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“É uma pena em Paredes  
não haver um centro hípico"

ENTREVISTA EURICO COUTO TREINADOR DO USC PAREDES 

“O nosso foco será sempre jogo  
após jogo conquistar o melhor possível” PÁG. 8

CONSAGRAÇÃO. O concelho 
de Paredes tem um novo cam-
peão nacional…em hipismo. 
Chama-se Nuno Bessa Neto.  
O cavaleiro conquistou o título 
no dia 24 de junho na 
Sociedade Hípica Portuguesa, 
no Campo Grande, em Lisboa. 
PÁG. 8

Pilotos de Paredes vencem  
no autocross de Montalegre PÁG. 9

ONDAS ARRASTAM FAMÍLIA DE  
PAREDES E LEVAM A VIDA A PADEIRO 
PÁG. 4

Alguns dos melhores de Paredes distinguidos 
com o ouro da Câmara CENTRAIS
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EDITORIAL/OPINIÃO

       TRIBUTO …

S
ervir o próximo por amor, não é o mesmo que 
servir com amor. Estes valores estão devida-
mente separados nas relações de cada um 

de nós. Unir os dois não é fácil. Muito menos iden-
tificar quem os pratica. Ainda vão aparecendo as 
tais almas puras, que se distinguem e que nos obri-
gam a pensar porque não somos iguais a elas. Hoje 
relembro uma figura de elevado destaque, que me 
é muito cara pela estima que sempre existiu entre 
nós, e por ser fonte de exemplo difícil de imitar. 
Trata-se da D. Ilda de Castro, mais conhecida por 
D. Ildinha Catequista, nascida em 04/04/1899. Ao 
longo da sua vida entregou-se ao amor de servir a 
sua Igreja, os seus caridosos e bondosos pais no 
momento da velhice, e as crianças da sua Paróquia 
de uma forma profundamente terna. Formou, 
através da Catequese, várias gerações de crianças 
e jovens no sentido da Fé, que orientava, meiga-
mente, e que a ouviam com atenção através da sua 
suave voz sem nunca a elevar. É corrente ao longo 
dos tempos, e por gente bastante idosa, recordar-

-se de ter sentido na sua cabeça a sua-
vidade das mãos de D. Ildinha, a cada 
momento da chegada e da partida 
nos dias da Catequese. Mas também 
pela forma como ensinava o caminho 
da Fé e o sentido de Deus. Era admira-
da e pretendida no grupo das crian-
ças, mas também pelos pais e paro-
quianos. Dizia o Sr. Padre Rodrigo 
que “eram mais os tristes que os con-
tentes, por não terem lugar na sua 
turma”. Recebo solicitações de figuras de vários 
quadrantes da sociedade, para neste pequeno es-
paço recordar a sua amada catequista. São mensa-
gens sentidas com recordações sobre o tempo 
que, quando crianças, passaram na sala da Cate-
quese da nossa Paróquia com aquela Mestre espi-
ritual. Também a mim, de cada vez que me desloca-
va para a guerra de África, esta Senhora me acari-
nhava, a seu jeito, e me dava palavras de ânimo, em 
parceria com o meu Pároco. Recordo a oferta de 

um Catecismo para, em Moçambi-
que, a minha mulher ensinar a pri-
meira catequese ao meu filho, rece-
bendo-o depois após o seu regresso. 
A sua vida estava direcionada para 
as crianças e na orientação da famí-
lia que tanto amava, e pela qual era 
estimada e ouvida. Vivia com o seu 
irmão, que era Solicitador, e a quem 
sussurrava que tratasse os clientes 
com amor, para ser bem-sucedido. 

Não foi fácil a sua retirada da catequese, mesmo 
com bastante idade. O Pároco, Sr. Pe. Araújo, con-
vidou-a a descansar, prestando-lhe significativa 
homenagem. Adoeceu e acamou. O seu final, em 
01/02/1990, foi suave e rezava por amor depois 
de tanto ter dado, deixando um bela mensagem 
que se encontra exposta na sua campa, como sua 
vontade. Ela foi de facto uma verdadeira Pastora 
da juventude na nossa Paróquia. Parabéns. Mere-
ce destaque público.

Ilda Conceição Dias Castro (Catequista)

POR: GASTÃO MOREIRA

HILÁRIA MACHADO

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

B
ebidas frescas, com repu-
tação saudável, mas que 
devemos ingerir com mo-

deração. Nesta altura do ano e 
com as temperaturas mais eleva-
das, é cada vez mais frequente 
recorrer-se a este tipo de bebi-
das “saudáveis” para evitar a in-
gestão de refrigerantes.

Apresentam benefícios para 
o organismo, uma vez que são 
compostos por vitaminas e mi-
nerais, e quando comparados 
com refrigerantes, apresentam 
vantagens, uma vez que são 
isentos de conservantes, sódio e 
edulcorastes. No entanto, quan-
do se procede à extração do su-
mo da fruta, deixa-se a fibra de 
parte (o que não acontece no ca-
so dos batidos em que toda a pe-
ça é triturada).

Quando se exprime uma la-
ranja, por exemplo, ocorre perda 
de nutrientes naturalmente pre-
sentes na fruta. Uma peça de fru-
ta e um sumo de fruta não são a 
mesma coisa, apresentam uma 
composição nutricional diferen-
te. No caso do sumo, o açúcar 
encontra-se mais biodisponível, 
ou seja, a sua absorção pelo or-
ganismo é facilitada, comparan-
do com o consumo da fruta em 
peça.

Outro aspeto a ter em conta é 
a quantidade de fruta que se uti-
liza para fazer um copo de sumo. 
Por norma, utiliza-se mais do 
que uma peça, o que equivale a 
mais açúcar (frutose). Uma ali-
mentação saudável é uma ali-
mentação diversificada, pelo 
que os sumos naturais de fruta 
podem ser parte integrante, 
contudo, em proporções equili-
bradas. Lembre-se que se beber 
um copo de sumo natural feito 
com duas laranjas, terá de conta-
bilizar essas duas laranjas para a 
ingestão diária de peças de 
fruta.

Sumos  
naturais  
de frutaE

m tempos que o futebol é Rei, ou 

melhor, é Deus, e, por isso, o 11 é o 

novo número divino, porque é o 

número em que todos falam, a que todos que-

rem pertencer, mas em que são poucos os es-

colhidos, persiste o anacronismo de serem 

apenas 10 os Mandamentos Bíblicos que os 

Homens têm de seguir para alcançar a 

felicidade.

Começam pelo Amarás a Deus acima de 

todas as coisas (o que, concordarão, se aplica 

ao futebol), e vem depois uma lista de mais 9 

preceitos, regra geral começados por um 

NÃO.

Diz a tradição que foi o próprio Deus que 

os escreveu em duas tabuazinhas que entre-

gou a Moisés no Monte Sinai. Mas, pormenor 

muito relevante, que fez, quase de imediato 

uma 2ª edição, alegadamente porque a pri-

meira logo se esgotou ao partir-se nas costas 

dos depravados companheiros de Moisés, 

que folgavam uns com os outros enquanto 

Moisés trabalhava pela sua salvação, e estes 

gozavam férias dele.

Ora eu estou convencido que o motivo 

para Moisés ter tentado dar cabo da 1ª edição 

ad eternum não foi propriamente moralismo, 

mas inveja. 

Vou mais longe: Que na primeira versão 

dos Mandamentos, o caminho prescrito para 

os Homens era mais pela positiva e que havia 

um 11º Mandamento, porque as tábuas da 

primeira edição eram um pouco maiores, e 

porque Deus estava mais bem disposto quan-

do escreveu pela primeira vez do que quando 

teve de repetir a escrita, disse-me o próprio.

Como é que eu sei? Isso pergunta-se?, per-

gunto eu. Nunca ouviram falar em Dogmas?

E também porque é normal, pois até Deus 

tem de descansar. É Bíblico! Consta do Géne-

sis, e nem é preciso ler a Bíblia para o saber.

Creio até que, de alguma forma, na Atuali-

dade, os Homens estão a regressar à versão 

original dos mandamentos, apesar da muita 

oposição dos poderes sorumbáticos 

instalados.

Vejam, por exemplo, o nono mandamento. 

Não acredito que seja o escrito na segunda 

versão que esteja verdadeiramente em vigor, 

porque, se assim fosse, a parte da humanida-

de que não é mulher (e nem todas), e dentro 

desta parte, a parte que não é gay, estaria toda 

no Inferno.  Prova desta evidência é o que a 

FIFA, uma das tais forças sorumbáticas, cons-

ciente do perigo da reimplantação dos pri-

meiros mandamentos, que eram 11, decretou 

para a visualização das bancadas dos está-

dios, num esforço de fazer vigorar os, apenas 

10, mandamentos da segunda edição. 

Um Inferno, concordarão! O que prova a 

santidade dos mandamentos da primeira 

edição!

Um dia destes voltaremos ao tema, por 

agora, limitar-me-ei, qual profeta dos novos 

tempos, a anunciar a toda a Humanidade e, a 

vós leitores, meus predilectos, em 1ª Mão, 

qual povo escolhido para a revelação, a Boa 

Nova de voltarmos a ter 11 Mandamentos, e 

os da 1ª edição:É assim que vos Prometo o 

Céu na Terra, vos prometo a terra prometida, 

vos prometo para já, aquilo por que suspirais 

todo o ano, vos prometo, até, que tereis no 

futuro, depois de 65 anos de sofrida peregri-

nação na Terra, de forma permanente, o que 

desejastes durante toda essa vossa vida ante-

rior: FÉRIAS.

Devolvo-vos pois este 11º Mandamento: 

Tereis Férias em abundância!

Reparem no lado optimista da coisa. Ao 

contrário dos velhos mandamentos da 2ª edi-

ção, este, repescado da 1ª edição, tem uma 

abordagem proactiva e positiva que permiti-

rá à Humanidade um novo tempo cheio de 

felicidade.

Melhor ainda do que isso, é que este Man-

damento é de aplicação imediata:

Começa AGORA!

Por mim, vou dedicar as minhas férias a 

desenvolver pragmaticamente, em várias 

praias do país, e não só, a 1ª versão, positiva, 

idílica, epicúrica e hedonística do nono 

Mandamento.

Tu, caro leitor, começarás por ir ver ao di-

cionário o significado destas palavras, como 

eu fiz para as escrever, depois, pondo em prá-

tica, ou não, o 9º mandamento, que gozes um 

e x c e l e n t e  e  r e t e m p e r a d o r  1 1 º 

Mandamento!

Boas Férias!

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

O 11º mandamento revelado
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C
inco pessoas de 
u m a  f a m í l i a  d e 
Vandoma, Pare-

des, foram retiradas do mar 
da Praia dos Pescadores, em 
Espinho, distrito de Aveiro. O 
acidente ocorreu ao final da 
manhã do dia 15 de julho.

Uma das vítimas, Francis-
co Marques, de 45 anos, foi 
retirada da água em "pré-
-afogamento". O óbito foi de-
clarado no local. 

As outras vítimas, com 
menos gravidade, foram uma 
mulher de 40 anos e três me-
nores com 10, 14 e 16 anos. 
Foram transportados para o 
Hospital São João, Porto, 
com choque por hipotermia. 

O comandante do Porto de 
Leixões, Rodrigues de Cam-
pos, referiu que as cinco pes-
soas foram retiradas do mar 
por nadadores salvadores da 
praia adjacente à Praia dos 
Pescadores, que é uma "praia 
não vigiada".

Francisco Marques era 
padeiro em Lousada e tinha 
passado a noite a trabalhar. 
O esforço para tirar os filhos 
da água foi fatal. “Entrou em 
paragem cardiorrespiratória 
e morreu, apesar das mano-
bras de reanimação das equi-
pas médicas de Santa Maria 
da Feira e de Vila Nova de 
Gaia, apoiadas pelos bom-
beiros de Espinho. Os sobre-
viventes foram hospitaliza-
dos no S. João, Porto”, acres-
centou a fonte. 

TRAGÉDIA. Francisco Marques, de 45 anos, tinha passado a noite a trabalhar e 
morreu junto dos dois filhos, da namorada e da filha desta. O acidente ocorreu na 
Praia em Espinho.

Ondas arrastam família de  
Paredes e levam a vida a padeiro

António Orlando | texto

Um homem de cerca de 
50 anos ficou ferido com 
gravidade, em Baltar. A ví-
tima foi atingida pela que-
da parcial de uma fachada 
de um edifício. O acidente 
ocorreu ao início da tarde 
do dia 23 de julho. 

O trabalhador que so-
freu várias fraturas opera-

va na reconstrução de uma 
moradia em pedra no lugar 
da Quintã. A vítima foi 
transportada de ambulân-
cia para o Centro Hospita-
lar do Tâmega e Sousa, em 
Penafiel. No local, estive-
ram nove operacionais dos 
B o m b e i r o s  d e  B a l t a r, 
apoiados por três viaturas.

