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EDITORIAL/OPINIÃO

O 
Editorial de hoje é 
sobre o Sporting, 
trazendo à colação 

dois factos históricos.
No Séc XII da Europa oci-

dental Medieval havia dois 
poderes proeminentes: O 
Papado e o Sacro Império Ro-
mano Germânico.

Já que todo o Poder vem 
de Deus, ambos disputavam 
a supremacia terrena discu-
tindo sobre a quem Deus de-
legara prioritariamente tal 
Poder na Terra e, por via dis-
so, mandava nos Homens.

Uma questão de legitimi-
dade, portanto, naquilo que 
os mais curiosos podem pes-
quisar como sendo a Refor-
ma Gregoriana.

A polémica subiu de tal 
forma de tom que Henrique 
IV, assim se chamava o Impe-
rador Alemão, por carta des-
tituiu o Papa,  neste caso, 
Gregório VII, que chamou de 
“o falso monge” e acusou de 
que se intitulava, fraudulen-
tamente, Papa, e que mais 
tarde, fazendo reunir uma 
Assembleia de Bispos seus 
apaniguados, substituiu pelo 
Anti-papa Clemente III.

O Papa não se ficou e, por 
sua vez, amaldiçoou-o, isto é 
excomungou-o, o que, para 
além de ir para o Inferno e a 
sua alma nunca descansar 
até ao fim dos tempos, o que 
talvez não o tenha preocupa-
do muito, significava tam-

bém, na prática, que todos os 
súbditos do Imperador lhe 
podiam desobedecer.

O que, no tempo, cheio de 
pequenos senhores feudais, 
sedentos de autonomia e 
protagonismo, e desejosos 
que os servos da pelota mu-
dassem de fidelidade, seria 
ouro sobre azul ou vermelho, 
contra o verde.

Curiosamente, nesta po-
lémica, numa primeira fase, 
n ã o  s e  c h e g o u  a  v i a s  d e 
facto.

Na verdade, ia o Papa ru-
mo a Augsburgo, na então 
Germânia e saiu-lhe o Impe-
rador ao caminho no célebre 
Passo de Canossa: Por 3 dias 
e 3 noites, ao frio e à neve (es-
tava-se em Janeiro), e com 
vestes de humilde suplica-
dor, o Imperador pediu per-
dão ao Papa que, contraria-
do, lho concedeu e levantou a 
excomunhão. Passou-se isto 
em 1077.

Tinha razão o Papa.
O Imperador regressou à 

Alemanha, perseguiu, desba-
ratou e matou os seus inimi-
gos internos e logo em 1081 
regressou a Roma, de onde o 
Papa fugiu para o exílio, em 
que morreu dizendo “Amei a 
Justiça e odiei a iniquidade, 
por isso morro no exílio”.

A polémica só se resolveu 
em 1122 com a Concordata 
de Worms, entre outros e di-
ferentes protagonistas: O 
Imperador Henrique V e o 
Papa Calisto II.

Está visto que os atores 
que causaram o problema 
muito dificilmente seriam os 
que o resolveriam.

Segundo episódio.
Para resolver a sucessão do 

trono de Portugal na Crise de 
1383-1385, reuniram-se as 
Cortes Portuguesas em Coim-
bra em 1385.

Mestre João das Regras, 
eminente jurista da época, ad-
vogou, aliás doutamente, na 
defesa de João, O Mestre de 
Avis, clérigo e bastardo, o me-
nos legitimo dos candidatos. 
Usou argumentos muito pode-
rosos, eloquentes e racionais, 
tentando provar em longos 
discursos a inelegibilidade dos 
adversários e a falibilidade e 
inconsistência dos motivos de 
outras preferências.

Mas as cortes foram-se ar-
rastando na indefinição por 
mais de 30 dias e não se deci-
diam sobre quem devia ser o 
próximo (ou próxima contan-
do com D. Beatriz) líder do 
Reino.

Finalmente, a Assembleia 
elegeu, por unanimidade, o 
Mestre de Avis, D. João I, o da 
Boa Memória.

Unanimidade conseguida 
mais pelas ameaças de violên-
cia do fogoso D. Nuno Álvares 
Pereira e dos seus sequazes 
que entrou pela reunião den-
tro e não deixou mais ninguém 
sair até que decidissem “corre-
tamente”, do que pelas razões 
anteriormente invocadas por 
João das Regras.

A unanimidade foi útil para 
efeitos externos, e para o Rei-
no andar para a frente, mas in-
ternamente sempre há-de fi-
car muito questionável, assim 
como todo o processo, a come-
çar pela legitimidade da con-
vocatória das cortes.

EDITORIAL

A quarela das investiduras

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira
hilaria.machado3471@gmail.com

Nos meses que antecedem o 
verão, é comum começarem as 
ditas “dietas”. Dietas essas, nor-
malmente muito restritivas, rea-
lizadas num curto período e com 
o intuito de perder, a qualquer 
custo, os “quilinhos” acumulados, 
e de forma a exibir uma boa si-
lhueta na praia. O verão é sinóni-
mo de dias longos, praia e férias. 
Muitas são as dúvidas acerca do 
que comer nestes dias em que es-
tamos mais sedentários e com 
mais tempo para comer. Preten-
de-se dispender o menor tempo 
possível a preparar refeições e, 
geralmente, realizam-se petiscos 
frequentes, com alimentos mais 
calóricos, como sanduiches, ba-
tatas fritas, bolachas, gelados, 
sumos, entre outros.

Devemos fazer por manter 
sempre uma alimentação ade-
quada, e o importante não é fazer 
“dieta”, mas sim mudar para um 
estilo de vida saudável, incluindo 
no período de férias, com a práti-
ca de uma alimentação completa, 
variada e equilibrada, sem nunca 
esquecer a prática de exercício 
físico.

Segue-se o exemplo de uma 
receita simples e fresca para rea-
lizar neste verão.

MOUSSE DE MORANGO
Ingredientes: 1 pacote de ge-

latina light de morango; 1 iogurte 
magro (sabor a morango); 4 cla-
r a s  d e  o v o ;  M o r a n g o s  a o s 
pedaços.

Preparação: Dissolver o paco-
te de gelatina em 200ml de água a 
ferver. Juntar 100ml de água fria 
e esperar arrefecer cerca de 45 
minutos. Quando estiver fria, jun-
tar o iogurte e bater no liquidifi-
cador. Bater as claras em castelo 
e adicionar à mistura anterior. 
Adicionar os morangos. Levar ao 
frigorífico.

Dietas  
no período  
de férias

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor
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O 
verão e o sol estão aí à porta! E com eles 
chegam os dias passados na praia ou na 
piscina, os piqueniques no campo, as 

tardes na esplanada… Mas não podem ser esque-
cidas as medidas para a evitar as consequências 
da exposição solar excessiva, seja em trabalho ou 
em lazer. Aproveite o sol com sensatez! Evite a 
exposição solar nas horas de maior calor (entre as 
11h e as 17h), optando por ficar à sombra nesse 
período. A “regra de sombra” é uma forma prática 
de perceber se é a hora apropriada para estar ao 
sol, e consiste no seguinte: só deve ser feita a ex-
posição solar no período do dia em que a sua som-
bra é maior do que a sua altura. A exposição solar 
deve ser lenta e progressiva, para que a pele se vá 
habituando ao sol. Mesmo assim, proteja-se! 
Aplique um protetor solar com fator de proteção 
elevado (pelo menos 30) antes de sair de casa e 
repita a aplicação a cada 2h ou após se molhar ou 
transpirar; use óculos escuros, chapéu (preferen-
cialmente de abas largas) e camisola que proteja 
decote e braços.  Nas crianças e indivíduos de pe-
le clara estes cuidados devem ser reforçados.

Em casos de queimadura solar, que se mani-
festa por pele dolorosa, vermelha e quente, é re-
comendado aplicar compressas de água fria, não 
rebentar as bolhas que possam surgir, não aplicar 
álcool, manteiga ou óleos gordos, e evitar nova 
exposição solar. 

O cancro da pele é mais comum em pessoas 
com exposição solar intensa, mesmo durante cur-
tos períodos, e/ou prolongada. As seguintes ca-
racterísticas tornam as pessoas mais suscetíveis 
a este tipo de cancro:  pele clara, antecedentes de 
queimaduras solares na infância, utilização de 
solários, mais de 50 sinais no corpo, história de 
cancro de pele na família, mais de 50 anos, ter si-
do transplantado. 

O aparecimento de manchas e sinais na pele 
faz parte do envelhecimento normal, e a maioria 
não traz qualquer preocupação! Deve estar espe-
cialmente atento às manchas ou sinais que mu-
dem de aspeto recentemente (tamanho, cor e/ou 
forma); que pareçam diferentes dos restantes; 
que sejam assimétricos, com bordos irregulares 
ou com várias cores; que tenham mais de 6 milí-
metros; que provoquem comichão, sangrem ou 
deitem líquido; que sejam ásperos ou que desca-
mem; que pareçam uma ferida, mas que não cica-
trizem. A observação atenta de toda a pele, mes-
mo das áreas menos visíveis, como a planta dos 
pés, entre os dedos e atrás das orelhas, não deve 
ser desvalorizada, e perante qualquer alteração 
suspeita deve consultar o seu médico.

Prevenir é essencial! Faça do sol um aliado e 
não um inimigo!

Por um verão sem escaldão

ARIANA SILVA

Médica Interna de Medicina Geral e Familiar
USF Terras de Souza

A 
Polícia Judiciária 
(PJ) deteve dois 
e m p r e s á r i o s  e 

uma contabilista por alega-
das fraudes na obtenção de 
subsídios, pelas quais iriam 
receber indevidamente mais 
de seis milhões de euros.

Os detidos, com 51, 50 e 
41 anos, ligados à indústria 
do mobiliário para consumar 
a atividade criminosa, segun-
do fonte da Diretoria do Nor-
te da PJ, terão também con-
cebido e executado esque-
mas de emissão de faturação 
sem correspondência com 
transações comerciais efeti-
vas, que lesaram o Estado 
Português, em sede de IVA, 
em mais de 1,2 milhões de 
euros. 

As despesas elegíveis pa-
ra o apoio do Portugal 2020 
eram suportadas em faturas 
falsas. Em causa está maqui-
naria adquirida a uma socie-
dade de Mafra por uma em-
presa com sede em Lordelo, 
onde alegadamente, iria ser 
construída uma grande uni-
dade industrial, que se candi-
datou aos programas “Inova-
ç ã o ”  e m p r e s a r i a l  e 
“Internacionalização”. 

No âmbito do inquérito 
titulado pelo Departamento 
de Investigação e Ação Penal 
(DIAP) de Paredes, a PJ pro-
cedeu à detenção dos três 
arguidos e à realização de 
buscas domiciliárias e não 
domiciliárias em Paredes, 
Santo Tirso, Espinho e Mafra. 

A investigação, que teve 
início num alerta da Autori-
dade Tributária e Aduanei-
ra -- Direção de Finanças do 
Porto, permitiu recolher 
"fortes indícios" de que os 
suspeitos, pessoas singula-
res e coletivas ligadas ao 
setor da indústria do mobi-
liário, apresentaram proje-
tos de incentivos relaciona-
dos com apoio à internacio-
n a l i z a ç ã o  e  à  i n o v a ç ã o 
produtiva, com investimen-
tos elegíveis superiores a 
25 milhões de euros. "Após 
a aprovação das candidatu-
ras, solicitaram o pagamen-
to de subsídios, sabendo de 
antemão que os pedidos 
que efetuavam seriam ilíci-
tos, porquanto se baseavam 

em faturação fictícia ou 
porque não foi realizado o 
investimento necessário 
após o recebimento do in-
centivo", refere a PJ. 

Encontrava-se pendente 
para pagamento, pela Auto-
ridade de Gestão do Progra-
ma Operacional Competiti-
vidade e Internacionaliza-
ção, um pedido de subsídio 
de valor superior a seis mi-
lhões de euros, "que não foi 
efetuado devido a atuação 
atempada no âmbito da 
investigação". 

Os detidos estão indicia-
dos por crimes de associação 
criminosa, fraude na obten-
ção de subsídio, desvio de 
s u b s í d i o  e  f ra u d e  f i s c a l 
qualificada.

PJ deteve três suspeitos  
por alegadas fraudes de milhões 
com subsídios a empresa de Lordelo
INVESTIGAÇÃO.  Autoridades realizaram buscas em Paredes, Santo Tirso, Espinho e 
Mafra. Portugal 2020 aprovou projeto industrial de madeiras que nunca seria executado.

Pedro Ribeiro | texto

O bar da Cidade Despor-
tiva de Paredes, em Vila Co-
va de Carros, foi assaltado 
por desconhecidos na ma-
drugada do dia 5 de junho. 

Segundo contas feitas 
por José Teixeira, associado 
do USC Paredes que explora 
a concessão do bar, os la-
drões provocaram um pre-
juízo de algumas centenas 
de euros. Em dinheiro vivo 
terão levado cerca de 60 eu-
ros e provocaram danos ma-
teriais com o a destruição de 
portas e paredes do conten-
t o r,  o n d e  f u n c i o n a  o 
café-bar.

Segundo a fonte, para 
concretizarem o roubo, os 
larápios cortaram o fio do 
alarme exterior e, provavel-

mente com um pé de cabra, 
rebentaram com a porta das 
traseiras do bar de apoio ao 
parque de jogos onde atua, 
nomeadamente,  o  USC 
Paredes. 

Apesar de terem danifi-
cado o alarme no exterior o 
sistema de alerta, ainda as-
sim, acionou face à intrusão 
d e  e s t r a n h o s  n o 
estabelecimento. 

