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Matias Damásio e Miguel Araújo  
“os artistas” das Festas de Paredes PÁG. 5

…e já lá vão 
135 anos, 
Parabéns 
B.V. 
Paredes!
PÁG. CENTRAIS

Alexandre Almeida levou presidência  
“participativa” a Aguiar de Sousa PÁG. 7

OTT TÄNAK  
VENCEU RALLY 
DE PORTUGAL E 
ARMINDO ARAÚJO 
FOI O MELHOR 
PORTUGUÊS PÁG.9
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       TRIBUTO …

R
ecordar o passado faz bem à memó-
ria. Obriga-nos ao exercício ativo, 
evitando alguns males que vão afe-

tando cada vez mais a sociedade. Necessita de 
exercícios de estimulação, o que também vou 
fazendo com o tributo a pessoas do passado 
que fizeram história em Paredes, por meios e 
formas diferentes, tendo como base a escolari-
dade tradicional ou a escola da vida. “Olhando” 
para um tempo de grandes dificuldades, até à 
década de sessenta do século passado, recordo 
como nas feiras e na Praça José Guilherme, em 
dias de festa, se exibiam os teatros de fanto-
ches, dentro de uma cerca quadrada em arma-
ção de madeira e biombo de pano escuro, em 
que se batiam os “macacos dos robertos” com 
as suas histórias de encantar a miudagem que 
arrastava os pais para assistirem. Mas como 
também era necessária a colheita da moedinha, 
que se fazia com um cestinho de mão em mão, 
os “macacos” tinham umas tiradas políticas pe-
lo meio, que atraíam os adultos e os levavam às 
gargalhadas. Lembro também, os vendedores 
de castanhas com os assadores em barro com as 

suas fumaradas; e as vendedo-
ras de tremoços, com as suas ti-
gelinhas para servirem de me-
dida. Mas, quem eu mais apre-
c i av a  e ra  o  S r.  J o a q u i m  d e 
S o u s a ,  m a i s  c o n h e c i d o  p o r 
“Castanho”, alcunha de muito 
jovem, nascido em 1917, e que 
fazia de tudo um pouco, confor-
me a época do ano. Tinha como 
profissão regular ser Jornaleiro 
em hortas e quintas, sendo re-
quisitado por vários clientes, 
mas em dias de feira, festas e 
romarias durante o verão, era vê-lo com o seu 
cântaro de zinco, acastoado com cortiça, cheio 
de água da quinta de Abadim ou da mina da Câ-
mara, dois cocos de alumínio como medida, e 
uma toalha de linho, apregoando água fresca 
com limão, num corrupio para ele incansável. 
Trazia um saco com um cartucho de papelão, 
que continha açúcar louro, para os lambareiros. 
Chegava a vender centenas de cocos de água 
num só dia, a 5 e 8 tostões cada medida e a 10 

tostões com a colherinha do açú-
car. A sua figura de aguadeiro 
representava um tempo e uma 
forma de vida em extinção. Ho-
mem simples, amante da viola, 
tocava e cantava ao desafio nas 
desfolhadas da espiga do milho, 
onde punha todos em festa. Ti-
nha o costume de dizer: “Quem 
não quer ouvir que meta calhau 
nos ouvidos”. Era assim a sua vi-
da, e sempre preocupado com a 
sua esposa, 13 anos mais velha, a 

quem se referia como a mulher mais maravilho-
sa. Era estimado por todos com quem lidava e 
pelo povo da Vila, na qualidade de homem sim-
ples, honesto, bom servidor e pela forma caris-
mática na venda da água fresca com limão, e a 
colherinha de açúcar para os meninos e para os 
“ougados”. Partiu em 2000, deixando uma gera-
ção de amigos com saudade e o fim da venda 
ambulante de água fresca nas feiras em Pare-
des. Obrigado e que esteja em paz.

Joaquim de Sousa (o Castanho)

POR: GASTÃO MOREIRA

O Síndrome de Burnout, ou síndrome 

de stress profissional, é uma perturba-

ção psicológica cuja causa está no 

stress profissional excessivo. Este sín-

drome está há muito tempo nas aten-

ções de investigadores e profissionais 

de saúde, contudo ainda é pouco estu-

dada em Portugal e só recentemente 

foi colocada na nova Classificação In-

ternacional de Doenças da Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS).

Este síndrome é caracterizado por 

uma sensação de esgotamento físico, 

mental e emocional, podendo prejudi-

car gravemente a vida profissional, 

pessoal e social do indivíduo. Entre os 

variados sintomas, os mais comuns 

passam pelo cansaço extremo (físico e 

mental), desmotivação, dores de ca-

beça ou musculares, insónias, mudan-

ças bruscas de humor, tremores e 

tonturas. 

Uma vez instalado o Burnout, há uma 

grande probabilidade de o indivíduo 

desenvolver outras perturbações 

mentais, como perturbações de ansie-

dade ou perturbações depressivas. 

Deste modo, a deteção precoce dos 

sintomas e o seu tratamento adequa-

do são cruciais para que não se obser-

vem consequências a longo prazo. 

Apesar de nos dias de hoje, o mundo 

laboral ser cada vez mais exigente, le-

vando ao aumento da probabilidade 

do desenvolvimento do Burnout, exis-

tem formas de prevenir esta e outras 

perturbações mentais: respeite os 

seus limites de tempo e períodos de 

descanso; tenha tempo para si, para a 

família e para os amigos; pratique 

exercício físico; faça atividades de la-

zer; tenha uma alimentação equilibra-

da; e procure a ajuda de um profissio-

nal assim que perceber que está a ter 

dificuldade em lidar com uma ou mais 

situações da sua vida profissional ou 

pessoal. Lembre-se, “a prevenção é o 

melhor remédio”!

