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Paredes tem 
génios de 
referência

Tábuas e Tapas  
o restaurante 
onde o requinte 
se junta à tradição

O Altis Clube 
de Paredes 
tem agora uma 
nova direção

PSD de Paredes 
despromovido 
na Assembleia 
da República

Baltar. É nesta vila que se situa este 
conceito inovador, que promete uma 
experiência de degustação de tapas, 
vinhos e gin’s diferente.

Pavilhão. Objetivo é dinamizar e re-
cuperar o pavilhão, assim como 
aliar o desporto à saúde e bem-estar 
para todos.  

Legislativas 2015. A escolha do 
candidato à AR pelo PSD Paredes 
deverá determinar a perda do único 
deputado do Concelho. PÁG.7 PÁG.15 PÁG.21

PÁGs.12, 13 e 14

rui Machado

Mariana nunes afonso torres ana Catarina Coelho nuno Ferreira

rita rodrigues Beatriz  sousa

Exames Nacionais. Vários alunos do con-
celho tiveram a nota máxima nos exames 
nacionais de matemática. Desde o 4.º ao 
12.º não faltam exemplos de mentes bri-
lhantes em Paredes.  Ou a matemática dei-
xou de ser um bicho de sete cabeças ou 
Paredes é um território rico em génios de 
cálculo. Sem dificuldade encontrámos sete 
alunos de várias escolas do concelho que ti-
veram a pontuação máxima no exame da 
matemática.
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Editorial

Até quando?

Tempo de férias; Tempo 
de mudanças; Tempo 
de desafios; Um, de es-
crever o editorial, o 

lancei ao meu rapaz do meio. Sobre 
o quê, perguntou-me ele. Do que 
qusieres e achares importante, res-
pondi. E assim fui correspondido:

Pouco depois de acordar, no do-
mingo, o meu pai surpreendeu-me 
exibindo o seu novo “look” que 
consistia essencialmente numa 
barba perfeitamente aparada, se-
melhante à que Lincoln, antigo pre-
sidente dos EUA, apresentava. Ho-
nestamente, a minha primeira im-
pressão não foi muito positiva, até 
porque todos nós somos muito re-
sistentes à mudança, e avessoa à 
diferença e à originalidade, mas 
passados três ou quatro dias, já vejo 
naquela aparência um certo encan-
to e fascínio que ao início poderia 
achar improváveis.

No entanto, este editorial não 
tratará de assuntos estéticos, mas 
centrar-se-á na importância de 
mudar, independentemente do va-
lor que damos ao que vivemos. Es-
tamos num Mundo em constante 
mudança e a prova disso está em 
mim, por exemplo, que apenas com 
17 anos já vivi um período em que 
Portugal teve um grande desenvol-
vimento e vivo agora esta época de 
recessão e estagnação. Por isso, e 
como nós somos parte do Mundo, 
quando este muda, nós devemos 
mudar também para que não seja-
mos engolidos por uma realidade 
diferente da nossa que, mais tarde 
ou mais cedo, nos levará ao isola-
m e n t o ,  a o  s o f r i m e n t o  e  à 
depressão.

Assim, proponho que todos nós 
mudemos alguma coisa neste mo-
mento. Seja  a barba, como o meu 
pai o fez, seja o destino habitual de 
férias do qual já está farto, ou o em-

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor
RIBEIRO

prego onde não se sente feliz, a 
barriga com uns quilos a mais. 
Esqueça o computador, a tele-
visão e o sofá, saia de casa e vá 
jogar futebol com os amigos. 
Procure novas maneiras de ser 
feliz, um novo tipo de livros ou 
um novo tipo de comida. Há 
com certeza algo que não o faz 
feliz. E, por isso, experimente 
mudar, mas mude mesmo.

Porque de cada vez que mu-
dar algo em si, também a sua 
forma de estar no Mundo vai 
mudar. E num Mundo tão ma-
ravilhoso como o nosso, algo 
maravilhoso lhe vai aconte-
cer... e temos tão pouco tempo 
para ser felizes.

A mim, propenso à mudan-
ça, e a férias nem se fala, este 
texto lembrou-me uma letra de 
Gabriel o Pensador que até 
passou a dar título ao editorial: 
ATÉ QUANDO ( VAI LEVAR 
PORRADA)?

MUDA! 
Que quando a gente muda o 

Mundo muda com a gente.
A gente muda o Mundo na 

mudança da mente.
E quando a gente muda a 

gente manda pra frente.
E quando a manda ninguém 

manda na gente!
Na mudança de atitude não 

há mal que não se mude nem 
doença sem cura.

Na mudança de postura a 
gente fica mais seguro.

Na mudança do presente a 
gente molda o futro!

ATÉ QUANDO VAI FICAR 
SEM FAZER NADA?

E s p e re m o s  q u e  s ó  a t é 
Setembro. 

Boas Férias

Festas da Cidade 
e do Concelho
Celebração. Cumpriu-se a tradição da Festa do padroeiro Divino 
Salvador, onde se destaca a procissão e as marchas luminosas.

De 15 a 20 de julho 
d e c o r re r a m  a s 
Festas da Cidade e 

do Concelho de Paredes, 
tendo como patrono o Di-
vino Salvador. 

Tendo um programa re-
ligioso mais dinâmico que 
o cultural, as festividades 
tiveram o seu início no dia 
15 com o Encontro Paro-
quial de Coros e nos dois 
dias seguintes contou com 
um concerto da Escola de 
música da Catequese e 
uma noite de Karaoke, 
também pelo grupo de 
Catequese. 

Na parte cultural, muito 
pobre, os paredenses não 
tiveram nomes sonantes 
da música portuguesa e a 
animação ficou a cargo do 
grupo Inovação Lordes, no 
dia 18 de julho, sábado e no 
domingo foi a vez da Or-
questra Cicklone subir ao 
p a l c o  n o  P a r q u e  d a 
Cidade. 

O momento alto das fes-
tas foi, como sempre, a 
Procissão em Honra do Di-
vino Salvador que aconte-
ceu no domingo, dia 19, 

Inês Pinto Correia | texto

que juntou os padroeiros 
de todas as paróquias do 
concelho e que juntou vá-
rias centenas de pessoas 
na cidade para acompa-
nhar a procissão. 

No domingo, houve o 
Festival de Ranchos Folcló-

ricos do concelho e do 
Concerto da Banda Musi-
cal de Cete. A festa termi-
nou como é habitual com 
as marchas luminosas, na 
segunda-feira outro dos 
p o n t o s  a l t o s  d e s t a 
festividade.
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Pontos de vista
De olho nas férias

Chegou a altu-
ra das férias e 
certamente 
já pensou em 

todos os pormenores para 
que nada as estrague. Já 
pensou na sua visão? Nos 
cuidados a ter com os seus 
olhos durante as férias?

Se vai fazer uma viagem 
longa de carro certifique-
se que a graduação dos 
seus óculos está atualiza-
da, pois segundo as esta-
tísticas mais de 50% dos 
condutores não usam a 
correção adequada o que 
pode provocar cansaço, 
sonolência, dores de cabe-
ça e ou dificuldade de vi-
são ao longe. 

Deve também ter em 
conta a necessidade de ter 
uns óculos suplentes. Ima-
gine que na sua viagem par-
te ou perde os óculos e não 
consegue fazer as suas ativi-
dades do dia-a-dia sem eles, 
lembre-se que há determi-
nados tipos de lentes que 
demoram vários dias a se-
rem fabricadas. 

A utilização das lentes 
de contacto em ambientes 
aquáticos é um tema com 
alguma controvérsia entre 
os profissionais da visão. 
Independentemente da 
polémica é um facto que o 
meio aquático e a própria 
areia são ambientes propí-
cios para se desenvolve-
rem bactérias nocivas aos 
olhos. Uma das bactérias 
que se encontra nesses 
ambientes e que é extre-
mamente nociva a nível 
ocular podendo provocar 
lesões graves em poucas 
horas é a Acantamoeba. Os 
utilizadores de lentes de 
contacto devem ter espe-

cial cuidado quando as 
usam nestes ambientes 
pois pode ocorrer com 
maior frequência a sua 
contaminação. Idealmen-
te não se deveria usar len-
tes de contacto na praia ou 
na piscina no entanto, esta 
situação não é frequente, 
verificando-se precisa-
mente o contrário, ou seja, 
pessoas que não usam len-
tes de contacto passam a 
usar só nestas ocasiões. 

Uma solução que deve 
equacionar é o uso de len-
tes de contacto descartá-
veis diárias, pois estas len-
tes ao serem deitadas fora 
no final do dia de praia re-
duzem o risco de contami-
nação ocular. No caso de 
não querer ou poder inter-
romper o uso de lentes de 
contacto neste período ou 
de não poder optar por 
lentes de contacto descar-
táveis diárias deve optar 
por usar um produto de 
desinfeção à base de pero-
xido de hidrogénio para 
minimizar os r iscos de 
contaminação das lentes. 
Lembre-se que NUNCA 
deve manusear as lentes 
ou o estojo com as mãos 
sujas.

O sol é outro fator de 
problemas oculares quan-
do não são tomadas as de-
vidas  precauções.  Use 
óculos de sol com prote-
ção ultravioleta e de prefe-
rência lentes polarizadas. 
As lentes polarizadas fil-
tram a “luz não polariza-
da” que pode ser descrita 
de forma mais simples co-
mo sendo o fenómeno que 
ocorre quando as ondas da 
luz solar são refletidas na 
água, estrada ou areia mo-
lhada, vidros e etc. Essa luz 
ao ser refletida atinge a re-
tina com uma polarização 
diferente da luz prove-
niente diretamente do sol 
provocando uma sensação 
de encandeamento maior.

Boas férias, e cuide da 
sua visão.

Por
JORGE
JORGE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

Homenageadas 10 entidades 
com medalha de ouro municipal
Reconhecimento. Foi a 20 de julho, feriado municipal de Paredes, que se realizou a ha-
bitual homenagem a pessoas, instituições e empresas do concelho.

O município de Pa-
redes, como é tra-
dição, celebra o fe-

riado municipal com uma 
sessão solene, onde home-
nageia pessoas, institui-
ções ou empresas que te-
nham contribuído na sua 
atuação, para o desenvolvi-
mento e promoção do 
concelho. 

Não é mais do que “o 
justo reconhecimento 
àqueles que se dispõem, ao 
longo da vida, a servir a sua 
comunidade, o seu conce-
lho, o seu País”.

Celso Ferreira, presi-
dente da Câmara de Pare-
des, apelou ao bairrismo 
estre os paredenses, que 
deviam celebrar este dia 
como sendo “um elogio à 
excelência da origem pare-
dense, que merece ser pre-
miada. Por isso, agradeço 
aos homenageados o mui-
to que têm feito para en-
grandecer o nosso conce-
lho”, garantiu. 

 A Medalha de Ouro Mu-
nicipal em 2015 foi assim 
entregue a 10 entidades: 
Antero de Oliveira Lopes; 
António Manuel Mendes 
Moreira da Silva; Aliados 
Futebol Clube de Lordelo; 
Aliança Futebol Clube de 
Gandra; Cooperativa A Ce-
ler; Cooperativa A Lord; Re-
bordosa Atlético Clube; 
Spaceworkers; Sport Clube 
Nun’Álvares; e União Sport 
Clube de Paredes.

Antero de Oliveira Lo-
pes foi homenageado por 
ser um empresário de gran-
de visão e dinamismo. 
Granjeou entre todos com 
que se cruzou na vida pes-
soal e profissional uma re-
putação de honestidade e 
honradez, aliada aos valo-
res de rigor e competência 

Inês Pinto Correia | texto

que tem cultivado quoti-
dianamente ao longo da 
vida. É ainda reconhecido 
como alguém de elevado 
sentido de responsabilida-
de social, participando ati-
vamente na vida social e 
associativa de Gondalães, 
onde reside. 

António Manuel Men-
des Moreira da Silva teve o 
reconhecimento pela di-
vulgação da indústria do 
mobiliário em Paredes, 
mas também por ter im-
pulsionado a fundação do 
Rebordosa Clube e da As-
sociação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa, assim 
como pelo seu espírito 
empreendedor e pela sua 
ativa participação na di-
namização de múltiplos 
eventos e atividades no 
concelho de Paredes.

Cinco clube de futebol 
do concelho foram tam-
bém homenageados: o 
Aliados Futebol Clube de 
Lordelo, o Aliança Futebol 
Clube de Gandra, o Rebor-
dosa Atlético Clube, o Sport 
Clube Nun’Álvares e o 
União Sport Clube de Pare-
des. Os clubes e os seus di-
rigentes, pois nas suas dire-
ções pessoas que dedicam 

o seu tempo, muitas vezes 
abdicando da sua vida pes-
soal, apenas por amor à ca-
misola, “numa manifesta-
ção dos valores mais puros 
que existem no desporto. 
Técnicos, atletas, funcio-
nários e seus familiares 
também merecem este tri-
buto por tudo o que têm 
feito, principalmente ao 
nível da formação”.

São centenas os jovens 
que praticam futebol nes-
tas coletividades, nos di-
versos escalões, com tudo o 
que isso representa para a 
formação de uma juventu-
de sadia, sendo importante 
e essencial complemento 
dos currículos escolares. 
Estas agremiações afir-
mam a excelência do traba-
lho associativo desenvolvi-
do ao longo dos anos em 
p r o l  d o  d e s p o r t o 
concelhio.

As Cooperativas de Ele-
trificação A Celer, de Re-
bordosa e A Lord, de Lorde-
lo, também foram agracia-
das, “resultado do esforço e 
dedicação dos seus funda-
dores, estas duas coopera-
tivas são exemplos de boa 
organização, tendo por ob-
jetivo satisfazer, com os 
mais elevados níveis de 

qualidade de serviço, as ne-
cessidades e expetativas 
dos clientes”.

Para além do mais, de-
sempenham ainda um im-
portante papel de respon-
sabilidade social, não só no 
capítulo da solidariedade e 
do apoio aos necessitados 
mas também contribuindo 
para o desenvolvimento 
económico, cultural e des-
portivo das comunidades 
onde estão implantadas. 
Promovem o desenvolvi-
mento socioeconómico 
das freguesias de Rebordo-
sa e de Lordelo e do conce-
lho de Paredes.

