligação PAF (PSD/
CDS) possa ser penalizada com 
uma derrota pelo fato do eleito-
rado não ter compreendido as 
medidas que o Governo tomou?

Há muita mensagem que 
não passa. Há muitos esclareci-
mentos que não passam, uns 
pela tecnicidade das explicações 
e outros pelo papel da comuni-
cação social.  O governo tem um 
problema de comunicação. De-
pois, os dois primeiros anos do 
mandato foram muitos difíceis. 
Nós chegamos a ser perseguidos 
na rua. 

É muito fácil apresentar um 
programa de governo com ba-
se num crescimento de 3% que 
é duvidoso, mas mesmo assim, 
o que está feito para trás há-de 
d a r  c o n s i s t ê n c i a  a  e s t e 
crescimento.

   Conceição Bessa Ruão
É candidata, 21ª da Coligação 
PAF (PSD/CDS) pelo distrito do Porto

Candidatos a deputados de Paredes expli
Os portugueses es-

tão convocados 
para, no dia 4 de 

outubro,  exercerem o  
seu direito de voto na elei-

ção da nova Assembleia 
da República (AR) da qual 
deverá sair um novo Go-
verno – O XX Governo 
Constitucional de Portu-

gal. Ao todo são 12 opções 
de voto, entre partidos  
e coligações: AGIR – PTP  
e MAS; Bloco de Esquerda 
(B.E.); Coligação Demo-

crática Unitária (CDU) – 
PCP,  PEV;  Juntos  pelo  
Povo (JPP); LIVRE/Tempo 
d e  Av a n ç a r  ( L / T D A ) 
apoiado pelo POUS; Nós, 

Cidadãos! (NC); Partido 
Cidadania e Democracia 
Cristã (PPV/CDC); Parti-
do Comunista dos Traba-
lhadores  Por tugueses 

(PCTP/MRPP); Partido  
da Terra (MPT); Partido 
Democrático Republica-
no (PDR); Partido Nacio-
nal  Renovador (PNR); 

Que opinião tem acerca 
do cargo de deputado? De 
que forma pensa fazer a dife-
rença pela sua terra caso se-
ja eleito?

Um deputado terá que 
ser sempre um defensor da 
causa pública e não servir-
se dela. Como tal todos os 
interesses legítimos de Pare-
des,serão defendidos, até à 
exaustão.

Considera importante 
Paredes ter um representan-
t e  n a  A s s e m b l e i a  d a 
República?

Mais importante de que 
Paredes tenha um represen-
tante na Assembleia, é ter 
alguém que os represente e 
os defenda verdadeiramen-
te, e não vejo que isso possa 
acontecer, nos partidos que 
tradicionalmente ganham 
as eleições neste concelho.  
Para Paredes ter alguém que 
os defenda, precisa virar à 
esquerda e eu só vejo isso 
possível nos representantes 
e l e i t o s  p e l o  B l o c o  d e 
Esquerda.

Quais as vantagens? O 
passado/presente tem-nos 
dito que as vantagens para o 
comum do cidadão não te-
rão sido por aí além…ou 
discorda?

As vantagens só poderão 
ser sentidas se elegerem, 
pessoas de verdade e não 
personagens que só apare-
cem em tempo de eleições, 
apanham os votos e depois 
esquecem-se de quem os 
elegeu. Paredes  tem eleito 
sempre os mesmos e depois 
os resultados têm sido o que 
nós sabemos. Há que mu-
dar, há que dar uma oportu-
nidade aos representantes 
do BE.

Que projetos estariam 
dentro de sua visão estraté-
gica para esta região? Quais 

as áreas que precisam de 
mais atenção, a seu ver, no 
concelho?

O primeiro combate para 
Paredes e que é extensível a 
todo o País será a erradica-
ção da pobreza. No nosso 
concelho há tanta ostenta-
ção e ao mesmo tempo tanta 
pobreza:  Não permitir que 
famílias com poucos rendi-
mentos, sejam privadas de 
bens essenciais, como habi-
tação, água, eletricidade, 
alimentos, medicamen-
tos...A cobrança de água e 
electricidade com escalões 
progressivos, com redução 
para famílias mais carencia-
das; a erradicação dos bair-
ros de lata e promover a ha-
bitação social dispersa, evi-
tando a criação de “guetos”; 
a reabilitação de prédios 
abandonados, para arren-
damento a famílias caren-
ciadas, a preços controla-
dos; os centros de acolhi-
m e n t o  p a r a  p e s s o a s 
carentes de alimentos e alo-
jamento. Outro projeto im-
portante para Paredes, seria 
dotar de condições dignas o 
Palácio da Justiça, tanto pa-
ra os utentes, como para 
quem lá trabalha.

Qual a razão central pela 
qual entende que o eleitor de 
Paredes o deve eleger? Se 
não for eleito, está disponí-
vel para interceder a mos-
trar trabalho em prol do 
concelho? Esse fator está 
acautelado, por exemplo, na 
m a g i s t r a t u r a  d e 
influências?  

Eleito ou não, irei defen-
der, sempre, os que mais 
precisam, quer sejam de Pa-
redes ou de outra qualquer 
região do País. Mais uma vez 
repito: é necessário uma po-
lítica de verdade e virada pa-
ra o bem comum e só os re-
presentantes do BE o po-
dem prometer e conseguir.

Como considera o debate 
que se estabeleceu em torno 
de “Quem chamou a Troika”? 

Pergunta-me sobre o de-
bate em torno de “ quem 
chamou a troika”? Eu res-
pondo: deplorável. O dedo 
está lá. Nós sabemos quem o 
colocou, foram os três parti-
dos, que nos têm desgover-
nado, sabem que fizeram 
mal e agora querem sacudir 
a água do capote!!!

O BE é o Syriza português 
de Aléxis Tsípras, ou o Syriza  
de Varoufakis?  

Para o que interessa aos 
partidos do governo, a Gré-
cia é a Grécia e Portugal é 
Portugal não há compara-
ção e depois quando se sen-
tem acossados pelas críticas 
do BE e não têm mais argu-
mentos, acenam com os 
problemas dos Gregos, para 
mais uma vez amedrontar 
os Portugueses.

Admite que situação da 
Grécia decorrente dos últi-
mos acontecimentos atra-
palhou a vossa mensagem?

Por mais que defendamos 
os Gregos e por mais que 
compreendamos os seus pro-
blemas com os agiotas da 
troika o BE tem que pensar 
em Portugal e nos Portugue-
ses, embora também saiba-
mos que os problemas e 
preocupações são comuns. 
Aliás, eu tenho a certeza que a 
chantagem vergonhosa de 
que foi alvo a Grécia, se deve 
ao medo de que, em Portugal 
e Espanha, os eleitores pu-
dessem castigar quem os en-
ganou nestes anos todos.

   Vitorino Santos
É o 13º candidato do Bloco de 
Esquerda (BE), pelo distrito do Porto
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Que opinião tem acerca do 
cargo de deputado? De que 
forma pensa fazer a diferença 
pela sua terra caso seja eleito?