Burnout:  
um síndrome de stress 
profissional

MÁRCIA NOGUEIRA
Psicóloga na CLÍNICA ANA SILVA
www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
Tel. 255 073 270

D
urante a história da humanidade têm havido pe-
ríodos de guerra e de paz e nenhum de nós é capaz 
de se afirmar apoiante de guerras. No entanto 

nações, tal como a nossa, nasceram de heróis criados por 

estas.

Adoramos a guerra e vemo-la como se de uma arte se tra-

tasse, fazendo de guerreiros cruéis, verdadeiros heróis e de 

velhos sábios, homens inúteis. A beleza, a arte que vemos na 

guerra, de ver alguém magoar-se, chorar, sangrar, a avidez 

com que vemos o sofrimento humano prova algo sobre nós. 

Será que preferimos a Guerra ou a Paz ?

Qualquer um de nós pronta e obviamente responderia a Paz 

… Afinal que Bem trouxe a guerra à humanidade? 

Nenhum, nem um homem mereceu morrer pelos desígnios 

cruéis e negros da sorte, nem um homem mereceu ficar aleija-

do para a vida pela maldade humana potenciada ao extremo 

pelo confronto bélico, nem um homem ou criança mereceu 

morrer com medo por defender quem não sabia o seu nome ou 

os via como um número.

Mas quantos títulos deu a paz, quantas histórias contou 

um homem que nunca foi para a guerra, quanta Honra ganhou 

o pacifista que não queria lutar? Nenhuma, a Paz parece chata 

e por isso não é digna de ser adorada como a arte da morte, a 

guerra, a bela guerra, que encheu livros, que se mostrou em 

filmes e séries, que deixou tantas lágrimas nos nossos rostos. 

Valeu a pena? Não, não valeu a pena, carregou o mar de sal 

com lágrimas de Portugal, tirou futuros promissores a tantos 

jovens que ficaram sem as vidas que iam viver. A Guerra não 

ensinou nada porque hoje 2000 anos depois da morte de Je-

sus, por um confronto de ideias e valores, nada mudou, a natu-

ralidade humana não o permite.

Mas o jovem pensa que com os longos anos de guerra, algu-

ma coisa se aprendeu: aprendemos a valorizar a paz e a recom-

pensar os que a espalham, e a renegar aqueles que cometem 

atrocidades tais que vão para além do aceitável humano em 

qualquer situação.

Quando exaltamos os heróis do lado vencedor tendemos a 

pensar que do lado derrotado só há vilões. O herói de um lado 

é o vilão do outro e vice-versa.

O que um cenário de confronto faz ao ser humano não nos 

torna uma raça inferior, nem piores pessoas, só nos leva a fazer 

o que não devia ser feito e a avaliarmos situações erradamen-

te, pela situação em que estamos

Uma morte será sempre uma morte e a vida devia ser sem-

pre valorizada como aquilo que é, uma riqueza inavaliável, 

mais rara do que diamante ou ouro, se podemos contar o nú-

mero de pessoas que têm a felicidade de estar vivas e até mil 

vezes mais do que isso, então talvez esse número não seja as-

sim tão grande.

Por isso é que o jovem diz que não vale a pena elogiarmos 

aqueles que estiveram bem, porque estes nem sempre foram 

bons, nem vale a pena criticarmos os que estiveram mal por-

que estes nem sempre estiveram mal, na verdade a história 

não se resume a preto e branco, como muitas vezes teimamos 

em pensar, espalha-se num espectro de cores, em que em mui-

tos períodos houve a ausência destas e só se viram dias 

negros. 

Esse é o valor da história, é o valor da paz, podermos refle-

tir acerca do que fizemos de mal, nas páginas mais sombrias da 

nossa Historia.

Claro que a guerra só trouxe o que há de reprovável no ser 

humano, a maldade, a crueldade e a frieza como somos capa-

zes de jogar com as vidas que ainda têm muito para viver, mas 

pelo menos que disso possamos retirar alguma coisa que nos 

leve a não cometer os mesmos erros no futuro.

Claro que esta é uma forma muito simplista de desenvol-

ver o pensamento sobre a consciência humana, mas esse é o 

nosso maior Dom: O facto de argumentarmos e discutirmos 

connosco próprios, para distinguir o certo do errado.

Por
VASCO RIBEIRO
E AFONSO RIBEIRO

EDITORIAL

A guerra e a paz
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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
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O 
“Comandante 
Portela”, figura 
popular da cidade 

de Rebordosa, foi uma das ví-
timas do acidente rodoviário 
que ocorreu no dia 27 de maio, 
na EN15, em Astromil. 

Serafim Sousa, a vítima de 
55 anos, circulava na estrada 
quando foi colhido por uma 
viatura. De seguida, mais dois 
carros tentaram parar para 
lhe prestar auxílio, mas acaba-
ram por colidir.

O homem, ferido com gra-
vidade, acabaria por não resis-
tir. O óbito foi declarado na 
urgência do hospital de S. 
João, no Porto. 

Do acidente, resultaram 
ainda três feridos ligeiros, que 
foram levados para o Hospital 
Padre Américo, em Penafiel.

Serafim Sousa, ou Serafim 
“da mota”, como era carinho-

samente tratado na comuni-
dade, em particular, era muito 

querido nos bombeiros volun-
tários de Rebordosa e Baltar.

“É com grande pesar que 
comunicamos o falecimento 

do nosso grande amigo Sera-
fim, o nosso ́ comandante´ da 

Portela. Um homem que man-
tinha uma paixão incompará-
vel por bombeiros, em espe-
cial pelos do seu concelho. Fi-
cará para sempre na nossa 
memória! Obrigado, nosso 
caro Serafim! Até um dia, des-
canse em paz!”, podia ler-se na 
página de Facebook dos vo-
luntários de Baltar. 