Por fim, foi a empresa 
d e  a r q u i t e t u r a  S p a -
ceworkers que recebeu a 
Medalha de Ouro do Mu-
nicípio, “mais do que um 
gabinete de arquitetura, a 
Spaceworkers é uma mar-
ca de prestígio de Paredes, 
entre o escol mundial, ga-
lardoada com alguns dos 
mais prestigiados pré-
mios nacionais e interna-
cionais. Assente numa vi-
são inovadora, este ateliê 
liderado pelos arquitetos 
Henrique Marques e Rui 
Dinis tem desenvolvido, 
desde a sua criação em 
2007, uma obra notável”.
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Chegou ao fim mais 
u m a  e d i ç ã o  d o 
“Encontro Entre 

Nós”, uma iniciativa anual 
organizada pelo Pelouro 
da Ação Social da Câmara 
Municipal de Paredes e 
que de 11 de junho a 2 de 
julho proporcionou aos 
seniores do concelho mo-
m e n t o s  d e  p a s s e i o  e 
confraternização. 

Com a participação das 
18 freguesias e num total 
de mais de 3500 idosos, o 
Encontro Entre Nós – Ve-
rão 2015 terminou com 
um passeio a Amarante, 
com o grupo da freguesia 
de Paredes. 

Depois da visita à cida-
de, aos museus e patrimó-
nio de Amarante, foi cele-
brada uma eucaristia e se-
guiu-se o almoço numa 
zona fresca à beira-rio, 
onde puderam disfrutar 
de um pézinho de dança. 

Hermínia Moreira ex-
plica que foram 11 dias de 
convívio distribuídos pe-
las várias freguesias do 
concelho, dedicados aos 
“menos jovens”, uma ini-
ciativa que se realiza há 22 
anos. “A avaliação tem vin-
do a ser positiva e daí a 
certeza que é um projeto 
para continuar, pelo me-
nos por mais 22 anos”, ga-
rantiu a vereadora com o 
pelouro da Ação Social, do 
município de Paredes. 

Francisco Ferreira, pre-
sidente da junta de fregue-
sia de Paredes, que agrega 

sete freguesias extintas, 
considera que é importan-

te haver iniciativas que 
consigam juntar um gran-

de número de pessoas 
num convívio.

Visita a Amarante encerra 
“Encontro Entre Nós – Verão 2015”
Passeio. Há 22 anos que o município de Paredes junta os seniores de cada freguesia num 
encontro anual, com passeio e convívio. Este ano a iniciativa terminou em Amarante.

Hercília 
Ribeiro
Tem 63 anos, é de Bita-
rães e vem a este con-
vívio pelo segundo ano, 
por influência de uma 
amiga. “É o segundo 
ano que venho, e acho 
que é uma coisa linda, 
estou a adorar. Já co-
nhecia Amarante, mas 
vim recordar. Para o 
ano, se correr tudo bem 
é para repetir”. 

Maria  
José
Tem 64 anos e vive em 
Paredes há 34 anos e é 
também a segunda vez 
que vem a este encon-
tro. “Acho muito bem 
esta iniciativa e acho 
que Castelões de Ce-
peda devia ter um Cen-
tro para convivermos 
diariamente, para nos 
juntarmos sem andar 
pelos cafés”.

Oliviano 
Silva
Tem 74 anos e também 
vem de Bitarães. Ex-au-
tarca da freguesia de Bi-
tarães, sempre acompa-
nhou estes passeios 
com a sua freguesia. 
“Agora venho como es-
petador e espero que is-
to continue sempre. 
Apesar de gostar mais 
quando eram os pas-
seios das freguesias se-
paradas, por ser mais ín-
timo, gosto muito deste 
convívio mais alargado, 
senão nem estaria cá”.

Sofia 
Marques

Vem a este convívio 
desde a primeira edi-
ção. Tem 81 anos e é 
natural e residente no 
centro de Paredes. “Já 
conheci muitos sítios 
graças a estes conví-
vios. Já consegui trazer 
comigo algumas pes-
soas, gosto muito de vir 
e de trazer alguém”. Di-
verte-se sempre, mas 
dispensa a dança.

PUB
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Como estamos 
na época de 
defeso do fu-
tebol, altura 

em que se realizam as prin-
cipais contratações de joga-
dores e treinadores para 
próxima época desportiva, 
é a altura ideal para abordar 
a diferença entre estes dois 
conceitos económicos: 
Gastar e Investir, que se 
aplicam a todos as áreas da 
sociedade, mas que em Por-

Por
ALEXANDRE 
ALMEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

ALEXANDRE 
ALMEIDA

Revisor Oficial de Contas

Investir em vez de gastar
tugal o futebol ajuda a com-
preender muito bem.

Ora investir, e investir 
muito, pode ser muito positi-
vo para uma organização ou 
empresa, desde que esse in-
vestimento seja reprodutivo, 
isto é, desde que esse investi-
mento origine acréscimo de 
ganhos, origine mais-valias 
no futuro. O grave é quando 
uma organização ou empre-
sa em vez de fazer investi-
mentos com capacidade de 
gerar acréscimos de rendi-
mentos no futuro faz gastos 
elevadíssimos que não ge-
ram esses ganhos no futuro.

Comecei por dizer no iní-
cio que ia usar o exemplo do 
futebol português para retra-
tar bem a diferença entre es-
tes dois conceitos e para 

mostrar que investir e inves-
tir muito pode ser positivo.

Veja-se o exemplo dos 
dois principais clubes portu-
gueses: Benfica e Porto. Estes 
clubes têm tido a mestria de 
fazer investimentos em joga-
dores, cada vez até mais avul-
tados, mas que depois reven-
dem por valores muito supe-
r i o r e s .  O u  s e j a ,  o s 
investimentos elevados que 
têm feito, não têm sido gas-
tos, porque para além de fa-
zerem a equipa ter um rendi-
mento superior em termos 
desportivos, permitem a 
posteriori que esses jogado-
res sejam revendidos por va-
lores muito superiores aos 
pagos inicialmente aquando 
da sua contratação.

Não admira pois que o ou-

tro grande clube português: o 
Sporting, tenha agora feito o 
grande investimento que fez 
na contratação do seu treina-
dor. Se este treinador ajudar 
o clube na escolha de jogado-
res a comprar, ajudar a ga-
nhar títulos, isto é, ajudar a 
ter rendimentos desportivos 
superiores, que posterior-
mente vão permitir revender 
esses jogadores por valores 
muito maiores, estamos pe-
rante outro exemplo de um 
bom investimento, apesar 
d o s  e l e v a d o s  v a l o r e s 
envolvidos.

Continuando a dar o 
exemplo dos três grandes 

clubes de futebol portugue-
ses para mostrar a grande 
diferença entre investir e 
gastar, parece que o Porto 
está agora a querer inovar a 
nível nacional nesta estra-
tégia de bons investimentos 
que os clubes têm realizado. 
Digo isto, porque a recente 
contratação do consagrado 
guarda-redes: Iker Casillas, 
vai um pouco para além da-
quela que tem sido a estra-
tégia de contratação do clu-
be. Toda a gente reconhece 
que o Porto não contratou o 
Ikea Casillas com o interes-
se de o revender com uma 
grande mais-valia, como faz 

com outros jovens futebo-
listas que tem contratado. 
Aqui a estratégia de investi-
mento é outra, inovadora 
em Portugal, mas que pode-
rá levar a que o Porto consi-
ga atrair novos bons joga-
dores para o clube e poten-
ciar ainda mais a revenda 
desses outros jogadores, 
uma vez que o Porto tem 
conseguido captar a aten-
ção de adeptos de todo o 
mundo, como nunca tinha 
feito, numa que poderá ser 
uma estratégia de sucesso 
de marketing sem prece-
dentes, para além do rendi-
mento desportivo que é es-
perado do jogador, e que 
tem que estar sempre em 
primeiro lugar.

 A ver vamos no final da 
época, se todos os investi-
mentos realizados origina-
ram o retorno idealizado ou 
se alguns tornaram-se 
gastos.

“Ora investir e investir muito pode ser 
muito positivo para uma organização ou 

empresa, desde que esse investimento se-
ja reprodutivo, isto é, desde que esse in-

vestimento origine acréscimo de ganhos, 
origine mais valias no futuro”. 
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

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

Cadastro Predial de Paredes
entrou em fase de consulta pública
Registo. Depois de recolhida a informação sobre os prédios do concelho, o 
Cadastro Predial entrou agora na segunda fase do processo.

O Cadastro Predial 
do concelho de 
Paredes iniciou a 

fase de consulta pública 
no passado dia 22 de ju-
lho e irá decorrer até 29 de 
setembro. 

Após a identificação 
dos prédios por parte dos 
proprietários está agora 
disponível a informação 
para verificação, ou seja, 
existe uma caraterização 
provisória que deverá ser 
consultada e confirmada 
p e l o s  r e s p e t i v o s 
proprietários. 

Para tal os cidadãos de-
verão comparecer nos 
Gabinetes de Consulta 
Pública que estarão situa-
dos nas juntas de fregue-
sia de Aguiar de Sousa, 

Inês Pinto Correia | texto

Astromil, Baltar, Beire, 
Cete, Cristelo, Duas Igre-
jas, Gandra, Lordelo, Lou-
redo, Parada de Todeia, 
Rebordosa, Recarei, So-
breira, Sobrosa, Vando-
ma, Vilela e nos vários 

edifícios da Junta de Fre-
guesia de Paredes. Tendo 
ainda a informação dis-
ponível no Gabinete de 
Atendimento Central, na 
Câmara Municipal  de 
Paredes. 

Caso haja retificações 
necessárias os proprietá-
rios deverão apresentar 
um Auto de Reclamação, 
que é um formulário pró-
prio que está disponível 
nos Gabinetes de Consul-
ta, onde deverá ser entre-
gue. A decisão da recla-
mação terá direito a re-
curso, a apresentar no 
prazo de 30 dias, a apre-
sentar à entidade ou ser-
viço público competente. 

Para mais informações 
o site www.dgterritorio.pt 
tem os formulários de re-
clamação disponíveis as-
sim como as instruções 
de preenchimento. 

Apesar da Consulta Pú-
blica terminar a 29 de se-
tembro, as reclamações 
podem ser efetuadas até 
ao dia 13 de outubro de 
2015.
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Tábuas e Tapas onde o 
requinte se junta à tradição
Baltar. É nesta vila que se situa um restaurante de conceito inovador e que promete propor-
cionar uma experiência de degustação de tapas, vinhos e gin’s diferente a quem o visita. 

Tábuas e Tapas tem um 
conceito diferente de 
restaurante, as refei-

ções são centradas em tapas, 
o espaço conjuga o rústico 
com o requinte e fica situado 
em Baltar. 

Pedro Pereira é arquiteto e 

Inês Pinto Correia | texto e foto
há cerca de 15 anos fez o pro-
jeto de recuperação deste es-
paço, que fica perto da Junta 
de Freguesia de Baltar, mas 
que teve sempre um modelo 
de negócio um pouco dife-
rente. Pedro Pereira conside-
ra que o espaço merecia um 
conceito diferenciador.

O seu gosto por vinhos, 
gin e comida fê-lo abraçar 

este novo projeto, apesar de 
nada ter a ver com a sua área 
de formação. É um espaço 
onde as tapas estão em 
maioria no menu, pratos são 
apenas quatro de peixe e 
quatro de carne. A primazia 
está no produto, a qualidade 
é a forma de marcar a dife-
rença. Tendo aliado a uma 
carta de vinhos variada e se-

lecionada, bem como os 
gin’s. Um desafio que surgiu 
há cerca de dois meses e que 
levou um arquiteto de pro-
fissão a entrar no mundo da 
restauração por aventura e 
prazer. Enquanto cliente, 
tem bem presente o que 
gosta e o que não lhe agrada 
no atendimento e no serviço 
de uma casa, por isso tenta, 

nas suas escolhas, optar pe-
lo melhor para os clientes. 

O Tábuas e Tapas foi con-
cebido à imagem do seu pro-
prietário e do seu gosto en-
quanto cliente, do que, como 
tal, aprecia num espaço, des-
de a decoração, ao serviço, 
passando pela qualidade dos 
produtos servidos. 

Uma das alterações que 
introduziu ao espaço foi tor-
nar a parte de cima da casa o 
espaço principal, aproveitan-
do o alpendre como uma pe-
quena esplanada. A sala do 
rés do chão é usada para jan-
tares de grupo, jantares de 
empresas, apresentações de 
vinhos e eventos.

Em dois meses de porta 

aberta Pedro Ferreira consi-
dera que a casa ainda não está 
a funcionar ano pleno das 
suas potencialidades, mas 
que estes tempos têm sido 
fundamentais para aperfei-
çoar, para testar menus, 
adaptar a oferta à procura e 
aprender com os clientes. 

De forma discreta e sem 
publicidade, optou por uma 
estratégia em que a casa se 
construa de forma que seja 
sólida, isto é, que clientes tra-
gam clientes que fiquem fiéis. 
Acredita por isso que a me-
lhor publicidade é a palavra 
de quem vem, experimenta, 
g o s t a ,  v o l t a  e  t r a z 
companhia. 

A localização é vista como 
uma mais-valia, isto porque a 
Vila de Baltar permite ir anga-
riando clientes mais certos, e 
manter o espaço calmo, sem 
perder a sua essência. “Tem 
que me dar prazer e gosto, e 
para isso eu tenho que ter 
tempo para os clientes”, ad-
mite que é uma forma de fa-
zer amigos e que uma casa 
sempre cheia acabaris por 
dificultar o serviço e o atendi-
mento. Referiu ainda que Bal-
tar sempre teve tradição de 
bons restaurantes, reconhe-
cidos pela excelente gastro-
nomia. Pedro Pereira criou 
quatro postos de trabalho, 
mas não deixou a sua ativida-
de na arquitetura, pois conse-
gue conciliar os dois mundos 
e até complementar uma área 
com a outra. 

No próximo verão o Tá-
buas e Tapas irá ter uma es-
planada com um bar de 
apoio, onde a grande aposta 
será a carta de Gin’s. 