É um cargo de enorme res-
ponsabilidade politica e social, 
porque a CDU é uma força po-
litica que se encontra ao lado 
dos trabalhadores e do povo. 
Com mais deputados da CDU, 
na Assembleia da República, 
vamos construir um Portugal 
mais digno socialmente e de 
futuro com a defesa patriótica 
da produção nacional. 

Considera importante Pa-
redes ter um representante, 
seja de que partido for, na As-
sembleia da República?

Obviamente que sim, por-
que é conhecedor da realidade 
do nosso concelho. Um muni-
cípio que tem sido afetado por 
esta veia destruidora de uma 
política de direita que tem sido 
implementada na economia e 
no encerramento de empre-
sas. Sendo deputado de Pare-
des pode levar as preocupa-
ções, com conhecimento de 
causa, junto do governo.

Quais as vantagens? O pas-
sado/presente tem-nos dito 
que as vantagens para o co-
mum do cidadão não terão si-
do por aí além… 

Essa representatividade na 
Assembleia da República se 
for de um deputado da CDU os 
paredenses serão bem defen-
didos, garanto.

Que projetos estão dentro 
de sua visão estratégica para 
esta região? Quais as áreas que 
precisam de mais atenção, a 
seu ver, no concelho?

Sabemos que Paredes é um 

concelho que vive, essencial-
mente, da indústria do mobiliá-
rio e assim sendo, é necessário 
que apostemos na ajuda às pe-
quenas empresas que ainda 
existem e estão em grandes difi-
culdades, obviamente, temos 
que ter um projeto solidário para 
elas. Com isso faz movimentar a 
economia e a melhoria da quali-
dade de vida dos paredenses. 

Qual a razão central pela 
qual entende que o eleitor de 
Paredes o deve eleger? Se não 
for eleito, está disponível para 
interceder a mostrar trabalho 
em prol do concelho? Esse fa-
tor está acautelado, por exem-
p l o  n a  m a g i s t r a t u r a  d e 
influências?  

Quando aceitei esta candi-
datura, sentia-me preparado 
para assumir estas responsa-
bilidades, caso venha a ser 
eleito, para fazer a defesa dos 
interesses dos meus conterrâ-
neos. Os deputados da CDU 
têm um papel de grande res-
ponsabilidade no país. Mesmo 
não sendo eleito, somos nós, 
CDU, aparecemos junto dos 
trabalhadores e visitamos lo-
cais de trabalho não apenas 
e m  t e m p o  d e  c a m p a n h a 
eleitoral. 

Como considera o debate 
que se estabeleceu na campa-
nha eleitoral em torno de 
“Quem chamou a Troika”? 

Isso é algo de dois partidos 
do arco da governação que 
centralizaram apenas e só em 
ataque mútuo. É uma tentati-
va de bipolarização que é mui-
to mau para a democracia. 
Nenhum desses partidos teve 
capacidade de dar uma res-
posta clara com propostas pa-
ra abater este estado de políti-

ca e social em que Portugal se 
encontra. 

Pedro Vilarinho é o 29º can-
didato da CDU/Porto. A vossa 
doutrina é feita, grosso modo, 
naquilo que dizem ser a defesa 
dos mais pobres e dos mais 
desfavorecidos. Estando o país 
muito mais pobre, é de admitir 
que o terreno é mais fértil que 
n u n c a  p a r a  a  v o s s a 
coligação...  

Temos sentido um grande 
apoio e um grande desconten-
tamento das pessoas pelo es-
tado do país. Em todo o lado 
somos abordados por pessoas 
que nunca votaram em nós 
mas que desta vez, dizem, o 
vão fazer. É que 39 anos de po-
líticas de direita levaram-nos a 
um estado social degradante.

Durante anos foi defendido 
que a estratégia para o desen-
volvimento de Paredes e desta 
região passaria pela aposta na 
indústria do mobiliário. Do seu 
ponto de vista, faz sentido man-
ter esta estratégia? Quais as 
principais linhas programáti-
cas que defende para o desen-
volvimento de Paredes em par-
ticular e da região, em geral?

Obviamente a zona viven-
do da indústria do mobiliário 
tem de fazer uma aposta no 
setor. Ajudando as pequenas 
empresas. A CDU apoia um 
projeto de consolidação e tu-
do aquilo que possa mexer 
com a economia.

   Pedro Vilarinho
É o 29º candidato da CDU  
pelo distrito do Porto

cam porque querem ir para o Parlamento
Partido Popular Monár-
q u i c o  ( P P M ) ;  Pa r t i d o  
Socialista (PS); Partido 
Unido dos Reformados  
e Pensionistas (PURP); 

Pessoas – Animais - Natu-
r e z a  ( PA N ) ;  Po r t u g a l  
à  F r e n t e  –  P P D / P S D  
e CDS-PP. 

O Progresso de Paredes 

foi ao encontro dos candi-
d a t o s ,  d o s  p a r t i d o s  
com assento na atual AR, 
indicados pelas conce-
lhias políticas de Paredes 

às respetivas distritais. 
A saber: Vitorino Jorge 

Santos, 13º candidato do 
Bloco de Esquerda (BE); 
Pedro Vilarinho 29º can-

didato da CDU; Alexandre 
Almeida, 22º candidato 
do Partido Socialista (PS) 
e Conceição Bessa Ruão 
21ª  da lista candidata da 

coligação Portugal à Fren-
te – PPD/PSD e CDS-PP. 

A bem do progresso 
dos paredenses, os candi-
datos respondem…

Que opinião tem acerca do 
cargo de deputado? De que 
forma pensa fazer a diferença 
pela sua terra caso seja eleito?

Não estou em lugar direc-
tamente ilegível. Estou nesta 
lista pelos compromissos as-
sumidos pela distrital do Por-
to com os quais me identifico 
e que fazem todo o sentido 
quer para Paredes, quer para a 
região. 

Considera importante Pa-
redes ter um representante, 
seja de que partido for, na As-
sembleia da República?

Claro que é importante, 
desde que assuma e cumpra 
com os compromissos assu-
midos. É fundamental que 
exista uma identificação dos 
deputados com os projetos 
que defendem. 

Quais as vantagens? O pas-
sado/presente tem-nos dito 
que as vantagens para o co-
mum do cidadão de Paredes 
não terão sido por aí além…ou 
discorda? 

Sobre o passado não quero 
falar. Caso seja eleito, e por is-
so aceitei este desafio, é para 
cumprir com a defesa dos 
compromissos assumidos. 
Não faço ideia quem esteve 
antigamente.

Que projetos estão dentro 
de sua visão estratégica para 
esta região? Quais as áreas que 
precisam de mais atenção, a 
seu ver, no concelho?

Estão nos 10 compromis-
sos assumidos pela lista can-
didata do PS/Porto. Por exem-
plo, no Serviço Nacional de 
Saúde (a construção de Uni-
dades de Saúde Familiares, 
colocar em funcionamento, 
em Gandra, a Unidade de Cui-
dados Continuados), a ques-
tão do compromisso com a 
escola pública, com escolas a 
necessitarem de obras urgen-
tes como a EB2,3 Paredes, o 
combate à pobreza reforçan-
do o apoio às IPSS, bem como 
a reavaliação do Mapa Judi-
ciário, estender a rede de 
transportes públicos da STCP 
a todo o concelho…

Como considera o debate 

que se estabeleceu em torno 
de “Quem chamou a Troika”? 