Acidente de trabalho  
provoca ferido grave

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
NOME    
MORADA      
CÓDIGO POSTAL         LOCALIDADE         PAÍS         TELEFONE    
PROFISSÃO         DATA DE NASCIMENTO          /        /      Nº CONTRIBUINTE    
IBAN       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt

Além do INEM de Gaia e 
de Santa Maria da Feira par-
ticiparam na operação de 

salvamento os Bombeiros 
d e  E s p i n h o  e  a  P o l í c i a 
Marítima.

Vítima, 
Francisco Marques
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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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Jornal Progresso de Pare-
des (PP)- Foi difícil chegar ao 
lugar mais alto do pódio? Des-
creva-nos a prova…

Nuno Bessa Neto (NBN) – 
Ganhar um campeonato é 
sempre difícil, estavam muito 
bons cavaleiros e excelentes 
cavalos, apesar de saber que 
era possível ganhar pois eu e a 
minha montada estávamos a 
fazer uma temporada muito 
boa e muito regular sabia que 
também era difícil pois em fi-
nais a pressão é sempre maior, 
não podia falhar.

No primeiro dia de Cam-
peonato estava em quarto lu-
gar, mas as 3 últimas provas 
iam ser as mais difíceis e im-
portantes e iam decidir tudo e 
muitas vezes a classificação 
muda completamente e foi o 
que aconteceu, fui o único a 
acabar o campeonato sem 
qualquer penalização.

PP – Como é isso de ser 
Campeão de Portugal do Ca-
valeiro Amador?

NBN – Na equitação (sal-
tos de obstáculos) há várias 
categorias Seniores, Amado-
res, Juniores, Juvenis e Inicia-
dos. No campeonato nacional 
de Amadores podem partici-
par também profissionais, mas 
que não tenham feito concur-
sos internacionais na presente 
temporada. Eu apesar de ter 
feito concursos internacionais 
tenho outra profissão por isso 
participei no Campeonato Na-
cional de Amadores.

PP –  O Nuno Neto é cava-
leiro amador. Gostava de ser 
profissional? É possível viver-
-se do Hipismo?

NBN – Sou amador porque 
tenho outra profissão da qual 
eu gosto muito também, mas 
faço competições internacio-
nais e compito sempre com 

profissionais. Para percebe-
rem melhor é como 1 jogador 
que joga na 1ª Liga mas quan-
do vai a Seleção pode ir aos 
Sub 21. 

Sim é possível ser profissio-
nal e viver do hipismo há cen-
tenas de pessoas em Portugal 
que o fazem. Os centros Hípi-
cos estão cheios e é uma pena 
no nosso Concelho não haver 

um centro hípico acho que é 
uma coletividade que ía ter 
muito sucesso e ía ser muito 
frequentada pois há muita 
gente com cavalos e que gosta 
de cavalos em Paredes.

PP – O mundo dos cavalos 
faz parte do Nelson Neto des-
de quando? Como é que foi aí 
parar?

NBN – Um dia ía com o meu 
Pai a passar ao extinto Centro 
Hípico de Penafiel e ele resol-
veu parar para ir ver os cavalos 
tinha eu 8 anos. Estavam a 
montar e perguntaram-me se 
eu queria dar uma volta estou 
a lembrar-me como se fosse 
hoje, comecei a montar ainda 
nem uma volta tinha dado o 
cavalo assustou-se começou a 

galopar foi direto a um salto e 
saltou e eu caí, o meu pai foi a 
correr, eu estava chorar cheio 
de terra e as primeiras pala-
vras dele foram “saltaste logo 
no primeiro dia acho que de-
vias aprender, não tenhas me-
do” e assim começou esta 
Paixão.

PP – Profissionalmente o 
Nelson Neto é médico e cirur-
gião dentista, o Hipismo é um 
escape?

NBN – A equitação não lhe 
posso chamar de escape pois 
apareceu mais cedo que tudo 
o resto na minha vida ainda 
nem eu pensava ser médico 
dentista já entrava em compe-
tições. Quando fui para a facul-
dade tinha quatro cavalos a 
competir pensava mais nos 
cavalos e “perdia” mais tempo 
com eles do que com a escola. 
Ter uma responsabilidade que 
gostava desde muito cedo fez-
-me crescer também e encarar 
a vida noutra perspetiva.

PP – Conquistou o título 
com a “Gaiata”. O género faz 
diferença neste tipo de 
competição?

NBN – Sim o título foi com a 
“super” Gaiata é uma égua ain-

da com muito pouca experiên-
cia porque é muito nova, mas 
uma fora de série. Já tive deze-
nas de cavalos/éguas, mas ne-
nhum se compara. O género é 
indiferente, contudo as éguas 
por norma aprendem e con-
centram-se mais cedo do que 
os cavalos.

PP – Tem boxes com cava-
los? Quantos? 

NBN – Monto em casa dos 
meus pais onde tenho seis bo-
xes, mas neste momento só 
tenho duas éguas: a Gaiata 
que é com a que faço competi-
ções e a Latina que vai come-
çar a ser montada agora e só 
para o ano é que inicia as com-
petições. Ainda é novinha.

PP – Aproveitando que o 
Nuno Neto lida com animais 
equestres – embora seja uma 
atividade que nada tem a ver 
com o hipismo – como é que 
olha para a crescente oposi-
ção às touradas. Tem opinião 
sobre o assunto?

NBN – É um tema muito 
controverso, eu sou a favor 
das touradas e não tenho pro-
blemas em assumir. Estou no 
meio dos cavalos e já inclusivé 
fiz pequenas pegas, contudo 
percebo a contestação que 
existe principalmente por cau-
sa do ferro espetar no touro. 
Acho que essa parte poderia 
perfeitamente ser mudada, 
haviam muitas outras formas 
de trocar o ferro por algo que 
não espetasse no touro. Há 
sempre os prós e os contras 
quando falamos em temas 
controversos eu respeito a 
opinião de todos mas tenho o 
meu ponto de vista.

Acabar com as touradas é 
acabar com uma tradição e 
uma arte e podia ser perfeita-
mente normal levar à extinção 
de uma espécie. 

CONSAGRAÇÃO. O concelho de Paredes tem um novo campeão nacional…em hipismo. Chama-se Nuno Bessa Neto. O cavaleiro 
conquistou o título no dia 24 de junho na Sociedade Hípica Portuguesa, no Campo Grande, em Lisboa.

NUNO BESSA NETO CAMPEÃO DE PORTUGAL DO CAVALEIRO AMADOR

“É uma pena em Paredes 
não haver um centro hípico"

Nuno Bessa Neto e a sua montada "Gaiata" exibem troféu 
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FUTEBOL

JORNADA 1
12/08
Gafanha vs PAREDES

JORNADA 2
19/08
PAREDES vs SC Coimbrões

JORNADA 3
26/08
Cesarense vs PAREDES

JORNADA 4
02/09
PAREDES vs FC Pedras Rubras

JORNADA 5
16/09
U. Madeira vs PAREDES

JORNADA 6 
23/09
PAREDES vs AD Sanjoanense

JORNADA 7
07/10
Gondomar vs PAREDES

JORNADA 8
14/10
PAREDES vs Sp. Mêda

JORNADA 9 
28/10
Águeda vs PAREDES

JORNADA 10
04/11
PAREDES vs Lusitano FCV

JORNADA 11
11/11
Sp. Espinho vs PAREDES

JORNADA 12
18/11
PAREDES vs Marítimo B

JORNADA 13
02/12
Cinfães vs PAREDES

JORNADA 14
09/12
PAREDES vs Amarante FC

JORNADA 15
16/12
PAREDES vs Penalva Castelo

JORNADA 16
06/01
Leça vs PAREDES

JORNADA 17
13/01
PAREDES vs Lusitânia Lourosa

JORNADA 18
20/01
PAREDES vs Gafanha

JORNADA 19
27/01
SC Coimbrões vs PAREDES

JORNADA 20
03/02
PAREDES vs Cesarense

JORNADA 21
10/02
FC Pedras Rubras vs PAREDES

JORNADA 22
17/02
PAREDES vs U. Madeira

JORNADA 23
24/02
AD Sanjoanense vs PAREDES

JORNADA 24
03/03
PAREDES vs Gondomar
 
JORNADA 25
10/03
Sp. Mêda vs PAREDES

JORNADA 26
17/03
PAREDES vs Águeda

JORNADA 27
24/03
Lusitano FCV vs PAREDES

JORNADA 28
31/03
PAREDES vs Sp. Espinho

JORNADA 29
07/04
Marítimo B vs PAREDES

JORNADA 30
14/04
PAREDES vs Cinfães

JORNADA 31
20/04
Amarante FC vs PAREDES

JORNADA 32 
28/04
Penalva Castelo vs PAREDES

JORNADA 33
05/05
PAREDES vs Leça

JORNADA 34 
12/05
Lusitânia Lourosa vs PAREDES

GUARDA REDES
Bruno Nogueira
21 anos
Dani Carvalho
22 anos

DEFESAS
Nuno Moreira
22 anos
Padeiro
20 anos
Pedro Duarte
31 anos
Henrique
20 anos
Ginho
33 anos
Jorginho
32 anos
Faneca
26 anos
Ema
19 anos
David Sousa
20 anos

MÉDIOS
Victor Nikiema
24 anos
Vítor Hugo
29 anos
Tó Jó
28 anos
Vladislav Shpitalny
21 anos
Danny
21 anos
Eduardo Seixas
22 anos
Joel Barbosa
32 anos
Joaquim Sousa
37 anos

AVANÇADOS
Ferraz
20 anos
Ismael
25 anos
Nuno Martins
21 anos
Miguel Pinto
24 anos
Madureira
25 anos

CALENDÁRIO 
ÉPOCA 2018/2019

PLANTEL  
USC PAREDES 
ÉPOCA 2018/2019

O calendário da 1.ª fase 
do Campeonato de Portu-
gal 2018/2019 já foi sor-
teado.  O USC Paredes de 
regresso aos nacionais fi-
cou inserido na Série B do 
Campeonato de Portugal. 
Ao todo são 18 equipas, 
duas das quais da Ilha da 
Madeira (Marítimo B e 
União da Madeira), num 
total de 34 jornadas. 

Na jornada inaugural, a 
12 de agosto, o USCP joga 
na Gafanha da Nazaré, em 
Ílhavo. Sete dias depois o 
Paredes recebe, na Cidade 
Desportiva, o Coimbrões. 
Na última jornada da 1ª 
volta o USCP joga em casa 
c o m  o  L u s i t â n i a  d e 
Lourosa. 

A primeira viagem do 
USC Paredes à Ilha da Ma-
deira é já no dia 9 de se-
tembro para defrontar o 
U. Madeira. A segunda via-
gem à pérola do Atlântico 
acontece já em 2019, no 
dia 7 de abril, para o con-
fronto com o Marítimo B. 

Esta será a primeira 
época do novo formato do 
Campeonato de Portugal, 
agora com os 72 clubes di-
vididos em quatro séries 
de 18 equipas, jogando en-
tre si  duas vezes e por 
pontos.

Os dois clubes mais 
bem classificados em cada 
uma das quatro séries 

qualificam-se para dispu-
tar um play-off, de forma a 
determinar os dois que so-
bem à competição profis-
sional (II Liga).

São adversários dos 
unionistas: AD Sanjoanen-
se; CD Cinfães; Gondomar 
SC; CF União Madeira; 
SPG C Coimbrões; SPG C 
Mêda;  Leça FC; Amarante 
FC; Penalva Castelo; Lusi-
tânia FC; SPG C Espinho; 
GD Gafanha; Marítimo B; 
Lusitano FC Vildemoi-
nhos; FC Cesarense; RC 
Á g u e d a  e  F C  P e d r a s 
Rubras.

O  U S C  Pa r e d e s  f a z 
apresentação da equipa 
para a nova época, a 1 de 
agosto, pelas 20h na Cida-
de Desportiva, diante do 
FC Paços de Ferreira.

Os veteranos do USC 

Paredes foram convida-

dos pelo Sporting Clube 

de Portugal a fazer um 

jogo na Academia de Al-

cochete.  O convite foi 

endereçado a Celso Tei-

xeira, presidente dos ve-

teranos do União de Pa-

redes em forma como os 

leões foram recebidos 

no Torneio Cidade de Pa-

redes realizado recente-

mente. Aliás, o Sporting 

levou para casa o troféu.

USC Paredes dá o pontapé 
de saída na Gafanha

Veteranos de Paredes convidados 
para a Academia de Alcochete

Progresso de Paredes 
(PP)- O Plantel do União de 
Paredes está fechado?

Eurico Couto (EC)- O Plan-
tel está em avaliação e aguar-
da reforços para que possa 
ser muito mais competitivo, 
uma vez que estamos num ní-
vel diferente com outro tipo 
de exigências. O orçamento é 
bastante reduzido, mas esfor-
ços estão a ser feitos para que 
a equipa apresente garantias, 
dentro do nosso contexto.

PP - O União de Paredes 
vai jogar num campeonato 
que vai estrear um novo figu-
r i n o .  A g r a d a - l h e  e s t e 
modelo?