Um carro parcial-
mente desmantelado e 
cerca de 100 jantes fo-
ram encontrados pela 
GNR, no interior de um 
armazém de uma re-
c a u c h u t a g e m ,  e m 
Gandra. 

A investigação le-
vada a cabo pela GNR 
de Penafiel começou 
com o registo anormal 
de furtos de automó-
veis ocorridos, nos últi-
mos meses, em Pare-
des e Penafiel. O traba-
l h o  d o s  m i l i t a r e s 
levou-os até à referida 
recauchutagem na 
qual foram feitas bus-

cas. Durante a opera-
ção, os militares en-
contraram, no interior 
de um armazém, 100 
jantes de carros de 
marcas Audi, BMW, 
Mercedes, Peugeot e 
Renault. 

Na mesma recau-
chutagem, foi encon-
trado um carro parcial-
mente desmantelado. 
Trata-se de um Re-
nault Laguna, avaliado 
em cerca de 25 mil eu-
ros, que foi furtado re-
centemente em Gaia.

O dono da empre-
sa, de 40 anos, foi cons-
tituído arguido.

Assaltado bar da cidade 
desportiva de Paredes GNR apreende  

100 jantes furtadas em  
recauchutagem de Gandra
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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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

■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

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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A 
Associação Hu-
m a n i t á r i a  d o s 
Bombeiros Volun-

tários de Paredes (AHBVP) 
celebrou no passado dia 1 de 
junho o seu 134º aniversário 
com a atribuição de medalhas 
honoríficas de assiduidade e 
batismo de uma nova viatura 
de transporte de doentes não 
urgentes. Dois dias depois, 
realizou-se a sessão solene 
que teve como ponto alto a 
inauguração das obras de re-
qualificação exterior do quar-
tel, mas também a apresenta-
ção do projeto de requalifica-
ç ã o  d a  B a s e  d e  A p o i o 
Logístico e a atribuição de 
Medalhas de Serviços Distin-
tos - Grau Cobre da Liga dos 
Bombeiros Portugueses – aos 
responsáveis pela Escola de 
Infantes dos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes.

A nota negativa da cerimó-
nia, realçada pelo presidente 
dos Bombeiros, foi para a au-
sência de membros do Gover-
no que terão sido convidados, 
mas não estiveram presentes. 
“Estão os nossos amigos e é 
convosco com quem conta-
mos”, disse, Mário Sousa, Pre-
sidente da AHBVP. O deputa-
do socialista, Fernando Jesus, 
ouviu e terá levado o recado 
aos seus correligionários. 

Vista de fora, a gestão da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Paredes é um 
case study. Os bombeiros ain-
da estavam a dobrar a bandei-
ra que acabara de ser descer-
rada na placa evocativa da 
inauguração– sem qualquer 
alusão a autarcas – de um in-
vestimento de 300 mil euros 
pago na totalidade pelos co-
fres da instituição e já os seus 
responsáveis anunciavam um 
novo projeto de investimento 
de 140 mil euros. A ideia, ago-
ra, é criar instalações próprias 

para a base de apoio logístico 
distrital. Antes, na visita guia-
da, já tinha sido apresentado 
o Museu dos Bombeiros onde 
estão estacionadas as primei-
ras viaturas da corporação. 
Para que tal fosse possível fo-
ram investidos milhares de 
euros na recuperação daque-
les clássicos – a menina dos 

olhos dos bombeiros de 
Paredes. 

BASE DE APOIO 
LOGÍSTICO DISTRITAL 
O quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Paredes (BVP) 
continua a ser o “Porto d´Abri-
go” aos soldados da paz, na 
época alta dos incêndios flo-

restais, quando estão em trân-
sito no distrito do Porto, ao 
abrigo de um protocolo com a 
Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil (ANPC). 

“Recebemos durante o Ve-
rão centenas de bombeiros de 
todo o país e temos condições 
suficientes, vamos cumprindo 
a nossa missão, mas queremos 

dar ainda mais condições 
àqueles que, por necessidade 
operacional, passam pela nos-
sa casa”, justificou José Morais, 
comandante dos BVP.

O projeto passa pela cria-
ção de seis camaratas com 
instalações sanitárias e bal-
neários de apoio, um ginásio e 
uma sala de formação, entre 

outros, na cave. “Descobri-
mos na cave do quartel uma 
espécie de búnquer, selado 
por paredes de betão, que es-
tava vazio”, explicou José 
Morais.

O presidente da AHBVP, 
Mário Sousa, fez notar que 
este projeto vai sobretudo 
servir a ANPC mas “só se fará 

Parabéns Bombeiros Voluntários de  Paredes
FESTA. Inauguradas obras de 300 mil euros, anunciado novo investimento de 140 mil e abertura de Museu com as relíquias, das via-
turas recuperadas pela corporação. Os sucessivos investimentos têm sido a expensas próprias dos Bombeiros porque os BVP são 
“filhos bastardos dos fundos comunitários” diz o presidente. 

António Orlando | texto
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Parabéns Bombeiros Voluntários de  Paredes
JOSÉ 
MIRANDA 
Presidente 
da Federação  
de Bombeiros Distrito  
do Porto

“Devolvam [Estado] aos 
bombeiros o dinheiro da 
carga fiscal que arreca-
dam com o combustível 
que gastamos no socorro 
às populações que não 
precisamos que nos 
dêem viaturas.”

Liga premiou “educadores” dos BVP
A Escola de Infantes e Cadetes da corporação dos Bombei-

ros Voluntários de Paredes é gerida por três bombeiros: Jo-

sé Moreira, chefe e bombeiro há 22 anos, José Nunes, bom-

beiro de 1.ª, e Maria Sousa, bombeiro de 2.ª, ambos bombei-

ros há 16 anos; os três receberam medalhas de serviços 

distintos “pelo papel desempenhado na formação cívica e 

moral”, das crianças.

A Escola é a principal fonte de recrutamento de elementos 

para o corpo ativo, contando atualmente com 59 alunos.

JOSÉ MORAIS
comandante dos BVP 

“A Escola de Infantes e Cadetes é uma aposta ganha. Inicial-

mente foi uma dor de cabeça, no bom sentido, porque logo 

no primeiro ano tivemos mais de 80 crianças e jovens e como 

algum podia esgueirar-se, por razões de segurança, tive de 

mandar fechar o quartel. Neste momento temos uma média 

de 50 elementos por ano e muitos dos que aqui começaram 

pequeninos já entraram no corpo ativo. Esta é a principal 

fonte de recrutamento deste corpo de bombeiros.”

AHBV Paredes 
É a mais antiga corpora-
ção do concelho. Assume 
a responsabilidade de 
prestar auxílio a 32% da 
população do município, 
dispersa por cerca de 
22% da área territorial do 
concelho. O corpo de 
bombeiros é constituído 
por 196 elementos, sen-
do 70 do corpo ativo e 59 
da escola de infantes e 
cadetes. Conta ainda 
com cinco veículos de 
emergência e 12 veículos 
de combate a incêndio.

se for comparticipado. Esta-
mos habituados a ser filhos 
bastardos nos fundos comu-
nitários. Em 2016, fizemos 
três candidaturas e foram to-
das chumbadas. Nós faremos 
a nossa parte, mas não mais 
que isso”, avisou Mário Sousa.

Alexandre Almeida, presi-
dente da Câmara, percebeu a 

dificuldade e prometeu que “o 
município ajudará a pagar a 
comparticipação nacional 
deste projeto”. Mário Sousa 
sublinhou a disponibilidade 
com um forte aplauso. 

Igualmente bem recebida 
foi a promessa do autarca de 
Paredes de aumentar o subsí-
dio anual às cinco corpora-

ções de bombeiros do conce-
lho já no próximo ano, em 
2019.  “À medida que a situa-
ção financeira do município 
for melhorando iremos me-
lhorar também o apoio aos 
bombeiros. No próximo ano 
subiremos o apoio de 25 mil 
euros para 30 mil euros”, 
concluiu. 

Condecorações por assiduidade 
Dirigentes

Acácio Nogueira ..................................................................... 20 Anos

Luís Heitor ............................................................................ 15 Anos

Virgílio Vaz ........................................................................... 10 Anos

Bombeiros

15 Anos

Rosária Teixeira

10 Anos

Ana Soares

Luís Garçês

Ivo  Moreira

Bernardo Sousa

Bruno Garcês

5 Anos
Rita Pinto

Filipa Pinheiro

Ana Sousa

Andreia Santos

Isabel Vale

Pedro Soares

Leandro Lopes

Cidália Lemos
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ALBERTO SANTOS, EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE PENAFIEL, É CANDIDATO À LIDERANÇA DA DISTRITAL DO PSD/PORTO  

“O PSD não foi capaz de entender as dinâmicas 
que se estavam a gerar na sociedade e em 
muito concelhos isso foi patente”

A 
Comissão Política 
Distrital do PSD do 
Porto pode estar a 

horas de passar a ser liderada 
por um social-democrata vizi-
nho de Paredes. Alberto San-
tos, ex-presidente da Câmara 
de Penafiel, apresenta-se a 
votos com o firme propósito 
de estancar a hemorragia elei-
toral do PSD que lhe fez per-
der várias Câmaras.  A de Pare-
des foi uma delas. Os outros 
candidatos são Alberto Ma-
chado e Rui Nunes. 

Progresso de Paredes (PP) 
- O que o faz candidatar à lide-
rança da Comissão Política 
Distrital do Partido Social 
Democrata? 

Alberto Santos (AS) -  Des-
de logo porque me considero 
um cidadão livre, um militante 
do PSD livre, sem qualquer 
agenda própria, sem amarras e 
confiante do momento difícil 
que o partido atravessa quer a 
nível Nacional, mas sobretudo 
preocupa-me o momento que 
atravessamos no distrito do 
Porto. Temos vindo numa es-
piral negativa de perda acen-
tuada da nossa representação 
nos vários concelhos e sobre-
tudo nos resultados eleitorais 
autárquicos em que eleição 
após eleição verificamos uma 
redução de apoio por parte 
dos eleitores. É preciso tomar 
a iniciativa, é preciso uma nova 

liderança, uma nova missão, 
trazer novas propostas, fazer 
uma ligação mais próxima não 
só aos militantes, mas sobre-
tudo à sociedade civil. Ouvir as 
preocupações das pessoas. 
Acho que com a experiência 
que consegui granjear ao lon-
go de 25 anos na vida autár-
quica tenho argumentos de 
como lidar com este tipo de 
temáticas nomeadamente 
com as questões de proximi-
dade das populações, com en-
tendimento das suas necessi-
dades e com algumas formas 
para se poder ganhar as 
eleições.

PP – No seu entender o 
que é que contribui para esta 
espiral negativa que diz estar 

a acontecer no PSD a nível au-
tárquico, e o que propõe fazer 
que ainda não foi feito?

AS – Acho que há várias ra-
zões. Uma delas é que o parti-
do não tem sido capaz de ouvir 
os militantes, ouvir as suas 
preocupações que foram le-
vantadas ao longo do tempo e 
também não soube ouvir a so-
ciedade civil. O PSD não foi 
capaz de entender as dinâmi-
cas que se estavam a gerar na 
sociedade e que, no fundo, es-
tavam a gerar-se no sentido 
contrário àqueles que eram os 
objetivos do PSD, em muito 
concelhos isso foi muito 
patente.

PP – Como se faz? Saindo 
do gabinete?

António Orlando | texto

AS – Sim, só é possível ten-
do o PSD na rua, ou seja, tendo 
a distrital na rua através da di-
reção distrital, dos seus depu-
tados com a articulação com 
as comissões políticas conce-
lhias. O PSD tem de ser o por-
ta-voz das preocupações das 
populações, identificarmos os 
problemas de gestão que exis-
te em cada concelho e apre-
sentarmos propostas diferen-
tes. Temos que rapidamente 
de ganhar esse caminho.

PP – Esta erosão do PSD 
não será alheia à governação 
de Pedro Passos Coelho onde 
a palavra austeridade ga-
nhou um novo relevo na vida 
pública.  O país real, nesta al-
tura, já está mais recetivo às 
propostas do PSD?

AS – É possível que o PSD 
que foi chamado para gover-
nar o país e a tirá-lo da bancar-
rota tenha deixado algumas 
marcas, mas não foi só por isso 
que perdemos algumas câma-
ras. Como disse, isto é uma 
espiral negativa que já vem de 
alguns anos. Esta é uma análi-
se e uma reflexão que temos 
de fazer com uma seriedade. 
Já tivemos um PSD em crise e 

conseguimos dar a volta por 
cima: temos de estar unidos 
quando chegarmos às próxi-
mas eleições, sem fraturas in-
ternas e devemos escolher os 
candidatos com a devida ante-
cedência; essa será uma das 
coisas que temos a melhorar 
para voltarmos a ser um parti-
do líder no distrito do Porto.

PP – Essa situação que re-
lata foi uma das razões para o 
PSD ter perdido a Câmara de 
Paredes?

AS – Não gostaria de foca-
lizar nenhuma Câmara em 
particular. Nas últimas elei-
ções perdemos várias câma-
ras, cada uma com as suas es-
pecificidades. Cada uma com 
a sua questão, mas para além 
de perdermos autarquias 
também perdemos percenta-
gem de votação em muitas 
delas, como exemplo Matosi-
nhos e Porto em que tivemos 
resultados residuais, tudo isso 
contribui para essa espiral 
negativa.

PP – O Alberto Santos 
protagonizou uma governa-
ção municipal em coligação 
com o CDS. Caso vença a dis-
trital vai defender esse tipo 
de governação no próximo 
processo autárquico? 