No jogo de futebol do Re-
bordosa Atlético Clube, reali-
zado no passado domingo 
diante do Canelas, os adeptos 
locais não esqueceram a me-
mória do “comandante Porte-
la”. Na ocasião foi colocada 
uma faixa onde se podia ler: 
“Comandante Serafim, nunca 
será esquecido. A cidade 
adora-te.”

No local do acidente esti-
veram os Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa, uma 
ambulância da corporação 
de Baltar e a VMER do Vale 
do Sousa e do Hospital de S. 
João. 

“Comandante Portela”  
morreu vítima de atropelamento 
ACIDENTE. Bombeiros que Serafim Sousa adorava, ainda o transportaram para o hospital com vida. 

António Orlando  | texto

Atendimento de proximidade da PSP atendeu 60 pessoas em Paredes
A PSP do Comando Me-

tropolitano do Porto reali-
zou, no dia 23 de maio, no 
Parque José Guilherme, em 
Paredes, uma ação de reco-
lha e licenciamento de armas 
e explosivos no âmbito do 
atendimento de proximida-
de que está a realizar no dis-
trito do Porto.

A equipa do Núcleo de Ar-
mas e Explosivos recebeu em 
Paredes quatro (4) armas de 
fogo e 387 munições de dife-
rentes calibres, material que 
reverteu a favor do Estado.

Ao longo do dia a unidade 
móvel da PSP atendeu cerca 
de 60 pessoas, que foram in-
formadas sobre questões 
relacionadas com o licencia-
m e n t o  d e  a r m a s  e 
explosivos.

“Foram ainda recebidos 33 
pedidos de substituição de li-
vretes, renovadas 16 licenças 
de uso e porte de armas, e soli-
citadas 2 licenças de detenção 
no domicílio, entre outros as-
suntos”, explicou ao Progresso 
de Paredes, Dario Sanguedo, 
Comissário da PSP.   

No distrito do Porto, em 
2018, O Núcleo de Armas e 
Explosivos do Comando Me-
tropolitano do Porto, recu-
perou ou apreendeu 2.200  
armas de todas as classes (A, 
B, B1, C, D, E, F). O licencia-
mento de uma arma oscila 
entre os 60,30 euros e o 179 
euros, dependendo do tipo 
de licenciamento.

No próximo dia 3 de julho 
está prevista idêntica inicia-
tiva em Penafiel e a 24 de ou-
tubro em Paços de Ferreira.
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M
atias Damásio, 
músico angola-
no que compõe 

e executa música popular e 
romântica é cabeça de cartaz 
das Festas da Cidade e do 
Concelho em Honra do Divi-
no Salvador. Miguel Araújo é 
outra das presenças garanti-
das nas “Festas de Paredes” 
que este ano decorrem entre 
12 e 22 de julho. 

A atuação de Matias Da-
másio está marcada para a 
noite de 20 de julho, um sá-
bado e a de Miguel Araújo na 
noite seguinte, domingo. Os 
músicos, atualmente dos 
mais impactantes a atuar nos 
palcos portugueses, irão por 
certo levar um banho de mul-
tidão no Parque da Cidade 
onde será montado o palco 
principal das Festas. Parque 
José Guilherme e Igreja Ma-
triz são outros polos de 
animação. 

Os principais espetáculos 
musicais contemplam ainda 
as atuações de Matay, a voz 
marcante da música “Dizer 
Que Não”, que o cantor gra-
vou com o rapper e músico 
de hip-hop português Den-
gaz e de dois Disc Jockey 
(DJ), que vão fazer os fechos 
de noite –  Olga Ryazanova e 
Diego Miranda. 

Olga Ryazanova é uma DJ 
russa que vive em Portugal e 
que assumiu destaque no pa-
norama notívago por ter sido 
a escolhida como DJ oficial 
da Playboy Portugal. A russa 
faz o fecho da noite de 19 de 
julho. Diego Miranda é o Dj 
que atua às 24 horas de 20 de 
julho. Este produtor de pis-
tas de dança já passou por 
algumas das maiores festas e 
festivais mundiais como a 
MTV Shakedown, Cream-
fields, Rock in Rio ou Sensa-
tion White. 

As festas de Paredes, logo 
no primeiro dia, a 12 de julho, 

contemplam uma noite de 
fados nas escadarias da Igre-
ja Matriz. No seguinte, às 
21h, o parque José Guilher-
me acolhe o Festival de Fol-
clore e no dia 14, à tarde, é 
local para uma Arruada de 
Bombos. À noite, as portas a 
Igreja Matriz abrem-se à mú-
sica erudita pelo Conserva-
tório de Musica/Vocal Arte 
Choir Competetion.

As Bandas de Música de 
Vilela e Baltar têm dupla 
atuação à tarde e noite, a 21 
de julho, no parque José 
Guilherme. 

Culturinha sai à rua 
No dia 22, às 10 horas, es-

tá prevista, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal, a Ses-
são Solene do Feriado Muni-
cipal. À noite, a Escola de 
Música Solidó dá concerto 
no Parque José Guilherme. A 
atuação fará o compasso de 
espera até que chegue o 
Desfile Concelhio com o As-
sociativismo de Paredes. O 
corso começa no pavilhão 
Municipal das Laranjeiras, 
segue pela Avenida da Repú-
blica e termina no Parque 
José Guilherme. 

Além da música para os 
adultos, a organização pro-
mete para os mais peque-
nos “umas Festas de Pare-

des”  um espaço infanti l 
através da iniciativa “Cultu-
rinha sai à rua”. Estão pre-
vistas performances cir-
censes, moldagem de ba-
lões e hora do conto. Nos 
dias 15, 17 e 18, o Parque 
José Guilherme é cenário 
para um espetáculo infantil 
da AMAP, para a Atuação 
do Conservatório de Músi-
ca de Paredes e para um 
concerto da Orquestra Li-
geira do Vale do Sousa.