EC – Sim, o modelo agrada-
-me, haverá sempre situações 
a melhorar, mas procuro sem-
pre ver o lado bom das coisas.

PP - A estreia acontece na 
Gafanha da Nazaré e o pri-
meiro jogo em casa, na se-
gunda jornada, é com o Coim-
brões. Como não há uma se-
gunda vez para deixar uma 
primeira boa impressão o 
que espera desses jogos ini-
ciais? Que Paredes é que os 
adeptos e sócios podem 
esperar?

EC - O que tiveram até aqui 
connosco: identidade forte, 
muita ambição, uma equipa 
determinada e focada em lu-

tar pela vitória em todos os 
jogos. 

PP - A ambição do U. Pare-
des, presumo, será a manu-
tenção. Nesta luta quais os 
a d ve r s á r i o s  d i r e t o s  d o 
U n i ã o ?  J á  e s t ã o 
identificados? 

EC - Existem naturalmen-
te adversários que estão num 
contexto completamente di-
ferente que à partida lutam de 
forma, até pouco ética, diria. 
Mas o nosso foco será sempre 
jogo após jogo conquistando 
o melhor possível, evoluindo e 
crescendo, à procura da 
vitória.

 PP - Embora não sendo do 
“pelouro” do Eurico, mas diz-
-lhe diretamente respeito – 
as condições de trabalho. Há 
novidades neste particular?

EC - Acredito que os res-
ponsáveis tudo farão para 
que as condições sejam as 
melhores para o clube e 
cidade.

PP - Como é que vai ser o 
resto da pré-época? 

EC - Iniciámos a 11 de ju-
lho. O jogo de apresentação é 
no dia 1 de agosto com Paços 
de Ferreira. Teremos também 
jogos de preparação com o 
Braga B, Porto B, Sp. Espinho, 
Vilaverdense, Trofense, Rio 
Ave B, Taipas entre outros…

PP - Sente que o interesse 
da população em torno da 
equipa continua a renascer 
ou a euforia dos festejos da 
subida foi pontual? 

EC - Sinto que acordamos 
uma cidade, e isso enche de 
orgulho todo o grupo de tra-
balho e deixa-nos com imensa 
vontade de dar continuidade 
e pedir que o apoio seja ainda 
maior porque é fundamental. 
O clube e a cidade têm condi-
ções para crescer se o fizerem 
de mãos dadas. Vamos sem-
pre recordar o que alcança-
mos, e aproveito para agrade-
cer o carinho, gratidão, o 
apoio e o reconhecimento 
que prestaram à equipa. Mas 
já estamos focados na nova 
época, queremos crescer um 
pouco mais.

ENTREVISTA EURICO COUTO TREINADOR DO USC PAREDES 

“O nosso foco será sempre jogo  
após jogo conquistar o melhor possível”

Joaquim Sousa, 
o autor do golo da subida 

ao nacional, renovou 
contrato com o USCP

Eurico Couto



9Sexta-feira 27 de Julho de 2018  oprogressodePAREDES

DESPORTO

A Comissão Adminis-
trativa da Casa do Povo 
da Sobreira inscreveu o 
clube no Campeonato Na-
cional da 3ª Divisão e Taça 
de Portugal.

“Aposta centrada na 
formação, a criação da 
equipa Sénior servirá co-

mo uma referência para 
os jovens atletas do Clu-
be.  Nos próximos dias se-
rão apresentados os joga-
d o r e s  q u e  c o m p õ e m  o 
plantel e respetiva equipa 
técnica”, pode ler-se em 
n o t a  r e m e t i d a  à s 
redações.

Pedro Sousa foi atleta de 
alta competição durante 
vários anos, representando 
clubes como o Barcelinhos, 
Oliveirense, Valongo, AP-
DG, Riba D'ave e Norte- 
Coope.

Reconhecido a nível na-
cional pela elite do hóquei 
patins, como “persistente e 

com uma vontade indomá-
vel em acreditar mesmo em 
situações difíceis”, foram 
argumentos que convence-
ram os dirigentes pareden-
ses a contratar Pedro Sousa 
para formar os novos ho-
quistas do União agora que 
a modalidade está de re-
gresso ao clube.

Casa do Povo da Sobreira 
inscreve equipa sénior  
de Hóquei em Patins

Pedro Sousa  
no USC Paredes

M
ário Barbosa 
com o seu Ci-
troen DS3 do-

minou a qualificação, com 
quatro vitórias e ficou com a 
pole-position da prova reali-
zada em Montalegre. Porém 
um mau arranque atirou-o 
para terceiro logo na partida. 
O piloto paredense acabaria 
por recuperar e foi mesmo o 
primeiro a ver a bandeira de 
xadrez.

“A prova serviu como tes-
te para nós, quer no desen-
volvimento do carro quer na 
resistência a algumas modifi-
cações feitas. Correu muito 
bem e creio que todos ou par-
te dos problemas foram re-
solvidos, mas ainda com mui-
to trabalho pela frente”, ex-
plica Mário Barbosa. 

Relativamente à organi-
zação da prova Montalegre I, 
Mário Barbosa faz notar “co-

mo sempre, do melhor, nada 
a apontar apenas com um 
número reduzido de concor-
rentes o que me deixa triste”, 
confessou ao Progresso de 
Paredes.

Na classe Super 1600, 
também João Ribeiro venceu 
três das quatro corridas de 
qualificação e por isso tam-

bém partiu da pole position, 
o que foi meio caminho anda-
do para se colocar na frente. 
O piloto de Baltar cortou a 
meta em primeiro, seguido a 
n o v e  d é c i m a s  p o r  J o s é 
Eduardo Rodrigues. “Foi um 
fim de semana perfeito. Con-
seguimos dominar comple-
tamente toda a corrida. Des-

de treinos, mangas de qualifi-
cação e final. Sinto que foi um 
fim de semana perfeito, o que 
nos levou a recuperar a lide-
rança do campeonato”, consi-
derou João Ribeiro ao Pro-
gresso de Paredes.

A próxima prova é em 
L o u s a d a ,  e m  8  e  9  d e 
setembro.

RALICROSS. Mário Barbosa (Citroen DS3) na Supercar e João Ribeiro (Citroen Saxo 
S1600) na Super 1600 venceram as respetivas categorias. A quarta prova da época de 
Ralicross 2018 foi organizada pelo Clube Automóvel de Vila Real.

Pilotos de Paredes vencem  
no autocross de Montalegre

António Orlando | texto

Mário Barbosa

João Ribeiro

Pedro Sousa foi internacional 
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À 
quarta tentativa 
para dar posse ao 
executivo da fre-

guesia, Célia Rocha, a mem-
bro socialista eleita secretá-
ria para fazer parte da equipa 
da atual presidente Mariana 
Machado (PSD), acabou por 
resignar ao cargo, defenden-
do que não tinha condições 
para fazer parte do elenco 
executivo. Resultado, nove 
meses após as eleições ainda 
não há executivo. Um parto 
difícil.  

O pomo da discórdia, 
desta vez, foi a eleição do 
presidente da Mesa da As-
sembleia de Freguesia, na 
reunião da Assembleia de 
Freguesia que decorreu no 
dia 16 de julho. Inicialmente 
o cargo estaria reservado 
para o PS, mas o CDS aca-
bou por ficar com o lugar. 

A demissão de Célia Ro-
cha é justificada pelo presi-
dente do PS/Paredes com 
“jogadas de bastidores entre 
PSD e CDS para uma coliga-
ção negativa”. 

“Após vários meses de 
indefinição o PS decidiu 
aceitar o pedido da presi-
dente de Junta Mariana 
Machado para colocar o Sr. 
Mota no executivo, desde 
que o nosso candidato, Rui 
Machado, fosse o Presiden-
te da Assembleia de fregue-
sia. Quando chegamos a um 
princípio de acordo, o PSD 
decidiu pedir para trocar o 
Sr. José Cruz pelo Sr. Mota, 
o que nos pareceu desde lo-
go uma jogada de bastido-
res para ganhar mais um 
pouco de tempo nas nego-

ciações”, justifica José Car-
los Barbosa, presidente da 
Comissão Política Conce-
lhia do PS.

Mariana Machado, a pre-
sidente de junta do PSD, ne-
ga qualquer coligação nega-
tiva com os centristas. “Des-
d e  q u e  t o m e i  p o s s e 
acusava-me de negligenciar 
as cores partidárias. O PS foi 
um acérrimo defensor que 
todos os partidos estivessem 
representados. Desde que 
fui eleita, o executivo não foi 
constituído porque o PS as-
sumiu as dores do CDS que 
alegava que em face do resul-
tado eleitoral devia estar re-

presentado. Agora não con-
sigo entender que colocando 
um membro do PS no execu-
tivo e outro do CDS na mesa 
da Assembleia de Freguesia 
agora venham dizer que isto 
é uma coligação negativa”, 
disse.

Sobre quem vai indicar 
para o cargo de secretário da 
Junta, Mariana Machado re-
mete a resposta para a As-
sembleia de Freguesia Ex-
traordinária agendada para o 
dia 2 de agosto às 19 horas. 

O PS não deverá assumir 
qualquer cargo no executivo 
limitando-se a fazer oposi-
ção à governação do PSD. 

AUTÁRQUICAS. Assembleia de Freguesia elegeu tesoureiro do 
PSD mas secretária do PS pediu demissão. Impasse mantém. 
Imbróglio deve terminar no dia 2 de agosto.  

Junta ganha 
Tesoureiro, mas 
perde Secretária 

António Orlando | texto

PUB

Está em curso a pri-
meira fase de candidatura 
aos Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais 
(CTeSP), que decorre en-
tre 23 de julho a 24 de 
agosto e vai funcionar nas 
instalações da AGITO, em 
Paredes.

Estes cursos dirigem-
-se a estudantes com o 
12º ano completo, maio-
res de 23 anos. Trata-se 
de um novo tipo de for-
mação superior, com a 
duração de dois anos, que 

inclui seis meses de está-
gio numa empresa. Pare-
des vai acolher o curso 
“Desenvolvimento para a 
Web e Dispositivos Mó-
veis” da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão 
do Politécnico do Porto.

O curso confere o Di-
ploma de Técnico Supe-
rior Profissional e é um 
curso de Nível 5, do Qua-
dro Nacional de Qualifi-
cações. Permite desen-
volver competências téc-
nicas específicas para 

iniciar uma atividade pro-
fissional, proporcionando 
b o m  p o t e n c i a l  d e 
empregabilidade.

As propinas têm um 
custo de 750 euros, que 
poderão ser pagos em 
prestações, sem valor 
acrescido. Tal como as de-
mais formações de nível 
superior, os estudantes 
inscritos nos CTeSP po-
dem beneficiar de bolsas 
de estudo e dos outros 
apoios da ação social di-
reta e indireta.

Paredes acolhe Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais  
do Politécnico do Porto

Mariana Machado vai levando água ao seu moínho
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O Executivo Municipal 
aprovou em reunião de 
Câmara de 19 de julho, o 
apoio subsidiado do 1º Ci-
clo para a compra de mate-
rial escolar nas papelarias 
do concelho de Paredes 
q u e  a d e r i r e m  a  e s t a 
medida.

A autarquia faz notar 
que só após o registo de 
interesse se efetuará a as-
sinatura do protocolo.

A manifestação de inte-
resse e consequente ins-
crição das papelarias po-
derá ser feita através dos 
serviços online do Municí-
pio através do preenchi-
mento de requerimento 
disponibil izado para o 
efeito.

Nas novas regras de 
fornecimento dos livros 
escolares foi definido um 
modelo que passa pela 
emissão de uma creden-
cial aos alunos, que poderá 
ser trocada por material 
escolar nas papelarias do 
concelho que celebrem 
um protocolo com o Muni-
cípio de Paredes para este 
efeito.

Os alunos que benefi-
ciem do escalão A recebe-
rão uma credencial no va-
lor de 16 euros e os que 
beneficiam do escalão B, 

uma credencial no valor de 
8 euros.

A autarquia considera 
que o apoio atribuído des-
ta forma “poderá permitir 
às famílias o acesso ao ma-
terial que for mais apro-
priado, bem como contri-
buir para o desenvolvi-
mento do comércio local”.

Os alunos abrangidos 
pela medida são os benefi-
ciários de escalão A e B 
que requereram o apoio 
para aquisição de material 
escolar, até ao dia 10 de 
julho.

Os pedidos de apoio 
que derem entrada nos 
serviços após essa data, 
deverão merecer trata-
mento através de reem-
bolso, caso sejam apresen-
tados até 31 de outubro, 
conforme previsto no Pla-
no de Ação Social Escolar 
aprovado pela Câmara 
Municipal de Paredes. Os 
serviços do Município 
emitirão uma credencial, 
em nome de cada um dos 
alunos, que terá como vali-
dade temporal o dia 30 de 
setembro, e apenas pode-
rá ser usada em troca de 
qualquer artigo que seja 
considerado material es-
colar. As credenciais deve-
rão ser enviadas para a 
morada dos alunos duran-
te a primeira quinzena de 
agosto.