AS – Sim. O CDS tem sido 
um parceiro preferencial do 
PSD na estruturação da estra-
tégia autárquica e, portanto, 
quando entendemos que exis-

tem projetos de convergência 
que nos permitam alcançar a 
vitória. Em Penafiel tem sido 
um caso de sucesso. Sempre 
que isso seja possível para que 
ambos consigam alcançar a 
vitória com certeza o CDS se-
rá um partido com o qual ter-
mos preferência para fazer 
acordos.

PP – O senhor apoiou a 
candidatura de Rui Rio a pre-
sidência do PSD, posso consi-
derá-lo como “o candidato de 
Rio” à distrital do Porto?

AS – Não. Essa questão 
não se põe. Aqui não há candi-
datos do Dr. Rui Rio ou de 
quem quer que seja. Lembro-
-me que um dos meus adver-
sários absteve-se e não votou 
em nenhuma das candidatu-
ras e, portanto, considero que 
isso não é essencial. Defendo 
uma candidatura abrangente 
que deve estar centrada com a 
liderança. Não podemos estar 
a dividir o PSD sempre que ha-
ja eleições. No dia seguinte às 
eleições devemos convergir 
para o sucesso do PSD.

PP – Caso vença a distrital 
disponibiliza-se para liderar 
um projeto autárquico?

AS – Não. Neste momento 
essa questão não se põe. A mi-
nha missão será a de coorde-
nação para que em cada con-
celho se possa ter as melhores 
condições para ganhar as 
eleições.
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A Câmara Municipal de Pa-
redes entregou no dia 12 de 
junho, no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho, as Bolsas de 
Estudo relativas ao ano letivo 
2016/17, num total de 25.500 
euros.

Ao ensino secundário es-
tão afetas 12 bolsas de estudo, 
no valor de 125 euros por cada 
ano de escolaridade, 10.º, 11.º e 
12.º, respetivamente. Já os alu-
nos do ensino superior serão 
contemplados com 15 bolsas 
de mil euros.

Foi, ainda, atribuída uma 
bolsa de estudo a uma aluna 

do ensino superior que é ope-
racional dos Bombeiros.

Foram, igualmente, entre-
gues cinco bolsas de estudo 
aos alunos que frequentam a 
Licenciatura em Tecnologias 
da Madeira, referentes ao ano 
letivo 2017/2018. O montan-
te destas bolsas é de 1000 eu-
ros. O presidente do Municí-
pio, Alexandre Almeida, enal-
teceu o mérito, a capacidade e 
empenho dos estudantes pa-
redenses distinguidos com as 
bolsas de estudo, “eu próprio 
fui bolseiro e sei o que repre-
senta este estímulo para estu-

dar”, revelou o autarca. Ale-
xandre Almeida sublinhou 
ainda que “é uma prioridade 
para a autarquia pagar as bol-
sas de antes de dezembro” e 
deixou a garantia de “aumen-
tar o valor e as bolsas de estu-
do do 10º, 11º e 12º ano”.

Recorde-se que atribuição 
de bolsas, de acordo com o res-
petivo regulamento, é um in-
centivo atribuído a alunos re-
sidentes no concelho, que tem 
em conta a ponderação do seu 
aproveitamento escolar e a si-
tuação socioeconómica do 
agregado familiar.

O Parque de Lazer de Mira-
gaia, em Louredo, recebeu os 
mais jovens com várias ativi-
dades para celebrarem o Dia 
de Criança. 

Insufláveis, pinturas faciais, 
modelagem de balões fizeram 
um dia de brincadeira. A Junta 
de Freguesia de Louredo ofe-
receu o lanche.

Em Rebordosa 600 alunos 
das escolas da freguesia esti-
veram no Complexo Desporti-
vo de Azevido, para realizar 

diversas atividades lúdicas 
promovidas para celebrar o 
Dia Mundial da Criança. 

AMBISOUSA 
PROMOVEU JORNADA
DE SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
A Ambisousa, empresa que 

é responsável por tratar o lixo 
do concelho de Paredes, apro-
veitou o Dia da Criança para 
sensibilizar os mais novos para 
a importância de comporta-

mentos responsáveis em rela-
ção ao ambiente.

O local escolhido para as 
atividades foi o aterro de Lou-
sada aliando a diversão à 
pedagogia.

As mais de duas centenas 
de crianças que participaram 
na iniciativa, de forma lúdica e 
divertida, abordaram várias 
temáticas ambientais e desse 
modo alargaram os seus co-
n h e c i m e n t o s  s o b r e  a 
reciclagem.

Autarquia de Paredes  
entregou de Bolsas de Estudo

Jovens de Paredes  
assinalaram Dia da Criança

O PSD de Paredes tem des-
de o dia 9 de junho um novo 
presidente. Chama-se Ricardo 
Sousa e venceu as eleições da 
concelhia por uma unha negra. 
O outro candidato às eleições, 
no caso o derrotado, foi Ricar-
do Santos, ex-líder da JSD e 
atual número dois do PSD na 
Assembleia Municipal. 

A Lista A, liderada por Ri-
cardo Sousa, conseguiu 150 
votos enquanto a Lista B, enca-
beçada por Ricardo Santos, 
obteve 141 votos. Houve ain-
da 15 votos brancos e nulos.

O novo líder laranja sucede 
a Rui Moutinho que se havia 
demitido após ter perdido as 
eleições autárquicas e por con-

sequência o afastamento do 
PSD da presidência do Municí-
pio após décadas no poder.  

Na campanha eleitoral Ri-
cardo Sousa prometeu, no-
meadamente, criar núcleos do 
PSD em todas as freguesias, 
realização de um congresso 
concelhio e uma Convenção 
Autárquica.

Ricardo Sousa é 
presidente do PSD/
Paredes por 9 votos
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Torneio Internacional de Andebol, “Paredes Handball Cup”, disperso por 15 pavilhões do conce-
lho. Estão confirmadas 240 equipas, num total de 3400 atletas que irão disputar 600 jogos.

O 
Torneio Inter-
nacional de An-
debol, “Paredes 

Handball Cup”, arranca no 
próximo dia 27 de junho e 
prolonga-se até ao dia 1 de 
julho. A competição vai de-
correr em 15 pavilhões do 
concelho de Paredes.

A organização deste tor-
neio internacional espera 
acolher praticantes de an-
debol dos 9 aos 50 anos. 
Nos 15 pavilhões do evento 
são esperadas, em cinco 
dias de competição, cerca 
de 200 equipas e cerca de 
3500 atletas. Serão, ainda, 
realizados cerca de 600 
jogos.

“Este torneio envolve 
uma logística brutal. Temos 
que entreter os jovens du-
rante cinco dias. A rede de 
transporte tem 12 autocar-
ros. Nos nossos torneios 
fazemos um campo de an-
debol de praia no Parque da 
cidade. Envolve muito tra-
balho e muitos metros cúbi-
cos de areia”, explica Luís 
Sousa, da organização do 

Paredes Handball Cup.  O 
responsável não tem dúvi-
das de que o Torneio será 
um grande sucesso. “Este 
torneio vai atingir números 
muito interessantes que, 
sendo o primeiro em Pare-
des, já superou as nossas 
melhores expetativas. Te-

mos condições para que 
este seja o maior torneio de 
A n d e b o l  d a  E u r o p a ”, 
refere. 

O concelho de Paredes 
será positivamente invadi-
do por atletas de andebol, 
onde não irá faltar diversão, 
animação, música, DJ’s, in-

sufláveis, dois autocarros 
panorâmicos e um espaço/
tenda, onde os atletas po-
derão estar e conviver. “O 
evento acontece em final 
de época e como tal é obje-
tivo premiar os jogadores 
com uma festa de andebol 
que propicie convívio entre 
atletas, treinadores e co-
munidade de Paredes. De-
pois de uma época desgas-
tante haverá um conjunto 
de atividades que irá fo-
mentar o convívio e a diver-
são. Vamos pôr Paredes a 
mexer”, garante Luís Sousa.

O Torneio é apadrinha-
do por todos os atletas re-
ferências do Andebol por-
tuguês quer joguem no nos-
s o  p a í s ,  q u e r  n o 
estrangeiro. Esses atletas, 
os padrinhos, vão estar pre-
sentes para conversarem 
com os jovens jogadores 
numa partilha de experiên-
cias. “Não é todos os dias 
que os jovens podem estar 
com os ídolos deles e vai ser 
possível no Paredes Han-
dball Cup. Numa jornada de 
incentivo à prática de mo-
dalidade”,  acrescenta o 
responsável.

Invasão do andebol chega 
a Paredes no fim do mês

António Orlando | texto

Falhada a subida aos na-
cionais, o Aliados FC Lorde-
lo vai mudar de treinador. 
Pedro Barroso já assumiu 
que deixa o clube de Lordelo 
para “abraçar um novo pro-
jeto com a mesma intenção 
de ser feliz”. 

Na hora de deixar Lorde-
lo, Pedro Barros, lamenta 
que o clube que orientou 
não tenha subido de divisão 
“pois foi aquele que na Divi-
são de Elite mais pontos 
conquistou na época”. Na 

página de Facebook, Barro-
so fez a soma dos pontos da 
fase regular com a pontua-
ção do play-off: Aliados: 
7 1 + 6 = 7 7 ;  P a r e d e s 
6 6 + 1 0 = 7 6 ;  L e ç a ; 
6 2 + 1 0 = 7 2 ;  Va l a d a r e s : 
61+7=68. 

“Quero dizer publica-
mente que todo este grupo 
de jogadores me orgulha-
ram diariamente, e me irão 
continuar a orgulhar pelo 
trajeto que fizemos juntos”, 
conclui.

O Agrupamento de Esco-
las de Paredes organizou a 4ª 
Prova do Circuito Regional 
de BTT/XCO - Desporto Es-
colar. A competição reuniu 
mais de 400 alunos atletas de 
24 escolas no Parque da 
Cidade.

Segundo a organização, a 
prova superou todas as ex-
pectativas, com os alunos do 
desporto escolar distribuí-
dos pelos escalões infantis A 
e B, iniciados, masculinos e 
femininos, juvenis e juniores 
e também ciclismo adaptado 
de várias escolas.

A prova teve como propó-

sito promover a prática do 
ciclismo nas escolas, do qual 
o Agrupamento de Escolas 
de Paredes é pioneiro inse-
rindo a modalidade no currí-
culo escolar.   AO

Um árbitro foi agredido du-
rante um jogo de futebol a con-
tar para a Taça Complementar 
de Juniores, da Associação de 
Futebol do Porto. O alegado 
agressor é um jogador do CCD 
Sobrosa, de 19 anos, que foi 
detido, identificado pela GNR 
e notificado para se apresen-
tar no tribunal.

A agressão aconteceu de-
pois do árbitro João Carvalho 
24 anos, Santo Tirso, ter ad-
moestado o atleta com um 

cartão vermelho. Este reagiu à 
expulsão com um soco no jo-
vem juiz que, logo de seguida, 
recolheu aos balneários e deu 
o jogo por terminado.

Este mesmo árbitro já tinha 
sido envolvido noutra cena de 
violência, no caso em Rio de 
Moinhos, Penafiel, quando o 
pai de um jogador o tentou 
agredir depois do filho ter sido 
expulso do jogo. A pronta in-
tervenção da GNR evitou nes-
sa altura a agressão.

Cândido Silva é o novo pre-
sidente do Aliança de Gandra. 
Manuel Fernando Rocha, ve-
reador do PSD, foi eleito se-
cretário do clube.

Rui Pinto até aqui presi-
dente passou a ocupar uma 
das vice-presidências. A outra 
fica a cargo de José Duarte. 
Rui Vieira é tesoureiro, sendo 
presidente do conselho fiscal 
Paulo Teixeira.

A eleição da nova direção, 
por unanimidade, decorreu no 

dia 7 de junho, em Assembleia 
Geral (AG) Extraordinária, 
atendendo  a que na AG de 30 
de maio não foram apresenta-
das listas candidatas.

A nova direção vai gerir até 
30 de junho de 2019, os desti-
nos do Aliança de Gandra, for-
mação que acaba de descer 
aos distritais da Associação de 
Futebol do Porto. 

O presidente da Junta de 
Gandra, Paulo Ranito, preside 
à Assembleia-Geral.

Pedro Barroso abandona Aliados

Paredes acolheu  
Circuito Regional 
de Desporto Escolar

Árbitro agredido  
por futebolista  
em jogo de juniores

Cândido Silva assume  
presidência do 
Aliança de Gandra

Luís Sousa, da organização do Paredes Handball Cup
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FUTEBOL

União Sport Clube de Paredes  vence Leça  
e garante subida ao Campeonato de Portugal  

Num jogo muito intenso 
dentro e fora do campo- em 
causa estava a vitória no 
“playoff” de subida aos na-
cionais de futebol – a Cida-
de Desportiva de Paredes 
assistiu a uma boa partida 
de futebol. Nos primeiros 
minutos o jogo foi muito tá-
tico. Tudo era feito de forma 
lenta e pausada. 

Mal o árbitro deu por ini-
ciado o encontro, perce-
beu-se que o objetivo do 
Leça era jogar na expetativa 
para enervar o União de Pa-
redes que tinha de marcar 
dois golos.  A ideia dos lecei-
ros era esperar por um erro 
do adversário e desferir um 
contra-ataque fatal pondo 
fim às esperanças da equipa 
do União de Paredes a jogar 

em casa. Porém, os pupilos 
de Eurico Couto não caíram 
no engodo e aos 30 minutos 
com um lance muito perigo-
so protagonizado por Jorgi-
nho estiveram à beira de 
inaugurar o marcador. O 
defesa esquerdo do Pare-
des não conseguiu enganar 
o  guarda-redes do Leça 
obrigando-o a fazer uma 
d e f e s a  d e  g r a n d e 
qualidade.