A organização das festivi-
dades, na vertente profana, 
está a cargo da Associação 
de Empresas de Paredes 
(ASEP) que substitui a Asso-
ciação Abraçar Paredes. A 
Autarquia apoia a organiza-
ção das festas que vão durar 
10 dias.

Festa na Igreja
O programa religioso 

contempla um encontro de 
Coros à 16 de julho, Terço 
Missionário no dia seguin-
te. A Escola de Música da 
Catequese atua a 18 de ju-
lho. Há também Karaoke da 
Família no dia 19. O Bispo 
Auxiliar preside à Eucaris-
tia do dia 21, às 12h e parti-
cipa depois, às 18 horas, na 
Majestosa Procissão com 
os Andores dos Padroeiros 
do concelho de Paredes.

Matias Damásio e Miguel Araújo  
“os artistas” das Festas de Paredes
ANIMAÇÃO. Festas da Cidade e do Concelho em Honra do Divino Salvador são este ano organizadas pela Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP) que substitui a Associação Abraçar Paredes. Pinturas faciais, workshops, murais, teatro de fantoches, 
espetáculos circenses, animação de rua e tasquinhas fazem parte do programa. 

António Orlando  | texto
Matias Damásio

Miguel Araújo
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A 
Associação Hu-
m a n i t á r i a  d o s 
Bombeiros Volun-

tários de Rebordosa adquiriu 

uma viatura nova de trans-
porte de doentes não urgen-
tes (VDTD), com o apoio da 
Junta de Freguesia de Rebor-
dosa, em especial da Presi-
dente, Salomé Santos, que foi 
parceira e “teve um papel fun-

damental para o donativo do 
Grupo JAP que possibilitou 
esta aquisição”, explicou fon-
te da corporação. 

Esta viatura é destinada 
a servir toda a população, e 
em particular aqueles que 

necessitam de um acompa-
nhamento diferenciado. Es-
tá equipada com plataforma 
elevatória de última gera-
ção, degrau ergonómico, 
barras geriátricas.

“Esta viatura representa 
um incremento na qualida-

de do transporte uma vez 
que irá substituir uma das 
ambulâncias mais antigas”, 
refere a mesma fonte. 

Refira-se que os Voluntá-
rios de Rebordosa, são um 
dos corpos de bombeiros 
“c o m  m a i s  f o r m a ç ã o  d o 

país” na vertente da saúde 
(TAS)”, além de responder a 
situações de emergência 
também garantem a realiza-
ção de tratamentos de su-
porte de vida e melhoria das 
c o n d i ç õ e s  d e  s a ú d e  d a 
população.

Bombeiros de Rebordosa adquiriram uma nova ambulância 
Paulo Pinheiro   | texto

PUB

Quinzenalmente  com  

toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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A
lexandre Almeida 
diz pretender com 
a Presidência Par-

ticipativa, assim se chama a 
iniciativa do poder local, “es-
treitar a proximidade” com as 
pessoas em cada uma das fre-
guesias em diálogo com as 
Juntas, com as Instituições e 
com os munícipes. Ou seja, 
idênticas iniciativas irão per-
correr as restantes fregue-
sias do concelho, embora 
ainda não tenha sido divulga-
do o calendário da próxima 
Presidência Participativa. 

Esta presença de trabalho 
em Aguiar de Sousa, “combi-
nada” com a Junta de Fregue-
sia, “serviu para verificar e 
analisar problemas e encon-
trar soluções”, explica fonte 
municipal. 

A principal queixa dos lo-
cais prende-se com a falta de 
limpeza da floresta, temendo 
que ali em Aguiar de Sousa 
“possa estar o próximo Pe-
drogão Grande”. 

Além da falta de limpeza – 
da floresta e das bermas das 
estradas – não há pontos de 
água em número suficiente 
que permita o abastecimento 
dos bombeiros nas opera-
ções de combate aos fogos. 
Elias Barros, o vereador com 
o Pelouro da Proteção Civil 
Municipal, admitiu o proble-
ma: “Temos que reconhecer 
que no domínio dos pontos 
de água, há muito a fazer. É o 
grande problema”, disse; so-
bre a limpeza, o vereador diz 
que há disponibilidade para 
fazer limpezas em todas as 
freguesias. “Temos feito um 
bom trabalho”, garantiu.  Nas 
Estradas Nacionais a limpeza 
de bermas “vai arrancar, se-
gundo a Infraestruturas de 
Portugal, logo que termine a 
limpeza que decorre no con-
celho de Baião. Depois virão 
para cá”, atalhou Alexandre 
Almeida.  “Já agora que lim-
pem a vegetação, não a dei-

xem nas valetas misturada 
com pneus” como habitual-
mente, ouviu-se na plateia. 

Poluição do rio Sousa 
Na reunião foram também 

relatados problemas de aces-
sibilidade da população ao 
Centro Escolar de Recarei. 
Há necessidade de obras de 
pavimentação e colocação de 
rails. Alexandre Almeida pro-
meteu estar atento à ques-
tão, “até porque a autarquia 

adquiriu recentemente má-
quinas para efetuar pavimen-
tações em asfalto”, revelou 
aos presentes.

A questão da poluição do 
rio Sousa foi anotada por Se-
rafim Silva. “É preciso fazer 
alguma coisa”.  Para o presi-
dente de Câmara o que é pre-
ciso fazer é denunciar às au-
toridades os atentados am-
bientais mal eles aconteçam. 
“A poluição não é feita no 
nosso concelho, logo não po-

demos fazer muito mais. O 
principal foco de poluição 
acontece em Lousada”, justifi-
cou Alexandre Almeida.