O conceito, a decoração e a 
envolvência do espaço é con-
vidativa a experimentar as ta-
pas e a diferença da ementa. 
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No próximo dia 9 de 
agosto, no renovado espa-
ço da Senhora do Salto, 
Aguiar de Sousa, realizar-
se-á a Festa do Imigrante. 
Será certamente mais um 
grande evento cultural e 
recreativo realizado na fre-
guesia, desta vez com a or-
ganização a caber à ADFAS 
– Associação para o De-
senvolvimento da Fregue-
sia de Aguiar de Sousa, de-
vidamente apoiada pelas 
instituições locais e certa-
mente com uma grande 
p a r t i c i p a ç ã o  d a 
população.

Para tal evento são pro-
postas diversas atividades 
lúdicas e desportivas, bem 
como de cariz religioso, es-
ta última com a presença 
do Sr. Bispo.

Será certamente uma 
possibilidade única para 
recordar velhos tempos de 
glória, de um espaço reno-
vado e modernizado por 
forma a acomodar as no-
vas gerações e proporcio-
nar-lhes para além das 
grandes romarias, um es-
paço natural de uma bele-
za indescritível onde po-
derão desfrutar de várias 
atividades de contacto 

com a natureza.Para ani-
mar a festa teremos con-
juntos musicais, ranchos 
folclóricos e até um jogo 
de polo aquático a realizar 
na levada, sem esquecer 
um aspecto fundamental 
de uma romaria, o picnic, 
que contará com um porco 
n o  e s p e t o  e  v á r i a s 
tasquinhas.

Portanto a população 
da freguesia de Aguiar de 
Sousa, mais uma vez se or-

ganiza, desta vez para dar 
a conhecer um espaço re-
novado que faz parte da 
nossa história e que está 
na memória dos habitan-
tes locais e muitos outros 
espalhados pelo mundo, 
propondo-se com esta ati-
vidade uma festa de boas 
vindas àqueles que por vá-
rios motivos deixaram a 
nossa terra com o intuito 
de uma vida melhor.

Cá vos esperamos!

Aguiar de Sousa

Festa do Emigrante

VICTOR 
PEREIRA

O Principal impulsionador 
do Indie Music Fest que se 
realiza em Baltar desde 2013, 
Tiago Nalha, foi entrevistado 
na  RTP Informação, onde fa-
lou do festival e do local onde 
se realiza, como sendo um lo-
cal paradisíaco e diferente dos 
locais de todos os outros 
festivais. 

A Vila de Baltar e a sua serra 
foram altamente divulgadas 
no vídeo de promoção que 
passou na RTP, assim como as 
empresas locais que apoiam o 
festival. Tiago Nalha falou de 
um projeto que alia a natureza 
e a música de forma única em 
Portugal. Não sendo de mas-

sas, no ano passado estiveram 
presentes cerca de 5000 pes-
soas e este ano esperam-se 
mais para assistir às mais de 
5 0  b a n d a s  c o n v i d a d a s.                                                                                                              
Com três anos de vida, o Indie 
Music Fest tem como mote “a 
independência” e traz aos 
seus palcos várias propostas 
de música moderna portu-
guesa. Este ano, realiza-se a 3, 
4 e 5 de setembro e o cardápio 
é composto por Linda Marti-
ni, Modernos (projeto parale-
lo dos Capitão Fausto), Keep 
Razors Sharp, Brass Wires Or-
chestra, Thunder & Co, Os Ca-
pitães da Areia, Solution, Les 
Crazy Coconuts, Plus Ultra, 
Cave Story, entre outros, num 
total de 52 projetos artísticos 
distr ibuídos por quatro 
palcos. 

O festival tem lugar no 
Bosque do Choupal e o preço 

do passe para os três dias é de 
20 euros até 31 de julho. A titu-
laridade do passe dá acesso a 
campismo. 

O Indie Music Fest tem 
agora em mãos o prémio de 
Melhor Micro-Festival Na-
cional, atribuído pelo Portu-
gal Festival Awards em 2014, 
através de votos do público. 
O festival privilegia outras ar-
tes para além da música. Ha-
verá uma exposição artística 
cheia de vida onde os festiva-
leiros poderão explorar áreas 
criativas como a ilustração, a 
fotografia, a arte urbana, a 
poesia ou imagens em movi-
mento. No bosque há lugar 
para um mercado, o Mercado 
Indie. Há uma piscina no es-
paço do festival para as tar-
des. Os festivaleiros disporão 
de wifi grátis e duches de 
água quente.

Baltar

Festival Musical de Baltar 
em grande Destaque na RTP

FAUSTINO
 SOUSA

Numa altura em que 
Baltar é tão divulgado 
através dos desportos mo-
torizado ou dos festivais 
musicais, faz falta toda 
uma estrutura de apoio 
que envolvesse a serra do 
Cruzeiro, nomeadamente 
um circuito pedestre que 
envolvesse as duas fregue-
sias. Em Vandoma, nas 

costas da serra do Muro, 
existem moinhos e toda 
uma beleza natural escon-
dida que se encontra por 
explorar. Uma simples li-
gação entre essa zona, que 
fica perto do polidesporti-
vo de Vandoma e o lugar 
da Gralheira de Baltar, po-
deria permitir a constru-
ção de um circuito que 

envolveria as duas fregue-
sias, estreitando a ligação 
entre o lugar de  Reiros e a 
Vila de Baltar. Os Moinhos 
fariam parte do circuito e 
certamente que as duas 
localidades fariam parte 
do roteiro turístico de Pa-
redes, visto que o local está 
p o r  e x p l o r a r  e 
desenvolver.

Baltar, Vandoma e os Moinhos

Elias Silva foi um atleta de 
Baltar que teve uma carreira 
bonita no futebol profissio-
nal. Capitão eterno do FC 
Penafiel, ganhou a Taça de 
Portugal pelo Estrela da 
Amadora, destacou-se na 
melhor equipa do FC Tirsen-
se e atuou nos melhores pal-
cos nacionais. Destacou-se 
sempre pelo seu carácter e 
pela postura desportiva, sen-

do um exemplo para os mais 
jovens. Atualmente é ainda 
um exemplo e continua a 
brilhar nos veteranos do FC 
Penafiel. A Junta de Fregue-
sia criou há já alguns anos o 
torneio de futebol infantil 
“Elias Silva” .  Este ano coube 
à Comissão de Festas da 
Nossa Senhora das Necessi-
dades a organização do 
evento, que terminou no 

passado domingo e que foi 
mais uma vez um sucesso ao 
nível competitivo, organiza-
tivo. O torneio decorreu no 
polidesportivo sintético de 
Baltar  e teve o apoio da Junta 
de Freguesia local. A Comis-
são de Festas organizou um 
evento que serve para apoiar 
as tradições culturais da Vila 
e em simultâneo promove os 
valores ligados ao desporto.

Comissão de Festas da N. Sra das 
Necessidades organizou Torneio “Elias Silva”

Estamos a meio do ano 
e  somente pagaram as 
suas cotas cerca de 9% dos 
sócios desta Delegação. 

ANTÓNIO 
OLIVEIRA
ANTÓNIO ANTÓNIO 

Bitarães

Veteranos de guerra 
do Vale do Sousa

Era bom não esquecerem 
os seus deveres pois nós 
também não nos esquece-
mos das nossas obriga-
ções. Está esta associação 
a tratar do Cartão de Com-
batente, que julgamos vai 
ser definitivamente aceite 
pelo Governo. Assim sen-
do, teremos de o pedir logo 

que tenhamos ordens para 
isso.

A partir de agora temos 
mais uma valência: Exames 
P s i c o t é c n i c o s  p a r a 
Condutores. 

Deseja a direção desta 
Delegação a todos os vete-
ranos e suas famílias umas 
boas férias e muita saúde.
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Cristelo

Iniciativas da 
Junta de Freguesia

O  p a s s e i o  a n u a l  d a 
Junta de Freguesia decor-
rerá dia 20 de agosto, com 
d e s t i n o  a  d e f i n i r 
brevemente.

ARLINDO
LOURENÇO

A  i n i c i a t i va  Cu l t u ra 
Entre Nós 2015 decorrerá 
nos dias 11, 12 e 13 de se-
tembro, perspetivando-
se mais novidades nesta 
edição, a conhecer breve-
m e n t e.  Os  p r é m i o s  d e 
mérito escolar da Junta 
de Freguesia serão entre-
g u e s  d u r a n t e  e s t a 
iniciativa. 

Realiza-se no próximo do-
mingo, dia 2 de agosto, o pas-
seio paroquial com destino a 
Ponte de Lima. O preço por 
adulto será de 10� e para crian-
ças até aos 10 anos de idade, 5�.

A saída de Cristelo está 
agendada para as 7h30m com 

paragem em Braga para o pe-
queno-almoço. Em Ponte de 
Lima será celebrada Eucaris-
tia, por volta das 10h30m, se-
guida de almoço/convívio. 
Será certamente um dia de 
m u i t a  a l e g r i a  e  b o a 
disposição.

O cristelense Diogo Sousa, 
de 16 anos, é um dos 15 jo-
vens que integra o comité da 
seleção Nacional de kickbo-
xing que irá disputar o cam-
peonato europeu da modali-
dade a realizar-se em San Se-
bastian, Espanha, entre 25 e 
29 de Agosto. Este jovem, cin-

to vermelho desde 2014, já 
venceu várias competições, 
conquistando vários títulos 
como o de campeão mundial 
de light kick (2015). É um 
exemplo de sucesso desporti-
vo, numa modalidade des-
portiva alternativa às mais 
populares.

A “ADSVLS” Associação 
Desenvolvimento e Solida-
riedade Vale do Sousa deco-
rou e preparou todo o salão 
para acolher os atores e os 
assistentes, numa noite de 
teatro. O Grupo Teatro Palco 
de Sobrosa apresentou “Noite 
Dionisíaca”, esta peça teatral 

contou com a presença de 
muita gente que encheu o Sa-
lão da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, no passado sába-
do dia 25 de Julho, pelas 
21h30.

No final todos os presen-
tes saíram satisfeitos e com 
um excelente sarau.

No dia 25 de julho, as festivi-
dades em honra de Santiago 
voltaram a encher de cor e ale-
gria a zona de São Tiago, o pú-
blico contou com boa e gastro-
nomia e um grande arraial. A 
Comissão de Festas de Rebor-
dosa 2016 iniciou o longo tra-
balho que é organizar as festas 

da Cidade de Rebordosa e co-
mo já é hábito vai planificando 
eventos, como na noite de 25 
de julho com a atuação da jo-
vem fadista Margarida Rodri-
gues, o Grupo de Bombos “Os 
trapalhões da Jordânia” e o 
Grupo de Cavaquinhos Escola 
Dramática de Milheirós (Maia).

Passeio/Convívio Paroquial

Diogo Sousa em destaque
ADSVLS organizou noite de teatro Festa de São Tiago em Rebordosa

Rebordosa

Equipa de Cadetes Femininos
em 7.º lugar numa prova internacional

PAULO 
PINHEIRO

Já há mais de 25 anos que 
Rebordosa marca presença 
nas provas internacionais de 
manobras de bombeiros.

A equipa feminina de ca-
detes dos Bombeiros de Re-
bordosa é treinada pelo che-
fe Paulo Leal e constituída 
por  10 elementos com ida-
des compreendidas entre os 
12 e os 16 anos. Esta partici-
pação surge na sequência 
das duas vitórias que foram 
alcançadas nos Concursos 
Nacionais de Manobras nos 
anos de 2013 e 2014.

Vila Cova de Carros

Missa Nova do Padre Mário Jorge

No passado sábado, dia 18 
de julho, a paróquia de S. João 
Evangelista de Vila Cova de 
Carros vestiu-se de festa para 
a celebração da Missa Nova 
do Padre Mário Jorge. O novo 
presbítero, ordenado pelo 
Bispo D. António Francisco, 
no dia 12 de julho, na Cate-
dral do Porto, celebrou a pri-
meira Eucaristia na sua co-
munidade paroquial natal, às 
16h30, no adro da Igreja, pois 
foi grande a afluência de fiéis 

que veio celebrar esta festa. 
Esta celebração contou 

com o empenho e dedicação 
de toda a comunidade paro-
quial. Todos os grupos litúrgi-
cos se empenharam na sua 
preparação e assim todos 
participaram de forma a em-
belezar este momento litúrgi-
co. O grupo coral desta cele-
bração reuniu os vários coros 
com os quais o neo-presbíte-
ro trabalhou ao longo do seu 
percurso sacerdotal: o grupo 
coral da paróquia de S. João 
Evangelista de Vila Cova de 
Carros, o da paróquia de S. 
Miguel de Baltar, de Santa 
Marinha de Astromil e de 
Santa Eulália de Vandoma. 

SARA
LEAL

Este grande coro que parti-
lhava entre si o agradecimen-
to ao Padre Mário Jorge pela 
formação e acompanhamen-
to ao longo de vários anos, 
preparou-se atempada e es-
meradamente para que esta 

celebração fosse embeleza-
da. Neste dia de festa, estive-
ram presentes cerca de vinte 
e  c i n c o  s a c e r d o t e s  e 
diáconos. 

Nesta grande celebração 
que marca uma página na 
história da comunidade pa-
roquial de S. João Evangelista 
estiveram presentes mais de 
trezentas pessoas. Finda a eu-
caristia, seguiu-se um mo-
mento de convívio e de festa 
no Campo de Golfe, onde to-
dos foram convidados a par-
ticipar. Aqui houve lugar para 
um jantar com muita anima-
ção e com música tradicional 
da  celebração de  Missa 
Nova.

Desta vez de 19 a 26 de julho 
decorreram as provas interna-
cionais em Opole Polska na 
Polónia onde a equipa de ca-
detes feminina representou 
pela primeira vez Portugal, 
porque até então os bombei-

ros de Rebordosa só tinham 
equipas masculinas.

Num universo de 45 equi-
pas dos mais variados países 
e s t i ve ra m  p re s e n t e s  n a 
Polónia.