Na segunda parte o U. 
Paredes conseguiu bem ce-
do materializar a sua supe-
rioridade: Ismael, dentro da 
área, descaído na esquerda, 
fez um remate em arco que 
só parou dentro da baliza de 
Gabi. Estava feito o mais di-
fícil. O Leça abalou mental-
mente e o Paredes aprovei-
tou para continuar a carre-
gar e a 15 minutos dos 90 
conseguiu ampliar a vanta-
gem com um golo do recém-

-entrado Sousa, que com 
um grande golo deixou os 
adeptos Unionistas em êx-
tase. A perder por 2/0 o Le-
ça abandonou a estratégia 
defensiva bem tentou re-
mar contra a maré, mas não 
conseguiu ultrapassar os 
aguerridos jogadores do 
Paredes que nos últimos 
minutos fecharam-se para 

defender o resultado e a su-
bida de divisão.

Logo após o apito final de 
Manuel Oliveira, árbitro da 
1º Categoria, os paredenses 
fizeram a festa dentro e fo-
ra do campo contrastando 
com alguns jogadores do 
Leça que se deitaram no rel-
v a d o  f r u s t r a d o s  c o m  o 
resultado.

Deste modo, com méri-
to, o União de Paredes ad-
quiriu o passaporte de re-
gresso aos nacionais  de 
futebol. 

CONFRONTOS
AO INTERVALO
Adeptos dos dois clubes 

envolveram-se em panca-
daria, no intervalo do jogo, 
mas a pronta intervenção 
da GNR resolveu a situação. 
Tu d o  c o m e ç o u  q u a n d o , 
após uma troca de piropos 
entre as claques, os de Leça 
fizeram rebentar um petar-
do próximo do bar que se 
situa debaixo da bancada 
central onde terá começado 
uma escaramuça.  Dai à pan-
cadaria foi um instante. A 
confusão degenerou no ar-
remesso de pedras que fe-
lizmente não provocaram 
danos de maior. Ainda as-
sim um adepto ficou com a 

Jogo que fez lembrar a primeira Liga, com cerca de 4 mil espectadores nas bancadas e três grandes equipas que dignificaram o futebol distrital.

PAREDES  ..................................... 2

LEÇA ............................................. 0

Local -  Cidade Desportiva de 
Paredes

Árbitro - Manuel de Oliveira
(AF Porto)

Paredes - Dani Carvalho; Pedro 
Duarte (Sousa 57´), Nuno Moreira, 
Gustavo e Jorge; Tó-Jó, Joel e Sei-
xas; Ismael, Martins (Madureira) 57´ 
e Hélder (Faneca 79´).

Treinador - Eurico Couto

Leça - Gabi; Joel Mateus (Alex 70´), 
Ramalho, Vítor Fonseca e Paulo Lo-
pes (Benvindo 78`); Noura (Castro 
78´), Pinto e Sérgio Pedras; Zé Car-
los, Areias (Marco Silva 70´) e Diogo 
Pedras.

Treinador - Domingos Barros

Ao intervalo - 0-0

Golos - Ismael (55´) e
Sousa (75´)

Amarelos - Vítor Fonseca (51´), Tó 
Jó (83´) e Madureira (87´)

Pedro Ribeiro | texto

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
AP. SUBIDA 2017/18

JORNADA 5.ª
  03/06

Paredes 1-0 Aliados Lordelo

Leça 4-3 Valadares Gaia

JORNADA 6.ª
  10/06

Paredes 2-0 Leça

Valadares Gaia 2-1 Aliados Lordelo

CLASSIFICAÇÃO FINAL
  P J

1 Paredes 10 6

2 Leça 10 6

3 Valadares Gaia 7 6

4 Aliados Lordelo 6 6

cabeça rachada e outros 
com algumas nódoas negras 
por força da entrada em 
“campo” dos cassetetes da 
força de intervenção da 
GNR.  Um adepto do Pare-
des foi identificado. 

 “Aquando dos inciden-
tes ao intervalo, parte dos 
adeptos, sobretudo crian-
ças, precipitou-se para uma 
frágil rede que está num dos 
topos da bancada. Caso a 
vedação cedesse, o que não 
é difícil, porque não tem ro-
bustez que dê segurança, os 
adeptos caíam de uma altu-
ra nunca inferior a oito me-
tros”,  expl icou Joaquim 
Correia, adepto do Paredes, 
denunciando a falta de con-
dições da dita Cidade Des-
portiva para acolher em se-
gurança uma moldura hu-
m a n a  d o  t i p o  d a  q u e 
a c o r r e u  a o  j o g o  U . 
Paredes- Leça.

No final do jogo os de Pa-
redes festejaram a subida 
ao Campeonato de Portu-
gal e os de Leça regressa-
ram a casa cabisbaixos, ain-
da com esperança de serem 
repescados.
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ENTREVISTA PRESIDENTE, PEDRO SILVA, PRESIDENTE DO USC PAREDES 

“É um sonho que mantemos: 
gostava de voltar a ver o União  
de Paredes a jogar nas Laranjeiras”

Progresso de Paredes 
(PP) -  Foi um sonho, foi uma 
surpresa, o que é que acon-
teceu ao União de Paredes?

PS - Foi o concretizar de 
um objetivo, era um sonho 
que todos os Unionistas es-
peravam que se concretizas-
se, a partir de um determina-
do momento quando chega-
mos a esta fase de disputar a 
subida eram quatro equipas 
com muita qualidade. Não 
nos consideravam favoritos, 
eramos os outsiders, fomos 
fazendo a nossa parte e hoje 
foi o culminar de um objetivo 
de um sonho muito grande. É 
uma felicidade muito grande 
ver esta massa adepta a vi-
brar com este feito. Eles fo-
ram fundamentais na nossa 
caminhada. Tivemos mo-
mentos que em jogos fora tí-
nhamos mais adeptos que a 
própria equipa da casa. É o 
culminar de um trabalho bem 

realizado pela equipa técni-
ca. A direção tudo fez para 
que nada faltasse, mas o prin-
cipal objetivo é ter um clube 
estável que tenha capacida-
de de ser autossustentável, 
nunca poderíamos ter entra-
do em loucuras.

PP – Com esta subida é o 
r e n a s c e r  d a  c h a m a 
unionista?

PS - Nós tivemos o cuidado 
no inicio de época de termos 
feito a apresentação do plan-
tel no parque José Guilherme. 
Hoje voltamos cá com a festa 
da subida. O grande objetivo é 
reaproximar a cidade do clu-
be tendo em consideração a 
deslocação que a massa adep-
ta tem de fazer para o comple-
xo desportivo para assistir 
aos jogos. Com essa mudança 
existiu esse afastamento, não 
há como negá-lo. Porém com 
o decorrer da época por mui-
to trabalho e também pelos 
êxitos, quando as equipas ga-
nham temos sempre mais 

gente a apoiar-nos, a chama 
foi crescendo. Hoje foi im-
pressionante ver a moldura 
humana que estava presente 
no estádio, era um mar azul.

PP – Agora no nacional. 
Como é que vai ser?

PS - O objetivo é estabili-
zar. Ter os pés bem assentes 
na terra. Temos consciência 
que as exigências vão ser ou-
tras, não só em termos finan-
ceiros, mas também em ter-
mos desportivos. Temos que 
ver a questão do Complexo 
das Laranjeiras em relação à 
segurança. Agora é impor-
tante que toda a gente conti-
nue envolvida como tem sido 
até aqui, no que diz respeito 
aos sponsors, aos sócios, à 
Junta de Freguesia que nos 
têm apoiado dentro das suas 
l i m i t a ç õ e s ,  t ê m  s i d o 
fantásticos.

PP – Esta subida pode ser 
o catalisador para resolver 
de uma vez por todas o pro-

blema das infraestruturas 
desportivas de Paredes?

PS - Julgo que pode ser 
mais um fator a ter em conta, 
mas por aquilo que temos 
vindo a falar com a Câmara 
Municipal no que diz respei-
to aos balneários da forma-
ção é uma situação que está 
eminente. As obras estão a 
decorrer, agora faltam os bal-
neários dos seniores. Era 
uma promessa que estava 
feita.

PP – Qual a situação das 
Laranjeiras?

PS - As Laranjeiras é uma 
questão política, sobre ela 
não me pronuncio, é um so-
nho que mantemos: eu gos-
tava de voltar a ver o União 
do Paredes a jogar lá.

PP – A hora é de desfru-
tar, mas em termos de futuro 
a equipa é para continuar?

PS - Como disse, e bem, a 
hora é para desfrutar. Ama-
nhã é outro dia…

António Orlando | texto

USC Paredes tem futuro

Adeptos em extâse I

Adeptos em extâse II

Sousa, o autor do golo que deu a subida

Plantel fez a festa final à porta da Câmara
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"Ao longo do campeonato 
fomos postos de lado"

Progresso Paredes (PP) - 
Foi melhor do que esperava, a 
subida do União Paredes, ou 
era mesmo isto o esperado?

Eurico Couto (EC) -  Me-
lhor não, era uma tarefa muito 
complicada para nós, mas des-
de início de época que acredi-
távamos que íamos “obrigar” a 
câmara a abrir-se para nós. Foi 
essa mensagem que passamos 
internamente. Ao longo do 
campeonato fomos postos de 
lado. Ninguém acreditava que 
tínhamos capacidade para fi-
carmos em primeiro. Nós 
acreditamos sempre e neste 
jogo com o Leça acreditamos 
ainda mais. Fomos superiores 
a todos os outros, não sofre-
mos nenhum golo em casa, tí-
nhamos muita convicção que 
iríamos vencer o Leça, sabía-
mos que iria ser complicado 
vencer por dois golos de dife-
rença, mas sempre estivemos 
convictos da nossa qualidade 
e fomos claramente melhores 
que o adversário.

PP – Essa situação do U. 
Paredes ser um outsider jo-
gou a vosso favor, mexeu 
com o orgulho da equipa?

EC – Sim. Aqui ou ali, acre-
dito que a ambição, a deter-
minação dos jogadores teve 
o seu acréscimo devido a es-
ses comentários da falta de 
capacidade que sofreram na 
pele. Acho que isso nos aju-
dou dentro de campo. Sabía-
mos que se vencêssemos os 
dois jogos em casa podíamos 
ser campeões e foi isso que 
aconteceu.

PP – E agora o futuro do 
Eurico Couto e do Paredes?

EC – Hoje é para desfrutar 
o momento junto daqueles 
que nos apoiaram durante 
toda a época, é uma felicida-
de enorme para todos nós, 
depois vamos pensar no fu-
turo, nem nós nem os jogado-
res sabem, ainda não pensa-
mos em nada em relação ao 
futuro. Agora é só desfrutar.

PP – O Presidente da Câ-
mara não vos deu nenhum 

alento em relação às melho-
r i a s  d a s  c o n d i ç õ e s  d e 
trabalho?

(EC – Não falei sobre isso, 
não passa por mim, não tive 
sequer tempo para falar com 
o Presidente apenas para o 
cumprimentar porque que-
ria era aproveitar o momen-
to. Na vida temos que apro-
veitar todos os momentos de 
felicidade, acho que este era 
o momento para aproveitar 
foi isso que fiz e que vou con-
tinuar a fazer.

PP – Paredes voltou ao 
seu lugar de ser o melhor 
clube do concelho?

EC – Sim, acho que voltou 
ao seu lugar, penso que pode 
chegar mais longe e é só des-
sa forma que vale a pena 
pensar.

PP – Vai continuar por 
cá?

EC – Sinceramente não 
sei, também não estou foca-
do em pensar nisso, depois 
vamos sentar-nos para falar 
e vamos ver.

António Orlando | texto

MARIA  
DE LURDES

sócia USCP 

“Eu estou muito satisfeita, 
hoje na minha opinião foi 
um dos melhores jogos que 
o U. Paredes realizou, sou 
sócia tento sempre que 
posso ver o meu clube, foi 
um sonho concretizado, 
voltou ao sítio que merece, 
os campeonatos 
nacionais.”

MANUEL  
MENDES

adepto USCP 

“Foi uma surpre-
sa, não pensei que conse-
guissem alcançar o obje-
tivo, mas o inferno pas-
sou conseguimos voltar 
aos campeonatos 
nacionais.”

ANÍBAL  
RUÃO

adepto USCP 

“Estou muito satisfeito 
pelo objetivo alcançado, 
já fui jogador do Paredes 
e acompanho sempre 
que posso, mas não é fácil  
deslocar-me para o com-
plexo em Vila Cova de 
Carros. Gostava que vol-
tássemos a jogar nas La-
ranjeiras. Acho que todos 
gostávamos que isso 
acontecesse.”

DANI 
SOARES 
atleta USCP

“É obvio que é sempre difícil 
atingir o objetivo da subida, 
ainda por cima eramos con-
siderados outsiders, mas is-
so também foi uma força 
para nós. Acho que foi me-
recido, justificamos em 
campo e pronto cá estamos 
a festejar. Foi um sonho tor-
nado realidade num clube 
que me viu nascer, é o clube 
do meu coração é sempre 
especial, sempre diferente. 
Está ultrapassado o inferno 
do Paredes na distrital, ago-
ra no nacional, não tencio-
namos voltar a esta divisão. 
Estamos aonde merecemos 
estar e quem sabe podemos 
alcançar algo mais.”

Bancada a rebentar pelas costuras

Festa  no relvado

José Guilherme "vestiu" camisola do União
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Proximidade, 
funcionalidade e Identidade

E
m recente entrevista, 
Artur Silva, Presidente 
da Junta de Freguesia 

de Paredes, falou sobre a orga-
nização político-administrati-
va do território, e sobre as con-
sequências da fusão de fregue-
s i a s .  C o m  a  ex p e r i ê n c i a 
limitada de menos de um ano 
de actividade construiu uma 
opinião. E referiu em tons pro-
clamatórios que não será ele 
“motor” da eventual desagre-
gação da sua freguesia. 