Câmara atribui apoio ao  
1º Ciclo no material escolar 
através de credencial
António Orlando | texto

A 
freguesia de Pare-
des está inserida 
no lote das zonas 

de intervenção prioritárias 
(ZIP) onde foram detetadas 
cepas contaminadas com o 
fitoplasma de quarentena 
Flavescence dorée phyto-
plasma, em informação obti-
da através do sistema de In-
formação da Vinha e do Vi-
n h o  ( S I V V )  e  q u e  e s t ã o 
sujeitas a medidas fitossani-
tárias específicas.

Na região a medida esten-
de-se às freguesia de Frea-
munde, Sanfins, Lamoso, Co-
dessos no concelho de Paços 
de Ferreira;  Sousela, Torno, 
União das freguesias de Cer-
nadelo e Lousada (São Mi-
guel e Santa Margarida); 
União das freguesias de Cris-
telos, Boim e Ordem; União 
das freguesias de Figueiras e 
Covas; União das freguesias 
de Lustosa e Barrosas (Santo 
Estêvão), União das fregue-
sias de Silvares, Pias, Noguei-
ra e Alvarenga; Vilar do Tor-
no e Alentém todas do con-
celho de Lousada, Penafiel; 
Rio de Moinhos;  Boelhe; Ca-

beça Santa; Castelões; Gui-
lhufe e Urrô; Recezinhos 
(São Martinho); Termas de 
São Vicente do concelho de 
Penafiel.

A atualização da lista de 
freguesias que fazem parte 
das zonas de intervenção 
prioritárias (ZIP) para a pro-
teção e erradicação da doen-
ça flavescência dourada que 
afeta a vinha, consta de um 
despacho publicado no dia 
16 de julho em Diário da 
República.

De acordo com o despa-
cho, as zonas definidas cor-
respondem a "áreas do terri-
tório nacional constituídas 
pelas freguesias onde são 
detetas as cepas (videiras) 
contaminadas com o fito-
plasma de quarentena 'Fla-
vescence dorée phytoplas-
ma' e pelas respetivas fre-

guesias l imítrofes e não 
limítrofes que foram abran-
gidas pelo perímetro defini-
do em informação obtida 
através do sistema de infor-
mação da Vinha e do Vinho".

Em resultado dos traba-
lhos de prospeção desenvol-
vidos em 2017, de acordo 
com o plano nacional para o 
controlo da doença flaves-
cência dourada, “verificou-se 
a necessidade de atualização 
das listas, pelo que se impõe 
proceder à publicação de no-
vo despacho com a listagem 
das freguesias que consti-
tuem as zonas de interven-
ção prioritária", pode ler-se 
no diploma.

Da mesma forma, o Go-
verno atualizou a listagem 
das freguesias onde foi dete-
tada a presença do inseto 
'Scaphoideus Titanus Ball', 

responsável pela flavescên-
cia dourada. Neste particular 
o inseto disseminador da 
praga foi detetado em todas 
as freguesias do concelho de 
Paredes segundo dados re-
colhidos pelo sistema de In-
formação da Vinha e do 
Vinho.

A listagem completa das 
freguesias afetadas pela 
doença ou onde foi detetada 
a presença do inseto está dis-
ponível na página do Diário 
da República Eletrónico.

AGRICULTURA. Freguesia de Paredes está na lista das zonas de intervenção prioritá-
rias para a proteção e erradicação da doença flavescência dourada. O inseto propaga-
dor da praga foi visto por todo o concelho.

Flavescência dourada 
ataca a vinha em Paredes

António Orlando | texto

A Autoridade Nacional de 
Proteção Civil procedeu ao pa-
gamento às associações huma-
nitárias de bombeiros voluntá-
rios de todas as despesas ex-
traordinárias, apresentadas e 
validadas, relativas aos incên-
dios rurais de 2017, num mon-
tante global de cerca de 19 mi-
lhões de euros. O pagamento 

surge com um ano de atraso, já 
com os voluntários de agulheta 
na mão em plena floresta.

Recorde-se, no ano passa-
do o Governo “saldou um mon-
tante de cerca de 12 milhões e 
600 mil euros referente a des-
pesas extraordinárias com 
combustíveis, refeições e repa-
rações, após a devida validação 

das faturas enviadas pelas as-
sociações humanitárias de 
bombeiros à ANPC. Já este 
ano, e no mesmo âmbito, a 
ANPC pagou cerca de 7 mi-
lhões de euros, após apresen-
tação e validação das faturas 
de despesa”, justifica o Ministé-
rio da Administração Interna.

“Consciente do importante 

papel dos bombeiros portu-
gueses no sistema de proteção 
civil, o Governo cumpre desta 
forma as suas obrigações no 
âmbito da Circular Financeira 
referente a 2017, documento 
que é, à semelhança de outros 
anos, consensualizado com a 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses”, acrescenta a fonte.

Governo liquidou despesas extraordinárias 
dos bombeiros nos incêndios de 2017 

Saber Mais

Flavescência dourada é uma 
doença provocada por um 
fitoplasma (Candidatus Phy-
toplasma vitis) que afeta 
plantas, em especial as videi-
ras. As folhas ficam amarela-
das. Em três anos uma videi-
ra pode morrer se afetada, 
enquanto a produção da vi-
nha cai gradualmente. É uma 
doença de quarentena e das 
mais graves da vinha. O vetor 
de transmissão é o inseto ci-
cadelídeo Scaphoideus ti-
tanus. A presença do inseto 
não significa obrigatoria-
mente a existência da doen-
ça, mas deve ser considerado 
como um sinal de alerta.  
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A 
cerimónia,  que 
decorreu no sa-
lão nobre dos Pa-

ços do Concelho, distinguiu 
alguns dos melhores de Pa-
redes fazia parte do progra-
ma das Festas do Concelho 
e m  H o n r a  d o  D i v i n o 
Salvador.

Entre os distinguidos 
com a medalha de ouro do 
município destacam-se no-
mes conhecidos do grande 
público, casos de Carlos Da-
niel, jornalista que fez ques-
tão de lembrar o início da 
atividade no Progresso de 
Paredes e na radio e de Jai-
me Pacheco, ex-futebolista, 
mas também do “anónimo” 
Albino Fernando Rocha, de 
Vilela, marceneiro. Este ar-
tista dos móveis, que fez a 
sua primeira peça de mobi-
liário “aos 11 anos de idade” 
no caso “uma mesinha de 
cabeceira”, foi distinguido 
pela autarquia em nome de 
todos os marceneiros do 
concelho. O executivo muni-
cipal desse modo vincou a 
importância que esta ativi-
dade económica tem no 
município.

O ex-autarca de Parada 
de Todeia, Joaquim Sousa 
Leal, e a fundadora do Colé-
gio Casa-Mãe, em Baltar, 
Maria Lídia Coelho, também 
foram distinguidos.

A cerimónia comemorati-
va do feriado municipal con-
sagrou, também, quatro em-
presas com ligações a multi-
nacionais: a Eurofins Lab 
Environment Testing Portu-
gal, Laboratório de análise 
de amianto em ar e materiais 
de construção; Manitowoc 
Crane Group Portugal Lda – 
Gruas e Guindastes, empre-
sa internacional responsá-
vel pela construção de gruas 
localizada em Baltar; Vin-
cendeau – Atelier de Produ-
ção, Usinagem, Engrenagem 
e Transmissão, Lda e a Vygon 

Portugal – produtos médi-
cos e farmacêuticos lda.

Foi, também, homena-
geada com a medalha de ou-
ro do município a delegação 
da Cruz Vermelha da Sobrei-
ra. “É de inteira justiça o exe-
cutivo atribuir a medalha de 
ouro a esta instituição, de-
pois da delegação da Cruz 
Vermelha de Vilela já ter si-
do distinguida com o mesmo 
galardão”, justificou, na oca-
sião o presidente de Câma-
ra, Alexandre Almeida. 

O rol de medalhados es-
tendeu-se às várias coope-

rativas de água que forne-
cem o “petróleo branco” às 
populações onde não chega 
a rede pública de abasteci-

mento. A saber: Cooperativa 
Alvrágua CRL – Cooperativa 
de Prestação de Serviços de 
Fornecimento de Água ao 

Domicílio em Alvre; Coope-
rativa de Habitação Econó-
mica “O Ninho”, em Baltar; 
Cadopato – Cooperativa de 
Água Domiciliária de Parada 
de Todeia; Povar – Serviço 
de Água Domiciliária de Re-
carei; Água Viva – Associa-
ção de Consumidores de 
Água da Sobreira; Associa-
ção de Águas de Santa Com-
ba; Cooperativa Popular 
Águas de Casconha; Copá-
gua – Cooperativa Popular 
Águas Centro da Sobreira e 
Freguesia da Sobreira Águas 
ao Domicílio de Vilar e as 
juntas de freguesia de Gan-
dra e Recarei.

TRIBUTO. Câmara de Paredes distinguiu com 21 medalhas de ouro do município personalidades, instituições e empresas. Entrega 
das medalhas honoríficas decorreu a 16 de julho, feriado municipal. 

Alguns dos melhores de Paredes  
distinguidos com o ouro da Câmara

António Orlando | texto

Alexandre  
Almeida

Presidente de câmara

“É dever dos agentes políti-

cos homenagear as institui-

ções, entidades e individuali-

dades que se distinguiram e 

contribuíram para o reco-

nhecimento do nome do mu-

nicípio. Um concelho só o é 

na sua plenitude quando re-

conhece as suas instituições, 

preserva as suas raízes e re-

leva os feitos das suas gentes 

e por isso esta é uma cerimó-

nia fundamental na minha 

vida de autarca. Um conce-

lho que não sente as suas 

gentes não é digno dessa 

gente.”

Homenageados pousaram para a fotografia à porta da Câmara

Presidente falou em dever dos agentes políticos
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MEDALHADOS PELO OURO DE PAREDES

Albino Fernando Seabra da Rocha 
Pelo mérito da arte da marcenaria em Paredes

“Sou marceneiro, faço móveis, gosto muito da 
minha arte. Era bom que existisse mais gente a 
defênde-la. Agradeço esta distinção.” 

Jaime Pacheco 

Ex-futebolista internacional  
e treinador de futebol pelo mérito desportivo

“Podia ter nascido noutra terra, mas tive a felici-

dade de nascer em Lordelo e comecei a jogar no 

Rebordosa. Também sei fazer uma mesinha de 

cabeceira. Nunca esqueci as minhas origens. As 

instituições não se esqueceram de mim e fico 

reconhecido pela homenagem e pela forma aco-

lhedora e familiar como sempre me trataram. 

Valeu a pena todo este percurso.”

MÉRITO LIDERANÇA MUNDIAL 

Eurofins Lab Environment Testing Portugal  
Helena Varela, diretora

“Agradecimentos ao executivo, lembrando igual-
mente que fomos sempre bem-recebidos desde 
o 1º dia que mostramos interesse em vir para o 
concelho. Este prémio é para toda a equipa pela 
dedicação diária que faz crescer todos os anos a 
Eurofins.”

MÉRITO FABRICO  

COMPONENTES AUTOMÓVEIS

Vincendeau – Atelier de Produção 
Diretor da fábrica em Portugal 
Damien Bodet e sr. Vincendeau

“Este prémio é em primeiro lugar para os funda-
dores da empresa e depois para todo o grupo. 
Somos 250 pessoas. Vamos continuar a partici-
par no desenvolvimento do concelho de Paredes 
em parceria com a câmara.”

MÉRITO FABRICO MATERIAL 

MÉDICO-CIRÚRGICO 

Vygon Portugal  
José Carvalho Martins administrador Vygon Portugal 
Produtos médicos e farmacêuticos lda.

“Agradeço, em nome da minha administração e 
dos trabalhadores, à Câmara de Paredes todas 
as condições que nos proporcionou para a insta-
lação de uma unidade em Portugal. A Vygon está 
em Portugal para as pessoas e para ficar.”

Cruz Vermelha Portuguesa  
Delegação da Sobreira pelo mérito humanitário 
Alberta Rodrigues

“Temos pena que apesar de pertencermos à pro-

teção civil, tivéssemos que lutar para receber 

este reconhecimento. Obrigado ao atual execu-

tivo. Agradecimento ao fundador, Carlos Gon-

çalves, a todas as direções em particular a Paulo 

Gomes e a todos os voluntários que são quem 

abdica das suas vidas para se dedicar aos 

outros.” 

MÉRITO FABRICO 

DE PRODUTOS LÍDERES MUNDIAIS 

Manitowoc Crane Group Portugal 
Vasco Rocha, Diretor

Agradeço a todo o executivo todo o apoio ao nos-
so investimento em Baltar.  Na pequena parte 
que este prémio me pertence gostaria de meter 
aqui os meus 350 colegas. Sempre que olharem 
para o céu e virem gruas com a marca “potain” 
passam a ter noção que são produzidas em Bal-
tar e estão espalhadas por todo o mundo.” 