Eu nesta campanha eleito-
ral estou centrado nas ques-
tões mais ´micro`. Sobre a 
Troika, isso já está mais que 
esclarecido. Já chega de falar 
do passado.

Alexandre Almeida, o se-
nhor é vereador, ainda que na 
oposição, na CM de Paredes, 
suspendeu ou renunciou ao 
mandato como fez o seu líder 
Distrital, José Luís Carneiro, 
na Câmara de Baião?

Não. Na medida que eu 
não sou vereador com pe-
l o u r o  e m  r e g i m e  d e 
permanência.

Se for eleito deputado, vai 
assumir o cargo?

Como lhe disse não estou 
numa posição de eleição dire-
ta. Poderá acontecer em caso 
de vitória com a formação do 
governo. Se isso acontecer, se 
for chamado, irei reunir a con-
celhia e colocar a questão por-
que em causa estão os com-
promissos assumidos que são 
do interesse de Paredes.

…e depois suspende o car-
go de deputado para se candi-
datar à presidência da Câmara 
de Paredes?  

São questões completa-
mente opostas. Estamos a 
dois anos das eleições autár-
quicas. O que eu lhe posso di-
zer: há uma vontade muito 
grande da estrutura local do 
PS para que eu seja candidato 
do PS à presidência da Câma-
ra de Paredes em 2017; há uma 
vontade muito grande da Fe-
deração do Porto para que seja 
eu o candidato do PS à Câma-
ra em 2017 e há uma vontade 
muito clara, já demonstrada, 
pelo Secretariado Nacional do 
PS para que eu seja candidato 
à Câmara. Perante estas de-
monstrações de vontade, se as 
eleições autárquicas fossem 
daqui a seis meses, eu seria 
candidato a presidente de 
Câmara. 

Posso concluir que uma 
vez deputado, o Alexandre Al-
meida, assume o cargo na As-
sembleia da República para 
depois renunciar ao mandato 

no Parlamento para ser candi-
dato em Paredes?

É uma leitura muito corre-
ta. Se eu vir que sou útil para 
Paredes e para o Vale do Sousa 
– e  penso que seria útil – se eu 
conseguir fazer a defesa des-
tes 10 compromissos e se 
mantiverem as vontades das 
estruturas do PS, com certeza 
que renunciaria ao mandato 
de deputado para ser candi-
dato à Câmara de Paredes. Ca-
da vez mais sinto uma maior 
motivação por aquilo que ve-
jo, com Paredes a perder pro-
tagonismo para os concelhos 
vizinhos. 

Esta sucessão de cargos, 
ora é deputado, ora é autarca, 
não descredibiliza ainda mais 
a  p o l í t i c a  a o s  o l h o s  d o 
eleitorado?

Não, acho que não. Para 
que a atividade politica avan-
ce, os melhores têm de estar 
na política. Para mim é um or-
gulho, sem falsas modéstias, 
com a capacidade que tenho, 
poder dedicar algum do meu 
tempo à política. Se a minha 
eleição acontecer, isso irá tra-
zer-me mais experiência e co-
nhecimento para que esteja 
mais apto a desempenhar o 
papel  de  presidente  de 
Câmara. 

O cabeça de lista do PS, An-
tónio Costa, não anda a pro-
meter aquilo que não pode 
cumprir? Por exemplo em 
matéria fiscal…

Não. O PS foi o único parti-
do que apresentou um pro-
grama eleitoral com as contas 
feitas. 

   Alexandre Almeida
o 22º candidato do PS 
pelo distrito do Porto
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os nossos empresários

Uma nova visão sobre a Troika
Entre coragem e de-

terminação, encon-
tramos Sandra Te-

les, a mais recente empre-
sária paredense.

Foi no mês passado que 
esta empreendedora assu-
miu o Troika bar e desde 
então tem apostado de for-
ma diferente no setor de 
entretenimento noturno 
da cidade de Paredes. 

A Sandra tem vindo a al-
terar não só a imagem inte-
rior do espaço mas tam-
bém a forma como o mes-
mo comunica com os seus 
clientes. Conta com uma 
equipa de colaboradores 
que a apoiam e que acredi-
tam nas suas capacidades, 
uma equipa que a empre-

sária se esforça por manter 
dentro dos padrões de exi-
gência estabelecidos pela 
mesma.

O Troika é facilmente re-
conhecido pelo seu exce-
lente serviço de gins e co-
cktails. De notar ainda que 
estas bebidas estão a cargo 
da Sandra, a única barten-
der feminina do Vale do 
Sousa. O bar possui ainda a 
vertente de eventos, repre-
s e n t a d o  c o m o  Tr o i k a 
Events, que presta todo o 
tipo de serviço de bar em 
casamentos, batizados, 
festas. A casa celebrará na 
noite de 3 para 4 de outu-
bro o segundo aniversário, 
Sandra não adianta muito 
sobre o que irá acontecer 

mas promete uma noite de 
convívio, diversão e com 
m u i t a s  s u r p r e s a s  à 
mistura.
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Parque da Senhora do Salto requalificado  
dez anos após promessa eleitoral

O parque da Senhora 
do Salto está de ca-
ra renovada. A au-

tarquia em parceria com a 
junta de Aguiar do Sousa 
promoveu um conjunto de 
melhorias naquela zona de 
lazer e fruição de natureza. 
As obras de requalificação 
foram inauguradas, no 
passado domingo, pelo au-
tarca, Celso Ferreira.

A requalificação, orçada 
em 454 mil euros e com-
participada em 85 por cen-
to por fundos comunitá-
rios, incidiu na área cir-
cundante  à  capela  da 
Senhora do Salto, local de 
culto e peregrinação ergui-
do para assinalar a lenda 
da Senhora do Salto.

Ainda no âmbito da re-
qualificação, foi também 
construído um centro de 
interpretação e um anfi-
teatro equipado com siste-
ma de luz e som para espe-
táculos ao ar livre.

Situado na freguesia de 
Aguiar de Sousa, concelho 
de Paredes, é um parque 
natural regional de grande 
beleza, classificado como 
Sítio de Importância Co-
munitária da rede de áreas 
protegidas da União Euro-
peia (Natura 2000). Para 
além do contacto privile-
giado com a natureza no 
seu esplendor e com espé-
cies raras, como a lontra, 
por exemplo, o parque per-
mite a prática de ativida-
des como caminhadas e 

António Orlando | texto

passeios de bicicleta, para 
além de desportos radicais 

que vão do slide ao rapel, 
passando pelo rafting no 
rio Sousa, num percurso 
através de uma garganta 
rochosa vertical de deze-
nas de metros de altura.

SEGUE-SE PARQUE 
DE CAMPiSMO
Depois da requalifica-

ção, agora inaugurada, 
Aguiar de Sousa, dentro 
de um ano, terá um par-
que de campismo, com 

cerca 15 mil metros qua-
drados. A infraestrutura, 
construída pela autar-
q u i a ,  t e r á  g e s t ã o  d o s 
agrupamentos de escu-
teiros do concelho. 