O tema é oportuno, pois 
poucos anos após a implemen-
tação da Lei Relvas, importa 
avaliar os seus méritos e de-
méritos. São as populações 
abrangidas e também os seus 
autarcas quem se deve pro-
nunciar sobre a necessidade 
de relançar a discussão sobre 
este assunto. A CDU já há mui-
to o reclama. O governo do PS 
parece ter aceite esta necessi-
dade. E portanto aparece na 
agenda política dos órgãos de-
mocráticos e representativos 
da República. O debate faz-se 
á esquerda, encontrando-se á 
direita tímidos contributos.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

Diz Artur Silva que a sua fre-
guesia, “um bocadinho grande 
de mais”, tem procurado manter 
“algum serviço de proximidade”. 
E que representantes da junta 
têm aberto os espaços das jun-
tas anteriores nos horários que 
abriam no passado. E que há as-
sinaturas e situações que exi-
gem agora serviços centraliza-
dos. Relembrou o necessário 
reforço de verbas (e muito bem). 
Por aqui se ficou. Não se falou 
lamentavelmente de identidade 
e de história. 

 A minha opinião é oposta á 
do senhor Presidente da Junta. 
Baseia-se mesmo no argumen-
to da necessidade de utilização 
dos espaços e dos horários ante-
riores. Baseia-se mesmo na 
existência de representantes 
locais da Junta, extensões do 
poder executivo, sem legitimi-
dade política pessoal. Concluo 
de forma diferente na perspec-
tiva da gestão de uma grande 
freguesia e vasto território.

A prestação de serviços de 
proximidade é uma exigência 
global, uma premissa absoluta 
do funcionamento de uma au-
tarquia. Quando não estão sal-
vaguardados valores absolutos 
como a igualdade do cidadão no 
acesso e na utilização, não é de-
fensável qualquer organização, 
por mais voluntarista que seja a 
acção dos autarcas. O residente 

cristianoribeiro@gmail.com

em Vila Cova de Carros tem de 
ter a mesma atenção na exposi-
ção dos seus interesses, e da sua 
opinião, que o cidadão de Pare-
des-centro. Prejudicado certa-
mente no acesso às reuniões da 
Assembleia de Freguesia, esse 
cidadão não perde a cidadania, 
mas vê dificultado o exercício demo- 
crático.    

A funcionalidade da autar-
quia poderá ser um critério a 
considerar mas que não se so-
brepõe á proximidade assegu-
rada por via directa. Uma autar-
quia não é uma empresa ou uma 
estrutura descentralizada da 
Administração Central, atentos 
apenas às receitas e às despe-
sas. Há um conjunto de sinergias 
e motivações a nível local, que só 
quem lá viva e sinta, o pode 
compreender. 

O mesmo Presidente da Jun-
ta, que terá mudado de posição 
sobre a matéria, saberá certa-
mente quantas dificuldades en-
contra na gestão do espaço e 
das populações. Sei que há um 
aspecto que lhe é favorável: a 
consonância politica com a 
maioria politica na Câmara. Não 
tendo sido naturalmente agen-
te activo de contestação da Lei 
Relvas, não se espera que tenha 
p a p e l  d i n a m i z a d o r  d a 
mudança. 

Cabe às populações a última 
palavra.

P
ela primeira vez após as 
eleições autárquicas de 
2017 o PSD Paredes foi a 

votos e foi finalmente dada a pala-
vra aos militantes de base. O resul-
tado não é surpreendente. Para-
béns à equipa vencedora e ao novo 
Presidente da Comissão Política, o 
companheiro Ricardo Sousa, que 
representou a opção de mudança 
radical no trajeto do Partido.

A vontade expressa pelos mili-
tantes, que não têm preconceitos de 
se afirmarem social-democratas 
(mesmo sem poder autárquico), é de 
uma vitória que traz à tona a fria rea-
lidade de um partido que precisava 
de voltar às origens, de acabar com 
os vícios e de ganhar uma nova dinâ-
mica. Por isso, fica uma enorme es-
perança num trabalho de organiza-
ção do PSD e de oposição séria que 
reconheça os erros do passado, mas 
sobretudo combata a demagogia 

das promessas dos livros escolares 
e do abaixamento do I.M.I do Parti-
do Socialista, que também nada tem 
feito sobre a poluição dos Rios Fer-
reira e Sousa e que, entretanto, ini-
ciou a perseguição política às Juntas 
PSD.

Nos últimos anos, o maior parti-
do político de Paredes, o PSD, foi 
palco de diversas manobras típicas 
de uma organização pesada, cansa-
da e sem capacidade de regenera-
ção. Recordo alguns momentos co-
mo a discussão da apresentação do 
Projeto Político da JSD antes das 
autárquicas de 2013 em que a Co-
missão Política do Partido respon-
deu com pedidos de demissão e ga-
nância política, nunca reconhecen-
do a necessidade de evoluir o 
programa autárquico (recorde-se 
que se seguiu uma vitória à tangente 
para a Câmara). Depois, a atribuição 
de culpas pela diferença de 59 vo-
tos, da eleição de 2013, ao povo e 
aos Presidentes de Junta pela ingra-
tidão do trabalho realizado pelo 
executivo!...pura estratégia de viti-
mização de uma liderança que via 
reduzido o seu espaço de manobra. 
Depois, a candidatura à Distrital, 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

PSD Paredes faz “Reset”

mariocamilomota@gmail.com

       TRIBUTO …

O
s avós de minha mulher viviam na 
Rua 1º de Dezembro, em Paredes, 
e gostavam de conviver com os 

netos lá em casa aos fins-de-semana. Desde 
pequenita ela ia brincar com os primos e 
juntos gostavam de espreitar os carros que 
passavam, que sendo poucos nesse tempo, 
lá passava um de vez em quando. Adquiriu 
assim o gosto de conhecer todas as marcas 
de automóveis, que decorou na época. Tam-
bém se habituou a conversar com o técnico 
de bicicletas e motorizadas que tinha a ofi-
cina lá da Rua 1º de Dezembro, o Sr. Albino 
Moreira Santos, amigo da família. Havia 
sempre junto da oficina um montão de bici-
cletas em espera para reparar. Como era o 
único mecânico especializado em tais con-
sertos, e que dava garantia do serviço bem 

executado, tinha clientela de todo o conce-
lho, assim como de Lousada. Primeiro as bi-
cicletas, lá apareceram depois as motoriza-
das, umas para ir trabalhar outras para os 
mais jovens acelerarem com amigos e na-
moradas. Certo dia contei 27 bicicletas e 3 
motorizadas junto da entrada da garagem. 
Perguntei ao Sr. Santos quanto tempo leva-
va a consertar tantas bicicletas. Respondeu 
que “seria no tempo certo e de acordo com 
as prioridades”. As prioridades seriam para 
quem necessitava de transporte para tra-
balhar. Os outros esperavam pela disponi-
bilidade. Lidei com ele, depois de os seus 
netos se inscreverem nos Escuteiros, e en-
contrei nele uma figura de muito respeito, 
tecnicamente perfeito e muito dado aos 
outros e à família. Nascido a 11 de janeiro de 

Albino Moreira Santos – “Garageiro”
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

PSD Paredes faz “Reset” uma boa forma de camuflar as divi-
sões internas e de amarrar as opi-
niões dos militantes a um “pseudo” 
objetivo de Projeto Distrital, que 
nada mais era do que um projeto 
pessoal. A seguir, a liderança do PSD 
e do Município iniciou uma seleção 
criteriosa dos militantes que não ti-
vessem uma visão estritamente se-
guidista dos seus métodos para os 
eliminar politicamente ou simples-
mente provocar a sua rutura do par-
tido pela via da provocação. Abre-se 
assim caminho ao candidato Rui 
Moutinho, após serem “arrumados” 
Vereadores, antigos Vereadores e 
alguns ilustres Sociais Democratas 
que caracterizavam o Partido. 

A liderança do PSD dos últimos 
12 anos partiu de uma democracia 
participativa, inovadora e susten-
tável de Celso Ferreira, a alimen-
tar até um Projeto Político Nacio-
nal, para uma estreita confusão 
entre o Partido e a Câmara Muni-
cipal, com um núcleo reduzido de 
pessoas de confiança e uma gestão 
fundada no ego pessoal. Onde a 
organização do PSD se reduziu a 
um aparelho comandado pelo fi-
nanciamento das obras de Fregue-
sia, dos empregos a familiares, 
avenças temporárias e investi-
mentos efémeros de que já nin-

guém se lembra. Claramente a 
precisar de um ‘Reset’: eliminar e 
voltar às origens.

Pelo percurso muitas foram as 
peças que constituíram este “apa-
relho” que procuraram com ele ul-
trapassar a impossível realidade, 
especialmente o jovem compa-
nheiro Ricardo Santos que iniciou 
como JSD um percurso político em 
que teria na irreverência da juven-
tude a oportunidade única de fa-
zer política sem se deixar condi-
cionar aos favores ou às promes-
sas de futuro. Pois não conseguiu 
e, a dada altura, até inverteu o ca-
minho para seguir a facilidade de 
estar do lado do poder, algo que, 
agora, os militantes não perdoa-
ram! Ficou à espera que, nesta 
eleição, o apoio chegasse; contu-
do, não só não chegou como o “ati-
rou” ao chão com as editoriais 
crónicas condicionadas de pouca 
“Verdade” no seu “Olhar”.

Agora, espera-se que o tempo 
seja novo e que a política do PSD 
Paredes volte ao estado mais puro 
de social democracia! Dos longín-
quos anos de 1993 em que foi lan-
çado um projeto consistente que 
iniciou a transformação do Conce-
lho de Paredes, sem “aparelho” e 
pela positiva!

Uma nova abordagem  
ao envelhecimento activo

P
or uma nova aborda-
gem às políticas so-
ciais e de saúde num 

contexto de envelhecimen-
to demográfico O envelheci-
mento da população mun-
dial é uma realidade atesta-
d a  p o r  v á r i o s  e s t u d o s  e 
projeções demográficas 
produzidas, sendo que em 
Portugal e na Europa este 
fenómeno assume propor-
ções ainda mais marcantes. 
Considerando que, por cada 
100 jovens com idade infe-
rior a 14 anos, existiam, no 
distrito do Porto e em 2016, 
132 pessoas com idade su-
perior a 65 anos; e, sabendo 
que há 10 anos atrás, o índi-
ce de envelhecimento era de 
apenas 82. Tendo em conta 
ainda que, de acordo com as 
projeções, em 2060, a região 
Norte poderá ter 337 pes-
soas com idade superior a 
6 5  a n o s  p o r  c a d a  1 0 0 
jovens.

 O aumento da esperança 
média de vida e a diminuição 
do nível de fecundidade pro-
vocará um duplo efeito de 
envelhecimento da popula-
ção. Portugal terá em 2030 
menos população, mais óbi-
tos do que nascimentos, me-
nos pessoas em idade ativa, 
mais pessoas com mais de 
65 anos. À medida que pro-
jetamos horizontes tempo-
rais mais alargados, estes 
indicadores agravam-se, 
uma tendência já hoje verifi-
cada, sendo Portugal um dos 
países mais envelhecidos do 
mundo. Em 2030, teremos 
menos meio milhão de pes-
soas, o défice entre óbitos e 
nascimentos chegará ao tri-
plo do registado em 2011, a 
população com mais de 50 
anos representará mais de 
metade da população, em 

uma em cada quatro pes-
soas terá mais de 65 anos. 
Acresce, ao duplo envelheci-
mento, a tendência crescen-
te do isolamento da popula-
ção mais envelhecida, o que 
incorre em riscos não negli-
genciáveis em termos de se-
gurança e cuidados de saú-
de, mas também reforça a 
importância de refletir este 
assunto no distrito. 

Podemos por isso, hoje, 
perspetivar viver mais anos, 
mas é igualmente uma reali-
dade que a sociedade tem de 
se preparar para o que isso 
significa em termos de res-
postas das funções sociais 
do Estado e dos Municípios, 
tando do ponto de vista das 
infraestruturas, dos cuida-
dos de saúde e das respostas 
sociais por parte das insti-
tuições públicas, privadas 
ou do setor social para aco-
lher os idosos que vivem so-
zinhos ou apoios para os cui-
dadores que asseguram a 
sua permanência no seu 
domicílio.

O diagnóstico traçado 
obriga o município de Pare-
des a repensar a sua atua-
ção para este público espe-
cífico. O Município prepa-
ra-se para ir ao encontro 
desta população e num tra-
balho articulado com a jun-
tas de freguesia, vai tentar 

implementar um conjunto 
de atividades desportivas 
adaptadas a esta popula-
ção, que visa não só a me-
lhoria física e psíquica, mas 
também o combate ao isola-
mento social a que muitas 
vezes os nossos idosos es-
tão votados. 

Iniciamos já um progra-
ma especifico de apoio físico 
e psicológico a doentes on-
cológicos, estamos a traba-
lhar para iniciar em breve 
um desafio idêntico, mas 
desta vez para doentes dia-
béticos, um programa já tes-
tado a nível nacional, com 
bons resultados e para o 
qual teremos o prazer de 
contar com a colaboração 
dos Centros de Saúde.

Urge recuperar o tempo 
perdido e neste plano tudo 
estamos a fazer para o recu-
p e r a r  o  m a i s  d e p r e s s a 
possível. 