Projetos
Neste périplo por Aguiar 

de Sousa, o autarca de Pare-
des aproveitou a ocasião para 
promover os projetos muni-
cipais e intermunicipais que 
serão desenvolvidos na fre-
guesia. É o caso da aposta na 
agricultura através da criação 

de um “banco de terras” que 
possa potenciar o desenvol-
vimento do setor, juntando 
pequenas parcelas para dar 
escala e rentabilidade à pro-
dução primária. 

A nível intermunicipal a 
grande aposta recai no turis-
mo através da criação dos 
passadiços da Senhora do 
Salto, no âmbito das Serras 
do Porto. “O que As Serras do 
Porto nos vai trazer é mais 
impostos”, atirou Jerónimo 

Martins Rocha. “Não. Posso-
-lhe garantir que não. O que 
poderia acontecer era o au-
mento do IMI e isso não vai 
acontecer”, ressalvou Ale-
xandre Almeida.

Apoio Político
Camilo Mota, ex-autarca 

de Aguiar de Sousa, lem-
brou que por ali já passaram 
outras presidências abertas 
e fez votos para que esta 
“não seja apenas mais uma”. 
Falou do projeto de um cen-
tro cívico para a freguesia 
que permanece na gaveta, 
na necessidade de um par-
que desportivo, e das con-
dutas das Águas Douro/
Paiva que atravessam a fre-
guesia e que “podem abas-
tecer bocas de incêndio. Se 
algum destes projetos se 
concretizar pode contar 
com o meu apoio político”, 
disse Camilo Mota a Alexan-
dre Almeida.

Alexandre Almeida levou presidência 
“participativa” a Aguiar de Sousa 
AUTARQUIA. O autarca acompanhado pelos seus vereadores, no dia 31 de maio, dedicou a tarde à visita a instituições e empresas. 
Jantou com líderes das associações e terminou a noite, no salão da Junta de Freguesia, numa reunião aberta à população.

António Orlando  | texto
Autarca de Aguiar de Sousa

foi cícerone do Presidente de Câmara

Cumprimento de projetos  
faz Camilo Mota depender apoio 

político a Alexandre Almeida
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O 
Partido Socialista 
(PS)  venceu as 
Eleições Euro-

peias realizadas no dia 26 de 
maio, em Paredes, com 32,71% 
seguindo a tendência nacional. 
A abstenção foi de 63%, ligeira-
mente mais baixa que a per-
centagem nacional (68%) da-
queles que não foram votar.

Em Paredes, os socialistas 
obtiveram mais 1133 votos 
que o PSD, a segunda força po-
lítica mais votada no concelho. 
Há cinco anos o PSD coligado 
com o CDS tinha vencido as Eu-
ropeias. Somados os votos des-
te ano (exercício matemático 
simples) de PSD e CDS, o resul-
tado seria de 9.848 votos para 
os partidos de direita mais 622 
que o PS. 

Retomando a lógica nacio-
nal apurada nestas eleições, o 
partido Pessoas Animais e Na-
tureza (PAN) é outro dos “ven-
cedores” em Paredes. O PAN 
passou a ser o 5º partido mais 
vo t a d o  u l t ra p a s s a n d o  o 
PCP-PEV.

Na análise aos parcelares 
registados do concelho de Pa-
redes, o PS venceu em 11 das 
18 freguesias, a saber: Aguiar 
de Sousa (42,39%); Baltar 
(40,24%); Beire (38,27%); Cête 
(42,69%); Gandra (31,45%); 
Parada de Todeia (44,39%); Pa-
redes (34,40%); Rebordosa 
(32,79%); Recarei (41,25%), 
Sobreira (50,96%) e Vandoma 

(38,52%).  O PSD saiu vitorioso 
em Cristelo (39,67%); Duas 
Igrejas (45,86%); Lordelo 

(36,76%); Louredo (40,71%); 
Sobrosa (43,18%) e Vilela 
(47,90%). Em Duas Igrejas e 

Vilela a lista de Paulo Rangel 
(PSD) obteve mais do dobro da 
votação da lista do socialista 
Pedro Marques.

Nas freguesias de Aguiar de 
Sousa, Cête, Recarei e Sobrei-
ra, o PS obteve o dobro ou mais 
do dobro da votação do PSD. Já 
em Beire, freguesia do atual 
presidente da concelhia socia-
lista, a vitória do PS sobre o 
PSD foi por três votos. Em Pa-
rada de Todeia, bastião comu-
nista, o o PCP-PEV foi a segun-
da força política mais votada, 

com 16,17%, relegando o PSD 
para o terceiro lugar (13,26%).

Em Astromil registou-se 
um inédito um empate entre as 
duas forças políticas mais vota-
das pelos eleitores (PS e PSD). 
Houve 120 votos contados pa-
ra cada um dos partidos. 

No distrito do Porto o PS 
venceu em todos os concelhos 
à exceção de Paços de Ferreira 
e Póvoa de Varzim onde a vitó-
ria foi do PSD.

A nível nacional, o PS ven-
ceu as eleições Europeias 

Paredes deu vitória  
aos socialistas nas Europeias
ELEIÇÕES. PS venceu em 11 das 18 freguesias. Em Astromil, PS e PSD empataram a 120 votos. A abstenção foi de 63%, ligeiramen-
te mais baixa que a percentagem nacional (68%) daqueles que não foram votar.

António Orlando  | texto

Os  
eurodeputados 
eleitos.  
Quem são?