A LEnDA
O Parque da Senhora 

do Salto fica na saída de 
Aguiar de Sousa da CREP 
(Circular Regional Exte-
rior do Porto), e é um dos 
segredos naturais mais 

“No meu primeiro 
programa 
eleitoral estava 
o compromisso 
de requalificar a 
Senhora do Salto. 
Dez anos depois 
está aqui”
Celso Ferreira
Presidente da Câmara

“Esta era uma obra 
há muito esperada. 
Hoje é um dia de 
muita alegria”
luís Teixeira
Presidente da Junta de 
Freguesia de aguiar do sousa

b e m  g u a r d a d o s  d o 
distrito.

A lenda da Senhora do 
Salto, diz que, um cava-
leiro perseguindo o Dia-
b o  e m  f o r m a  d e  l e b re 
caiu no precipício. Invo-
cou na queda Nossa Se-
nhora que lhe disse para 
nada temer. Ao aterrar 
numa laje do rio, esta fi-
c o u  m o l e  c o m o  c e r a , 
saindo cavaleiro e cavalo 
ilesos. Os cinco buracos 
existentes numa laje no 
leito do rio perto da ca-
pela são atr ibuídos às 
patas e focinho do cava-
lo a aterrar.

SOBRE O PARQUE DA 
SEnhORA DO SALTO 
As rochas - magmáti-

cas (granitos), sedimen-
tares (conglomerados) e 
metamórficas (xistos e 
quartzitos)- contêm a his-
tória geológica da região 
que, antes da formação 
d a s  v á r i a s  s e r ra s  q u e 
constituem o Pulmão Ver-
de da Área Metropolitana 
do Porto, se encontrava 
submersa, como compro-
vam os fósseis das trilobi-
tes,  animais marinhos 
que viveram entre os 542 
e os 251 milhões de anos. 
A área foi posteriormente 
elevada, tendo sofrido 
dobras e deformações, o 
que originou o Anticlinal 
de Valongo, um dos geo-
monumentos mais im-
portantes de Portugal. 
Posteriormente, na época 
da ocupação romana, a 
exploração de ouro dei-

xou na região um valioso 
património geomineiro, 
nomeadamente poços, 
galerias, cortas (desmon-
tes a céu aberto),  mós 
(para moagem de minério 
e escoras) e escombreiras. 
Na proximidade das li-
nhas de água encontram 
refúgio inúmeras espé-
cies de grande relevância 
conservacionista, como 
galerias de amieiro, freixo 
e salgueiro, a que se jun-
tam o carvalho alvarinho, 
o pilriteiro, o sanguinho e 
o loureiro. Na sua sombra 
e nas imponentes escar-
pas esculpidas pelo rio 
Sousa, criam-se ambien-
tes húmidos que propi-
ciam o surgimento de 
plantas insetívoras, de 
uma variedade incrível de 
fetos, bem como de um 
e x u b e ra n t e  t a p e t e  d e 
musgos. Nos vales íngre-
mes, resistem pequenos 
bosquetes de carvalhos, 
espécie outrora domi-
nante mas que acabou 
por dar lugar a plantações 
de eucalipto e de pinheiro 
bravo. Nas áreas mais ele-
vadas, há uma formidável 
cobertura vegetal de ur-
zes, giestas, tojos e car-
queja. Estes habitats su-
portam uma enorme di-
versidade de espécies 
animais,  a lgumas das 
quais exclusivas da Pe-
nínsula Ibérica, comobo-
ga, bordalo, ruivaco, sala-
mandra lusitânica, rã-de-
focinho-pontiagudo, 
tritão-de-ventre-laranja, 
lagarto de água, etc..
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Motocross em formato XL 
arrastou milhares 

O Campeão do Mun-
do em título, o es-
panhol  Alfredo 

Gomez (Husqvarna), foi o 
grande vencedor da ronda 
portuguesa do Mundial de 
Extreme Enduro, disputa-

António Orlando | texto

da, no passado fim-de-se-
mana, em Paredes, perante 
milhares de espetadores, 
grande parte deles  da 
Espanha.

O Extreme XL voltou tam-
bém a ser muito concorrido, 
juntando mais de 200 parti-
cipantes, metade dos quais 
estrangeiros. O também es-

panhol Dani Oliveras (BETA) 
foi segundo e o francês Pierre 
Pallut (Auvergne Enduro) 
encerrou o pódio.

Paulo Russo (AJP) foi o 
melhor português, na quin-
ta posição. Dos mais de 200 
pilotos que alinharam à 
partida, apenas 20 chega-
ram ao fim.

Não é por acaso que a 
Extreme XL de Paredes é 
considerada uma das mais 
duras e exigentes provas 
de todo o calendário inter-
nacional de motociclismo. 
Este ano a prova apresen-
tou várias novidades. O 
prólogo inicial foi disputa-
do, sábado, na zona ribei-
rinha do Porto, seguindo-
se a especial noturna, na 
Sobreira, com várias Zo-
nas de Espetáculo e tam-
b é m  c o m  r e c o r d e  d e 
assistência. 

No domingo, as duas 
voltas do circuito “Pro”, 
principal categoria em 
competição, numa exten-
são total de 38 km em tri-
lhos florestais, foram o pon-
to alto de um fim-de-sema-
na de muita adrenalina e 
espetáculo.

Casa do Benfica 
vence e convence 
no GP de Ancede

Os atletas da Casa 
do Benfica de Pare-
des dominaram o 
Grande Premio de 
Atletismo realizado 
no passado dia 13 
em, Ancede, Baião. 
Os encarnados pa-
redenses venceram 
as corridas de Juve-
n i s  e m  a m b o s  o s 
sectores. Em mascu-
linos, por intermé-
dio de Pedro Ferrei-
ra e em femininos, 
com Eduarda Bar-

bosa a cortar a meta 
em primeiro lugar. 
Inês Santos foi se-
gunda classificada 
em Iniciados. A Casa 
do Benfica de Pare-
des fala em “mais 
um punhado de re-
s u l t a d o s  b e m 
conseguidos”. 

O Grande Premio 
de Atletismo de An-
cede é  t ido como 
u m a  d a s  p r o v a s 
mais competitivas 
da região.
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Távola de Castelões de Cepeda  
prepara início da nova época
Ténis de mesa. Clube paredense pretende lutar pela subida de divi-
são e incentivar a formação na modalidade

O Távola de Caste-
lões de Cepeda, 
j á  c o m e ç o u  a 

preparar a nova época 
desportiva, 2015/2016 
com o firme propósito de 
lutar pela subida à Divi-
são de Honra, após o 3º 
lugar alcançado na última 
temporada. A nova época 
arrancou no início deste 
mês, com uma sessão de 
retratos e autógrafos e um 
e n c o n t r o  c o m  o s 
jornalistas.

Assumindo a respon-
sabilidade de ser o único 
clube deste desporto do 

António Orlando | texto

concelho de Paredes, a 
Távola parte, com o obje-
tivo de alcançar o 1º lugar 
da sua série na fase regu-
lar do campeonato, posi-
ção que lhe permitirá dis-
putar a Fase de Qualifica-
ção nacional de acesso à 
Divisão de Honra.