Sendo que o conceito de 
envelhecimento ativo impli-
ca uma atuação multidisci-
plinar e interdisciplinar, te-
mos trabalhado em conjun-
to com as instituições locais, 
com a juntas de freguesia, 
centros de saúde, hospitais 
público e privado, bem como 
associações de âmbito re-
gional e nacional, tentado 
assim dar uma resposta cada 
vez mais eficaz.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

       TRIBUTO … POR: GASTÃO MOREIRA

1911, em Besteiros, desde muito novo se 
dedicou ao serviço da latoaria. Inteligente e 
empenhado, aprendeu e dedicou-se à repa-
ração de bicicletas e motorizadas. Tornou-
-se conhecido por todo o lado e reconhecido 
como “Santos-Garageiro”. Já mais tarde, 
com uma nova oficina, no rés-do-chão da 
sua moradia, na Rua Elias Moreira Neto, era 
o verdadeiro Garageiro por excelência, e até 
patrocinador de Etapas em provas de ciclis-
mo. Foi útil no tempo certo da história. Go-
zava de prestígio pela sua arte, pela forma 
de atendimento e pela rapidez e perfeição 
nos consertos prioritários que o tornaram 
merecedor da estima pública. Também foi 
Bombeiro durante muitos anos, Ministro da 
Comunhão, membro da Conferência Vicen-
tina de Paredes, duas vezes Juiz da Cruz, jo-
gador do “Onze Estrelas” e colaborador na 
construção do campo das laranjeiras, ativi-

dades que faziam parte do seu orgulho. Par-
tiu a 24/01/1997, deixando muitos amigos 
que o recordam com saudade.



16 Sexta-feira 15 de Junho de 2018  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

A Junta de Freguesia es-
tá a proceder a uma gradual  
requalificação do Largo Pe-

reira Inácio e da área envol-
vente da Casa do Foral . 
Neste momento já estão 
construídas as casas de ba-
nho que são essenciais para 
os diversos eventos,   foi 
construído um local próprio 
para os jogos tradicionais, 
nomeadamente para o jogo 
da malha. Os aparelhos de 

manutenção  física foram  
transferidos do anterior 
Parque de Lazer, para junto 
da Casa do Foral. A Junta de 
Freguesia  vai futuramente 
instalar os escorregas e ou-
tros divertimentos para os 
mais pequenotes  na mesma 
área. A Casa do Foral vai 
também ser um polo de de-

senvolvimento cultural pa-
ra todas as gerações. Exis-
tem ainda muitos outros 
aspetos que estão a ser es-
tudados, no sentido de me-
lhorar o centro de Baltar.  O 
polidesportivo de Baltar, 
conjuntamente com as mo-
dificações que estão a ser 
feitas,  constituirão  uma 

mais valia para que os balta-
renses se encontrem no  
centro da Vila e participem 
nos  eventos que se realiza-
rão no local.

O polidesportivo, con-
juntamente com os apare-
lhos de manutenção, o futu-
ro parque para as crianças e 
a “Casa do Foral”, onde se 

desenrolarão eventos cul-
turais e sociais, constituirão 
um “Parque Geracional “, 
que pretende aproximar as 
gerações, permitindo a pro-
ximidade que é essencial 
para um desenvolvimento 
harmonioso das várias ge-
rações que se encontrarão 
no mesmo local.

    BALTAR

Futuro Parque Geracional  no Largo Pereira Inácio

FAUSTINO 
 SOUSA

Daniel Augusto da Cunha 
Faria, nasceu em Baltar a 10 
de Abril de 1971. Partiu para 
o outro mundo com apenas 
27 anos, em 9 de Junho de 
1999,  mas continua bem 
presente através da sua poe-
sia e dá o nome  ao Agrupa-
mento de Escolas de Baltar. 
Começou a sua vida escolar 
no Jardim-de-infância Gló-
ria Leão, frequentou o ensi-
no primário na Escola da 
F e i r a  n º  2  ( C a l v á r i o ) 
(1977/81) e o ciclo prepara-
tório na escola, ao tempo, 
P r e p a ra t ó r i a  d e  B a l t a r 
(1981/83). Após os primei-
ros encontros no pré-semi-

nário (1982-83), entrou pa-
ra o Seminário do Bom Pas-
t o r  ( 1 9 8 3 - 8 6 ) ,  d e  V i l a r 
(1986-89) e Maior (1989-
94), tendo entre 1983-86, 
com os colegas do mesmo 
ano do seminário, frequen-
tado a Escola Secundária 
Rodrigues de Freitas. En-
trou logo depois para o Cur-
so de Teologia na Universi-
dade Católica. Entre 1994 e 
1998 licenciou-se em Estu-
dos Portugueses na Facul-
dade de Letras da Universi-
dade do Porto. Considerado 
por alguns como um Poeta 
Maior da Língua Portuguesa 
e o maior poeta místico por-

tuguês do século XX  outros, 
colocam-no na linha de S. 
João da Cruz e de Santa Te-
resa do Menino Jesus onde 
foi buscar referências bem 
como em alguns Poetas Por-
tugueses como Herberto 
Hélder, Sophia, Pessoa e Eu-
génio de Andrade entre mui-
tos outros, mas é sobretudo 
d a  B í b l i a  q u e  l h e  ve m  a 
m a i o r  p a r t e  d e s s a s 
referências.

A Câmara Municipal de 
Penafiel, em Maio de 2004, 
instituiu um prémio de Poe-
sia com o seu nome destina-
do a jovens poetas até aos 
35 anos.  Tem o nome de uma 
rua em Baltar e também na 
cidade de Paredes.  A sua 
poesia continua a ser divul-
gada, onde  vários meios de 
comunicação mais ligados à 
cultura, citam a sua poesia e 
a sua forma muito própria de 
ver o mundo na sua breve 
passagem pelo mundo ter-
reno, mas que deixou as se-
mentes que continuam a se-
mear uma certa forma de 
ser, estar e pensar.

O “ Dia de Portugal “ não foi 
celebrado no Largo Pereira 
Inácio, conforme estava pla-
neado. O mau tempo impossi-
bilitou a atuação do grupo 
“Baltarcos” naquele espaço. 
Aproveitando a “Final Four” 

que estava a decorrer no Pavi-
lhão da Escola Daniel Faria”, o 
grupo atuou no local do even-
to e a Junta de Freguesia en-
tregou os prémios às equipas 
de Andebol que brilhante-
mente conquistaram as com-

petições em que participaram. 
Esta foi uma forma de home-
nagear as jovens atletas de 
Baltar, num dia em que geral-
mente são homenageados 
aqueles que se destacam nas 
mais variadas áreas.

Poeta Daniel Faria faleceu há 19 anos

Celebração do dia 10 de Junho no 
Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

As equipas de Andebol  
feminino do Agrupamento 
de Escolas Daniel Faria, 
continuam a obter muito 
bons resultados e a ser uma 
referência no concelho. A 
equipa de “ Mini de 7” sa-
grou-se campeã da primei-
ra divisão regional. A equi-
pa de iniciadas venceu a 
competição da segunda di-

visão regional. A equipa de 
Juniores feminina dispu-
tou a final “Four“ da sua 
competição que se dispu-
tou no Pavilhão da Escola 
Secundária e que pratica-
mente lotou face ao entu-
siasmo que o Andebol gera 
na Vila. As raparigas da Es-
cola Daniel Faria estão de 
parabéns  pela forma como 

lutam pela vitória em todos 
os jogos e pelos resultados 
obtidos. O Clube de Ande-
bol da Escola de Baltar, é 
um caso de verdadeiro su-
cesso, movimentando mui-
tos jovens e é um dos moti-
vos de orgulho de uma Vila, 
que é neste momento um 
caso sério na modalidade 
de Andebol.

Andebol de Baltar  em Grande

    BITARÃES

Caros amigos 
Veteranos de Guerra

Está na hora de começar a for-
mar listas para os novos dirigentes 
da Delegação do Vale do Sousa 
pois, em Novembro, haverá elei-
ções para a nova Direção. Espero 

que as listas sejam entregues nes-
ta Delegação até 30 de Agosto. 
Para concorrer basta ser sócio há 
mais de dois anos e ter andado no 
Ultramar.  

Com os respeitosos cumprimentos 
da atual Direção

O Presidente da 
Delegação do Vale do Sousa 
António Joaquim de Sousa Oliveira

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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    SOBROSA

13.º Passeio 
da Vila de Sobrosa

A vila minhota de Pon-
te de Lima é o destino es-
colhido pela Junta de Fre-
guesia de Sobrosa para o 
seu passeio anual, que es-

te ano será no dia 8 de Ju-
lho. A concentração dos 
participantes está marca-
da para as 07h15, frente à 
Sede da Junta de Fregue-
sia. Depois de uma breve 
paragem em Barcelos para 
o pequeno-almoço, será 
celebrada missa na capela 
de Santo António, em Pon-
te de Lima. Após o almoço, 

no Parque do Arnado, es-
tão previstas actividades 
de animação durante a 
tarde. As inscrições decor-
rem até 2 de Julho, sendo 
gratuitas para maiores de 
60 anos residentes na fre-
guesia. O segundo conví-
vio de 2018 realiza-se já 
amanhã, no antigo lugar 
da Aldeia Nova. A anima-
ção está a cargo do Grupo 
Musical “Amigos da Crise” 
e do Grupo de Bombos dos 
Amigos do Salão Paroquial 
de Sobrosa. Traga a me-
renda e junte-se à festa, a 
partir das 19h30.

CRISTIANO
MARQUES

É já no dia 16 de Junho de 
2018, pelas 21h que são espe-
radas centenas de pessoas 
oriundas de vários pontos do 
Vale do Sousa e não só, no Pa-
vilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo, Paredes para a reali-
zação do evento Música e 
Dança – Arte em Movimento, 
organizado pela associação 
Cristelense Código Musical.

Depois de um período de 
pausa no ano de 2017, a Asso-
ciação regressa com a 3.ª edi-
ção do evento através do qual 
reúne vários grupos de dança, 
que irão apresentar várias co-
reografias, em vários estilos, 
para fazer vibrar o público 
que assistirá às mesmas. 

Para além da Código Mu-
sical que actuará com os gru-
pos de Dança e com interpre-
tações musicais, participam 
no evento os grupos: BeLea-
ders (Paços de Ferreira), Es-
cola de Dança U.S.C.P. (Pare-
des), LD Crew | Ligadura Dan-

ça (Gondomar), SchoolDance 
(Lousada), Dancing Soul F.A. 
(Penafiel), Power Dance (Va-
longo/Ermesinde), CMP Pe-
l o u r o  d o  D e s p o r t o 
(Paredes).

Pela experiência de anos 
anteriores, a organização ex-
prime que este tipo de evento 
tem como finalidade a cria-
ção de laços de amizade entre 
os grupos participantes, e a 
vivência de experiências dife-
rentes na área da Música e da 
Dança, dinamizando o nosso 
concelho e o talento dos nos-
sos jovens nas artes.

    CRISTELO

CÓDIGO MUSICAL ORGANIZA 3.ª EDIÇÃO DO EVENTO 

“Música e Dança  
- ARTE EM MOVIMENTO”

CARLA
NUNES

    LORDELO

Não foi possível

E a praia travou as espe-
ranças, e as lágrimas incen-
diaram as bermas dos olhos. 
Tudo isso teve uma causa: o 
Aliados Futebol Clube de 
Lordelo, no último jogo da 
temporada, não conseguiu 

vencer o Valadares Gaia.
O início do mini campeo-

nato a quatro equipas pro-
meteu, e muito, porque a vi-
tória em casa do Leça, cam-
peão da AF Porto Divisão de 
Elite, e o empate em casa 
com o Paredes, que ficara 
atrás do Aliados na Pro Na-
cional – Série 2, deu alento 
aos sonhos. Mas os empates 
caseiros com o Leça e Vala-
dares Gaia e, sobretudo, a 

derrota em Paredes ditaram 
uma sentença: vencer o últi-
mo jogo era obrigatório.

Era certo que vencê-lo 
podia não ser o suficiente. 
Mas entreabria a porta dos 
sorrisos. 

Assim não aconteceu. In-
felizmente. Porém, o Pare-
des, fundado em 1924, tirou 
ao Leça as insígnias da subi-
da. Aplaudo então essa boa 
nova.   

SILVIO
SILVA

A Associação de Cicloturis-
mo de Sobrosa organiza, a 30 
de Junho, o 3.º Mini BTT, no Jar-
dim Soverosa, com início às 
14h30. As inscrições são gra-

tuitas e decorrem até dia 28 na 
Sede da Junta de Freguesia e 
na Sede da Associação, estan-
do limitadas a 50 participantes 
por escalão (benjamins, inicia-

dos, infantis e juvenis). O Mini 
BTT será formado por dois es-
calões: dos 6 aos 10 anos (gin-
cana) e dos 11 aos 14 anos (pas-
seio em circuito com 3 km).

Os Bombeiros Voluntários 
de Rebordosa abriram as portas 
e levaram o Quartel para a rua.

A operação esteve montada 
na freguesia de Astromil, junto à 
EN15, e contou com o pré-posi-
cionamento de diferentes veí-
culos e equipas completas. No 
local, também se podia encon-
trar uma tenda de comunica-
ções onde era possível observar 
a receção de alertas e respetivo 
despacho de meios.