Nos nove primeiros lu-
gares da lista do PS es-
tão Pedro Marques, 
Maria Manuel Leitão 
Marques, Pedro Silva 
Pe r e i ra ,  M a r g a r i d a 
Marques, André Brad-
ford, Sara Cerdas, Car-
los Zorrinho, Isabel 
Santos e Manuel Pizar-
ro. Os seis mandatos do 
PSD são de Paulo Ran-
gel, Lídia Pereira, José 
Manuel Fernandes, Ma-
ria da Graça Carvalho, 
Álvaro Amaro e Cláudia 
Aguiar. O Bloco de Es-
querda elegeu Marisa 
Matias e José Gusmão. 
Já os eurodeputados 
e l e i t o s  d a  C D U  s ã o 
João Ferreira e Sandra 
Pereira. O CDS reele-
geu Nuno Melo, e o PAN 
chega pela primeira vez 
ao Parlamento Europeu 
c o m  F r a n c i s c o 
Guerreiro.

com 33,38% dos votos, segui-
do do PSD com 21,94% e do 
BE com 9,82% . O PCP-PEV 
obteve 6,88% dos votos.  O 
CDS-PP alcançou 6,19% dos 
votos. No último lugar dos 
partidos que elegeram depu-
tados, aparece o PAN com  
5,08%.
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V
inte e cinco anos 
depois, a Toyota 
venceu de novo o 

Rally de Portugal no Cam-
peonato Mundial de Rali 
(WRC). Ott Tänak impôs-se a 
Thierry Neuville (Hyundai) e 
Sébastien Ogier (Citroen). 
Com o mundial a meio, Ogier 
é líder do campeonato com 
dois pontos de avanço sobre 
Tänak e dez sobre Neuville. 

Em 1994, Juha Kankku-
nen dominou o nosso rally 
num Toyota Celica Turbo 
4WD. Em 2019, Ott Tänak 
venceu com o Toyota Yaris 
WRC.

Na categoria WRC2 Pro 
estreia vitoriosa do novo 
Skoda Fabia R5 Evo. Aos 18 
anos, o jovem finlandês Kalle 
Rovanperä garantiu para a 
Skoda, na estreia do novo Fa-
bia, o segundo triunfo conse-
cutivo da temporada na 
categoria. 

Nos portugueses, a dupla 
Armindo Araújo/Luís Rama-
lho (Hyundai i20) sagrou-se 
vencedora da quarta prova 
do Campeonato de Portugal 
de Ralis, que terminou de-

pois da classificativa de 
Amarante 1 (PEC 10) do Vo-
dafone Rally de Portugal. 
Armindo Araújo acumulou 
ainda o “título” de melhor 
português. Dos 61 pilotos 
inscritos terminaram 33, a 
posição de Hélder Miranda 
( R e n a u l t  C l i o  R S ) ,  a 
2h00m31sg.9cs de Otänak.

Shakedown de Baltar
Na primeira vez, do Voda-

fone Rally de Portugal 2019, 
que foi ativado o cronóme-
tro para os pilotos entrarem 
em ação em Baltar, o belga 
Thierry Neuville (Hyundai) 
revelou-se o mais rápido, 
ainda que por uma margem 
bastante curta, face aos seus 
rivais.

O piloto da Hyundai, ven-
cedor em 2018, conseguiu o 
melhor tempo nos 4,6 quiló-
metros do Shakedown, ba-
tendo Kris Meeke (Toyota) 
por 0.1s. 

Entre os pilotos portu-
gueses que competem no 
Campeonato de Portugal de 
Ralis, Ricardo Teodósio (Sko-
da), atual líder da competi-
ção, conquistou o melhor 
“crono” em Baltar, por uma 
diferença de seis décimas em 

Ott Tänak venceu Rally de Portugal e 
Armindo Araújo foi o melhor português 
WRC. Paredes voltou a ser a chave de ignição do Rally com milhares nas bancadas do kartódromo.  Thierry Neuville (Hyundai) foi o 
mais rápido e Ricardo Teodósio (Skoda) o melhor português no Shakedown de Baltar. 

António Orlando  | texto

Armindo Araújo
O melhor português 

“Esta vitória foi muito importante pa-
ra mim, em termos de Campeonato, 
pois permite colocar o Ricardo Teo-

dósio sob pressão nas próximas provas. Quanto ao rali, 
correu tudo bem, pois ataquei cedo para conseguir 
uma boa margem e depois geri a vantagem. Claro que 
a estrelinha da sorte também esteve do meu lado, pois 
o carro, graças ao trabalho da nossa equipa, não teve 
qualquer problema. O facto de ter experiência do 
Mundial no que respeita a andar rápido sem destruir a 
mecânica em classificativas muito degradadas foi ou-
tro fator que me ajudou a alcançar este resultado.”

Rallye de Portugal 

Classificação 

1. O. Tänak-Järveoja (Toyota Yaris WRC), 3h20min22s8

2. T. Neuville-Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC), +15s9

3. S. Ogier-Ingrassia (Citroën C3 WRC), +57s1

4. T. Suninen-Salminen (Ford Fiesta RS WRC), +2min41s5

5. E. Evans-Martin (Ford Fiesta RS WRC), +7min08s3

6. K. Rovanperä-Halttunen

 (Skoda Fabia R5 Evo) (1er WRC2 Pro), +10min34s2

7. J. Latvala-Anttila (Toyota Yaris WRC), +11min29s2

8. J. Kopecky-Dresler (Skoda Fabia R5 Evo), +11min41s9

9.   Pierre Loubet (Skoda Fabia), +12:46.3

10. Emil Bergkvist (Ford Fiesta), + 14:28.4

16. Armindo Araújo- L. Ramalho (Hyundai i20), 18:37.4

19. Bruno Magalhães- H. Magalhães (Hyundai i20), +20:49.4

20. P. Almeida- N. Almeida (Skoda Fabia), +26:21.3

22. J. Pedro Fontes- C. Magalhães (Citröen C3 R5), +27:23.7

29. J. Pedro Ramos (Ford Fiesta R5), +1:11:22.9

33. H. Miranda- R. Teixeira (Renault Clio RS), +2:00:31.9

relação a Armindo Araújo 
(Hyundai), enquanto Miguel 
Barbosa (Skoda) somou mais 

oito que o primeiro. Estes 
três ficaram separados por 
menos de um segundo.