Estas jovens têm vindo a fa-

zer um trabalho notável conse-
guindo ganhar as várias provas 
nacionais e ainda conseguir 
um 7.º lugar a nível internacio-
nal. De resto, foi a sua rápida e 
invulgar capacidade de conju-
gação de movimentos, de-
monstrada em diferentes pro-
vas, que lhes conferiu notorie-
dade a nível internacional. 
Assim sendo no passado dia 27 
de julho eram muitos os popu-
lares e familiares que quiseram 
manifestar o apoio às jovens 
cadetes que regressaram da 
Polónia com o profundo senti-
mento de dever cumprido e na 
sua primeira participação con-
seguiram ficar com uma classi-
ficação excelente 7.º lugar na 
categoria.
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PUB

O Fundamentalismo 
Parlamentar e Cavaco

Em cima da hora, 
e como é costu-
me com os des-
graçados gover-

nos que temos tido, a maioria 
PSD/CDS apresentou uma 
série de projetos de Lei, neste 
final de mandato parlamen-
tar. Neles esteve a alteração da 
Lei 16 /2007 de 17 de abril, re-
lativo ao Direito de Interrup-
ção Voluntária da Gravidez 
por decisão própria da 
Mulher. 

Fomos sabendo que o PSD 
queria impor a “obrigatorie-
dade da assinatura da ecogra-
fia da idade do feto” pela grá-
vida, nos casos em que esta 
optasse por um aborto. Uma 
medida “para assegurar que o 
tempo e a explicação sobre as 
consequências do aborto são 
reconhecidas pela mulher”, 
afirmou a deputada social-
democrata paredense Con-
ceição Ruão, durante o deba-
te na Assembleia da Repúbli-
ca, em que se discutiu uma 
petição da Federação Portu-
guesa pela Vida, promotora 
de uma Iniciativa Legislativa 
de Cidadãos, pedindo a rea-
valiação da lei. 

Não tendo vencido nas 
bancadas parlamentares que 
apoiam o governo este funda-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

mentalismo radical, optaram 
estas por apresentar uma ver-
são de Projeto de Lei mais “ci-
vilizada” que se objetiva no 
pagamento de taxas modera-
doras para a Interrupção Vo-
luntária da Gravidez (IVG) e 
na obrigatoriedade de acom-
panhamento psicológico e 
social antes da realização da 
IVG. Aprovado na generalida-
de, baixou à apreciação na 
especialidade, onde foi apro-
vado. O seu destino, já anun-
ciado pelos restantes parti-
dos, será a célere revogação 
n o  i n í c i o  d a  p r ó x i m a 
legislatura.

Mas analisemos a oportu-
nidade e conteúdo. A altera-
ção à Lei corresponde a uma 
necessidade objetiva, uma 
correção urgente ditada por 
uma aplicação errada da Lei? 
Não. Os dados da DGS são in-
discutíveis. Desde 2011 que 
não se regista em Portugal a 
morte de nenhuma mulher 
na sequência de interrupção 
de uma gravidez. O número 
de Interrupções Voluntárias 
de Gravidez tem diminuído 
de ano para ano. Tem igual-
mente diminuído o número 
de IVG’s em mulheres abaixo 
dos 20 anos. A taxa de abortos 
ou de repetição é inferior à 

cristianoribeiro@gmail.com

média europeia. Aumenta-
ram significativamente o nú-
mero de consultas de Planea-
mento Familiar e de utiliza-
ç ã o  d e  m é t o d o s 
contraceptivos após IVG. Não 
se comprovou na prática o 
alarmismo induzido por uma 
minoria quanto à“banaliza-
ção” da prática de aborto re-
sultante do resultado do refe-
rendo e início da Lei, que con-
sagrava o Direito de uma livre 
decisão da mulher. 

O truque é claro por parte 
da direita parlamentar, retró-
grada e anti-social. Pretende 
criar instrumentos e meca-
nismos que condicionem a 
livre decisão da mulher. Pre-
tende criar obstáculos, atra-
sando e bloqueando o pro-
cesso. Pretende humilhar e 
manipular a vontade das mu-
lheres, sujeitando-as à que-
bra do sigilo, invadindo a esfe-
ra do íntimo e do privado, 
abusando e pervertendo a 
Lei. Pretende criar um “exérci-
to” de “mediadores” que sob a 
capa de acompanhamento 
psicológico e de apoio social, 
possam induzir ou influen-
ciar uma opção individual de 
vida, “julgando” comporta-
mentos ou decisões. 

Uma última palavra para o 
presidente da República. É 
sabido que a triste e vergo-
nhosa ideia da assinatura na 
ecografia faz parte de uma 
sua recomendação quando 
da aprovação da Lei pós-refe-
rendo. Sabendo ele muito 
bem que a aprovação da alte-
ração da Lei seria sempre 
conjuntural e por isso provi-
sória, esperava-se dele uma 
atitude dissuasora ou não 
promulgatória, atenta à falta 
de consenso amplo. Ter-se-ia 
em conta as suas preocupa-
ções recentes com a não exis-
tência de um poder governa-
tivo “sólido e de apoio amplo”. 
Mas bem prega Frei Tomás, 
desculpa, Cavaco Silva. À pri-
meira, toca a legitimar uma 
iniciativa parlamentar com 
caráter eleitoralista restrito do 
PSD, o seu Partido. 

Está o mês de Julho a termi-
nar e aí temos mais um 
período de férias à porta. 
Em Agosto cumpre-se a 

tradição e a maioria dos portugueses 
vai a banhos, sendo que muitos já es-
tão fartos de levar, como se diz em gí-
ria, “banhadas”, pois neste ultimo ano 
as taxas e sobretaxas, os aumentos de 
água, do saneamento e dos impostos 
(com o IMI à cabeça), foram um au-
têntico pesadelo para os  nossos 
bolsos. 

E porquê, que mal fizemos para me-
recer tal sorte? Como em tudo na vida, 
somos obrigados a fazer opções, e 
nem sempre as mesmas são as mais 
acertadas. A fatura dos erros, como a 
conta nos restaurantes, nunca falta e 
vem sempre no fim. Contam-se as pes-
soas que estão à mesa, cada um tem 

Férias e Medalhas
que tirar da carteira a sua parte do va-
lor reclamado, quer tenha comido sar-
dinhas ou lagosta. Todos estamos a 
pagar mesmo o que foram outros a 
mandar vir.

Os exemplos são bastantes e conhe-
cidos, já estamos praticamente de fé-
rias e como andar de bicicleta é uma 
atividade da época, vamos falar de um 
investimento realizado na nossa cida-
de, as celebres ciclovias ou “celsovias” 
como os que têm sentido de humor 
gostam de lhes chamar. Como o cama-
rão puxa cerveja,  as ditas vieram 
acompanhadas das bicicletas. As “má-
quinas” foram estreadas com pompa e 
circunstância. Figuras mediáticas, jor-
nalistas, atletas e outros corredores 
percorreram as ruas da nossa cidade, 
numa verdadeira promoção de um in-
vestimento que custou ao erário pú-
blico, se a memória não me atraiçoa, 
cerca de cento e trinta mil euros, coisa 
pouca para quem previa o grande su-
cesso da iniciativa, aumentando de 
100 para 400, o número de bicicletas a 
circular em Paredes. 

Agora imaginem o que seria nas ofi-
cinas da Câmara Municipal 400 bici-

A nova ‘Imagem de 
marca’ que a Câma-
ra de Paredes exibe 
é a de um concelho 

“esburacado”.
A primavera passou, o verão 

caminha a passos largos para o 
fim e a Câmara Municipal de Pa-
redes demonstra ser totalmente 
incapaz de garantir a conserva-
ção das muitas estradas munici-
pais, completamente esburaca-
das que proliferam por todo o 
concelho, a autarquia de Pare-

Pavimento em Mau Est  ado, em Paredes
des, não é só incapaz de solucio-
nar o problema, é igualmente 
insensata ao não reforçar a sina-
lização de trânsito, de modo a 
alertar os automobilistas para os 
riscos a que ficam sujeitos ao cir-
cularem nestas vias com o pavi-
mento em muito mau estado. 

Além dos recorrentes ‘buracos’ 
no asfalto, verifica-se que algumas 
obras decorrentes na via, também 
tardam em ser reparadas.

A degradação de muitas estradas é 
uma realidade que não é exclusiva 
deste município, embora em Paredes 
a evidência sobressaia, não só pela 
dimensão, mas essencialmente por 
percebermos que o verão está em vias 
de terminar e não se verifica nenhu-
ma movimentação indiciadora de 
obras, capazes de repararem os estra-
gos sofridos.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Por
PAULO
SILVA
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

des, não é só incapaz de solucio-
nar o problema, é igualmente 
insensata ao não reforçar a sina-
lização de trânsito, de modo a 

PAULO
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Férias e Medalhas
cletas amontoadas. Se, como se vê pe-
las fotografias divulgadas, 100 já ocu-
p a m  u m  e s p a ç o  g r a n d e ,  4 0 0 
transformariam a oficina, não no Si-
loauto mas mais adequadamente num 
Silobiclas… Diz-se por aí que quem 
manda, ou desmanda, não ficou con-
tente com as fotografias e ordenou 
uma investigação para saber quem foi 
o artista fotográfico. No entanto, o pre-
juízo não é para todos: se não existis-
sem visionários deste calibre, o que 
seria das fábricas de bicicletas!

Em tempo de férias recomenda-se 
também a audição de música, e se per-
mitem a sugestão, que seja de autores 
e músicos portugueses. Como tenho 
um especial prazer em ouvir os traba-
lhos dessa grande dupla Rui Veloso e 
Carlos Tê, deixo como recomendação 
escutarem a “Valsinha das Medalhas”, 
da qual, com a devida vénia, transcre-
vo aqui o refrão: 

“Encosta o teu peito ao meu, sente a 
comoção e chora

Ergue o olhar para o céu, que a gen-
te não se vai embora

Quem és tu donde vens, conta-nos 
lá os teus feitos

Que eu nunca vi pátria assim, pe-
quena e com tantos peitos”

Teria sido particularmente bonito 
ouvir esta melodia aquando da entre-
ga pelo nosso Presidente de Câmara 
da Medalha do Concelho a um certo 
nomeado pela maioria do PSD. Infeliz-
mente não fui a tempo de pôr a música 
a tocar…

Com tantos músicos a sugerir livros 
para o verão, fico-me por aqui. E em 
setembro cá estarei novamente, para 
os que gostam, para os que gostam 
menos e mesmo para aqueles que não 
gostam nada…

A todos, sem exceção, umas boas 
férias!

E Paredes…. 
Onde (como) fica, PSD?

Com a aproxi-
mação das elei-
ções legislati-
vas começam-

se a desenhar as novas listas 
de deputados e já vai dando 
para perceber de que forma 
as diferentes sensibilidades 
inerentes a cada partido vão 
ser representadas nesta nova 
legislatura.

Quando falo de sensibili-
dades, faço-o porque efetiva-
mente é isso que, de uma 
forma geral, as listas de depu-
tados representam: as dife-
rentes sensibilidades e tem-
peramentos existentes den-
tro dos partidos. No entanto, 
esta forma de representativi-
dade não o é verdadeiramen-
te, porque privilegia o carrei-
rismo político e a troca de fa-
vores em detrimento de uma 
representatividade total de 
todas as regiões do país, ori-
ginando assim uma pecha 
muito grave na constituição 
da Assembleia da República, 
o que fatalmente, acaba por 
desvirtuar o verdadeiro sen-
tido da Democracia.

Como isto tudo e como é 
logico aqueles que nos repre-
sentam deviam ser conhece-
dores dos nossos problemas 
e dificuldades para assim po-
derem defender melhor os 
seus concidadãos.

 Mas isso não acontece, 
nem no nosso PSD nem no 
próprio PS, que tem, por 
exemplo Alexandre Almeida 
como candidato a deputado 
em vigésimo primeiro lugar.

Claro que não irei perder a 
oportunidade de falar nesse 
caso, mas por hoje irei dedi-
car este pequeno texto ao 
próprio PSD.

Acho, de facto, muito es-
tranho como é que existe 

apenas uma única represen-
tante do nosso concelho nas 
listas do PSD, sendo Paredes 
o sétimo concelho com mais 
população no Distrito do 
Porto.

Acho, de facto, muito es-
tranho que o lugar que foi 
atribuído a Conceição Ruão 
dificilmente lhe dará lugar na 
Assembleia da República.

Será que Paredes não me-
rece estar melhor represen-
tada no Parlamento?

Será que somos assim tão 
insignificantes?

Será que um concelho co-
mo Lousada, que nunca foi 
PSD, não é PSD e não tem 
nem de perto a dimensão de 
Paredes, quer física, quer hu-
mana pode ter dois ou três 
candidatos em lugares elegí-
veis e Paredes não?

O que me parece é que 
por falta de um trabalho de 
fundo, envolvendo todos os 
militantes ou mesmo de 
empenho (para dizer o mí-
nimo) da Comissão Política 
Concelhia ou até força polí-
tica dos nossos represen-
tantes, Paredes não vai ter a 
representação que poderia 
ter e que merece, pois se há 
concelho no distrito do Por-
to a quem o PSD muito de-
ve, esse concelho é de certe-
za Paredes, que sempre es-
t e v e  c o m  o  P S D ,  a o 
contrário de outros que 
sempre (ou quase sempre) 
tenderam para o Partido 
Socialista.

Mas não se pense que eu 
digo isto baseado em qual-
quer provincianismo ou para 
defender por defender a nos-
sa terra ou mesmo este ou 
aquele representante.

Não, porque fosse isso, 
certamente estaria aqui a pe-
dir explicações e respeito ao 
Virgílio Macedo, presidente 
da distrital, não só pelos vo-
tos que cá teve, aquando da 
sua eleição, ou então por ser-
mos o sétimo maior conce-
lho do distrito.

Não, defendo isto, porque 

tenho a certeza que uma dis-
tribuição mais equilibrada 
dos lugares de deputados, 
que pudesse abarcar a gran-
de maioria (senão mesmo 
todos) os concelhos, faria 
com que a Assembleia da Re-
pública fosse um órgão mui-
to mais justo e conectado 
com as necessidades do país 
real, originando assim uma 
governação muito mais vira-
da para o cidadão comum e 
muito menos para o interes-
se desta ou daquela pessoa, 
por mais importância que 
t e n h a  n o  a p a r e l h o 
partidário.