João Gonçalves  

Autarca da Sobreira em representação  
dos sub-sistemas de abastecimento

“O tributo agora prestado às cooperativas de 

água é um ato de elevada relevância política que 

inverte positivamente a relação da câmara com 

os subsistemas reconhecendo-os como uma im-

portante mais valia para as comunidades que 

servem e para o interesse público.” 

Carlos Daniel, jornalista 
Pelo mérito profissional

“É o reconhecimento do meu trabalho e sinal de 
que as pessoas valorizam o que fiz. Lembro o co-
meço da minha atividade onde ajudei o meu pai 
no Progresso de Paredes e na rádio Paredes. 
Sempre mantive uma relação muito próxima ao 
concelho. Foi aqui que nasci e cresci, onde tenho 
os meus amigos, joguei à bola e aprendi a andar 
de patins.”

Joaquim da Silva Leal 
Ex-autarca de Parada de Todeia  
pelo mérito cívico e cidadania

“Julgo que esta homenagem é um reconheci-
mento pelo meu trabalho. Sempre cumpri com o 
meu dever cívico.”

Maria Lídia Coelho 
Fundadora do Colégio 
Casa Mãe pelo mérito educativo

“Foram muitos anos de trabalho e história pelo 
trabalho desenvolvido à frente da instituição. Foi 
um sonho ter conseguido o que consegui, amo o 
que faço e vou continuar a fazer o que faço em 
honra do meu filho Tiago.”

Quinzenalmente  com toda  a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
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N
elson Mandela faria 100 anos a 18 
de Julho de 2018.

Porque devemos eternizar a sua 
memória?

Não é qualquer pessoa que tem a força 
moral de, após sofrer por décadas sob um 
regime racista, promover o perdão e a recon-
ciliação não apenas no nível individual, mas 
também no nível coletivo. 

Foi o que Nelson Mandela fez. 
Ele não derrubou o Apartheid sozinho, 

mas foi essencial para que os governantes 
brancos da África do Sul aceitassem entregar 
pacificamente o poder, e para impedir que a 
maioria negra procurasse vingar-se dos anti-
gos algozes em uma possível guerra civil.

Sempre se recorda a resiliência de Man-
dela, que não deixou que os 27 anos passa-

Madiba
dos na prisão destruíssem sua convicção a 
respeito da maldade intrínseca do Apartheid 
e sua disposição em eliminar um sistema tão 
perverso. 

Mas a sua trajetória também revela um 
grande amadurecimento. 

O Mandela dos anos 60, influenciado por 
Marx, Fidel Castro, Che Guevara e Mao Tsé-
-tung, abandonou a resistência pacífica, ins-
pirada em Gandhi, para fundar o grupo terro-
rista Umkhonto we Sizhe, com membros do 
Congresso Nacional Africano e do Partido 
Comunista da África do Sul, e cuja estratégia 
principal eram os atentados à bomba. 

Mas o Mandela que saiu da prisão nos 
anos 90 já não era um adepto da violência: 
era um homem certo da necessidade de re-
conciliar brancos e negros.

E ele fez isso de várias maneiras. 
Incorporou o último presidente do Apar-

theid, Frederik de Klerk, no seu governo, co-
mo vice-presidente, além de ter no seu gabi-
nete vários ministros do Partido Nacional, o 
criador do sistema de segregação. Impediu a 
dissolução da seleção nacional de rúgbi, tra-
dicionalmente associada à elite branca sul-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A precariedade  
no concreto

O 
lamentável acor-
do sobre altera-
ções à legislação 

laboral entre o Governo PS, os 
patrões e a UGT confirma a in-
coerência entre o discurso e a 
prática. Vejamos o proclamado 
conceito de precariedade atra-
vés de 3 exemplos. 

Nas Unidades de Saúde há 
profissionais externos à Admi-
nistração Pública que exercem 
atividades secundárias mas 
complementares da actividade 
assistencial. Falo dos profissio-
nais de Segurança e da Higiene 
e Limpeza. Há contratos de 
prestação de serviços que en-
quadram a actividade de tais 
profissionais. Assisto frequen-
temente indignado a um clima 
laboral recorrente que decorre 
concursos. O ciclo de mal estar 
e de instabilidade é infernal. 

A empresa A que assegura 
uma dessas funções concorre 
no concurso seguinte e “perde” 
tal concurso para a empresa B. 
Os profissionais afetos á em-
presa A, já com rotinas pes-
soais e familiares, e conheci-
mento de procedimentos, em 
risco de desemprego, são colo-
cados de súbito em situação de 
aflição, instabilidade e PRECA-
RIEDADE e esperam ser con-
tactados pela empresa B para 
integrarem a empresa. Alguns 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

mudam então de patrão, mu-
dam de logotipo da farda e …. 
perdem direitos. Não há direito 
a indemnização, avaliação de 
desempenho, direitos adquiri-
dos ou palavra solidária. É o 
Mundo Cão.

 A Administração Pública 
lava as mãos como Pilatos. Não 
sei mesmo se não há uma ver-
gonhosa cumplicidade em 
quem decide esses concursos. 
No mínimo, pela certa, não há 
sensibilidade e respeito.

Um segundo exemplo. Por 
proposta e iniciativa do PCP o 
Governo fica agora obrigado 
30 dias após a homologação e 
afixação da lista classificativa 
final do internato médico a 
abrir concurso para contratar 
os médicos recém-especialis-
tas. Fica assim vedada a possi-
bilidade de ocorrência de si-
tuações de atraso, como suce-
d e u  e m  2 0 1 7  e m  q u e  o s 
concursos foram publicados 
10 meses depois dos médicos 
recém-especialistas terem 
terminado a formação espe-
cializada. O PCP contribui as-
sim, mais uma vez, para defen-
der e reforçar o Serviço Nacio-
n a l  d e  S a ú d e  e  p a r a  a 
valorização da carreira médi-
ca. Mas sobretudo combate-
-se a precariedade reinante 
que só interessa aos privados, 
ávidos por terem uma mão-
-de-obra especializada e in-
quieta quanto ao seu destino 
profissional. Acresce ainda 
que para a formação desses 
profissionais esses mesmos 
privados em nada contribuí-

cristianoribeiro@gmail.com

rem, deixando esse pesado 
encargo financeiro para as fa-
mílias e para o Estado. 

Um terceiro exemplo. Os 
professores  exigem a recupe-
ração dos 9 anos, 4 meses e 2 
dias de tempo de serviço que 
esteve congelado, de acordo 
com o compromisso assumido 
em 18 de novembro e no res-
peito pela Lei do Orçamento do 
Estado e pela Resolução n.º 
1/2018 da Assembleia da Re-
pública. É verdadeiramente 
penoso e politicamente insus-
tentável ver o Governo PS não 
respeitar o trabalho de milha-
res e milhares de professores. 
Como dizem os lideres sindi-
cais dos professores o governo 
não tem qualquer tipo de pro-
blema em usar milhares de eu-
ros do erário publico para tapar 
buracos causados na banca por 
corruptos, por má gestão, para 
pagar aos agiotas internacio-
nais juros absolutamente obs-
cenos. Para isso não há proble-
ma, mas para aquilo que é bási-
co, elementar e justo, aí já é um 
problema de sustentabilidade 
de contas públicas. Os profes-
sores querem que as contas 
sejam sustentáveis e, por isso, 
entenderam que os nove anos, 
quatro meses e dois dias pode-
rão ser recuperados ao longo 
de um período de tempo até 
2023.

Como não perceber isto? 
Só não entende isto, quem à 
boa moda portuguesa só se 
indigna com o bem estar e su-
cesso dos outros, em vez de 
lutar pelo seu próprio.

A 
caça é um desporto que durante 
o último século esteve muito 
presente nas rotinas dos Pare-

denses. Com um território profunda-
mente rural, a caça ao Coelho Bravo, à 
Rola, aos Pombos ou à Raposa fez parte 
do quotidiano dos nossos avós e, em boa 
parte, da geração que lhes seguiu. O mês 
de Agosto dá um mote para o início da 
caça e com esta Abertura (como se cos-
tuma dizer) os caçadores regozijam com 
o que realmente é a caça, como demons-
tração de amizade e companheirismo 
(longe do atual social das “redes sociais”), 
como ato cultural de fusão com a nature-
za, com as suas regras, os seus ciclos e os 
dos animais. Uma íntima relação com a 
natureza e a sua preservação e da 
agricultura.

Apesar de muito menos caçadores 
atualmente, em Paredes persistem dois 
clubes de caçadores que dividem o con-

celho na gestão da zona de caça munici-
pal: na parte norte, o Clube de Caçado-
res de Paredes e, de Baltar até sul, o Clu-
be de Caça e Pesca do Vale do Sousa. 
Mais do que os seus associados caçam 
também em Paredes os desportistas da 
região do Porto, uma vez que o regime 
apesar de muito regrado continua a ser 
livre e de acesso total.

Ora entre a gestão da Zona de Caça 
Municipal e os Clubes de Caçadores 
existe uma diferença formal que obriga 
os Clubes a investir no património públi-
co, nomeadamente no repovoamento 
das espécies, na alimentação, no contro-
lo de predadores, na inspeção de longas 
áreas de caça às infrações cometidas e 
no processo administrativo da gestão da 
caça. Um investimento que os Clubes 
fazem sozinhos!

Gera-se assim um desequilíbrio, quer 
por aqueles que não conhecem a caça, 
quer por aqueles que se dizem caçado-
res mas desrespeitam a natureza e por 
isso a caça também.

Um caçador é aquele que tem no seu 
maior prazer o relacionamento com o 
seu melhor amigo (o cão) e a natureza, 
por isso mesmo o abandono de animais 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

A Caça em Paredes

mariocamilomota@gmail.com
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-africana e odiada pelos negros (um ano de-
pois da posse de Mandela, o time venceria a 
Copa do Mundo de Rugby realizada na África 
do Sul, com massivo apoio da população), epi-
sódio retratado por John Carlin no livro Con-
quistando o inimigo, que Clint Eastwood 
transformou no filme Invictus.

Uma das grandes iniciativas de Mandela 
foi o estabelecimento da Comissão da Ver-
dade e Reconciliação, que trabalhou entre 
1996 e 1998 e foi comandada por seu amigo 
Desmond Tutu (vencedor do Nobel da Paz 
em 1984 pela luta contra o Apartheid), com o 
objetivo não apenas de conhecer a verdade 
sobre as violações de direitos humanos co-
metidas durante o regime de segregação, 
mas de garantir a amnistia aos que cooperas-
sem sem esconder informações, desde que 
seus crimes fossem politicamente motiva-
d o s  e  r e s p e i t a s s e m  u m  s e n s o  d e 
proporcionalidade. 

Mandela fez questão de que a comissão 
investigasse não apenas os crimes dos repre-
sentantes do Apartheid, mas também as vio-
lações de direitos humanos de seus próprios 
companheiros negros, incluindo os atenta-

dos provocados pelo grupo que ele mesmo 
havia fundado. Por tudo isso, Mandela, para 
quem “pela paz, pessoas de coragem não te-
mem perdoar”, recebeu muitas críticas, espe-
cialmente de militantes para quem só have-
ria justiça com a punição dos brancos envol-
vidos com a repressão aos críticos do 
Apartheid.

A África do Sul pós-Mandela ainda é um 
país repleto de grandes desafios. Os seus es-
forços e o trabalho da Comissão não conse-
guiram a reconciliação no grau pretendido 
por Mandela.

A desigualdade econômica entre brancos 
e negros ainda é gritante, apesar da ascensão 
de uma elite apelidada de “diamantes ne-
gros”, e a violência urbana é alarmante.

Mas as ações de Mandela fazem dele um 
exemplo de líder que soube trabalhar pela 
paz e pela reconciliação de um país ferido por 
um sistema explícito de discriminação, rejei-
tando o revanchismo e uma justiça unilateral 
em nome de um presente e um futuro em que 
todos trabalhem pelo mesmo objetivo.

O seu maior legado: 
O perdão!

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.

A Caça em Paredes não faz parte do seu menu e por isso é um 
engano atribuir aos caçadores (que por 
vezes fazer milhares de quilómetros pa-
ra recuperar um cão) o crime do abando-
no. Também os Clubes não têm atribui-
ções para acolher os animais. Todo e 
qualquer abandono deverá ser tratado 
com as autoridades.

Quanto às propriedades, plantações 
e culturas, também a caça é sinónimo de 
proteção e diversidade, porque quanto 
melhor o habitat, melhor a proteção da 
espécie e sua reprodução. Aqueles que 
“deixam marcas” na natureza durante a 
caça desrespeitam profundamente os 
proprietários e a lei da caça; realça-se 
que hoje em dia os cartuchos têm de ser 
apanhados pelos caçadores.

Se não fosse os caçadores, já não ha-
veria caça… Os repovoamentos são uma 
das práticas mais importantes da gestão 
da caça, dada a pressão urbana do nosso 
território, as práticas agrícolas industria-
lizadas e as doenças. Se assim não fosse, 
já não haveriam perdizes, lebres, coelhos 
bravos ou codornizes por estas para-
gens. Assim, é inaceitável que nos dias 
hoje continuem a haver envenenamen-
tos dos animais, que se utilizem pestici-
das nocivos para as aves e para os roedo-
res, que se inicie a caça (por exemplo) à 
rola e logo aí sejam mortas perdizes, le-

bres ou coelhos, quando não é altura da 
sua caça. Apelo veementemente à de-
nuncia ao SEPNA destes crimes!