Claro que a sessão em 
Baltar - a base logística pre-
ferida dos adeptos do Rally 
de Portugal - voltou a ser 
apenas o “aquecimento” pa-
ra o rally este ano marcado 
pelo pó que potenciou o tra-
balho dos amantes da foto-

grafia…Cerveja, vinho, água 
e comida ajudaram a fazer a 
festa da tribo dos ralis que 
voltou a encher o kartódro-
mo. Para que a festa fosse 
plena apenas faltaram, em 
competição, os pilotos da 
região.
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O 
treinador Pedro 
S o u s a  ( P S ) , 
atualmente 

coordenador e responsável 
pelos escalões de formação 
do hóquei em patins do USC 
Paredes, começou a dar os 
primeiros passos na modali-
dade em Paredes no antigo 
ringue do Parque José Gui-
lherme. Depois de Paredes, 
enquanto atleta, passou por 
grandes e históricos clubes 
na modalidade, Valongo, 
Oliveirense, Barcelinhos e o 
Nortecoope. Vestiu a cami-
sola da seleção nacional 
num campeonato do mundo 
e no prestigiado Torneio de 
Montreux. Um ano depois 
de voltar a pegar no stick do 
USCP, relançando a modali-
dade no clube, Pedro Sousa 
faz o primeiro balaço do seu 
regresso a Paredes e ao 
União. 

Progresso de Paredes 
(PP) - Como está a correr 
este primeiro ano de Hó-
quei no USC Paredes?

Pedro Sousa (PS) – O pri-
meiro ano está a correr mui-
to bem, o processo de evolu-
ção dos miúdos tem sido ex-
celente. Quando cheguei 
aqui tinha 4 ou 5 meninos 
dentro do ringue agora com 
as equipas que formamos 
temos um número maior de 
atletas. Temos entre 10 e 12 
atletas por escalão, sendo 

que o mais notório é a quan-
tidade de crianças que co-
meçaram a praticar a moda-
lidade este ano com o União. 
Temos neste momento a 
possibilidade de ter já na 
próxima época duas equipas 
de sub/15, duas equipas de 
sub/13, uma equipa de es-
colares e uma equipa de 
benjamins. É um orgulho 
termos conseguido que tan-
tos meninos tenham come-
çado a praticar a modalida-
de e que na próxima época 
comecem a competir.

PP - Quais os objetivos a 
curto prazo?

PS – No início da época o 
objetivo passava por fazer 
os meninos assimilarem 
processos e fazê-los cres-

cer. Não conseguimos levar 
n e n h u m a  d a s  e q u i p a s 
(sub/13 e sub/15) ao cam-
peonato nacional, que pe-
rante o que nos aconteceu 
gostava de ter conseguido, 
mas já que estamos com 
duas equipas de sub/13 na 
final four do torneio de en-
cerramento o objetivo é 
t e n t a r  g a n h a r.  C o m  o s 
sub/15, continuar a fazer 
crescer e evoluir de forma a 
conseguir a melhor classifi-
cação possível. Sempre com 
o objetivo de ganhar todos 
os jogos. Enquanto jogador 
não gostava de perder, co-
mo treinador também não 
gosto.

PP – Neste momento a 
formação conta com qua-

tro equipas, o que se pode 
esperar para a próxima 
época?

PS – A próxima época é a 
continuidade das mesmas 
equipas,  se possível  ter 
sub/15 A e B e ter uma equi-
pa de benjamins, ou seja, ter 
b e n j a m i n s ,  e s c o l a r e s , 
sub/13 A e B e sub/15 A e B. 
O que vai pesar na criação 
das equipas será o número 
de horas de utilização do pa-
vilhão, estando em aberto a 
criação de outro escalão.

PP – O vosso projeto 
formativo que começou 
este ano assenta na lógica 
de ter crianças a frequen-
tar a vossa oficina de pati-
nagem e que possam pas-
sar para a competição. 

“É um orgulho termos conseguido, que tantos 
meninos tenham começado a praticar a modalidade”

ENTREVISTA - PEDRO SOUSA, TREINADOR E COORDENADOR DO HÓQUEI EM PATINS DO USC PAREDES

António Orlando  | texto

Pedro Sousa

“Houve pessoas mui-

to importantes no 

meu desenvolvimen-

to como jogador e 

como pessoa, o Sr. 

José Adalmiro foi 

muito importante no 

início da minha car-

reira, o Sr. Faria, o Di-

no de Valongo, o Va-

le, entre outros. Mas 

o apoio da família foi 

sem dúvida a chave 

para o meu sucesso.”

Existe alguma ligação en-
tre a vossa oficina da pati-
nagem e as escolas? Como 
funciona o modelo de cap-
tação de atletas?

PS – Neste momento a 
oficina de patinagem fun-
ciona ao sábado de manhã e 
à quinta-feira, as portas es-
tão abertas para receber 
todos os que queiram prati-
car hóquei. Durante este 
ano tentamos ir a algumas 
escolas,  principalmente 
aquelas com pré-escolar 
com crianças de idades en-
tre os 4 e 5 anos, que nós 
achamos ser a melhor idade 
para começar. Este ano tive-
mos, também, a oportunida-
de de participar em algumas 
atividades de promoção do 
hóquei em patins junto de 
algumas escolas, e em cola-
boração com o município 
participamos nos progra-
mas de ocupação de férias.