É claro que, felizmente 
não é só no meu partido que 
as listas de deputados dão 
que falar. Veja-se por exem-
plo a confusão que vai na dis-
trital do Porto do PS e a difi-
culdade que o seu presidente 
tem tido em impor os nomes 
que quer, o que pode provo-
car que seja a Comissão Polí-
tica Nacional a escolher a lis-
ta final de candidatos, o que 
ainda é pior.

Mas isso são contas de ou-
tros, que eu só referi para que 
não se pense que as lutas de 
cadeiras são exclusivo do 
PSD. 

Mas uma coisa é a luta por 
lugares, outra coisa é a defesa 
intransigente da terra e do 
povo que se representa, e isso 
é  o  que me deixa  mais 
apreensivo, pois como já re-
feri, porque cada vez mais o 
PSD-Paredes fica para trás 
nas tomadas de decisão, o 
que por arrasto faz com que a 
nossa terra esteja cada vez 
mais isolada e longe dos cen-
tros de decisão.

É triste e todos somos cul-
pados desta realidade.

Teremos certamente de 
ser capazes de contribuir pa-
ra um caminho de união e 
claramente diferente do que 
até hoje seguimos… para 
que tenhamos um futuro 
diferente…

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

joaquimneves.progresso@gmail.com

apenas uma única represen-
tante do nosso concelho nas 
listas do PSD, sendo Paredes 
o sétimo concelho com mais 

JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

“

Pavimento em Mau Est  ado, em Paredes
Casos há em que a circulação 

torna-se mesmo um suplício para 
os condutores.  Alguns dos exem-
plos mais flagrantes do péssimo 
estado do pavimento verificam-se 
no sul do concelho, onde os aces-
sos, que servem uma significativa 
área populacional, têm sido desde 
há muito tempo a esta parte um 
desafio à paciência dos conduto-
r e s  e  à  r e s i s t ê n c i a  d o s 
automóveis.

Realidade que além de afetar 
áreas urbanas, onde os munícipes 
são os principais utentes, também 
se faz sentir em zonas industriais. 
Exemplo deste mau cartaz, são os 
acessos à zona industrial de Cete.

A degradação cada vez mais 
evidente das estradas, revela uma 
câmara sem meios para responder 
ao multiplicar de situações de de-

gradação das estradas municipais, 
a autarquia de Paredes optou por 
acudir à situação precária que já 
há muito se verificava na Circular 
rodoviária de Paredes, em véspera 
das festas de Paredes, não sei se 
por estarmos em período festivo, 
ou se por ser esta a principal ‘porta 
de entrada’ na cidade de Paredes.

Alcatrão e brita vão sendo ati-
rados para o chão para tapar os 
buracos mas a verdade, é que ao 
fim de uma semana, a situação é 
exatamente a  mesma,  usa-se 
uma estratégia que passa por ir 
deitando remendos. Uma mera 
opção de cosmética que pode até 
atenuar o stress aos condutores, 
que por estas vias são obrigados 
a circular, mas infelizmente esta 
solução não resolve os proble-
mas de fundo. 

Encosta o teu peito ao meu, sente 
a comoção e chora

Ergue o olhar para o céu, que a 
gente não se vai embora

Quem és tu donde vens, conta-
nos lá os teus feitos

Que eu nunca vi pátria assim, pe-
quena e com tantos peitos
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Paredes tem génios de referência
Exames Nacionais. Vários alunos do concelho tiveram a nota máxima nos exames nacionais de matemática.  
Desde o 4.º ao 12.º não faltam exemplos de mentes brilhantes em Paredes. 

Ou a matemática dei-
xou de ser um bicho 
de sete cabeças ou 

Paredes é um território rico 

Inês Pinto Correia | texto e foto
em génios de cálculo. Sem 
dificuldade encontrámos se-
te alunos dos vários anos de 
escolaridade e de várias es-
colas do concelho que tive-
ram a pontuação máxima no 
exame da matemática. Com 

todas as respostas certas, 
alunos de notas elevadas, 
ajudaram claramente à subi-
da da média nacional nesta 
disciplina, justo orgulho que 
temos nas gentes da nossa 
terra. 

A matemática registou em 
2015 uma subida de média 
nacional dos 9,2 para os 12 
valores. O ministério da Edu-
cação questionou mesmo o 
Instituto de Avaliação Edu-
cativa sobre o grau de exi-

gência dos exames. Mais fá-
ceis ou não, o que é certo é 
que em Paredes tivemos vá-
rios casos de alunos que 
atingiram a pontuação má-
xima, todos eles com médias 
e notas elevadas durante o 

ano.  De todos os alunos de 
Paredes com quem falamos 
houve um elemento em co-
mum, estudo, boa prepara-
ção, muitos exercícios e mé-
todo, aliado a uma boa dose 
de inteligência natural. 

Rui Machado é de Vilela, 
sempre foi bom aluno, ado-
ra matemática e tudo o que 
tenha a ver com números. 
Ao longo do ano as notas 
foram sempre elevadas. 
Confessa que não estudou 
muito, “estava atento nas 
aulas e fazia alguns exercí-
cios em casa”. 

A mãe contou que faz 
sempre os trabalhos de ca-
sa e quando chega do tra-
balho o Rui já tem os TPC 
feitos, “nunca foi preciso 
sentar-me com ele a ensi-
nar ou ter de o mandar fa-
zer os trabalhos”. 

Com apenas 10 anos é 
uma criança responsável e 
matemática é uma grande 
facilidade. De cabeça con-
segue resolver logo os pro-
blemas e quando saiu do 

exame já sabia que ia tirar 
uma boa nota, mas não sa-
bia que tinha tudo certo. 

Fez o exame dentro do 
tempo, fez tudo na folha de 
rascunho e assim que saiu 
a correção foi verificar e 
percebeu que não tinha er-
rado nenhuma resposta. 
Mas a mãe alertou-o que 
podia ter qualquer coisa 
que não desse o 100% e não 
criaram expetativas altas. 

A preparação foi exaus-
tiva e para além do mérito 
do aluno, não esquecem 
que a professora foi funda-
mental para que tivesse 
uma boa preparação para o 
exame nacional. 

No dia em que saíram as 
notas Rui estava ansioso, 
até que a professora Maria 
do Céu telefonou à mãe a 

Rita Rodrigues tem 
uma paixão pelas ciências, 
mais do que pela matemá-
tica, mas a aluna de Pare-
des explica que se prepa-
rou muito para o exame. O 
estar atenta nas aulas e o 
fazer muitos exercícios 
ajuda, mas tem uma facili-
dade inata para esta ciên-
cia exata. 

Uma aluna com 5 a to-
das as disciplinas, desde 
o 5.º ano, teve ainda um 
92% no Exame de Portu-
guês este ano. Durante o 
ano foi tirando 100% em 
vários testes, desde por-
tuguês a ciências.  Aluna 
do ensino articulado con-
juga a dança com os estu-
dos. Tem o horário muito 
preenchido, para além 

das atuações e atividades, 
o que faz com que as no-
tas elevadas tenham ain-
da mais mérito, porque o 
tempo para estudar não é 
muito.

No entanto, é ainda a 
prova de que o desporto e a 
disciplina que ele incute é 
um fator que influencia 
para melhorar os resulta-
dos curriculares. 

Para compensar não 
tem Educação Tecnológi-
ca, nem Educação Física. 

Apesar da excelente no-
ta, explica que o sistema 
nervoso lhe pregou uma 
partida, durante o exame 
ficou com algum receio. 
Mas depois de ver a corre-
ção do exame percebeu 
que iria ficar perto do 

100%. Na turma da Rita 
houve três alunos com no-
ta máxima no exame na-
cional, a professora aqui 
teve um papel determi-
nante na preparação des-
tes pequenos génios. 

Quando for grande Rita 
quer ser médica, tem gran-
de curiosidade pela ciência, 
para além das notas faze-
rem prever um futuro riso-
nho nessa área. 

A Rita vai ter uma irmã 
em breve, a família espera 
agora por uma bebé, um 
pedido que Rita fazia há 
vários anos. 

Numa brincadeira, e 
depois de pedir ao pai um 
telemóvel novo, este lan-
çou-lhe o desafio que só 
lho oferecia se tivesse 
100% no exame de mate-
mática, disse-o em tom de 
brincadeira, mas Rita le-
vou a sério a missão e lá 
conseguiu o telemóvel no-
vo, cheio de aplicações. O 
prometido é devido!

Nome: Rui Machado
Idade: 10 anos
Ano: 4.º 
Escola: Centro Escolar de Vilela
Nota de exame nacional: 100% a Matemática

Nome: Rita Rodrigues
Idade: 12 anos
Ano: 6.º
Escola: Escola EB 2,3 de Paredes
Nota de exame nacional: 100% a Matemática

informar da nota de 100%, 
e ficou com nota final de 5. 

É um menino humilde e 
não é competitivo nas no-
tas com os colegas, chega 
mesmo a ficar com pena 
quando os colegas não têm 
bons resultados. Mas é 
competitivo com ele pró-
prio e não gosta de perder 
em nada. 

É uma criança que pre-
fere brincadeiras ao ar livre 
do que os jogos ou a televi-
são, passa muito tempo a 
brincar com a terra, andar 
de bicicleta e ajuda o pai na 
loja a fazer as contas, co-
nhecido por nunca se en-
ganar nos cálculos. 

A português teve 83%, 
ficando com nota de 4, mas 
esforçou-se para tirar o 5. 

Rui tem um irmão mais 
velho com 15 anos, que 
também tem este gosto e 
a p e t ê n c i a  p a r a  a 
matemática. 

Os pais sentem-se orgu-
lhosos dos filhos e esperam 
que o futuro seja risonho.
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PUB

Mariana vive em Beire 
e é aluna de cinco a tudo. 
Nunca foi preciso os pais 
d i z e r e m - l h e  p a r a 
estudar. 

É colega de turma de Ri-
ta Rodrigues, ou seja, tam-
bém frequenta o ensino 
articulado em dança, que 
lhe dá uma maior carga ho-
rária e uma maior exigên-
cia nos estudos. 

Aplicou-se na prepara-
ção do exame e quando viu 
a resolução da prova perce-
beu que tinha tudo certo. 

Os pais sentem-se orgu-
lhosos e acreditam que es-
tes resultados poderão di-
tar a diferença no futuro e 
que é para o bem dela. As-
sim como veem na dança 
um elemento que potencia 
a disciplina e as boas 
notas. 

O seu sonho é ser médi-

ca pediatra e como a mate-
mática sempre foi um 
grande gosto e vocação, 
está no caminho certo.

Também Mariana refe-
re a professora como uma 
excelente profissional que 
os soube preparar muito 
b e m  p a r a  o  e x a m e 
nacional. 

Para além de ser exce-
lente aluna tem uma pai-
xão pela pintura, pinta 
quadros com a qualidade 
de alguém que teve forma-
ção na área. Pinta abstratos 
e uma pintura sobre dança, 
o primeiro quadro que pin-
tou, onde uns pés de baila-
rina são de uma beleza im-
possível de descrever em 
palavras. 

Rosa e Fernando são 
uns pais babados pelo ta-
lento da filha, não só nas 
aulas, mas também na ma-

temática, na dança e na 
pintura. 

A turma da Mariana 
venceu um concurso a ní-
vel nacional, onde ela par-
ticipou na pintura de uma 
ilustração para os Livros 
“Uma Aventura”. O dese-
nho apresentado por qua-
tro alunas da turma de Pa-
redes saiu vencedor e irá 
ser integrado na próxima 
obra da coleção “Uma 
Aventura no Carnaval”.

Mariana é tímida por 
natureza, de poucas pala-
vras e de sorriso fácil, en-
contra nas artes e nos estu-
dos o que mais gosta de 
fazer. 

Os pais descrevem-na 
como determinada, quan-
do inicia uma tela tem 
pressa em terminar o ver o 
resultado final, não gosta 
de ter as suas pinturas a 
meio. 

Explica que gosta de 
dançar, mas que o futuro 
não irá passar pela dança. 
A par da medicina o gosto 
pelo desenho será o cami-
nho a traçar. 

Nome: Mariana Nunes
Idade: 12 anos
Ano: 6.º
Escola: Escola EB 2/3 de Paredes
Nota de exame nacional: 100% a Matemática

Nota de exame nacio-
nal: 100% a Matemática

Beatriz é de Recarei, 
mais uma aluna que teve 
nota máxima a matemáti-
ca no exame nacional. Du-
rante o ano teve vários 
100% a ciências, matemá-
tica e físico-química. Gos-
ta mais de ciências e mate-
mática é mesmo um pra-
zer. As disciplinas onde 
tem de decorar datas, co-
mo história, não lhe dão 
tanto gosto como as ciên-
cias e a matemática. 

Sempre foi boa aluna, 
mas a matemática sempre 
foi o seu forte. É uma aluna 
aplicada e metódica, tem 
um bom método de estudo 
e  i s s o  f a z  a l g u m a 
diferença. 

Para o exame estudou e 
dedicou-se a fazer muitos 
exercícios. O exame só veio 

confirmar a nota que foi 
tendo durante o ano.

Quando lhe perguntá-
m o s  s e  c o n t a va  c o m  o 
100%, disse com sinceri-
dade que sim. Pois verifi-
cou a correção e percebeu 
que tinha tudo certo.

Fez parte de um grupo 
de dança, mas acabou por 
deixar, porque grande par-
te do grupo desistiu e per-
deu a  motivação.  Para 
além das aulas, ocupa o 
t e m p o  a  l e r  e  a  o u v i r 
música.

Nestas férias estará na 
Universidade Júnior, uma 
forma de ocupar o tempo e 
m a n t e r - s e  e m 
aprendizagem. 

Para o secundário a es-
colha será  na área  das 
ciências, não fosse a mate-
mática o seu forte. Mas 
ainda não sabe o que irá 
seguir no futuro. Sabe que 

Nome: Beatriz Sousa
Idade: 15 anos
Ano: 9.º
Escola: Escola Secundária de Paredes

passa pelas ciências e que 
aí terá maior possibilidade 
de escolha de cursos. 