O  p l a n t e l  s é n i o r  é 
constituído pelos mes-
m o s  a t l e t a s  d a  é p o c a 
transata, “agora com mais 
experiência e competiti-
vidade nas divisões na-
cionais” O internacional 
Carlos Fagundes lidera a 
equipa, sendo simulta-
neamente jogador e trei-
nador, à qual se acrescen-
ta a mais-valia de Vítor 

Silva e dos juniores Gon-
çalo Ribeiro, Nuno Pache-
co e José Pereira. 

Na  é p o c a  t ra n s a t a , 
Carlos Fagundes foi o ta-
voleiro com melhor pon-
tuação no ranking nacio-
nal de seniores. O inter-
nacional, que já ocupou 
por diversas vezes posi-
ções de topo nesta classi-
ficação, visa melhorar a 
marca da época passada e 
continuar assim a contri-
buir para um ainda maior 
sucesso do Távola.

Os três jovens, prove-
nientes da formação, po-
derão também jogar na 
equipa B, onde a rodagem 
obtida poderá ser  um 

trunfo para os jogos da 
equipa A em que partici-
pem, pelo que, para além 
deste contributo, os três 
juniores pretendem evo-
luir e melhorar os resulta-
dos obtidos na época pas-
sada, sobretudo suplan-
tar o 9º lugar obtido no 
campeonato nacional de 
juniores de 2014-2015, 
mas também, na 1ª Divi-
são distrital, onde milita a 
equipa B. “O Távola pre-
tende reduzir o número 
de derrotas e obter uma 
classificação respeitável”, 
adiantou fonte do clube. 
Gonçalo Ribeiro, um dos 
juniores pertencentes ao 
plantel sénior, diz que “a 
equipa B deve servir co-
mo um meio de se de-
monstrar o motivo pelo 
qual estes atletas devem 
j o g a r  n a  f o r m a ç ã o 
principal”.

Outro grande propósi-
to da Távola é incentivar a 
formação, que tem anda-
do um pouco parada, “por 
falta  de meios”.  Nesta 
época, graças a uma par-
ceria com o Altis, a Távola 
contribui para o esforço 
de devolver o Pavilhão 
Gimnodesportivo de Pa-
redes à cidade, “possibili-
tando aos mais jovens (e 
por que não a outros tam-
bém, se houver vontade 
destes) a iniciação na prá-
tica do ténis de mesa”.

O Távola tem treinos 
de captação todas as se-
gundas-feiras no Pavilhão 
Gimnodesportivo de Pa-
redes a partir das 18horas 
da tarde, convidando to-
dos os interessados a apa-
recer pelo menos para 
experimentar. No mesmo 
local, será realizado no 
dia 3 de outubro de 2015, 
a partir das 14 horas, um 
torneio de captação para 
jovens com idade até aos 
13 anos, no qual todos se 
podem inscrever gratui-
tamente e que promete 
carradas de divertimento, 
até porque nem é preciso 
levar raquetes que serão 
disponibi l izadas pela 
organização.
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“Pela primeira vez em 
muitos anos, o treinador e 
a direção mantiveram-se 
nos respetivos cargos, a 
época foi  programada 
com tranquilidade. Pen-
sava-se que com estabili-
dade as coisas corressem 
melhor. Os resultados, no 
campeonato,  não têm 
surgido, mas não estou 
minimamente preocupa-
do. No ano passado só 
pontuamos pela primeira 
vez há quarta jornada”, 
lembra, Filipe Carneiro, 
presidente, há dois anos, 
da direção do Aliados Fu-
tebol Clube de Lordelo. 

“Sei que temos uma 
boa equipa e vamos fazer 
uma boa temporada para 
garantir a manutenção o 
mais cedo possível. De-
pois…logo se vê. Não ire-
mos jogar para perder pa-
ra não subir de divisão. Se 
surgir a possibilidade de 
subida de divisão  irei à 
assembleia geral para re-
pensar os objetivos do 
clube. O futuro o dirá.” A 
única garantia, sublinha o 
Presidente,  é  que não 
aceita que o orçamento 
“mude uma linha que se-
ja. Não quero que aconte-
ça o que aconteceu com 
direções passadas, para 

depois andarmos tapar a 
buracos”, avisa.  

ORçAMEnTO DE 
200 MiL EUROS EM 
CLUBE 100% AMADOR
Filipe Carneiro está 

mais preocupado com a 

crise económica que afe-
ta, sobretudo, o setor em-
presaria do mobiliário e 
q u e  r e t i r a  a p o i o s  a o 
clube. 

No defeso futebolístico, 
Filipe Carneiro, chegou a 
ser abordado por respon-

sáveis do Freamunde para 
que o Aliados funcionasse 
como uma espécie de clu-
be satélite, mas nas nego-
ciações morreram logo à 
nascença “por razões de 
identidade” que se perde-
riam se o projeto acabasse 

desporto
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Aliados Futebol Clube de Lordelo 
promete vitórias mais cedo que tarde
Direção. Presidente Filipe Carneiro aposta na estabilidade e na melhoria das condições de trabalho. Subida aos nacionais deixou de ser 
prioritário. Crise económica retira apoios ao clube mais representativo da cidade.

Está para a breve a 
primeira vitória do 
Aliados de Lordelo 

na Divisão de Elite da As-
sociação de Futebol do 
Porto (AFP). A garantia é 
dada pelo grupo de traba-
lho liderado por Juvenal 
Brandão. Na última jorna-
da, a terceira do campeo-
nato 2015/2016, o Aliados 
foi a Gandra empatar a 
um golo, conquistando o 
primeiro ponto. Na taça 
Brali, somou dois empa-
tes e uma vitória. Ficou 
em segundo, com os mes-
mos pontos do União de 
Paredes, vencedor da do 
grupo por melhor dife-
rencial entre golos marca-
d o s  e  s o f r i d o s 
(goal-average).

A nova época dos azuis 
de Lordelo está na linha 
do que, regra geral, têm 
sido os inícios de cam-
peonato da equipa. Há 
quase que há uma tradi-
ção do clube começar mal 
os campeonatos, mas tem 
terminado melhor. Este 
ano o cenário ameaça re-
petir-se, ainda que para 
surpresa de todos. A co-
meçar pelo presidente. 

António Orlando | texto

por ir em frente. “O que nós 
fizemos foi um protocolo 
de cedência de jogadores – 
neste momento temos cá 
dois jogadores do Frea-
munde – mas nada mais 
que isso. É bom para os 
dois clubes. Os jogadores 
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Pode ser novo mas de futebol  
a partir do banco percebe ele

podem evoluir  e  nós 
p o u p a m o s  n o 
orçamento”. 