Apesar de muita legislação e regras a 
este desporto (como não há outro as-
sim), muito é necessário fazer para que a 
atividade da caça se efetive como algo 
sustentável. Se o município quer zonas 
de caça que atraiam turistas desportivos 
ao território, então que apoie as associa-
ções que criam sustentabilidade em zo-
nas com parques naturais, que partici-
pem na vigilância da caça em coordena-
ção com os Clubes, diretamente com 
elementos de forças de proteção civil, 
que estabeleçam medidas de privilégio 
aos caçadores locais caso estes acedam 
a manter e a proteger zonas de santuário 
ou que apoiem projetos de repovoamen-
to e fomento da biodiversidade. Bom 
seria que o Conselho Cinegético Munici-
pal se empenhasse ao serviço do nosso 
território…

Como me dizia um professor da uni-
versidade: “Na natureza está tudo muito 
bem feito!”, este era o mote para nos 
transmitir que os processos não devem 
ser acelerados e que a natureza tem 
sempre uma resposta áquilo lhe impo-
mos. E no frágil equilíbrio da caça, esta é 
uma verdade absoluta e Paredes precisa 
sem dúvida desse equilíbrio!

Alteração ao PDM  
de Paredes,  
uma discussão que conta

Devemos todos nós, 
munícipes do conce-
lho de Paredes, ter 

consciência da importância 
que um PDM (Plano Diretor 
Municipal) tem para um con-
celho, para o seu futuro, para 
a sua evolução económica, 
social, humana, etc.

Para quem não esteja tão 
por dentro destas questões, 
o PDM de um concelho é (por 
definição) o instrumento que 
estabelece “a estratégia de 
desenvolvimento territorial, 
a política municipal de orde-
namento do território e de 
urbanismo e as demais políti-
cas urbanas, integra e articu-
la as orientações estabeleci-
das pelos instrumentos de 
gestão territorial de âmbito 
nacional e regional e estabe-
lece o modelo de organiza-
ção espacial do território 
municipal. É um instrumento 
de referência para a elabora-
ção dos demais planos muni-
cipais de ordenamento do 
território e para o estabeleci-
mento de programas de ação 
territorial”. Em suma, é o pon-
to de partida para o desen-
volvimento desse concelho!

E se isto foi importante e 
muitas vezes pouco conse-
guido nos PDM iniciais, os de 
primeira geração, que agora 
fazem quase 20 ou mais anos, 
também o é, e muito mais ain-
da, já com essa experiência 
p a s s a d a ,  p a r a  a s  s u a s 
revisões.

A primeira alteração ao 
Plano Diretor Municipal de 
Paredes entrou esta quinta-
-feira, 26 de julho, em discus-
são pública. Refira-se que a 
discussão pública relativa à 
primeira alteração ao Plano 
Diretor Municipal de Pare-

des (PDMP) tem início cinco 
dias úteis após a publicação 
do respetivo Aviso em Diário 
da República e decorrerá du-
rante 30 dias úteis.

A proposta de alteração e 
demais elementos estarão 
disponíveis, a partir de 26 de 
julho, para consulta na Divi-
são de Planeamento e no site 
oficial do Município (www.
cm-paredes.pt).

Recorde-se que a revisão 
do Plano Diretor Municipal 
entrou em vigor a 23 de maio 
de 2014. Durante este perío-
do de aplicação foram deteta-
das situações que precisam 
de ser reapreciadas/ajusta-
das em resultado, designada-
mente da evolução das condi-
ções subjacentes, que na altu-
ra fundamentaram as opções 
definidas, das alterações do 
quadro legal aplicável e na se-
quência do Regime Extraordi-
nário da Regularização de 
Atividades Económicas.

A Câmara Municipal de 
Paredes na reunião pública 
realizada no dia 5 de dezem-
bro de 2016, deliberou a 
abertura do procedimento 
de alteração do PDMP, fixan-
do o prazo de 12 meses para 
a sua elaboração, definindo a 
oportunidade e os termos de 
referência, a não sujeição ao 

processo de avaliação am-
biental estratégica e a aber-
t u r a  d o  p e r í o d o  d e 
participação.

O prazo de elaboração foi 
prorrogado por mais doze 
meses, contados da data de 
produção de efeitos do Aviso 
n.º 16049/2016, de 26 de de-
zembro de 2016, conforme 
deliberação da Câmara Mu-
nicipal de Paredes na reunião 
ordinária pública, de 23 de 
novembro de 2017.

Depois de todos os trami-
tes legais aplicáveis, incluin-
do a fase de Conferência Pro-
cedimental e a incorporação 
das observações/correções 
apontadas pelas entidades 
externas, em reunião ordiná-
ria da Câmara Municipal rea-
lizada no passado dia 5 de ju-
lho, foi aprovada a proposta 
de alteração ao PDMP e de-
terminada a abertura do pe-
ríodo de discussão pública.

Todos os interessados po-
dem participar ativamente 
no processo, podendo para o 
efeito consultar os docu-
mentos base e apresentar 
sugestões na Divisão de Pla-
neamento da Câmara Muni-
cipal, no Parque José Gui-
lherme, das 9h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 16h30, ou nos 
serviços online.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com



16 Sexta-feira 27 de Julho de 2018  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

Raúl Mieiro é um jovem de 
Baltar, com formação na Esco-
la Superior de Educação e que 
se reuniu com o Presidente da 
Junta de Freguesia, Jorge 
Coelho, no sentido de desen-
volver um projeto cultural ino-
vador para Baltar. Foi neste 
contexto que a Junta de Fre-
guesia e a Organização do Fes-
tival “Villa Quintã”, cujo res-
ponsável é Francisco Teles, 
organizaram uma Tertúlia – 
Debate sobre Baltar, a sua his-
tória, o seu património e o seu 
futuro. A Junta de Freguesia, 
com a colaboração do Jovem 
Raúl Mieiro, direcionou o te-
ma para o destino da antiga 
escola EB23 de Baltar, que 
funcionava no antigo palacete 
e no prédio adjacente que foi 
construído. A Câmara Munici-
pal fez-se representar pelo Dr. 

Paulo Silva, Vereador da Edu-
cação e do Desporto.  O Presi-
dente da  Junta de Freguesia, 
Jorge Coelho não podia deixar 
de dizer presente e Manuel  
Cruz foi um convidado espe-
cial, que prestou o seu contri-
buto  essencial para perceber 
como foi a evolução daquela 
instalações. Esteve também 
presente o comandante Del-
fim Cruz, que não deixou de 
apresentar possíveis soluções 
para o edifício histórico, e que 
é uma espécie de depositário 
das nossas memórias. Esteve 
presente o conhecido “ Sebas-
tião Penas”, que é muito acuti-
lante nas redes sociais, e que 
fruto da sua vivência no Con-
celho  que adotou para viver, 
não quis deixar de dar o seu 
contributo para a procura de 
uma solução. Estiveram ou-
tros baltarenses, que acompa-
nharam a tertúlia e não deixa-
ram de dar o seu precioso 
contributo.

A Tertúlia foi muito positiva  
e durante mais de duas horas 
debateu-se o tema, cujas prin-

cipais conclusões foram as 
seguintes:

Paulo Silva (Vereador da 
Educação): Para o Vereador, a 
situação passa pela definição 
da posição da Santa Casa da 
Misericórdia em relação ao 
edifício da Casa dos Pereiras, 
que  não faz parte do plano que 
aquela instituição tem para  o 
espaço que lhe foi cedido pelo 
anterior executivo.  Segundo o 
Dr. Paulo Silva, a Junta de Fre-
guesia tem de reunir com to-

das as associações da Fregue-
sia  e elaborar um plano para 
recuperar aquele edifício  de 
forma a respeitar a história e  
resolver um problema que se 
arrasta há longos anos.  O edi-
fício é da Santa Casa da Miseri-
córdia, mas se existir boa von-
tade para resolver o problema 
por parte daquela instituição, 
a Câmara fará parte da solu-
ção e procurará contribuir 
com as força da freguesia  para 
que o edifício tenha um desti-

no bem diferente daquele que 
muitos temem.

Jorge Coelho: Para o Presi-
dente da Junta de Freguesia, é 
uma questão de honra. No dia 
em que o edifício fosse demoli-
do, apresentaria a sua demis-
são. A Junta de Freguesia pro-
curará ser o motor da busca da 
solução, e se a Santa Casa da 
Misericórdia ceder o espaço 
aos baltarenses, terá de ser 
encontrada uma solução e um 
destino para aquelas instala-

ções, que podem ser uma das 
referências da Vila e do Con-
celho de Paredes. Se a Santa 
Casa der o primeiro passo em 
Setembro ( reunião da Assem-
bleia da Irmandade para to-
mar uma decisão) , a Junta de 
Freguesia iniciará imediata-
mente  o processo de ausculta-
ção às forças vivas de Baltar. A 
solução deste problema é uma 
das prioridades da Junta de 
Freguesia. Delfim Cruz: Para o 
Comandante Delfim Cruz, a “ 
Nuvem de Poeira “ que acon-
teceu num incógnito domingo 
de tarde não se pode repetir, e 
tem de ser encontrada uma 
solução que tem de passar pe-
las forças vivas de Baltar.

Existiram muitas outras in-
tervenções, que foram positi-
vas e que a Junta de Freguesia 
registou.  Manuel Cruz fez  um 
relato histórico da forma co-
mo nasceu a Escola de Baltar e 
Raúl Mieiro, fez a contextuali-
zação histórica da casa, bem 
como a história da família que 
construiu aquelas três  casas 
dos Brasileiros.

    BALTAR

PROJETO “FALAR ‘À BALTAR’ – DO PASSADO AO PRESENTE

Tertúlia Sobre o Destino da Casa dos Pereiras
FAUSTINO 
 SOUSA

À semelhança dos anos 
anteriores, as Festas de Ve-
rão vão decorrer no Largo 
Pereira Inácio e são da res-
ponsabilidade conjunta da 
Freguesia de Baltar e da As-
sociação Clube de Jazz. É já 

no próximo sábado que ha-
verá animação,  estando 
presentes vários grupos  
que misturam vários géne-
ros musicais, desde o fado 
até à música popular portu-
guesa.  O bailarico vai acon-

tecer naturalmente e pela 
primeira vez o espaço tem 
disponível casas de banho 
de apoio ao evento, que fo-
ram uma das primeiras rea-
l i z a ç õ e s  d a  J u n t a  d e 
Freguesia.

Em 1993 nasceu a Asso-
ciação Clube de Jazz de Bal-
tar. Foram elaborados os es-
tatutos e escolhido o nome a 
dar à coletividade, inicial-
mente era para ser K. Jazz de 
Baltar, tendo posteriormen-
te sido alterado para o nome 

que tem atualmente, uma 
vez que o primeiro não foi au-
torizado pelo Conservador, 
pelo facto de a letra (K) não 
fazer parte do nosso alfabe-
to. No presente a associação 
tem muitas actividades, prin-
cipalmente a nível cultural e 

social. Tem existido uma boa 
parceria entre o atual execu-
tivo da Junta de Freguesia e a 
associação, não existindo 
confusões de identidade, 
sendo uma relação franca e 
clara em que a Vila de Baltar 
só tem a ganhar.

No final da Tertúlia, 
Francisco Telles em repre-
sentação da organização 
do Festival “ Villa Quintã “ 
entregou uma placa de 
homenagem a um balta-
rense que tem feito muito 

pela cultura em Baltar, no-
meadamente ao ceder um 
espaço essencial para o 
desenvolvimento de vá-
rios projetos ligados à cul-
tura. A Junta de Freguesia 
associou-se à homena-

gem e no futuro museu da 
Vila que a Junta vai criar 
na “ Casa do Foral “, existi-
rá a devida referência a 
um baltarense que conti-
nua a deixar a sua marca 
na história da Vila.

Festas de Verão em Baltar 
(de 28 de Julho a 11 de Agosto )

Associação Clube de Jazz 
comemorou 25 anos

Homenagem a Manuel Cruz

    SOBREIRA

Casa do Povo da Sobreira incrível 
equipa sénior de Hóquei em Patins

A Comissão Adminis-
trativa da Casa do Povo da 
Sobreira inscreveu o clu-
be no Campeonato Nacio-
nal da 3ª Divisão e Taça de 
Portugal.