Também Beatriz elogia 
a professora e o esforço 
que fez para preparar bem 
os seus alunos. A sua mãe, 
Paula Cunha, também é 
professora e reconhece na 
filha as qualidades de boa 
aluna e que conta muitas 
vezes com o apoio do ir-
mão, seis anos mais velho. 

Com apenas 15 anos, 
tem um excelente raciocí-
nio matemático,  mas a 
prática é um dos pontos 
fundamentais, “a matemá-
tica não se lê, pratica-se”, 
explica Paula que mesmo 
em casa nunca se falou na 
matemática como algo di-
fícil, mas que é uma ques-
tão de ter o gosto e o jeito 
natural. 

Enquanto professora, 
acredita que é mais fácil 
tirar notas máximas a ma-
t e m á t i c a ,  d o  q u e  p o r 
exemplo em português 
que depende sempre dos 
critérios de avaliação, on-
de não há uma resposta 
certa exata. 
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Afonso Torres é de Bita-
rães e teve cinco a todas as 
disciplinas, menos educa-
ção física. “Gosto de pen-
sar que sim, que sou bom 
aluno”, confessou. 

Explicou que a prepara-
ção para o exame acabou 
por ser simples, uma vez 
que a professora terminou 
o programa relativamente 
cedo e que no restante 
tempo se dedicaram a re-
solver exames, exercícios e 
revisão de matéria. Nas fé-
rias, trabalhou mais um 
pouco e o resultado foi o 
melhor.

Gosta de matemática e 
pode ser uma herança de 
família, uma vez que a mãe 
é professora de matemáti-
ca. Gabriela Torres, a mãe 
garante  que se  perdeu 
meia hora com ele ao lon-
go do ano, foi muito, “ele 
tem boa capacidade, os 
a l u n o s  n ã o  s ã o  t o d o s 
iguais, ele tem essa facili-
dade no cálculo”. 

Explicou ainda que é 
muito organizado, faz uma 
excelente gestão do tempo 
e que isso tudo culmina 
em bons resultados. 

Afonso conta que sem-
pre teve professores exi-
gentes e que isso torna os 
exames mais fáceis, achou 
a prova acessível e os cole-
gas também acharam o 
mesmo, tendo muitos alu-
nos com resultados eleva-
dos na prova do 9.º ano. 

É fundamental que no 
final do 3.º ciclo os alunos 
estejam preparados, para a 
mudança de realidade que 
se avizinha, porque o se-
cundário é diferente. 

Afonso toca órgão de 
tubos, é aluno do Conser-
vatório de Música de Pare-
des e o futuro passa pela 
música. Irá frequentar o 
secundário nessa área. A 
sua decisão gerou alguma 
controvérsia, principal-
mente com o irmão mais 
velho, assegura que por 
momentos sente algumas 
incertezas, mas que é isso 
que pretende para o seu 
futuro. 

Sabe que o órgão não é 
o instrumento mais popu-
lar e que as saídas profis-
sionais irão passar pelo 
ensino da música, para 
além de ter a ambição de 
ser o organista principal 
de uma igreja. 

A disciplina e concen-
tração da música é algo 
que tem ajudado Afonso 
n o s  b o n s  r e s u l t a d o s 
escolares. 

A mãe garante que os 
alunos do ensino articula-
do, apesar de maior carga 
horária e mais trabalho, 
acabam por ter melhores 
notas, conclui “é necessá-
rio puxar pelos alunos, 
porque um aluno que se 
sinta muito confortável 
acaba por não se esforçar 
tanto ”.

Nuno Ferreira é de Pare-
des e frequentou a Escola 
Secundária de Paredes do 
8.º ao 11.º, no último ano es-
teve no Colégio Casa Mãe, 
em Baltar e apesar de ter 
boas notas, nunca tinha tido 
um 20 a matemática na ava-
liação contínua. 

A sua média é de 19,2 e a 
nota do exame de matemáti-
ca foi fundamental para que a 
média tenha sido elevada. 

Relativamente à prepa-
ração explica que “no mês 
anterior ao exame, dedi-
quei-me com afinco ao es-
tudo e foquei-me apenas na 
matemática. Confesso que 
por vezes custou um pouco, 
e já me encontrava cansado 
da tarefa repetitiva que o es-
tudo consegue ser. A mate-
mática envolve muita exer-
citação e é preciso algum 
apoio especialmente por 
parte dos pais, peças funda-
mentais em tudo isto. A es-
cola e os amigos são tam-
bém fundamentais, na me-
d i d a  e m  q u e  n o s 
proporcionam um ambien-
te favorável ao estudo e al-
guma competitividade sau-
dável. E, claro, muita vonta-
de própria!”

Mas a vida não é só estu-
do e praticou futsal até 
maio, gosta de andar de bi-
cicleta, jogar computador e 
sair com os amigos, como 
todos os adolescentes. 

O objetivo é seguir Medi-
cina, na Universidade do 

Porto e foi essa meta que o 
fez aplicar-se a obter exce-
lentes resultados. No entan-
to, esta não foi sempre a sua 
primeira escolha, há uns 
anos ponderava seguir en-
genharia eletrotécnica. 

Quando questionado so-
bre se contava ter este resul-
tado, Nuno foi o único aluno 
que nos respondeu que fi-
cou surpreendido: “Inicial-
mente não acreditei. Recebi 
uma mensagem de um cole-
ga meu de manhã cedo (es-
tava eu de bicicleta a cami-
nho da escola) a dizer que 
tinha sido o único 200 na 
escola. Achei que fosse brin-
cadeira, por isso simples-
mente continuei. Mal lá 
cheguei, os meus colegas e 
professores deram-me os 
parabéns. Naturalmente fi-
quei felicíssimo, e senti-me 
realizado. Sabia que tinha 
feito um ótimo exame, mas 
para ter 20,0 não podemos 
cometer qualquer erro, por 
mais pequeno que seja, e 
não me achava capaz de tal. 

Lá em casa, o meu irmão 
André foi o primeiro a receber 
a notícia, como prometido. 
Quando liguei à minha mãe, 
ela ficou eufórica. Arrisco di-
zer que até mais feliz que eu! 
O meu pai, apesar de não tão 
eufórico, ficou muito orgu-
lhoso. Recebi mensagens de 
parabéns de imensos amigos 
e conhecidos, o que me fez 
sentir ainda mais orgulhoso 
de mim mesmo!”

Ana Catarina, de Rebor-
dosa, durante o ano teve 
notas a matemática entre o 
19 e o 20, terminou o secun-
dário com 20 valores, no 
exame e na média da disci-
plina. A média do ano é 18,8 
e conta que sempre teve 
notas elevadas, desde o pri-
meiro ciclo. 

Achou o exame acessí-
vel, dentro do que era de 
esperar. A matemática sem-
pre foi a disciplina preferida 
e onde tirou sempre melho-
res notas. Ficou muito feliz 
quando viu que tinha tido a 
nota máxima de 20 valores, 
os pais ficaram super orgu-
lhosos, e na escola, tanto 
colegas como professores 
deram-lhe os parabéns. 

Para a escola ter bons re-
sultados é fundamental, 
pois é para isso que os pro-
fessores trabalham ao lon-
go do ano, para que as notas 
de exame reflitam a avalia-
ção feita durante o ano. 

“Sempre tive boas pro-
fessoras de matemática, 
que puxaram por nós, nos 
incentivaram. Tive a sorte 
de nunca ter uma professo-
ra que tornasse a disciplina 
complicada e eu sempre 
adorei matemática”, conta. 

Caracteriza-se como or-
ganizada e responsável, 
“sempre gostei de dar o 
meu melhor em tudo”. O re-
sultado das suas notas vem 
de dois fatores, da sua orga-

nização, porque prepara o 
estudo atempadamente e 
do facto de ter facilidade em 
assimilar a informação que 
os professores passam nas 
aulas. 

No entanto, garante que 
sempre conseguiu conciliar 
o divertimento com o estu-
do, tem tempo para os ami-
gos, para ler, ver séries, ver 
filmes e para estudar e tirar 
excelentes resultados, sem 
ter que se fechar em casa. 

Explica que só estudar 
não é a fórmula certa para 
ter boas notas, porque o 
cansaço acaba por ter o 
efeito contrário, “é preciso 
descontrair,  para, por 
exemplo, chegar a um exa-
me e estar calma o suficien-
t e  p a r a  f a z e r  o  m e u 
melhor”. 

Agora terminado o se-
cundário, pretende seguir 
Engenharia Industrial e 
Gestão. A escolha também 
está pensada de forma a ter 
saída profissional viável, 
uma vez que Paredes é uma 
região de indústria por ex-
celência. “Na situação em 
que está o país é importante 
pensar no emprego que 
o f e r e c e  c a d a  c u r s o”, 
garante. 

No período de férias 
aproveita para ler e fazer al-
guns estágios, este ano irá 
fazer um na área da físico-
química, sempre ligada às 
áreas que mais gosta. 

Nome: Afonso Torres
Idade: 15 anos
Ano: 9.º
Escola: Escola Secundária de Paredes
Nota de exame nacional: 100% a Matemática

Nome: Nuno Ferreira
Idade: 18 
Ano: 12º em Ciências e Tecnologias 
Escola: Colégio Casa Mãe 
Nota de Exame Nacional: 20 valores a Matemática A

Nome: Ana Catarina Coelho
Idade: 18 anos
Ano: 12.º Ciências e Tecnologias
Escola: Escola Secundária de Vilela
Nota de exame nacional: 20 valores a Matemática
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O Altis Clube de Paredes  
tem agora uma nova direção
Pavilhão Gimnodesportivo de Paredes. Objetivo é dinamizar e recuperar o pavilhão, 
assim como aliar o desporto à saúde e bem-estar para todos.  

Em abril o clube Pa-
r e d e n s e  e n t r o u 
num vazio diretivo, 

por demissão em bloco da 
Direção em funções, e 
não havia quem tomasse 
conta da estrutura. Foi aí 
que um grupo de sócios 
do clube se uniu, para que 
esta associação, não ter-
minasse,  dado os sete 
anos de história ao servi-
ç o  d e  P a r e d e s  e  d o 
desporto. 

Por isso em maio apa-
receu uma lista, encabe-
çada por Ricardo Santos, 
que conta com alguns 
“nomes fortes como Car-
los Franclim, Granja da 
Fonseca,  Sara  Soares, 
coordenadora técnica, 
Inácio  Costa ,  Manuel 
Vieira e Luís Baltar”, como 
explica o novo presidente 
da Direção. 

 O objetivo é alterar o 
paradigma do desporto 
em Paredes: No espírito, 
nos espaços e, sobretudo, 
nas pessoas. Mas antes 
disso foi necessário fazer 
uma exaustiva análise fi-
nanceira do clube, Ricar-
do confessa que a situa-
ção “não era de fácil leitu-
ra, mas já está feito”, o 
presidente da direção ga-
rante que a missão princi-
pal neste momento é lan-
çar um projeto com viabi-
l i d a d e  f i n a n c e i r a , 
sustentável e gerador de 
sinergias, fazendo do Altis 
u m a  a s s o c i a ç ã o  d e 
referência. 

O primeiro desafio da 
nova direção é proceder a 
uma estruturação finan-
ceira e a uma organização 
interna do clube e das 
próprias modalidades, a 
qual será apresentada aos 
associados. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

Mas querem ir  mais 
além, reestruturar todo o 
conceito do clube e alte-
rar a forma como as sec-
ções são geridas, isto é, 
atualmente cada secção 
tem total autonomia pe-
rante a direção do clube. 
Falta o envolvimento en-
tre todos. “Queremos mo-
dalidades com uma liga-
ção muito forte com a di-
r e ç ã o ,  o n d e  é 
fundamental que se per-
ceba que essa ligação é 
fulcral, para estabelecer 
objetivos para as modali-
dades cumprirem”, expli-
ca Ricardo Santos. 

A reestruturação passa 
também por repensar as 
modalidades existentes, 
uma vez que o Altis tem 
muitas modalidades, mas 
algumas pouco ativas. As 

modalidades que têm 
maior número de partici-
pantes são o karaté, a pa-
tinagem artística e o fit-
ness. Mas há ainda o hó-
quei em patins, equipas 
de formação, futsal femi-
nino, futsal masculino e 
futebol 11 no campeona-
to do Inatel, lutas olímpi-
cas (com atletas meda-
lhados a nível nacional) e 
os altizinhos, que são a 
equipa de futsal de alunos 
d o  Ce n t r o  E s c o l a r  d e 
Paredes. 

Vão privilegiar o des-
porto democrático, para 
muitos, abrangendo os 
que não têm capacidade 
para aceder aos equipa-
mentos atuais, em moda-
lidades, como o fitness, o 
zumba, o ioga, algo que 
consideram ser necessá-

rio na cidade de Paredes, 
com baixo custo para os 
participantes. São áreas 
que acabam por atrair 
muita gente e de onde es-
peram alguma rentabili-
dade ao clube para este 
c u m p r i r  o s  s e u s 
objetivos. 

Mas a preocupação é 
acima de tudo abrir o Pa-
vilhão Gimnodesportivo 
e a prática desportiva a 
todos, que esta seja aces-
sível, direcionando-a, por 
exemplo, em grande parte 
para a população sénior, 
esta é uma estratégia pen-
sada pela direção e pela 
coordenadora desporti-
va, Sara Soares para po-
tenciar o exercício físico e 
s a ú d e  e m  t o d a s  a s 
idades. 

Sob o mote: “O despor-

to para todos”, é assim 
que o Altis Clube de Pare-
des se irá apresentar à po-
p u l a ç ã o  d e  m o d o 
renovado. 

“O clube tem de ser fi-
nanceiramente viável, 
mas também tem de ofe-
recer todas as condições 
para o que faz ser acessí-
vel à população”, explica o 
presidente. 