 “A nossa estratégia 
passa por assumir aqui-
lo que o clube pode fa-
zer face à realidade que 
o rodeia. Sabemos da 
crise. Embora também 
haja quem se aproveite 
da crise que tem as cos-
tas largas para fugir das 
suas responsabilidades, 
digamos, bairristas. Em 
face da realidade eco-
nómica,  t iramos das 
prioridades do Aliados a 
pressão da subida. Pre-
tende-se, isso sim, criar 
as melhores condições 
possíveis ao clube de 
uma forma transversal. 
Só assim podemos po-
tenciar ao máximo os 
recursos do clube, tiran-
do partido da forma-

ção”, explica, Carneiro. 
“Neste momento te-

mos três juvenis, um jú-
nior e um sénior do 1º 
ano que subiu da forma-
ção. Eu continuo a achar 
que temos de continuar 
nesta estratégia”, reforça 
o líder do Aliados. A zona 
dos balneários, gabine-
tes e sala de imprensa 
(uns espaços renovados 
e outros criados) estão 
com grande dignidade, a 
fazer inveja a clubes que 
jogam em patamares su-
periores, nos campeona-
tos nacionais. 

Ru i  Ba r r o s ,  Ja i m e 
Pacheco, Valdemar Pa-
checo, velhas glórias 
do Aliados de Lordelo 
continuam a dar nome 
e prestigio ao clube, 
mas os créditos ficam-
se por aí.

Os menos atentos ao fe-
nómeno do futebol que se 
joga longe dos holofotes, ao 
cruzarem-se com Juvenal 
Brandão, um jovem com 
cara de miúdo, no balneá-
rio do plantel sénior do 
Aliados Futebol Clube de 
Lordelo, julgarão que ali es-
tará um craque a despontar 
dentro das quatro linhas. 
Proveniente, talvez, das es-
colas de formação. Puro en-
gano. O rapaz dinâmico 
que por ali anda afoito a dar 
ordens é o treinador do clu-
be. Tem idade para ser joga-
dor é certo. Mas de banco 
percebe ele. 

“Eu não consigo fazer as 
coisas nesse patamar. Os 
treinadores não têm que 
existir só quando são ve-
lhos de idade. Comigo nun-
ca foi problema a minha 
idade perante planteis com 
jogadores mais velhos que 
eu. Por vezes há resistên-
cias à mudança, às novas 
ideias. Nunca senti ne-
nhum problema só por ser 
mais novo. Porventura terá 
a ver com a minha forma de 
liderar. Desde o início que 
tenho como único objetivo 
ser treinador profissional 
de futebol atingindo o mais 
alto patamar que puder e 
sinto que estou a fazer o 
meu caminho. Estou no iní-
cio”, explica Juvenal Bran-
dão, 30 anos. 

No seu palmarés, entre 
outros, conta já com um títu-
lo de campeão pelo Alfenen-
se e respetiva subida de divi-
são. Com apenas 21 anos, 

orientou a equipa do Frea-
munde, na primeira divisão 
distrital.  

Natural de Paços de Fer-
reira cresceu numa família 
de jogadores. O pai, que tam-
bém se chama Juvenal Bran-
dão, foi jogador do Paços de 
Ferreira e o tio, Malheiro, foi 
jogador do F.C. Porto. 

Ele também quer singrar 
no desporto rei, mas como 
titular do banco. “Não tenho 
limites. Sempre com os pés 
no chão. Tenho dados passos 
importantes e o meu dia, 
acredito, está para chegar”, 
diz com afinco. 

No ano de estreia em Lor-
delo superou as expetativas. 

“Pediram-nos a manuten-
ção e até duas jornadas do 
fim do campeonato estáva-
mos a lutar pela subida de 
divisão. Foi fantástico. Para 
esta época, o passado não 
traz mais responsabilidades. 
A exigência faz parte do nos-
so trabalho. Quem não sou-
ber lidar com a pressão não 
está aqui a fazer nada”, avisa.

No Aliados de Lordelo 
não é normal um treinador 
durar a época inteira. Já há 
oito anos que tal não aconte-
cia. “Fico satisfeito de estar a 
acontecer comigo. Eu trago 
as minhas ideias. Procuro fa-
zer o meu trabalho com valor 
acrescentado, com intuito 

de fazer crescer o clube”, 
acrescentou.

Quem se senta nas ban-
cadas, face ao inicio menos 
bom da época acusa Juvenal 
de ter mandado embora os 
melhores jogadores da épo-
ca passada. “Não é verdade. 
Os jogadores que saíram foi 
por razões orçamentais. Por 
isso tivemos de reconstruir a 
equipa. É mais jovem”, 
reconhece.

“Tenho certeza que va-
mos dar a volta à situação. 
Acho que o campeonato ain-
da vai ser mais equilibrado 
que no ano passado. Os ad-
versários reforçaram-se 
muito e bem, mas não have-
rá uma equipa que se desta-
que facilmente.”

Para Juvenal Brandão, Rio 
Tinto, Valadares, Rebordosa 
e Gandra são os favoritos nu-
ma primeira linha à conquis-
ta do primeiro lugar no cam-
peonato. Depois, em segun-
da linha, surgem o Oliveira 
do Douro, o Pedrouços, Bar-
rosas e União de Paredes. O 
Aliados irá correr por fora 
tentando uma surpresa que 
no final do campeonato faça 
sorrir o adepto lordelense 

Após as duas primeiras 
jornadas do campeonato da 
Divisão de Elite Juvenal 
Brandão confessa que con-
tava que o Aliados de Lordelo 
somasse seis pontos. “Não é 
falta de humildade, nem é 
desprezo para com os adver-
sários, é a realidade. Passa-
ram-se coisas nos jogos que 
não conseguimos controlar 
e por isso perdemos”.
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PUB

“hAPPy COMéDiA MUSiCAL”
Com Luís Marques, Cristina Briona e Júlio Oliveira 
Local - Casa da Cultura de Paredes
Dia -  3 de outubro
Hora - 21h30

MOURiz COM CULTURA
Teatro, Rancho e Concertinas, Dança Zumba, 
Atividades para Crianças e Zona  de Restauração
Dias – 25,26,27 de  Setembro
Local – Polidesportivo de Mouriz (junto à sede da associação)

DiA MUnDiAL DO TURiSMO
Animações de rua, atividade física, teatro e música
Local - Loja Interativa de Turismo

MúSiCA PARA BEBéS, 
COM TRUPE SOnS EM CEnA 
Local - Biblioteca Municipal 
Entrada paga

PROGRAMA FAMíLiAS
Teatro – O Principezinho , pela ETCetera Teatro,
 com Inês Cardoso, Luís Trigo e Pedro Dias 
e Animações de  Fernando Fidalgo
Local –  Casa da Cultura Paredes 
Dia 27 de Setembro
Hora -  16h00

SINOPSE
Este clássico da literatura infantil que foi escrito por An-

toine de Saint- Exupéry. Conta a historia de um menino que 
vivia sozinho num asteróide e que passava os seus dias a 
limpa-lo e a cuidar de uma bonita, mas arrogante, rosa. Ao 
decidir viajar pelo Universo, o Principezinho vai conhecen-
do varias pessoas que lhe vão dando conselhos e lições fa-
zendo com que este entenda o significado da amizade e a 
insignificância dos gestos das chamadas “pessoas grandes” 
que se esquecem da máxima “o essencial é invisível aos 
olhos? Em diálogo com o aviador, sem querer, limitando-se 
a ser menino, evoca os valores que deveriam ser os essen-
ciais da vida.