“Aposta centrada na 
formação,  a  criação da 
equipa Sénior servirá co-
mo uma referência para 
os jovens atletas do Clu-
be.  Nos próximos dias se-

rão apresentados os joga-
d o r e s  q u e  c o m p õ e m  o 
plantel e respetiva equipa 
técnica”, pode ler-se em 
n o t a  r e m e t i d a  à s 
redações.
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A Junta de Freguesia de 
Rebordosa adverte a popu-
lação para a eventualidade 
de poderem ser abordados 
por estranhos, que, agindo 
de má-fé e fazendo-se pas-
sar por elementos de insti-

tuições sociais, dirigem-se 
às residências a solicitar in-
formações pessoais com o 
objetivo de as burlar. Reco-
menda-se que qualquer ten-
tativa feita nesse sentido 
seja imediatamente partici-

pada às autoridades poli-
ciais.  Recorde-se que, tal 
como o noticiado pelo Pro-
gresso de Paredes, na fre-
guesia vizinha de Vandoma, 
um casal de idosos caiu no 
logro dos burlões.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes Alexan-
dre Almeida e os vereadores 
Elias Barros, Paulo Silva e ou-
tras caras conhecidas do con-
celho como Jaime Pacheco, 
juntamente com alguns encar-
regados de educação que per-
tencem à Associação de Pais 

da Escola, fizeram um jogo de 
futsal para assinalar a estreia 
do novo piso do Pavilhão da 
Escola Básica e Secundária de 
Rebordosa. 

Esta inauguração marca a 
primeira etapa das várias 
obras que vão beneficiar toda 
a escola de Rebordosa.

O jogo de futsal disputou-
-se num ambiente de fair-play 
sob o olhar atento da Presi-
dente da Junta de Rebordosa 
Salomé Santos. 

O jogo terminou empatado 
a cinco golos, sendo o resulta-
d o  d o  j o g o  o  m e n o s 
importante. 

Alerta à população

Pavilhão da EB 2,3  
de Rebordosa já tem um piso novo

    SOBREIRA

Festas da Vila 
de Sobrosa
Como habitualmente, decorrem no 
primeiro fim-de-semana de Agosto 
as festas da Vila de Sobrosa, em hon-
ra dos mártires Santa Eulália (pa-
droeira) e São Sebastião. O progra-
ma deste ano é o seguinte:

1 E 2 DE AGOSTO
21h00
Eucaristia 
Tríduo de preparação

3 DE AGOSTO
21h00 
Eucaristia e adoração
Tríduo de preparação
21h45 
Amigos da Crise
22h15 
Tuna da AALF Freamunde
22h45 
Grupo “Urban Classic”
23h15
Diana e Filipa
23h45 
Sessão de Fogo

4 DE AGOSTO
08h00 
Alvorada 
Entrada do Grupo de Bombos 
dos Amigos do Salão Paroquial 
de Sobrosa para o tradicional 
peditório
20h30
Eucaristia vespertina
22h00 
Cantora Cláudia Caramelo
23h30 
Sessão de Fogo
00h00
Cantora Suzana
01h30 
DJ Miss Bliss

5 DE AGOSTO
08h00 
Alvorada
11h00 
Eucaristia solene em honra 
dos mártires Santa Eulália e 
São Sebastião
14h30 
Entrada da Banda de Música
18h00 
Oração de Vésperas
18h30 
Procissão
22h00
Social Tuna 
Tuna Feminina do ISSSP
22h30 
Grupo de Dança MDanz
23h00 
Grupo de Dança School Dance
23h30 
Sessão de Fogo
23h45
Grupo Ophelia
00h45 
Garraiada

6 DE AGOSTO
21h30 
Desfile de Bombos
22h30
Tradicionais 
Marchas Barraqueiras
00h30 
Famosa brincadeira 
da Caça ao Porco
Encerramento surpresa

É no dia 26 de Julho que se 
comemora o Dia dos Avós, 
tendo sido o Papa Paulo VI 
que decretou o dia 26 de Ju-
lho como sendo o dia dos 
avós, porque é o dia de Santa 
Ana e S. Joaquim, pais de Ma-
ria e avós de Jesus Cristo.

Reza a história que Ana e 
Joaquim não tinham filhos, 
mas oravam muito ao Senhor 
para ter uma criança, e já com 

idade avançada o Anjo do Se-
nhor apareceu comunicando 
a Ana que estava grávida, e 
foram abençoados com uma 
menina a quem batizaram 
com o nome de Maria, que 

veio a casar mais tarde com 
José, e teve um filho, Jesus!

Santa Ana é considerada 
como sendo a Padroeira das 
mulheres grávidas e das que 
desejam ter filhos.

Ao longo da história é de-
mostrada a importância dos 
avós, e o seu papel primordial 
nas famílias, pois são os avós 
que cuidam, que são o pilar, o 
suporte afetivo e financeiro 
dos filhos, ao cuidarem dos 
netos. Assim, por tudo o que 
representam os avós, não po-
demos deixar nunca de cele-
brar o seu dia, contudo, não o 
celebremos de forma comer-
cial, mas sim com afetos, tro-
cando com eles abraços aper-
tados, beijos ternurentos, 
usufruindo da sua compa-
nhia, pois é ao lado deles que 
podemos conhecer as melho-

res e mais belas experiências 
de vida, e beber a sua sabedo-
ria, e sentir o seu amor infin-
dável, que ficará gravado para 
todo o sempre nos nossos 
corações!

E, os Cristelenses, em es-
pecial, poderão aproveitar e 
reunir a sua família e brindar 
aos avós e aos demais fami-
liares, no dia 28 de Julho no 
JANTAR DA FAMÍLIA, a rea-
lizar no Salão Paroquial de 
Cristelo, a partir das 20h 
(sujeito a marcação), com 
organização a cargo da Co-
missão de Festas em Honra 
de S. Miguel 2018.

    CRISTELO

Os Avós e o Jantar da Família no Salão Paroquial de Cristelo

CARLA
NUNES

    VILELA

Agrupamento de Escolas  
de Vilela promoveu o encontro 
Internacional Eramus + Frinds 
Across the Water

O projecto  Eras-
mus -  Friends Across 
the  Water,  tem como 
parceiros  a Polónia, 
Roménia, Turquia, Gé-
cia, Bulgária , Lituânia 
e Portugal  e pretende 
dar voz às crianças 
com questões que 
lhes dizem respeito e à 
Europa como é defen-
dido no projeto de lei 
da UNESCO sobre os 
direitos das crianças. 
O objetivo do projeto 
prende-se igualmente  
com o aumento do 
sentimento de per-
tença à união euro-
peia, da melhoria de 
práticas pedagógicas, 
da consciencialização 
da importância da 
água  e promoção da 
paz. O presidente da 
Câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida 
presidiu ao encontro 
Internacional onde foi 
abordado o tema da 
“utilização da água” e 
contou ainda com a 
presença do vereador 

da Educação, Paulo 
Silva, do diretor do 
Agrupamento de Es-
colas de Vilela, Albino 
Pereira e da represen-
tante dos parceiros 
europeus,  Renata 
Zawadzka. 

Alexandre Almei-
da, salientou a perti-
nência da discussão 
de um tema muito 
atual. Para o autarca, 
no que respeita à utili-
zação da água, "é ne-
cessário implementar 
medidas de raciona-
mento e educar os 
mais jovens para bai-
xar consumos deste 
bem essencial, que es-
tá a ficar cada dia mais 
escasso”. 

O autarca referiu 
ainda o excelente tra-
balho do Agrupamen-
to de Escolas de Vilela 
no desempenho e de-
senvolvimento de 
projetos internacio-
nais que contribuem 
para valorizar o con-
celho de Paredes.

A ACRR Associação Cul-
tural e Recreativa de Rebor-
dosa, à semelhança de anos 

anteriores fez o tradicional 
convívio da sardinhada.

“Esta festa já constitui 
um marco bastante impor-
tante na vida dos associa-
dos, pois promove o conví-
vio entre os sócios diários 
residentes e os visitantes e, 

simultaneamente, permite 
apoiar a instituição”, disse 
fonte da direção que reafir-
mou estar a trabalhar em 
prol dos sócios” realçando o 
espírito de convívio frater-
n o  q u e  d o m i n o u  t o d o  o 
evento.

    REBORDOSA

Sardinhada na Associação Cultural  
e Recreativa de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO



18 Sexta-feira 27 de Julho de 2018  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
A MORTE USA UMA 
MÁSCARA DE BELEZA 

AUTOR:
MARY HIGGINS 
CLARK 

Em 1974 Mary Higgins 

Clark começou a escrever 

uma novela inspirada no 

mundo da moda nova-ior-

quino. Interrompeu-a para 

escrever o seu primeiro 

romance “Onde Estão as 

Crianças?” que a projetou 

para o sucesso internacio-

nal. Quarenta anos mais 

tarde, a autora regressa a 

essa novela para a concluir 

e surpreender todos mais 

uma vez com o seu talento 

ímpar como contadora de 

histórias. 

Desde o seu primeiro con-

to publicado a histórias 

clássicas onde figuram al-

gumas das personagens 

mais inesquecíveis da au-

tora, “A Morte Usa Uma 

Máscara de Beleza” é uma 

primorosa coleção de con-

tos que nos emociona e 

nos deixa o coração a bater 

mais depressa, como é ca-

racterístico da Rainha do 

Suspense.

R
ita Ferro a escritora 
do “Realismo Ur-
bano Total”, estu-

dou design e deu aulas no Ins-
tituto de Arte, Design e Em-
presa (IADE), que o seu pai 
fundara no ano de 1969. 

A sombra do avô “perse-
gue-a”. Em 2011 publicou o 
seu primeiro romance auto-
biográfico: A menina é filha de 
quem?, distinguido com o Pré-
mio Pen Clube Português de 
Narrativa 2012. Antes, em 
conjunto com a sua irmã, 
Mafalda Ferro, já tinha publi-
cado a fotobiografia Retrato 
de Uma Família: Fernanda de 
Castro, António Ferro e Antó-
nio Quadros.

Contextualizando: Antó-
nio Ferro, escritor, jornalista e 
político português foi o ho-
mem que fez a revisão do per-
fil de Portugal nos anos 1930 
e 40 (Estado Novo), dando à 
luz a imagem de Salazar, um 
homem pobre e honrado atra-
vés de umas "entrevistinhas", 
assim o define Rita Ferro, tam-
bém desenhou o país com a 
reinterpretação de um con-
junto de mitos populares. A 
cerveja Sagres, o Galo de 
Barcelos...

Autora de mais de 20 li-
vros, Rita Ferro iniciou a sua 
carreira literária em 1990, 
com a publicação do romance 
O Nó na Garganta. Seguiram-
-se os livros O Vestido de Lan-
tejoulas (1991), O Vento e a 
Lua (1992) Uma Mulher Não 
Chora e Os filhos da mãe.

Somou também colabora-
ção dispersa na imprensa, no-
meadamente na revista LER e 
nos jornais Diário de Notícias 
e A Capital. A sua obra está pu-
blicada em Espanha, no Brasil 
e na Croácia. Miguel Real, 
pseudónimo literário de Luís 
Martins ensaísta e professor 
de filosofia, colocou Rita Fer-
ro na categoria de Realismo 
Urbano Total, distinguindo-a 
da denominada Literatura 
Light.

Está representada em al-
gumas antologias, nomeada-
mente em O Mistério de Lis-
boa, seleção de textos de au-
tores portugueses sobre 
Lisboa.

Em 2000 estreou em Va-
longo, a peça "O Menino dos 
Olhos Grandes", de Júnior 
Sampaio, a partir de crónicas 
de sua autoria. O romance 
Uma Mulher não Chora foi 
editado em 2002. Com a sua 
filha Marta Gautier lançou o 
livro Desculpe lá, Mãe. 

LIVROS. Rita Ferro é “assombrada” pelas origens paternas, Rita Ferro é neta do maior pro-
pagandista de Salazar e de Portugal, o jornalista António Ferro que através de umas "entre-
vistinhas" deu à luz a imagem de Salazar pobre e honrado. A obra da escritora está em des-
taque na biblioteca ALORD. 