Nesta iniciativa realizada no 
âmbito do 40º aniversário da 
instituição, os voluntários reali-
zaram à população rastreios de 
saúde gratuitos e ações de sen-
sibilização sobre segurança 
contra incêndios e primeiros 
socorros; 

 O Quartel Aberto preten-
deu estabelecer o contacto dos 
Bombeiros com a população, 
visando sensibilizar as pessoas 
para a prevenção de riscos e 
apresentar-lhes medidas de 
proteção. Além dos rastreios a 
ideia desta iniciativa inédita dos 
Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa é que a população co-
nheça os princípios do suporte 
básico de vida e perceba “como 
é que funciona o alerta até che-
gar o 112 e que as perguntas 
realizadas fazem sentido e es-
tão relacionadas com a gestão 
dos meios, a forma mais rápida e 
eficaz do socorro chegar”. A in-
teração da população com os 
Bombeiros e com os meios são 
importantes e desperta curiosi-

dade às pessoas querer subir 
para o camião, conhecê-lo por 
dentro e depois ouvir explica-
ções, sobre os procedimentos 
no terreno em caso de incêndio.

O presidente da Junta de As-
tromil, José Moreira define a 
iniciativa como “importante” 
para “uma população mais des-
perta” em certas temáticas. Na 
área da saúde, por exemplo, “a 
aprendizagem de pequenas coi-
sas que podem fazer a diferen-
ça” entre a vida e a morte. 

Aproximar as pessoas dos 
bombeiros é o principal objetivo 
não para mostrar as valências 
operacionais, mas para esclare-
cer e aconselhar, por exemplo, 
c o m o  f a z e r  p e r a n t e  u m 
incêndio.

O segundo convívio de 2018 
realiza-se já amanhã, no antigo 
lugar da Aldeia Nova. A anima-

ção está a cargo do Grupo Musi-
cal “Amigos da Crise” e do Grupo 
de Bombos dos Amigos do Salão 

Paroquial de Sobrosa. Traga a 
merenda e junte-se à festa, a 
partir das 19h30.

3.º Mini BTT

Bombeiros de Rebordosa 
 com Quartel Aberto na Freguesia de Astromil

Sobrosa em Convívio continua

No passado dia 2 de junho 
em Braga o Estádio 1º. De 
Maio recebeu a 37.ª edição do 
Concurso Nacional de Mano-
bras que contou com a presen-
ça de mais de 500 bombeiros, 
de 18 corporações de todo o 
país. A cerimónia oficial de 
abertura, contou com meio 
milhar de bombeiros desfila-

ram numa parada com a pre-
sença do secretário de Estado 
da Proteção Civil, José Artur 
Neves. À semelhança de anos 
anteriores as provas, englo-
bam vários escalões desde 
equipas de bombeiros profis-
sionais, voluntários e cadetes 
no total de 29 equipas, quatro 
equipas de bombeiros profis-
sionais, doze de voluntários e 
13 de cadetes. Essas equipas 
pertencem a 18 corpos de 
bombeiros de oito distritos 
continentais, desde Braga ao 
Algarve e também da Região 

Autónoma dos Açores.
Os melhores concorrentes 

ficaram apurados para dispu-
tar provas internacionais, no 
âmbito do Comité Internacio-
nal do Fogo (CTIF) cuja próxi-
ma edição será na Suíça.

Os Bombeiros de Rebor-
dosa após as mesmas provas 
conseguiram levar ao pódio 
mais alto duas equipas de Ca-
detes Feminino e Masculino 
que ficaram no 1º. Lugar e as 
Equipas A Feminina e Mascu-
lina ficaram com o honroso 
2º. Lugar.

    REBORDOSA

Bombeiros de Rebordosa ficam em  
primeiro nas provas de manobras  nacionais

PAULO 
PINHEIRO
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

O 
Conservatório 
de Dança do Va-
le do Sousa (CD-

VS) é ainda uma escola jovem 
e cheia de ambições, mas 
conta já com uma casa cheia 
de bailarinos.

Criado em 2005 na cidade 
de Paredes, pela professora e 
diretora Bianca Tavares, as-
sume desde essa altura o 
compromisso de proporcio-
nar aos seus alunos um ensi-
no de excelência, providen-
ciando-lhes todas as ferra-
m e n t a s  q u e  o  m u n d o 
exigente da dança requere e 
preparando-os assim para 
um futuro nesta área. 

Desde o ballet clássico, 
passando pelo contemporâ-
neo, moderno, sapateado, 
até ao hip-hop, entre outras 
modalidades, o Conservató-
rio aposta, essencialmente, 
na qualidade do ensino, ten-
do em conta as característi-
cas e aspirações de cada 
aluno.

A escola, que começou em 
2005 com cerca de 20 alunos 
e uma professora, com muito 

trabalho e gosto pela Dança, 
foi crescendo, tendo atual-
mente uma estrutura que 
ronda os 300 alunos, contan-
do com o trabalho de mais de 
uma dúzia de professores. 
Desde setembro de 2017 
que o CDVS possui umas no-
vas instalações, perto da es-
tação ferroviária de Paredes, 
construídas a pensar nas ne-
c e s s i d a d e s  d e  t o d o s  o s 
alunos. 

Em 2010 foi concedi-
do ao Conservatório, 
pela DREN, a auto-
rização definitiva 
de funcionamento 
para o Curso Iniciação e 
Básico de Dança (1º ao 9º 
ano) e, em 2012 esta autori-
zação foi alargada ao Curso 
Complementar de Dança 
(10º ao 12º ano). Desta for-
ma, a escola possui o Ensi-
no Artístico Especializa-
do de Dança. 

Tendo como máxi-
ma o enriquecimento dos 
alunos e o reconhecimento 
do seu trabalho, a escola tem 
participado em espetáculos 
conjuntos, em workshops, 
festivais, concursos, entre 
outras atividades. Com o 

desen-
volvimen-

to do seu trabalho e 
consequente reconheci-

mento, o Conservatório já 
tem atraído alunos de outras 
cidades que, com o desejo de 
aprofundar os seus conheci-
mentos em Dança, vêm no 
CDVS a resposta às suas ne-
cessidades. Além destes sa-
lientam-se os vários alunos 
que, após a formação no 
Conservatório, partiram 
com rumo ao Reino Unido 
onde apostaram na sua car-
reira enquanto bailarinos.

Além do Curso Oficial de 
Dança, o CDVS disponibiliza 
diferentes modalidades no 
âmbito dos Cursos Livres pa-

ra todos os que tenham gosto 
e interesse em desenvolver 
as suas capacidades na área 
da dança, estando disponí-
veis para todas as idades. Por 
outro lado, o Curso Persona-
lizado de Dança permite 
aqueles que pretendem atin-
gir um objetivo de alto rendi-
mento terem um plano pró-
prio e suficientemente inten-
sivo para que o objetivo seja 
cumprido.

O Centro de Estudo e ATL 

são uma mais-valia para to-
dos os alunos que, num mes-
mo espaço, conseguem en-
contrar todas as respostas às 
suas necessidades.

Apesar da área da Dança 
enfrentar ainda vários desa-
fios em Portugal, o Conser-
vatório segue confiante na 
sua missão de formar alunos 
preparados para uma carrei-
ra neste mundo, e acima de 
tudo de formar alunos com 
gosto pela Dança.

Conservatório de Dança do Vale do Sousa  
“exporta” alunos para carreiras internacionais
ENSINO. Escola que começou em 2005 com 20 alunos atualmente com uma estrutura que ronda os 300 alunos. Certificada pela 
DREN escola possui o Ensino Artístico Especializado de Dança.

António Orlando | texto

Saber mais:

https://conservatoriodancavalesousa.com 
https://www.facebook.com/CDVS.ConservatoriodeDanca
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SOCIEDADE

O 
s e c r e t á r i o  d e 
Estado das Co-
munidades, Jo-

sé Luís Carneiro, considera 
que o recenseamento auto-
mático, atualmente em dis-
cussão no parlamento, aca-
bará com “uma desigualda-
de incompreensível” entre 
portugueses, pedindo aos 
emigrantes que votem “pa-
ra mostrar que valeu a pe-
na”. “Aproxima-se a data da 
votação final,  na Assem-
bleia da República, do re-
censeamento automático 
dos portugueses no estran-

geiro. O Governo fez o seu 
trabalho e provou que é 
possível concretizar esta 
importante medida políti-
ca”, afirmou José Luís Car-
neiro, na tradicional mensa-
gem aos cidadãos portu-
gueses por ocasião do Dia 
de Portugal, de Camões e 
d a s  C o m u n i d a d e s 
Portuguesas.

Caso esta medida venha 
a ser aprovada pelos depu-
tados, refere, “os portugue-
ses no estrangeiro vão rece-
ber uma carta a perguntar se 
querem ser inscritos nos ca-
dernos de recenseamento 
eleitoral para poderem vo-
tar” e “deixam de ter que 

deslocar-se aos consulados, 
muitas vezes centenas de 
q u i l ó m e t r o s ,  p a r a  s e 
recensearem”.

“Iremos pôr um fim a uma 
desigualdade incompreensí-
vel entre os portugueses que 
vivem em Portugal e os portu-

gueses que vivem no estran-
geiro”, considera o governan-
te, que sublinha a importância 
de os emigrantes “participa-
rem nos futuros atos eleito-
rais, seja qual for o sentido de 
voto, para mostrarmos que 
valeu a pena promover esta 
importante mudança nas 
condições de participação cí-
vica e política das comunida-
des portuguesas”. 

Na mensagem o secretá-
rio de Estado reitera “o empe-
nho do Governo no reforço 
humano e material dos servi-
ços consulares”.

“Após vários anos marca-
dos por constrangimentos, é 
agora tempo de repor, gra-

dualmente, a capacidade de 
resposta dos serviços consu-
lares. Trata-se de uma ques-
tão de justiça para os traba-
lhadores consulares, que to-
dos os dias dão o seu melhor, 
mas também para os portu-
gueses que por esta via refor-
çam a sua vinculação a Portu-
gal”, afirma. Carneiro também 
aponta como exemplo da “li-
gação inabalável” dos emi-
grantes a Portugal o “esforço 
solidário no apoio aos territó-
rios afetados pelos trágicos 
incêndios de 2017”.

Este ano, as cerimónias 
oficiais do 10 de Junho decor-
reram entre os Açores e os 
Estados Unidos da América.

Assembleia da República discute recenseamento 
automático dos portugueses no estrangeiro
EMIGRAÇÃO. Caso esta medida venha a ser aprovada os emigrantes vão receber uma carta a perguntar se querem ser inscritos 
nos cadernos de recenseamento eleitoral.

António Orlando | texto

PUB

O presidente da Turismo 
do Porto e Norte de Portu-
gal (TPNP), Melchior Morei-
ra, foi eleito, em lista única, 
para voltar a presidir ao or-
ganismo nos próximos cinco 
anos, ao vencer as eleições 
para a Comissão Executiva.

Melchior Moreira foi ree-
leito presidente da TPNP, 
depois de obter 98,36% vo-
tos. A Assembleia Geral elei-
toral da TPNP escolheu, 
também, os órgãos dirigen-
tes para o próximo quinqué-
nio, elegendo para a Comis-
são Executiva, além de Mel-
chior Moreira a presidente, 

para vogais Jorge Maga-
lhães e Emídio Sousa (presi-
dente da Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira) e 
cooptados, Rui Santos, pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Vila Real (pelos Muni-
cípios) e Joaquim Ribeiro, da 
AHRESP (pelos Privados). A 
mesa da Assembleia Geral 
t e m  c o m o  p r e s i d e n t e , 
Eduardo Vítor Rodrigues 
(presidente da Câmara Mu-
n i c i p a l  d e  V i l a  N ov a  d e 
Gaia), e como secretário, 
Nuno Gonçalves (presiden-
te da Câmara Municipal de 
Torre de Moncorvo).  Do 

Conselho de Marketing fa-
zem parte a APAVT, Douro 
Azul, Gran Cruz Turismo, 
INVEST BRAGA, Fundação 
de Serralves, AGA – Asso-
ciação Geoparque de Arou-
ca e Município de Caminha. 
Os mandatários foram Rui 
Moreira, presidente da Câ-
mara Municipal do Porto e 
Ricardo Rio, presidente da 
Câmara Municipal de Braga. 
Segundo Melchior Moreira, 
a reflexão sobre a sua recan-
didatura “foi feita tendo em 
conta o enquadramento dos 
resultados que a Região tem 
alcançado e em articulação 

com todos os parceiros pú-
blicos e privados”. “A recan-
didatura impunha-se tam-
bém pelo ambiente de coe-
são que a região vive no que 
diz respeito à promoção in-
terna e externa, bem expres-
sa pelo resultado obtido 
hoje”.

As linhas de orientação 
do próximo mandato vão fo-
car-se em manter a onda de 
crescimento da Turismo do 
Porto e Norte de Portugal e 
continuar uma política de 
diferenciação no território, 
a p o s t a n d o  n o s  g ra n d e s 
eventos que dão notorieda-

de na região, como o Rali de 
Portugal. Apostar de forma 
consistente e inovadora nas 
tecnologias l impas e no 
marketing digital e conse-
guir fechar o projeto inova-
dor da rede das lojas intera-
tivas de turismo nos 86 mu-

nicípios que constituem a 
TPNP são compromissos 
que a nova equipa quer cum-
prir ao longo do próximo 
mandato. Melchior Moreira 
é presidente da TPNP desde 
janeiro de 2009 e foi reelei-
to até 2023.

Melchior Moreira eleito por maioria para mais  
um mandato na Turismo do Porto e Norte de Portugal

José Luís Carneiro, secretário de estado das Comunidades



20 Sexta-feira 15 de Junho de 2018  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

ENTREVISTA – FRANCISCO RAMOS, PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE ELECTRIFICAÇÃO A LORD   

“A LORD continuará atenta às novas Concessões  
da Distribuição de Eletricidade em BT” 

A 
Cooperativa de 
Eletrificação 
ALORD fundada 

em 1933 está a comemorar 
e s t e  a n o  o  s e u  8 5 . º 
aniversário.  