A adaptação desta obra para peça de teatro feita pela ETCe-
tera Teatro, procura retractar a essência do livro, transmitindo 
a sua moral, de forma simples e dinâmica. Ao longo de 40 mi-
nutos, a peça apresenta-se como um misto entre peço de tea-
tro e peça de marionetas.

roteiro
Auditório

26 de setembro
21h30
Concerto Sarilho
Grupo Pé da Terra

3 outubro
21h.30
Quarteto de Saxofones
Scherzo Sax

10 outubro 
21h30 
A Lenda do Sétimo Músico 
Ar de Rastilho Fanfare Band

17 outubro
21h30 
Harmonia Musical 
Orfeão e Orquestra da Fundação 
A Lord

24 de outubro
21h30 
Piano e Canto 
Ana Maria Guimarães e Daniela 
Nunes

ALord

AgendA 
cultural do concelho  
de Paredes  /  setemBro

A circulação auto-
móvel na rua Antó-
nio Araújo junto, à 

Escola Secundária de Pa-
redes, passou a fazer-se 
apenas no sentido des-
cendente. A circulação pa-
ra quem sobe este arrua-
mento passou a ser proibi-
da imediatamente após a 
ponte sobre a linha férrea 
do Douro. As alterações 
começaram a fazer-se na 
passada sexta-feira, dia 18.

A partir de agora, os au-
tomobilistas que preten-
dam subir à cidade, via rua 
António Araújo, têm de vi-
rar à direita (sentido as-

cendente) para a Avenida 
da Liberdade e seguir em 
direção, por exemplo, à ro-
tunda dos autarcas. 

As mudanças no fluxo 
rodoviário, promovidas 
pela autarquia, são acom-
panhadas por obras de 
beneficiação do pavimen-
to com a colocação de no-
va sinalética. 

A circulação automóvel 
naquele pequeno troço do 
António Araújo far-se-á 
preferencialmente pela 
faixa da esquerda. 

Embora fonte autár-
quica contatada pelo Pro-
gresso de Paredes não pre-
cisasse a informação, tudo 
indica que a alteração visa 
“dar” uma das faixas de ro-

dagem aos encarregados 
de educação para deixa-
rem os seus educandos à 
porta da Secundária sem 
que tal paragem provoque 
conflito na circulação co-
mo acontecia até aqui. 

Nos trabalhos que ain-
da decorriam, há hora do 
fecho desta edição, não se 
perspetivava a retirada do 
separador central da rua. 

As mudanças, pelo que 
os moradores da zona fize-
ram sentir ao Progresso de 
Paredes, “estão longe de 
agradar” atendendo que 
irão “dificultar a vida 
aquém ali reside” e pode-
rão criar dificuldades 
acrescidas ao trânsito de 
pesados. 

Transito na rua de acesso 
à Secundária de Paredes 
apenas com um sentido
António Orlando | texto
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A população de Paredes 
tem, hoje, a oportunidade de 
tirar dúvidas acerca das con-
dições para aceder a descon-
tos sociais no consumo de 
energia eléctrica. A sessão de 
esclarecimento decorre a 

partir das 10 horas, desta 
sexta-feira, 25 de Setembro, 
na Biblioteca Municipal de 
Paredes. 

Na ocasião, serão, igual-
mente, prestados esclareci-
mentos sobre a mudança de 

contrato para o mercado li-
vre.  Ou seja, o consumidor 
se assim entender pode es-
colher outro fornecedor de 
energia elétrica além da EDP.

Segundo fonte autárqui-
ca, a sessão tem como objec-

tivo “esclarecer de que modo, 
os consumidores economi-
camente mais vulneráveis 
podem beneficiar de uma 
redução na tarifa de eletrici-
dade e quais os requisitos 
exigidos para o efeito”.

A Cruz do Cruzeiro da 
Capela da Nossa Senhora 
dos Chãos, em Bitarães, 
caiu. O incidente, ocorreu 
há cerca de 15 dias e ter-se-á 
ficado a dever ao forte vento 
que se fez sentir aquando da 

intempérie que se abateu 
sobre a nossa região. 

Aquando da tempestade 
ainda permanecia no átrio 
da Capela, a iluminação das 
festas em honra da Senhora 
dos Chãos.

A AEParedes regressa 
com a certificação 
profissional e escolar

Depois de 12 anos de 
atividade enquanto 
Centro Novas Oportu-
nidades, a AEParedes 
regressa, em parceria 
com o CEFOSAP, com a 
realização de processos 
gratuitos de certificação 
profissional e escolar 
(equivalência 4º, 6º, 9º e 
12º anos). Pretende-se 
uma resposta às neces-
sidades dos jovens 
adultos, a partir dos 18 
anos, do concelho de 
Paredes, que pelos mais 
diversos motivos não 
puderam dar continui-
dade ao seu percurso 
escolar e profissional.

O objetivo deste pro-
cesso consiste em certi-
ficar a experiência obti-
da ao longo da vida e 
permitir que os conhe-
cimentos adquiridos se 
transformem numa 
profissão certificada. 
Atualmente, são muitos 
os casos de adultos que 
trabalharam, durante 
muitos anos, numa de-
terminada profissão e, 
porque não têm um 
certificado ou docu-

mento que o comprove 
como técnico/opera-
dor/assistente, veem os 
postos de trabalho em 
risco ou dificuldade 
acrescida na procura de 
emprego.

Atentos às necessi-
dades existentes, a AE-
Paredes e o CEFOSAP, 
uniram-se por forma a 
permitir a certificação 
de profissões como 
Ac o m p a n h a n t e  d e 
crianças, agente em ge-
riatria, assistente/técni-
co administrativo, ope-
rador de informática, 
técnico de ação educa-
t i v a ,  e n t re  m u i t a s 
outras.

Atendendo à realida-
de do concelho, a ex-
pectativa, com ambos 
os processos, é elevada 
quer pela procura quer 
pelos resultados que se-
rão obtidos. A AEPare-
des e o CEFOSAP acre-
ditam que este será 
mais um passo no ca-
minho para a emprega-
bilidade e sustentabili-
dade económica da 
região.

Esclarecer para pagar  
menos dinheiro na tarifa de eletricidade Mau tempo  

destrói Cruzeiro

Bichas de fogo queimam 
jovem na festa dos Chãos

As festas em honra 
da N. Senhora dos 
Chãos,  em Bita-

rães,  vol taram a  f icar 
manchadas por um inci-
dente com as denomina-
das “bichas explosivas” 
que provocou queimadu-
ras de 2º grau a um rapaz 
de 19 anos. 

Tiago Joel Pereira Sou-
sa, atingindo na cara e no 
tórax, sofreu queimadu-
ras do 2º grau. Os inciden-
tes deste t ipo,  al i ,  são 
frequentes. 

A vítima deste ano (to-
dos os anos há quem fique 
com mazelas), é estudante 
na Universidade da Beira 
Interior (UBI), que reside 
na rua do Campo, em Bita-
rães. Assistido pelos bom-
beiros de Paredes e INEM, 
Tiago Sousa, foi levado pa-
ra a urgência do Hospital 
de Penafiel e dali seguiu 
para o Hospital do S. João, 
no Porto. Mais tarde re-
gressou a Penafiel, de on-
de, teve alta. “Passa a ser 
seguido pela consulta ex-
terna, não estando excluí-
da a possibilidade de ainda 
ser submetido a uma cirur-
gia plástica de reconstru-
ção na zona do tórax”, ex-
plicou uma fonte familiar.