Rita Ferro a escritora de agosto 
na Fundação ALORD

António Orlando | texto
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• Os Filhos da Mãe (Dom Quixote, 2000)
• A Menina Dança? (Dom Quixote, 2002)
• Uma Mulher não Chora (Dom Quixote, 2002)
• És Meu! (Dom Quixote, 2003)
• Não Me Contes o Fim (Dom Quixote, 2005)
• As Caras da Mãe (Dom Quixote, 2006)
• Responde se és Homem (Dom Quixote, 2007)
• 13 Gotas ao Deitar (Oficina do Livro, 2009)
• 4 & 1 Quarto (Dom Quixote, 2009)
• Chocolate, (2010)
• A menina é filha de quem?, (Dom Quixote, 2011)
• Veneza Pode Esperar (Diário 1), (D. Quixote, 2013) 
• A secretária de Sidónio Paes, (Glaciar), 2014)
• Um Amante no Porto, (Dom Quixote, 2018)

CRÓNICAS
• Por Tudo e Por Nada (Dom Quixote, 2002)
• Os Cromos de Rita Ferro (Dom Quixote, 2003)
• Sexo na Desportiva (Dom Quixote, 2007)

OUTRAS PUBLICAÇÕES
• Retrato de uma Família, com Mafalda Ferro (1999)
• Desculpe Lá Mãe!, com Marta Gautier (1998)
• Fotobiografia de Sebastião Alves, com Ana Vidal (2004)
• Querida Menopausa, com Helena Sacadura Cabral (2005)
• As Caras da Mãe (2005)
• 13 gotas ao deitar, em parceria com Alice Vieira, Catarina Fonseca, Leonor Xavier,
 Luísa Beltrão e Rosa Lobato Faria (2009)

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  AGO'18

LORDELO 

AUDITÓRIO 

Até dia 31 agosto 

Exposição Coletiva de Artes 

Plásticas

Emoções em Forma de Arte

 

BIBLIOTECA

Escritor do mês 

Rita Ferro

O Leituras Sugere… 

Temas Infantojuvenis 

A bruxa cartuxa no hotel 

ensombrado 

Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada

PAREDES (cidade)

Até 12 

Casa da Cultura 

Exposição de Pintura 

"Histórias de um Paredense 

Emigrado"

Dias 3, 4 e 11 | 9-13h

Ciência Viva no Verão em Rede 

– 2018

Minas de Ouro de Castromil e 

Torre do Castelo de Aguiar de 

Sousa

Dia 12 | 15h 

Parque José Guilherme 

Festa do Emigrante

Rita Ferro
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A Escola de Música So-
lidó celebrou o final de ano 
letivo 2017/2018, com um 
c o n c e r t o  n o  d i a 
20.07.2018, às 21h, no au-
ditório da Casa da Cultura 
de Paredes.

Foram apresentadas 
19 interpretações, inte-
gradas no tema escolhido 
para o concerto deste ano 
"Música Portuguesa”.

Contou com a partici-
pação dos seus professo-
res, alunos da escola e da 
sua Orquestra Juvenil

Trata-se de um concer-
to que pretende ser uma 
retrospetiva do trabalho 

realizado nesta escola ao 
longo do presente ano 
letivo.

O espetáculo foi me-

morável, finalizando com a 
habitual entrega de pré-
mios de distinção e eleição 
do "Jovem Músico".

Solidó deu concerto de encerramento 

H
enrique Silva, a 
alma mater da 
B i e n a l  d e  V i l a 

Nova de Cerveira, nasceu 
em Paredes, em 1933, e fez-
-se artista plástico em Paris. 
Regressou agora a Paredes 
para expor, na Casa da Cul-
tura, 30 obras de pintura e 
escultura que compõem 
parte do seu trabalho reali-
zado entre 1996 e 2017.

A viver em Gondar, Vila 
Nova de Cerveira, Henri-
que Silva confessa que re-
gressa a Paredes “com mui-
to gosto" para realizar esta 
mostra. "Convidaram-me 
para fazer esta exposição e 
eu aceitei de imediato”, re-
vela o pintor.

Henrique Silva foi co-
-fundador e diretor da Bie-
nal de Cerveira de 1995 a 
2008. Foi bolseiro da Fun-
dação Gulbenkian em Paris 

de 1961 a 1963 e frequen-
tou a École Superieur de 
Beux-Arts de Paris. Licen-
ciou-se pela Université de 
Paris VIII, em 1977 em Ar-
tes Plásticas para o Ensino.

Da sua história de vida 
r e c o r d a  o  c o nv í v i o  c o m 
grandes nomes da pintura 
francesa e o trabalho com 

Maria Helena Vieira da Sil-
va e Árpád Szenes.

Foi ainda diretor execu-
tivo da Árvore - Cooperati-
va de Actividades Artísti-
cas, de 1978 a 1995, presi-
dente da Projecto, Núcleo 
de Desenvolvimento Cultu-
ral e diretor do Museu de 
Arte Contemporânea da 

Bienal de Cerveira. É dire-
tor do Curso Superior de 
Artes e Multimédia da Es-
cola Superior Gallaecia, 
desde 2009 e também pre-
sidente do Conselho Cientí-
f i c o  d a  E s c o l a  S u p e r i o r 
Gallaecia.

Já realizou mais de 50 ex-

posições individuais e 200 
exposições coletivas em Por-
tugal, Espanha, França, Bélgi-
ca, Estados Unidos, entre 
outros países.

Pa ra  o  p r e s i d e n t e  d o 
Município de Paredes, Ale-
xandre Almeida, "a mudan-
ça de paradigma em Pare-

des passa naturalmente 
pela cultura e pela aposta 
de acolher exposições, na 
Casa da Cultura e noutros 
locais, de pintores e artistas 
plásticos prestigiados a ní-
vel nacional e internacional, 
como é o caso do paredense 
Henrique Silva".

EXPOSIÇÃO. “Histórias de um Paredense Emigrado” é o nome da exposição que reúne trabalhos dos últimos 20 anos de Henrique 
Silva. A mostra está patente até 12 de agosto.

Henrique Silva mostra obras de pintura 
e escultura na Casa da Cultura de Paredes

António Orlando | texto
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A
s festas da cidade de 
Paredes e do concelho 
em honra do Divino 

Salvador chegaram ao fim com 
um desfile tradicional em substi-
tuição do desfile de marchas que 
era habitual. 

Por convite as juntas de fre-
guesia do concelho foram desa-
fiadas a trazer à cidade de Pare-
des aquilo que as caracteriza nas 
“tradições locais”. 

Passaram pela tribuna instala-
da no Parque José Guilherme as 
freguesias de Aguiar de Sousa, 
Astromil, Beire, Cristelo, Gandra, 

Louredo, Paredes, Rebordosa, So-
breira,  Sobrosa,  Vandoma e 
Vilela. 

O júri elegeu o desfile da So-
breira como o melhor, Gandra em 
segundo e Louredo em terceiro.

Antes, os festejos ficaram 
marcados, nomeadamente pelos 
banhos de multidão nos concer-
tos de Mastiksoul, Anselmo Ralph 
e dos Azeitonas. Na parte religio-
sa o destaque, diga-se habitual, 
foi para a procissão solene em 
honra do Divino Salvador, pa-
droeiro na Paróquia de Castelões 
de Cepeda.

Paredes fez a festa 

PUB
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AGRADECIMENTO

MARGARIDA 
ALICE PEREIRA DE SOUSA
PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO
11º ANIVERSÁRIO DO SEU FALECIMENTO

 
Ocorrerá no próximo domingo dia 29 do corrente, 0 11º 
aniversário do falecimento da sua ente querida, pelo que o seu 
marido, filhos, genro e netas mandam celebrar uma missa de 
sufrágio a levar a efeito na Igreja Matriz de Paredes, naquele 
dia, pelas 10 horas.
A quem se dignar comparecer a esta eucaristia os familiares 
reconhecidamente agradecem:
Alberto Pinto e Sousa - marido
Anabela Pereira e Sousa  Patzak - filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa - filho     
Thomas Patzak - genro
Alice Margot de Sousa Patzak - neta
Clara  Marie de Sousa Patzak - neta
 
PAREDES

PARTICIPAÇÃO DA MISSA  

DO 1º ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO

LUIS BOTELHO RIBEIRO
 

AGRADECIMENTO

Ocorre no próximo dia 1 de Agosto, 1º aniversário da prema-

tura partida do seu entre querido, que ainda com muita dor e 

saudade os seus familiares recordam.

Em seu sufrágio vai ser celebrada missa na Igreja Matriz de 

Paredes, no dia 6 de Agosto pelas 19 horas.

A quem se dignar comparecer a esta Eucaristia os familiares 

reconhecidamente agradecem.

 

PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL  
MARTINS MOREIRA
Faleceu no dia 24 de julho com 42 anos. Era na-
tural de Vandoma-Paredes e residente na Rua 
do Coval, n.º 37, Vandoma, Paredes. Era casado 

com Maria do Carmo Ribeiro dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, 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

VANDOMA / PAREDES

FALECEU

ALFREDO JOAQUIM 
CARVALHO FERNANDES
Faleceu no dia 19 de julho com 44 anos.  
Era natural de Massarelos-Porto e residente  
na Av. da Igreja, n.º 30, Besteiros,  Paredes.  

Era casado com Ana Carla Martins Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha, e demais família, vêm por este meio, ex-
tremamente 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  
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ  
MOREIRA NUNES
Faleceu no dia 18 de julho com 90 anos.  
Era natural de Mouriz- Paredes e residente  
na Trav. de S. José , nº 34, Paredes.  

Era viúva de José Gonçalves Garrido.

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
MOURIZ /    PAREDES

FALECEU

JOAQUINA  
DA SILVA RIBEIRO
Faleceu no dia 19 de julho com 86 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda- Paredes 
e residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 160, 

Paredes. Era viúva de João Amaro.

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

GASPAR GONÇALVES  
DE SOUSA
Faleceu no dia 21 de julho  com 56 anos.  
Era natural de Lordelo – Paredes e residente  
na Rua da Cuarela, n.º 106, Lordelo, Paredes. 

Era casado com Margarida da Costa Barros.

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, Participa também bem que a missa de 7.º dia, será ce-
lebrada, sexta-feira dia 27 de julho pelas 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo. Antecipadamente agradecem a todas as 
pessoas que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua Bombeiros Voluntários, 102  

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
LORDELO / PAREDES

FALECEU

RUI AUGUSTO  
BARBOSA DE SOUSA
Faleceu no dia 16 de julho com 87 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes e 
residente em Bitarães, Paredes.  

Era viúvo de Maria do Céu de Sousa

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

ANTÓNIO TELES  
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 14 de julho com 83 anos.  
Era natural de Rebordosa – Paredes.  Era casado 

com Maria Bernardete de Nunes Morais Dias.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos 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, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente tenham cometido.

A FAMÍLIA
Funerária de Rebordosa, Fernando Loureiro dos Santos

Telf. 224442276 * Telm.917597099

REBORDOSA  / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943
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FALECEU

JOSÉ RODRIGUES
Faleceu no dia 12 de julho com 86 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 
e residente na Rua 1º de Maio, n.º 36, Louredo, 
Paredes. Era casado com Maria Natália Macha-

do 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 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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MANUEL FERREIRA GOMES
Faleceu no dia 12 de julho com 76 anos. Era 
natural de Madalena-Paredes e residente na 
Rua da Agrela, n.º 151, Madalena, Paredes. Era 
casado com Maria Emília Ribeiro da Rocha.

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

FALECEU

MARIA ADOSINDA 
MINEIRO VICENTE
Faleceu no dia 12 de julho com 85 anos. Era 
natural de Mazouco-Freixo de Espada à Cinta 
e residente na Av. Joaquim Ribeiro da Mota, 

n.º 72 r/c Esq. Gandra, Paredes. Era viúva de Adriano Augusto 
Vicente.

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
GANDRA / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

CTT ATOLADOS À PORTA DA CÂMARA
Uma carrinha dos CTT ficou presa no piso do logradouro 

do edifício dos Paços do Concelho. O peso da carrinha 

partiu uma placa granítica do solo que encobre as ca-

nalizações das fontes luminosas numa zona onde será 

desaconselhável a circulação de veículos. A chegada 

tardia do correio, se a houve, desta vez teve justificação.

N
o que diz respeito 
às qualificações, 
o s  e m i g ra n t e s 

portugueses possuíam maio-
ritariamente um nível de es-
colaridade baixo, incluindo 
nos países em que existia um 
m a i o r  n ú m e r o  d e 
portugueses.

Ainda que existisse um 
predomínio de emigrantes 
com baixa escolaridade, as-
siste-se a um aumento do 
número de emigrantes com 
escolaridade mais alta no ca-
so dos que emigraram mais 
recentemente, isto é, quan-
do o tempo de estadia cor-
responde a um ano ou me-
nos. A emigração mais recen-
te tende, pois, a ser mais 
qualificada.

Os três países onde há 
maior percentagem de emi-
gração portuguesa qualifica-
da são a Noruega, o Reino 
Unido e a Irlanda. Seguem-se 
D i n a m a r c a ,  S u é c i a  e 
Áustria.

Refira-se que, aquando da 
presença da Troika em Por-
tugal assistiu-se a um boom 
na emigração de portugue-
ses com formação superior 
que motivou, nomeadamen-
te, nas redes sociais leituras 
sarcásticas (imagem).

A emigração de portu-
gueses qualificados tem le-
vado a que alguns empresá-

rios se queixem de falta de 
mão de obra especializada. 
Em Paredes na indústria do 
mobiliário as queixas repe-
tem-se a cada intervenção 
pública. Em Braga há um 
problema idêntico. O admi-
nistrador do novo centro de 
desenvolvimento, decisivo 
para consolidar a operação 
portuguesa da Bosch na 
área da condução autóno-
ma, reconheceu que o gran-
de desafio é contratar to-
dos os quadros qualificados 
necessários para a nova 
u n i d a d e  —  e n g e n h e i r o s 
mas, também, pessoas com 
formação ligada, por exem-
plo, à física, à ótica e à pro-
gramação informática.

COMUNIDADES. Cerca de um milhão e 400 mil portugueses estavam emigrados 
em países da OCDE, segundo dados de 2010 e 2011.

Emigração portuguesa 
mais qualificada  
prefere três países

António Orlando | texto
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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
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