Para tal pretendem di-
ferenciar-se com uma 
aliança entre o desporto e 
a saúde, ou seja em todas 
as modalidades haverá 
acompanhamento médi-
co, que faz parte da dire-
ção do clube; nutricionis-
ta, para combater a obesi-
d a d e  i n f a n t i l ;  u m a 
psicóloga, que trabalhará 
em parte o combate ao 
bullying e na confiança 
dos atletas; e ainda um 
podologista para tratar 
possíveis problemas nos 
pés, que são um elemento 
fundamental para quem 
pratica desporto. 

Recuperar Pavilhão 
Gimnodesportivo e con-
segui-lo para a cidade

Há cerca de dois anos 
que o Pavilhão de Pare-
des, está cedido ao Altis, 
numa lógica de utilização 
que é de evitar a degrada-
ção e deterioração do es-
paço e para evitar que o 
abandono das instalações 
seja causa de vandalismo 
e até de ocupação do es-
p a ç o  p a r a  a t i v i d a d e s 
criminosas.

A situação jurídica é 
complicada, por o edifí-
cio estar envolvido num 
processo de insolvência, 
mas assim, pelo menos, 
há a vantagem de não ha-
ver gastos com vigilantes, 
não haver destruição de 
património e outras.

Antes de o pavilhão ser 
cedido ao Altis chegou a 
haver tráfico de droga nas 
instalações desocupadas, 
o que era muito perigoso 
para todos.

Felizmente esse é um 
perigo que agora não se 
corre, mas a atual direção 
reconhece que a situação 
precária  atual  não é  a 
mais conveniente e mes-

mo as condições do espa-
ço necessitam de melho-
rias, mas sobretudo que 
“é necessário dar o pavi-
lhão à cidade”. 

O pavilhão apresenta 
várias deficiências físicas, 
desde o teto, balneários, 
janelas e vidros. O objeti-
vo é requalificar o espaço 
onde as pessoas têm mais 
contacto, desde a entra-
da, a secretaria, abrir dois 
balneários ao público e 
recuperar o teto do pavi-
lhão e da sala secundária. 

O grande sonho será 
mesmo adquirir o pavi-
lhão, sozinhos ou com a 
cidade, quando for colo-
cado à venda (ideias não 
faltam para conseguir os 
fundos necessários) pois 
defendem que o mesmo é 
um património histórico 
e coletivo que deve estar 
aberto à comunidade de 
Paredes, na área do des-
porto e cultural. 

Para que o pavilhão e o 
clube sejam dinâmicos, a 
nova direção pretende 
abrir o espaço a todos ha-
vendo a possibilidade de 
alugar o pavilhão e abri-lo 
a diferentes iniciativas, 
desde conferências, for-
mações, festas. Uma for-
ma de trazer algum rendi-
mento ao clube, que será 
t o d o  re i n v e s t i d o  n a s 
instalações. 

Pretendem ainda pro-
mover a dinâmica cultu-
ral do clube e recuperar o 
Orfeão, que é dos poucos 
existentes no concelho. E, 
até, criar um grupo de 
teatro, uma vez que exis-
tem vários no concelho, 
mas nenhum na cidade 
de Paredes. 

Ricardo Santos explica 
que o fundamental é dar 
oportunidade a todas as 
crianças de praticar des-
porto, na melhoria da sua 
saúde, “a competição faz 
bem, mas é um elemento 
acessório”. Por isso existe 
ainda o objetivo de acom-
panhar os estudos dos 
atletas.

Para breve está tam-
bém o lançamento da no-
va imagem institucional 
do Altis 
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Nun’Álvares inaugurou relvado sintético
Inauguração. Clube de Recarei tem agora melhores condições para a prática desportiva, 
com a conclusão da obra do relvado sintético. 

O S p o r t  C l u b 
Nun’Álvares de 
Recarei inaugu-

rou o seu relvado sintéti-
co no passado dia 26 de 
julho. O clube e a fregue-
sia beneficiam agora de 
um complexo desportivo 
dotado de pavilhão gim-
nodesportivo, campo rel-
vado sintético,  bar  de 

Inês Pinto Correia | texto e foto
apoio, bancadas e balneá-
rios,  um investimento 
q u e,  c o n t a n d o  c o m  o 
Centro Escolar, se aproxi-
ma dos 4,6 milhões de 
euros. 

Agora a ambição passa 
por conseguir uma cober-
tura para a bancada, tal-
vez dentro de dois ou três 
anos. 

Amândio Guimarães, 
presidente do clube des-

de outubro de 2014, tra-
çou como objetivo princi-
pal conseguir trazer me-
l h o re s  c o n d i ç õ e s  a o s 
atletas, explicou mesmo 
que a freguesia vinha a 
perder jovens para outros 
clubes,  por não terem 
condições. Embora nun-
ca pensasse que conse-
guiria realizar este feito 
em apenas oito meses. 

Aprovei tou a inda o 

momento para homena-
gear o presidente da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, Celso Ferreira, com 
uma placa que assinala o 
agradecimento do clube 
por tudo o que autarca fez 
para que as condições de 
hoje fossem possíveis. 

Uma das curiosidades 
desta obra foi a ajuda to-
tal de associados e da po-
pulação, Amândio Gui-

marães contou ao Pro-
gresso de Paredes, que a 
mobilização para adian-

tar a obra foi tal, que o 
empreiteiro deu os para-
béns ao grupo de pessoas 
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que permitiram que os 
tapetes de relva ficassem 
colocados em apenas um 
dia, em vez de demorar os 
previstos três dias. 

Mas o presidente da di-
reção não esqueceu de 
referir todos os que ao 
longo dos anos passaram 
pela instituição, permi-
tindo que hoje o sonho do 
clube se tornasse realida-
de. Salientou ainda a von-
tade política da junta de 
freguesia e da câmara, 
que independentemente 
da cor política se uniram 
para que o Nun’Álvares ti-
vesse um campo relvado 
sintético. 

Deixou ainda um apelo 

para que todos conti-
nuem a apoiar o clube, 
não só nas vitórias, mas 
para a missão de nos pró-
ximos 36 meses liquidar o 
pagamento da obra, que 
apesar da ajuda da junta 
de freguesia e da câmara, 
tem uma parte suportada 
pelo clube que é necessá-
rio cumprir. 

Já Belmiro Sousa, pre-
sidente da Junta de Fre-
guesia de Recarei, referiu-
se a este dia como um “dia 
muito feliz, em que ve-
mos um sonho de muitos 
anos tornado realidade”. 

Celso Ferreira, presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, destacou 

dirigentes, atletas e asso-
ciados em toda a concre-
tização do complexo des-
portivo e não apenas na 
obra do relvado. Relem-
brou que este projeto sur-
giu há dez anos, quando 
se candidatou pela pri-
meira vez à câmara e que 
“sem pressa e sem pausa”, 
foi possível. 

O autarca aproveitou 
ainda a ocasião para des-
tacar a ausência da oposi-
ção nesta inauguração, 
“porque não gostam de 
ver quando fazemos algo 
bem”. 

Relativamente à cober-
tura para a bancada ga-
rantiu que fará o que for 
possível para que a mes-
ma seja uma realidade, 
salientando que não se 
trata de nenhuma pro-
messa eleitoral, uma vez 
que está em fim de ciclo e 
que não está em campa-
nha eleitoral, mas que irá 
sair de consciência tran-
quila, por tudo o que fez 
p o r  R e c a r e i  e  p e l o 
concelho.  

Por fim, mostrou-se 
emocionado pela home-
nagem que o clube lhe 
prestou e divide os louros 
com todos os vereadores 
que o acompanharam 
nestes 10 anos.

desporto

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHA

PUB
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Dr. Mário Pedro
Junho e Julho

Não perca as promoções de abertura!

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

PUB

Fibromade Team  
no Rali da Madeira
Conquista. O objetivo para esta prova na  Madeira é alcançar o 
pódio, mesmo competindo com pilotos muito experientes.

O Rali da Madeira 
começou ontem, 
dia 30 de julho, 

onde o piloto de Paredes 
João Barros e o seu nave-
gador Jorge Henriques 
irão lutar por um lugar no 
pódio. 

A equipa da Fribromade 
está em terceiro lugar no 
Campeonato Nacional de 
Ralis, com quatro pódios 
em cinco provas até ao mo-
mento, João Barros e Jorge 
Henriques esperam man-

Inês Pinto Correia | texto
ter acesa a luta pelo título 
do CNR.

“O Rali da Madeira é 
sempre uma prova espe-
cial mas onde temos mui-
to menor experiência, 
comparando com quase 
todos os pilotos que vão 
discutir os primeiros lu-
gares. No ano passado só 
fizemos metade do rali e 
este ano vamos partir no-
vamente à descoberta, 
tentando não cometer 
exageros e ir aumentando 
o ritmo troço a troço. Mas 
tenho bem a noção da 
história deste rali e sei 

que aqui já ganharam vá-
rios dos melhores pilotos 
nacionais e referências 
internacionais como Va-
tanen, Toivonen, Biasion, 
Aghini,  Liatti ,  Basso e 
muitos outros”, referiu o 
piloto do Fiesta R5.

“Além disso, esta é tam-
bém uma prova importan-
te para a Fibromade Ra-
cing Team que voltará a ter 
três R5 em prova. Além do 
Elias Barros, o Miguel Nu-
nes também estará na nos-
sa equipa e tenho a certeza 
que se vai integrar bem”, 
concluiu João Barros.

PUB

O Rali Vinho da Madeira 
começa oficialmente com 
a Super Especial da Aveni-

da do Mar (2,21 km), na 
quinta-feira dia 30 de ju-
lho. Nos dois dias seguin-

tes disputam-se mais 18 
classificativas nas famosas 
especiais de asfalto da ilha.
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Rua Serpa Pinto, 129 loja 14 | 4580-204 Paredes
Telef.: (+351) 255 784 430
Fax.: (+351) 255 784 432

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

CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO
CONSIGA ATÉ 100€ PARA AS SUAS FÉRIAS!

VALOR DE RESERVA (POR PESSOA)
ACIMA DE 1.500€

ENTRE 800€ E 1499€
ENTRE 500€ E 799€

DESCONTO DIRECTO NO TOTAL DE RESERVA
100€
80€
50€

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

Bruno Gonçalves mantém liderança 
em Montalegre no Campeonato de Ralicross
Compincar Team. Apenas um dos pilotos da equipa participou na última corrida do campeonato, 
aproximando-se cada vez mais do título nacional. 

Na etapa do Cam-
peonato Nacional 
de Ralicross, que 

decorreu em Montalegre, o 
piloto de Paredes, Bruno 
Gonçalves consolidou a li-
derança na classe Super 
1600 e desta forma aproxi-
mou-se ainda mais da con-
quista do título.

Bruno Gonçalves, com 
o seu Citroën Saxo Kit-car, 
venceu em Montalegre 
uma corrida de qualifica-
ção, mas ficou em segundo 
lugar nas duas restantes 
corridas. Este percurso foi 
para si  uma novidade, 
mesmo assim lutou pela 
vitória na final e acabou à 
frente do seu adversário 
mais direto na conquista 
do título. 

Nesta jornada, realizada 
no circuito que recebe a 
jornada portuguesa do 
Campeonato do Mundo, 
Bruno Gonçalves consoli-
dou a liderança, da catego-
ria Super 1600. Afastou-se 
mais 8 pontos, do segundo 
classificado.

Mário Barbosa, tam-
bém piloto da Compincar 
Team decidiu não partici-
par neste prova, como já 
havia adiantado ao Pro-
gresso de Paredes, que po-
deria acontecer, por falta 
de inscritos na prova. 

 “É desmotivante com-

Inês Pinto Correia | texto

petir nestas condições. No 
início da época tudo indi-

cava que iriamos ter um 
campeonato competitivo, 

com vários candidatos à 
vitória. Foi por isso que ad-
quirimos o Citroen DS3. 
Infelizmente, isso não 
aconteceu. Nesta jornada, 
só eu e mais um piloto iria-
mos estar presentes. Isso 
motivou a que nenhum de 
nós fosse. É pena que isto 
esteja a acontecer”, referiu 

Mário Barbosa, explicando 
a sua ausência. De seguida, 
confessou. “O Citroën DS3 
foi colocado à venda, pois 
não quero continuar a 
competir, dentro do pano-
rama atual”.

Ao contrário da catego-
ria Super 1600, onde a 
competição é forte, a dos 

Super Car tem vindo a ter 
um lote de inscritos limita-
do. Esta foi a razão para a 
ausência de Mário Barbo-
sa. Bastava-lhe alinhar pa-
ra conseguir o máximo de 
pontos para o Campeona-
to. Mas não é dessa forma 
que o piloto do DS3 gosta 
de competir e de ganhar.
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Audição final n’ A LORD
Escola de Música. Decorreu no passado dia 17 de julho a audição 
final da Escola de Música da Fundação A Lord. 

A Escola de Música da 
Fundação A Lord fez 
a audição de final de 

Inês Pinto Correia | texto
ano, no dia 17 de julho, no 
auditório da Fundação. 

Que contou com a atua-
ção dos alunos: Adelino Fa-
ria, António Leal, Armando 

Alves, José Coelho, José F. 
Gonçalves, José M. Gonçal-
ves, Manuel Leal, Maria Pe-
drosa, com cavaquinho, que 
representaram Foliada Ga-

lega a Sanfins de Castro, de 
música tradicional.

Sofia Silva tocou violino 
apresentando Caterpillars 
de Katherine Colledge. Dia-
na Dias apresentou o Balão 
do João. E Cristiana Silva 
com Petite suite latine de J. 
N a u l a i s ,  a m b a s  e m 
saxofone. 

Ana Catarina Dias com 
flauta apresentou Danza ru-
ral de Alain Ridaut. Amílcar 

Rocha tocou Misty de Arr. Rui 
Leal, com saxofone. Duarte 
Carneiro em precursão com 
Estudo n.° 2.