A familiar fala em cho-
que por algo que “devia 
ser proibido” e que “não 
sabe se o seguro da festa 
cobre o incidente”. 

António Orlando | texto

As dúvidas predem-se 
com fato do incidente ter 
ocorrido, às 4.17 horas, já 
depois de ter terminado a 
noitada oficial das festas 
populares. A Comissão de 
Festas em Honra da N. Se-
nhora dos Chãos, aborda-
da pelo JN, garantiu “nada 
ter a ver com o sucedido”. 
A noitada terminou com 
as tradicionais vacas de 

fogo. Depois, extasiados, 
os jovens prolongam a al-
gazarra noite fora, como é 
tradição, com o lança-
mento das bichas e voltou 
a correr mal.

A população, sob ano-
nimato, diz que são mui-
tos os jovens que com-
pram, i legalmente,  as 
bombas artesanais para as 
lançar durante os dias em 

que dura a romaria. Os ra-
pazes mais novos andam 
com elas nos bolsos e ati-
ram-nas para onde há 
mais gente junta. Uma 
dessas bichas embateu na 
cara do Joel e desceu pelo 
peito baixo, incendiando-
lhe a barba e a roupa. “A 
cara dele ficou como uma 
carapinha”, precisou, uma 
tia do rapaz.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FaleCeu 

AgoStinHo riBeiro dA SiLVA
Faleceu no dia 11 de Setembro, com 90 anos. 
Natural e residente em Mouriz – Paredes. Era 
Viúvo de Maria Albina Dias de Sousa

AGRADECIMENTO
Sua família vem 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.

Funerária teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco teixeira 
do Couto) - madalena, lordelo e Paredes

MOURIZ

FaleCeu

ALBertinA BArBoSA gArCÊZ
Faleceu no dia 21 de Setembro , com 90 anos. 
Natural e residente em Vila Cova de Carros, 
Paredes. Era Solteira.

AGRADECIMENTO
Seus Irmãos , Sobrinhos e restante família, Vêm por este meio, 
extramamente  sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todos as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 7º dia ou 
que de outro modo lhes manisfestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer faltainvoluntatiamente cometida.

A família
Funerária teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco teixeira 

do Couto)-madalena, lordelo e Paredes
BITARÃES

FaleCeu

MAnueL MACHAdo rodrigueS
Faleceu no dia  9 de Setembro, com 79 anos.
Natural e residente em Cete – Paredes. Era viúvo de 
Emília da Conceição

AGRADECIMENTO
Sua família vem 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.

Funerária teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco teixeira 
do Couto)- madalena,lordelo e Paredes

VILA NOVA DE CARROS

BALTAR

Dois anos do falecimento

SAndrA rodrigueS FerreirA

Querida Sandra, no passado dia 25 de setem-
bro de 2015, completou-se dois anos de eterna 
saudade e sofrimento pela tua perda, onde és 
recordada com muito amor e carinho todos os 
dias da nossa vida. 

Saudades sem fim daqueles que tanto te 
amam: pai, mãe, irmã, cunhado, sobrinhos, restan-
te família e amigos. 

A família
Funerária Cardoso silva unipessoal, lda. – Baltar – Paredes. 

sede: rua tratado de tordesilhas, 9 Pedrouços 
- loja Baltar: av. Bombeiros voluntários, 1448

Anúncie aqui

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

aos familiares de todos 
os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas 

condolências

O PROGRESSO DE PAREDES, N.º 3380 - 25 DE SETEMBRO 2015

Comarca do Porto Este
Paredes - Inst. Local - Secção Cìvel-J2

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

anÚncIo
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Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

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?

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

mIchelIn GoodYearPIrellI BrIdGestone

Campanha
Pneus

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

PNeus usaDos DesDe 12.5 €

Toda a gente sabe que os 
jornalistas são brutos, que 
deixam coisas por fazer, 

palavras por dizer; Muito pouco 
astutos, muito pouco astutos.
Toda a gente sabe que os jornalis-
tas são lixo, que se armam em 
adivinhos, que se perdem pelos 
caminhos, que preferem cerveja 
ao vinho; Quem percebe esse 
bicho?
Mas as jornalistas não, porque as 
jornalistas são, os arquétipos da 
criação, os pináculos da perfei-
ção, dóceis criaturas de um pla-
neta qualquer, que vivem para 
servir felizes, os Diretores de um 
jornal qualquer.
Ora é isso mesmo do que se trata: 
Perante a crise sucessória do Pro-
gressio de wallsburgo, o Diretor 
desse jornaleco encarregou o In-
discreto de fazer as entrevistas de 
admissão ao encargo. E eram fi-
las e filas de candidatas que en-
chiam a avenida da república até 
à Igreja Matriz, criando um caos 
no trânsito ainda maior do que o 
habitual.
Perguntavam-se os wallsbur-
guenses se estava cá o Pedrito 
Coelhone e o António Encosta, e 
se era um  concurso de arremes-
so de tomates podres.
Não era. Eram 1001 candidatas, 
fêmeas do melhor quilate (tal es-
tava explícito no convite), em 
que sobressaía a guapa chica da 
rapariga, que quase conseguia o 
lugar, sensibilizando-nos com a 
sua triste história de que tinha 
vindo, quase refugiada, para uma 
pequena cidade aqui próxima, 
aborrecida, em que nunca acon-
tece nada, enquanto o marido, 

um emigrante obrigado a fazer 
horas extraordinárias aos fins de 
semana a apagar lampiões, está a 
trabalhar; E ela sem nada de inte-
ressante que fazer...
Mas wallsburgo/Paredes é dife-
rente: Uma metrópole, a cidade 
em que tudo acontece, a cidade 
que nunca dorme (ou será que é 
a que nunca acorda? – dizia-nos 
ela ao telemóvel com um reque-
brado voltear de cabelos), plena 
de desenvolvimento e excitação 
… O seu maior desejo era traba-
lhar ao nosso lado, ou em cima 
ou em qualquer outra posição 
que nos conviesse.
Enfim quase passávamos à parte 
prática da entrevista. O nome é 
que não era grande coisa, Sara 

Carvão; Mas para o que tínha-
mos em mente, para que servem 
os nomes? E sempre se arranjaria 
qualquer 
coisa terminada em –ero.
Eis senão quando, isto é tudo 
muito bonito mas recebemos 
um telefonema (sim, no Indis-
creto recebemos telefonemas 
anónimos de pressão e chanta-
gem; nem fazem ideia quantos) 
de quem manda (Nome de códi-
go LUDOVICO ARIOSTO) que 
nos indicou quem se tinha de 
admitir para o Progressio: Al-
guém furioso, com feitio de cava-
leiro andante.
Pronto e lá se foram todas as in-
discretas ideias de fazer a cama à 
nova aquisição do Progressio …

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.

Isto é tudo muito bonito mas 
toda a gente sabe
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