A  s i g n i f i c a t i v a  d a t a 
acontece numa altura em 
que estão a ser preparadas 
alterações no setor da dis-
tribuição de energia elétri-
ca em Baixa Tensão (BT). Em 
2019 serão lançados pelos 
municípios os concursos 
para a atribuição das novas 
concessões para a distribui-
ção de eletricidade em BT. 
Em entrevista ao Progresso 
de Paredes, Francisco Ra-
mos, presidente d´ALORD 
garante que “está atento a 
este problema”.  

Progresso de Paredes 
(PP)  - Como é que ALORD 
está a posicionar-se neste 
processo?

Francisco Ramos (FR)  -  
Temos acompanhado de 
uma forma muito próxima e 
atenta este problema. To-
davia, este é apenas um dos 
muitos desafios que ao lon-
go dos anos tem sido colo-
cado e que temos vindo a 
ultrapassar. Há muito tem-
po que acompanhamos este 
processo tendo já apresen-
tado as nossas preocupa-
ções junto das entidades 

competentes quer seja a 
ERSE, o Município de Pare-
des ou o Secretário de Esta-
do da Energia. Estamos cer-
tos que esta será mais uma 
etapa que ultrapassaremos. 
Refira-se que o Executivo 
Municipal tem acompanha-
do de perto esta situação e 
está em sintonia com as 
cooperativas elétricas do 
Concelho de Paredes. 

PP- É pretendida “ape-
nas” a renovação da atual 
concessão? 

FR- O que está em causa 
não é a renovação da con-
cessão elétrica, uma vez 
que o contrato da ALORD e 
também da ACELER são vá-
lidos até 2035, mas sim as 
concessões que terminam 
em 2020 e que estão com a 
EDP. A LORD continuará 
atenta a todo o processo 
para salvaguardar o inte-
resse da Cooperativa. 

PP - O fornecimento de 
energia feito pela vossa 
cooperativa l imita-se a 
Lordelo? Vilela por exem-
plo não seria um mercado a 
explorar?

FR- A Cooperativa de Ele-
trificação ALORD, dentro do 
setor elétrico, tem várias ca-
raterísticas: é distribuidora 
de energia, sendo responsá-
vel pela manutenção e am-
pliação da rede de distribui-

ção; é comercializadora de 
último recurso na sua área de 
concessão (cidade de Lorde-
lo) e comercializadora em 
mercado livre, que permite 
vender energia em todo o 
país. A Cooperativa ALORD 
tem apenas a concessão da 
cidade de Lordelo. A conces-
são da distribuição de ener-
gia na freguesia de Vilela terá 
de ser posta em concurso 
público em conjunto com to-
das as outras freguesias do 
concelho (exceto Lordelo e 
Rebordosa). A LORD, en-
quanto comercializadora de 
mercado livre, poderia ven-
der energia a Vilela, mas não 
poderia assumir a gestão da 
rede elétrica.

PP - A fonte de energia é 
o rio Ferreira? As outras 

fontes renováveis, como as 
eólicas e as fotovoltaicas 
são usadas pela A LORD? 

FR -  A mini-hídrica do 
Rio Ferreira não pertence, 
n e m  n u n c a  p e r t e n c e u  à 
Cooperativa ALORD. Fize-
mos no passado um forte 
investimento em painéis 
fotovoltaicos que já se en-
contram em funcionamen-
to. Iremos continuar a in-
vestir nas energias renová-
veis. A nossa consciência 

ambiental  a isso obriga. 
Ainda este mês adquirimos 
uma viatura totalmente elé-
trica que visa potenciar a 
utilização das chamadas 
energias limpas. 

PP - O crescimento po-
pulacional verificado em 
Lordelo nas últimas déca-
das não provocou momen-
tos de racionalização?

FR- ALORD tem feito um 
forte investimento na sua 
rede elétrica. Substituímos 
todos os transformadores 
antigos por transformado-
res de perdas extra reduzi-
das e renovamos periodica-
mente a nossa rede. Estes 
investimentos têm garanti-
do a continuidade e quali-
dade do serviço conforme 
se comprova através dos 
relatórios da ERSE. Além do 
mais, no último ano, substi-
tuímos todos os contadores 
pelos chamados contado-
res inteligentes, num inves-
timento que ultrapassou 
meio milhão de euros, sem 
qualquer encargo para os 
consumidores. 

PP- A nova Biblioteca da 
Fundação avança ou não? 
O calendário em tempos 
anunciado estará atrasado. 
Surgiu algum problema 
que não estava previsto?  
H á  r e a g e n d a m e n t o  d a 
empreitada? 

FR - Como sabem em 2016 
inaugurámos o nosso Museu 
Biblioteca que tem garantido 
a realização das suas ativida-
des. O projeto anunciado não 
é apenas uma biblioteca. É um 
projeto mais ambicioso que 
pretende dotar a Fundação 
de um novo equipamento que 
vá ao encontro das necessida-
des locais. Não iremos entrar 
em loucuras. O projeto está a 
ser estudado. Surgiu recente-
mente a possibilidade de alte-
rar a sua localização, pelo que 
iremos estudar outras hipó-
teses. ALORD só avança para 
o projeto com certezas. O 
problema do mercado elétri-
co e das alterações que estão 
em cima da mesa são as nos-
sas principais preocupações. 
Vamos aguardar pelo desfe-
cho para avançarmos definiti-
v a m e n t e  p a ra  o s  n ovo s 
projetos. 

PP - Oitenta e cinco anos 
de Cooperativa ALORD sig-
nificam o quê?

FR-   Todos conhecem a 
Cooperativa A LORD e o tra-
balho que foi desenvolvido ao 
longo destes 85 anos. Foram 
anos de luta, empenho e dedi-
cação. É por todos reconheci-
do que a cidade de Lordelo, 
sem a LORD, seria totalmente 
diferente. Em toda a cidade 
prolifera a marca da LORD 
que sempre colaborou com 
todas as instituições locais.

António Orlando | texto

85 ANOS 
O Aniversário da Coope-
rativa de eletrificação foi 
evocado com um concer-
to da Orquestra da Fun-
dação ALORD no auditó-
rio da instituição. 

Francisco Ramos, o "maestro" da Cooperativa ALORD
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

JOSÉ MARIA  
DE OLIVEIRA FERREIRA
Faleceu no dia 31 de maio com 83 anos.  
Era natural Sobrosa-Paredes e residente  
na Rua João Dias Pinheiro, n.º 57, Cristelo , 

Paredes. Era viúvo de Silvina da Conceição de Barros Teixeira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
CRISTELO / PAREDES

FALECEU

LUCIANO  
DE SOUSA PACHECO
Faleceu no dia 10 de junho com 79 anos.  
Era natural de Bitarães-Paredes e residente  
na Trav. D. Afonso Henriques, n.º 4, Paredes.  

Era casado com Maria Carlota de Sousa Garcês.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, netos, e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo descul-
pa por qualquer falta involuntáriamente cometida. Comunicam 
que a missa de 7º dia, será celebrada, segunda - feira, dia 18 de 
junho pelas 19 horas na Igreja Matriz de Paredes, agradecendo, 
também desde já a todos os que participarem nestas eucaristias.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) - Madalena / Lordelo e Paredes 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
PAREDES

FALECEU

ZULMIRA  
FERREIRA CARNEIRO
Faleceu no dia 4 de junho com 85 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Trav. do Poeira, n.º 60, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de Mário Neto Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO / PAREDES

FALECEU

HERMÍNIA FERREIRA 
DE CAMPOS
Faleceu no dia 4 de junho com 95 anos.  
Era natural Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua Luís Pereira Leite, n.º 48, 

Cristelo , Paredes. Era viúva de Arnaldo Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
CRISTELO / PAREDES

FALECEU

JOÃO MANUEL 
ALVES MOREIRA
Faleceu no dia 30 de maio com 58 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  
e residente na Rua do Chelo, n.º 15, Besteiros, 

Paredes. Era casado com Laurinda da Conceição Bessa da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos, e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes mani-
festaram 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

JOSÉ MARIA ALVES 
BARBOSA (MADALENO)
Faleceu no dia 6 de junho com 69 anos.  
Era natural de Frazão-Paços de Ferreira  
e residente na Rua do Vinhal, n.º 363, Lordelo, 

Paredes. Era casado com Maria Fernanda Barbosa Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, netos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes mani-
festaram 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO / PAREDES

FALECEU

ANA MARIA  
DE CARVALHO MOREIRA
Faleceu no dia 7 de junho com 49 anos. Era na-
tural de Parada de Todeia-Paredes e residente 
na Rua do Arieiro, n.º 67, Parada de Todeia, 

Paredes. Era casada com Jorge Manuel de Sousa Oliveira.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na 
missa de 7º 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  
PARADA DE TODEIA / PAREDES

FALECEU

AUGUSTO NUNES 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 3 de junho com 90 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residente 
na Av. Sá Carneiro, n.º 254, Duas Igrejas,  

Paredes. Era viúvo de Margarida Ferreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilida-
de de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes ma-
nifestaram 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

GUALTER DA ROCHA
Faleceu no dia 31 de maio com 87 anos.  
Era natural Bustelo-Penafiel e residente  
na Rua do Ribeiro, n.º 220, Madalena, Paredes. 
Era casado com Olinda da Fonseca Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º 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 

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

MADALENA / PAREDES
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FALECEU

BELMIRO 
RIBEIRO DA MOTA
Faleceu no dia 9 de junho com 94 anos.  
Era natural de Nespereira – Lousada  
e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 

com Maria Adelina Barbosa 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES / PAREDES

FALECEU
O Jornal “O Progresso de Paredes” 

associa-se à dor da família de 

Luciano de Sousa Pacheco que 

faleceu com 79 anos, no passado 

dia 10 de junho.

O Diretor, em especial, deseja que 

as nossas notícias cheguem aos lugares para onde vão 

os Homens Bons, para que assim, nesse lugar em que 

certamente Luciano Pacheco estará, o possamos manter 

informado do que por cá se passa até à Eternidade.

FALECEU

FIRMINO ANTÓNIO 
DIAS MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 5 de junho com 69 anos.  
Era natural de Rebordosa-Paredes e residente 
na Urbanização O Ninho, n.º 46 r/c, Baltar,  

Paredes. Era casado com Maria Delfina Coelho Pinheiro da Silva

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
BALTAR /  PAREDES

FALECEU

BELMIRO FERREIRA PINTO
Faleceu no dia 2 de junho com 86 anos. 
Era natural de Lodares - Lousada e residente  
na Rua do Souto, n.º 92, Paredes. Era casado 
com Almerinda do Couto Moreira.

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.  

Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

FRANCISCO MORAIS 
PACHECO
Faleceu no dia 8 de junho com 85 anos.  
Era natural e residente em Nevogilde, Lousada. 

Era Viúvo de Emília de Sousa Moreira

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NEVOGILDE / LOUSADA

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal

Um homem de 56 anos 
perdeu a vida, no dia 5 de 
junho, na sequência de um 
acidente de trabalho, em 
Baltar.

A vítima, que trabalhava 
numa empresa de constru-
ção de gruas, localizada na 
Zona Industrial de Baltar, 
terá sido apanhada por 
uma peça que caiu durante 

a descarga de um camião.
Foram realizadas mano-

bras de reanimação, mas a 
vítima acabaria por não re-
sistir aos ferimentos, tendo 
falecido no local.

No local do acidente de 
trabalho esteve uma am-
bulância, com dois bombei-
ros de Baltar, e a VMER do 
Vale do Sousa.

Homem de 56 anos morre  
em Paredes vítima de acidente 
de trabalho

A cidade de Paredes 
vai acolher a realização 
do Grande Prémio de 
Paredes Road Race 
2018. A prova tem lugar 
no dia 8 de julho, num 
circuito de 1900 metros 
montado no Parque da 
Cidade, em Paredes.  O 
evento tem cariz solidá-
rio, com entrada simbó-
lica de três euros, que 
reverte para os Bombei-
ros Voluntários de 
Paredes.

Segundo a organiza-
ção o GP de Paredes irá 
contar com mais de 50 
pilotos e integrar três 
corridas: uma prova di-
recionada às motas vin-
tage que fizeram as delí-
cias de muitos aficiona-
dos do desporto das 
duas rodas e trouxeram 
muitos fãs da modalida-
de, outrora, ao Campo 
da Feira, e duas corridas 
de 50 e 85 cc.

A apresentação da 
prova decorreu no dia 9 
de junho, na Casa da 
Cultura de Paredes e 

contou com o testemu-
nho do veterano piloto 
de 74 anos, José Pinto, 
que irá participar. José 
Pinto contou as expe-
riências das antigas cor-
ridas de Paredes. "Há 
mais de 20 anos que não 
se realiza a "corrida de 
motos" G. P. Paredes", 
disse.

No regresso deste 
evento motorizado a 
Paredes "são esperados 
50 pilotos de motoci-
clismo que competem a 
nível nacional", garante 
Narciso Andrade res-
ponsável pela organiza-
ção do G. P. Paredes 
Road Race 2018.

O vereador do Des-
porto da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Paulo 
Silva, destacou as medi-
das de segurança do 
evento que "estão a ser 
tratadas e diligenciadas 
com todo o rigor em 
parceria com as autori-
dades competentes e 
com as entidades orga-
nizadoras do evento".

20 anos depois Paredes 
acolhe GP Motociclismo 
a favor dos bombeiros
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PUBLICIDADE

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  655
224  156  262

PROMOVEMOS REBORDOSA
Mantemos a tradição, serragem da velha, iluminação de 

Natal, apoiamos a Paróquia, Junta de Freguesia e Eventos. 

Apoiamos as comissões de Festas

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço

Gasóleo Aquecimento
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