Ana Silva com o tema O 
pião. Pedro Silva, com Pom-
binhas da Cat’rina. Maria da 
Graça Machado com Pussy 
cat, pussy cat. Catarina Nu-
nes com o Hot Cross Buns 
Jéssica Leal com Tema sinfo-
nia surpresa de J. Haydn. 
Sílvia Pimenta atuou com o 

ACADEMIA

FÉRIAS DE VERÃO
Expressão plástica
Jogos Pedagógicos
Leitura
Sessões de Cinema 3D

ÁTRIO DA FUNDAÇÃO

Exposição 
Trajes Tradicionais 
Portugueses
Trajes do Alentejo e do 
Algarve

BIBLIOTECA

Escritor do mês de agosto
Jorge Reis-Sá

Exposição 
Erosão Costeira 
A Conquista do Mar sobre a 
Terra
De 24 a 28 de agosto:
Encerramento dos serviços

ALORD

AgENDA 
Cultural do ConCelho  
de Paredes  /  aGosto

Hino da alegria de L. Bee-
thoven. Inês Nunes com O 
Balão do João. Luciana Ma-
ruho com o Tema da Prima-
vera de Vivaldi. Bernando 
Carneiro com Am Klaren 
Wasserstrom de J. Burg-
muller. Tudo na classe de 
piano. 

Na Classe de conjunto foi 
apresentado o tema A lenda 
da sopa de pedra de J. 
Godinho.
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WWW.CostaFerrador.CoM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES
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Partido Social Democrata de Paredes 
despromovido na Assembleia da República
Legislativas 2015. A escolha do candidato à AR pelo PSD Paredes deverá determinar a perda do único deputado do Concelho 
de Paredes no parlamento. 

No passado dia 24 
de julho foram 
apresentadas as 

listas do PSD pelo círculo 
eleitoral do Porto às pró-
ximas eleições legislati-
vas, que será encabeçada 
por Aguiar Branco, atual 
Ministro da Defesa. 

Na lista apresentada e 
aprovada na Distrital do 
PSD Porto, Paredes é des-
promovido do 11.º lugar pa-
ra o 17.º nas listas do PSD e 
com a inclusão dos deputa-
dos do CDS devido a coliga-
ção “Portugal à Frente” pas-
sará para um lugar ainda 
mais distante, o 21.º. Este é o 
lugar que atribuído a Pare-
des caso não haja supressas 
de última hora.

A até aqui deputada 
paredense à Assembleia 
da República, Conceição 
Ruão perde entrada direta 
na casa da democracia 
portuguesa, caso se man-
tenha este  cenár io  ao 
contrário de outros depu-
tados do distrito como 
Emília Santos, deputada 
indicada pela Maia que 
passou do 14.º lugar para 
o 5.º lugar, ou Andreia Ne-
to, deputada indicada por 
Santo Tirso que passou de 
27.º lugar para 9.º, ambas 
agora à frente de Concei-
ção Ruão.

A responsabilidade da 
indicação dos possíveis 
candidatos por Paredes, à 
Assembleia da República, 
é da concelhia do PSD Pa-
redes que apesar de ser 
conhecedor da indicação 
da Nacional para o perfil 
dos possíveis candidatos, 
e que tinha sido aprovado 
no conselho Nacional e 
Assembleia Distrital do 
Porto, não os cumpriu.

Inês Pinto Correia | texto

As indicações que a 
Nacional tinha dado a to-
das as concelhias era de-
veriam indicar uma mu-
lher e um homem mas a 
concelhia de Paredes pre-
feriu indicar o nome de 
duas mulheres, contra-
riando assim as indica-
ções dadas.

A indicação dos nomes 
de Conceição Ruão e Ra-
quel Moreira, ex-vereado-
ra do PSD e ex-candidata 
à Câmara Municipal de 
Paredes pelo PS (que aca-
bou por não ser aprovada 
pela Comissão politica do 
PS Paredes), colocaram 
em causa a representati-
vidade de Paredes na As-
sembleia da República. 

O processo que se ini-
ciou com Virgílio Macedo, 
atual presidente da distri-
tal  do Porto,  e  acabou 
com a indicação por parte 
da Concelhia de Paredes 
acabou por arriscar a eli-
minação de uma opção 
para o concelho, retiran-
do peso político a Paredes 

uma vez que para além da 
despromoção da atual de-
putada, a indicação duma 
segunda mulher resultou 
na sua exclusão, (sendo 
que as listas não se en-
contram ainda encerra-
das, mas que dificilmente 
serão alteradas visto fal-
tar  só a aprovação em 
conselho nacional  do 
PSD que decorrerá no 
próximo dia 30).

O Progresso de Paredes 
sabe que Mário Mota, re-
presentante do concelho 
de Paredes, na Distrital do 
PSD Porto foi das vozes 
mais discordantes da lista 
apresentada, tendo de-
fendido a representativi-
dade direta dos conce-
lhos, nomeadamente dos 
militantes de Paredes, na 
Assembleia da República. 
Tendo referido não en-
tender como é que num 
processo de seleção inter-
na com critérios formais 
muito vincados a Comis-
são Política do PSD de Pa-
redes preferiu eliminar à 

partida uma opção de en-
trada direta na lista e de-
pois de perceber que a 
Distrital selecionou um 
determinado perfil  de 
candidato que conduzia à 
renovação da lista, resol-
veu manter a escolha sem 
sequer ponderar inverter 
a ordem.

Ao  q u e  f o i  p o s s í ve l 
apurar, o trabalho parla-
mentar das deputadas da 
Maia (na lista anterior em 
14º) e Santo Tirso (ante-
riormente em 27º) foi va-
lorizado de tal forma que 

ultrapassaram a posição 
de Paredes, ao passo que 
Paços de Ferreira manterá 
o posicionamento. Já nos 
concelhos vizinhos de 
Lousada e  Felgueiras, 
Leonel Vieira e Leonel 
Costa são novidades na 
lista, conseguidas pela 
melhoria dos resultados 
e l e i t o r a i s  d e s s a s 
concelhias. 

Mário Mota recorda 
que as indicações são da 
responsabilidade da Co-
missão Política e que este 
resultado reflete um tra-

balho político de afasta-
mento da concelhia de 
Paredes dos seus militan-
tes e o desinteresse pelos 
critérios e pelo perfil soli-
citado: “Não é aceitável 
que Paredes fique sem re-
presentatividade assegu-
rada quando somos o vi-
gésimo oitavo concelho 
do Pais. Não é aceitável 
que Paredes não tenha 
força política para conse-
guir assegurar o lugar que 
podia e devia ajudar mais 
a  r e g i ã o  e  o  p r ó p r i o 
concelho.

Parece-me que o pro-
cesso de escolha dos nos-
sos candidatos também 
não é o melhor, ou mais 
especificamente, que as 
escolhas que se têm feito 
no passado não reflitam 
por um lado o trabalho 
desejado pela Distrital/
Nacional (e aí dou a mão à 
palmatória) ou por outro 
lado mesmo os anseios 
dos Paredenses.

No entanto temos, de 
uma vez por todas, ser 
capazes de resolver defi-
nitivamente os nossos 
problemas para puder-
mos manter o respeito e 
poder que os Paredenses 
merecem que seria certa-
mente um lugar elegível, 
a  q u a l  e u  b a t i - m e 
exaustivamente”.
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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

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas 
condolências

8.º ANiVERSÁRiO DE FAlECimENTO

ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA 
DA COSTA (TOZÉ)
1978-2007

AGRADECIMENTO
Vai decorrer no próximo dia 10 de setembro, quinta-feira, 
o 8.º aniversário de falecimento do seu ente querido. Pelo 
que os pais e namorada mandaram celebrar uma missa 
na igreja matriz de Paredes, que terá lugar no mesmo dia, 
pelas 19 horas.
A quem se dignar a comparecer reiteramos os nossos mais 
sinceros agradecimentos.

António Ribeiro Costa – pai
maria manuela moreira da Costa – mãe

marta Patrícia – namorada

FAlECEU

MARIA IRENE FERREIRA DIAS
Faleceu no dia 24 de julho, com 82 anos. Natural 
e residente na freguesia de Vandoma, Paredes. 
Era viúva de Joaquim Nogueira dos Santos. 

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

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

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

FAlECEU

ANA ROSA MOREIRA DE SOUSA
Faleceu no dia 20 de julho com 88 anos. Com 
residência habitual em Besteiros, Paredes. Era 
viúva de José Moreira Ribeiro.

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

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

do Couto) – madalena, lordelo e Paredes

FAlECEU

MARIA AMÉLIA DOS REIS
Faleceu no dia 20 de julho com 82 anos. Com 
residência habitual em Lordelo, Paredes. Era 
viúva de Álvaro Moreira Leal.

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

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

do Couto) – madalena, lordelo e Paredes

FAlECEU

MARIA ISABEL NUNES MOREIRA
Faleceu no dia 18 de julho com 87 anos. Com 
residência habitual em Madalena, Paredes. Era 
viúva de João Nunes.

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

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

do Couto) – madalena, lordelo e Paredes

Começam hoje as Festas da Vila de Sobrosa 2015, em honra dos mártires 
Santa Eulália (padroeira) e São Sebastião. O programa é o seguinte:

SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO
21h00 – Eucaristia e conclusão do tríduo preparatório
22h00 – Actuação do Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Sobrosa
22h20 – Grupo de Dança Hip-Hop
22h40 – Actuação do Grupo Musical “Amigos da Crise”
23h00 – Grupo MDanz
23h20 – Grupo School Dance
23h45 – Actuação da Banda “Últimos do Fim”
Encerramento surpresa

SÁBADO, 1 DE AGOSTO
08h00 – Alvorada com salva de morteiros
 Entrada do Grupo de Bombos dos Amigos do Salão Paroquial
 de Sobrosa para o tradicional peditório
21h00 – Eucaristia
22h00 – Actuação do Grupo Musical “Sinal Mais”
23h30 – Grandiosa sessão de fogo-de-artifício
23h55 – Actuação de Quina Barreiros e suas bailarinas
Encerramento surpresa

DOMINGO, 2 DE AGOSTO
08h00 – Alvorada
11h00 – Missa solene em honra dos mártires
 Santa Eulália e São Sebastião
14h30 – Entrada da Banda de Música de Fornos – Castelo de Paiva
17h30 – Oração de Vésperas
18h00 – Majestosa procissão
23h00 – Atuação do grandioso artista LEANDRO
 Grandiosa sessão de fogo-de-artifício
01h00 – Grande Garraiada

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO
21h30 – Desfile de Bombos
22h30 – Tradicionais Marchas Barraqueiras com a participação
 da Escola de Samba de Ovar
00h30 – Famosa brincadeira da Caça ao Porco
Encerramento surpresa

VISITA PASTORAL
Realizou-se, na passada semana, a visita de D. António Taipa, Bispo Auxi-
liar do Porto, à Paróquia de Santa Eulália de Sobrosa.
A receção teve lugar na segunda-feira, na Igreja Paroquial, pelas 16h00.
Na terça-feira foi celebrada Missa às 20h30, seguindo-se uma Assembleia 
Paroquial (encontro com todos os grupos pastorais).
A manhã de quinta-feira iniciou-se com a receção nos Paços do Concelho, 
pelas 10h00, seguindo-se a visita às valências da Obra de Assistência So-
cial. A tarde foi dedicada às empresas da freguesia.
Na tarde de sexta-feira teve lugar a visita aos doentes. Pelas 21h00 foi cele-
brada Missa com as famílias.
No sábado, pelas 15h30, a Missa foi dedicada aos frágeis, seguindo-se o 
Convívio Paroquial de Idosos.
O encerramento aconteceu no Domingo, dia 26, com a Missa do Crisma, 
às 11h00, à qual se seguiu um almoço com a comunidade.

Sobrosa

Festas de Sobrosa

CRISTIANO
MARQUES

freguesias
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

Av. Bombeiros Voluntários, 654
4585-359 Rebordosa PAREDES
Tel/Fax.: 224 153 470
email.: 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 €

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?

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.

Deputada Esquerda
Ressuscitada Desde

pequenina

Agora Escolha

Pelas informações reco-
lhidas pelo nosso repór-
ter e sabendo todos da 

sua cusquice incomparável, 
estamos em condições de afir-
mar que vai voltar aos ecrãs 
Paredenses o Programa Agora 
Escolha, inicialmente exibido 
em 1986, mas desta vez ape-
nas sobre o concelho de Pare-
des/Wallsburgo e num canal 
t e m á t i c o  c h a m a d o  V y P : 
VESTUÁRIOyPOLÍTICA.
Após exaustivos estudos de mer-
cado e comportamentos, verifi-
cou-se que em nenhum lado co-
mo em Wallsburgo/Paredes há 
tantos políticos e simpatizantes 
daltónicos ou, pelo menos, com 
dificuldades e dúvidas na esco-
lha da cor da roupa (ou unifor-
me) que vão vestir nesse dia.
A direcção do novo canal, vê 
nisto um nicho do mercado do 
burlesco,  do esti lo reality 
show  e decidiu avançar com o 
programa, apesar de poder ser 
acusada de confundir serviço 
público com serviço político.
O indiscreto infiltrou-se na 
reunião de planeamento e 
descobriu que o programa co-
meçará em grande tendo co-
mo protagonista a MESTRES-

COLA Rachel Boleia Dassilba, 
o que cria uma enorme expec-
tativa face à manifesta incapa-
cidade da própria  em cada 
manhã de decidir a cor da rou-
pa que vai vestir nesse dia, e 
até de se recordar da roupa 
que vestira na véspera.
A inovação do programa é a in-
teratividade com o púbico, que 
em sítios seleccionados de Lis-
sabona (Rato, Caldas e S. 
Caetano à Lapa) pode, pa-
ra ajudar (ou confundir) a 
concorrente,  disponibi-
l i z a r  p o r  t e l e vo t o  3 
T-shirts com logotipos 
partidários diferentes, 
para ela escolher em ca-
da manhã ao sabor do 
seu capricho e sem 
qualquer remorso. Co-
mo esta concorrente 
está sempre a variar na 
escolha ,  em cada 
episódio teremos 
peripécias 
diferentes.
Tivemos o privilé-
gio de assistir à ante
-estreia do 1º pro-
grama, que será 
exibido em horá-
rio nobre no pró-

ximo sábado, onde ficará para a 
história a cena, garantia de su-
cesso da série, em que Rachel 
Boleia Dassilba, de costas para 
a Câmara, sem soutien, com vá-
rias T-shirts molhadas na mão, 
diz languidamente: “Espelho 
meu, haverá alguém mais inde-
cisa do que eu?”
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