PP - A base do projeto 
previa que em 2/3 anos o 
USC Paredes terá todos os 
escalões de formação. Na 
próxima época já será pos-
s í v e l  t e r  m a i s  a l g u m 
escalão?

PS -  Na próxima época 
gostava imenso de ter uma 
equipa de sub 17, tudo vai 
depender dos horários que 
teremos atribuídos. Só exis-
te um pavilhão no concelho 
e que tem uma taxa de ocu-
pação grande. Eu gosto mui-
to de trabalhar e de ter su-
cesso, se não tiver horários 
disponíveis não vai ser pos-
sível trabalhar as equipas da 
forma que eu gosto e quero. 
Ter tempo de treino é funda-
mental para se conseguir ter 
sucesso.

PP - De que forma vê 
que a evolução da forma-
ção pode ser importante 
no desenvolvimento do 
h ó q u e i  e m  p a t i n s  n a 
cidade?

PS – Quando comecei a 
patinar no ringue do Parque 
José Guilherme, era onde se 
jogava hóquei em patins, ha-
via gente à volta do ringue, 
em cima das árvores, a ver o 
hóquei em patins. Todos 

Gasóleo Aquecimento

viam com muito orgulho o 
hóquei em patins na cidade. 
O Paredes sempre teve 
boas equipas, sempre pela 
2ª divisão e a tentar ter uma 
equipa de primeira. Mais 
tarde começamos a jogar no 
gimnodesportivo, e em todo 
lado se dizia que era dos me-
lhores pavilhões para a prá-
tica da modalidade, ainda 
hoje tenho antigos colegas 
que me perguntam se esta-
mos a jogar naquele pavi-
lhão porque de facto era um 
pavilhão notável. Quando 
ele voltar a estar ativo e pu-
dermos voltar a ter hóquei 
naquele pavilhão, com a di-
nâmica que estamos a ter 
neste momento, o sucesso 
do hóquei em patins em Pa-
redes estará garantido.

PP – …e a longo prazo 
estão delineados objetivos 
p a ra  f o r m a ç ã o  d o  U S C 
Paredes?

P S  –  A n t e s  d e  m a i s , 
acrescentar escalões, ha-
vendo a possibilidade de 
termos mais horas aqui ou 
noutro pavilhão, criarmos já 
sub 17. A médio e longo pra-
zo termos todos os escalões 
a competir nesta cidade e eu 
gostava imenso que a equi-
pa sénior conseguisse subir 
de divisão.  Porque os nos-
sos miúdos enchem o pavi-
lhão para ver a equipa sé-
nior e acompanham a equi-
pa para todo o lado.

PUB

Uma das equipas de jovens hoquistas
do USC Paredes liderada por Pedro Sousa
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FUTEBOL

JORNADA 3ªJOR. 

  25/05

CRCD Varziela 1-2 GDC Ferreira

ISC Sobreirense 3-1 ARD Macieira

JORNADA 3ªJOR. 

  25/05

Canelas 2010 0-0 Valadares Gaia

Rebordosa AC 2-1 Tirsense

JORNADA 4ªJOR. 
  01/06

ARD Macieira 5-4 GDC Ferreira

 02/06

ISC Sobreirense 3-0 CRCD Varziela

JORNADA 4ªJOR. 

  02/06

Rebordosa AC 1-1 Canelas 2010

Tirsense 0-1 Valadares Gaia

JORNADA 5ªJOR. 

  09/06

GDC Ferreira vs ISC Sobreirense

CRCD Varziela vs ARD Macieira

JORNADA 5ªJOR. 

  09/06

Valadares Gaia vs Rebordosa AC

Canelas 2010 vs Tirsense

JORNADA 6ªJOR. 

  16/06

Valadares Gaia vs Canelas 2010

Tirsense vs Rebordosa AC

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 ISC Sobreirense 9 4

2 GDC Ferreira 6 4

3 CRCD Varziela 4 4

4 ARD Macieira 4 4

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Valadares Gaia 8 4

2 Canelas 2010 8 4

3 Rebordosa AC 5 4

4 Tirsense 0 4

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL SÉRIE B

2018/19

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL SÉRIE B

2018/19

Quinzenalmente  com toda  a informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal

Sobre Futebol

Jogou-se neste do-
mingo que passou a 2ª 
mão dos quartos-de-final 
do Campeonato de Portu-
gal (CdP). União de Leiria, 
Vilafranquense, Praiense 
e Casa Pia eliminaram, 
respectivamente, Lusitâ-
nia de Lourosa, Vizela, 
Fafe e Sporting de Espi-
nho. Só dois subirão à 2ª 
Liga e a 1ª mão da próxima 
eliminatória joga-se já 
neste domingo e oito dias 
depois temos a certeza 
dos promovidos. Recor-
de-se que o CdP tem 72 
participantes (4 séries de 
18) e os 5 últimos de cada 
(20 equipas) descem aos 
respectivos Distritais.

A reformulação leva-
da a cabo pela Federação 
Portuguesa de Futebol 
( F P F )  t eve  i n í c i o  e m 
2013/14, quando se aca-
bou com a antiga 3ª Na-
cional e se passou apenas 
a ter este campeonato, a 
antiga 2ª B – abaixo da 2ª 
Liga e acima dos Distri-
tais, a única competição 
de futebol sénior masculi-
no gerida pela FPF.

Desde a sua imple-
mentação que me mostrei 
crítico deste modelo com-
petitivo. Tenho-o repeti-
do e já neste espaço o fiz. 
Nos últimos tempos, cada 
vez mais vozes o têm feito 
- cada vez mais treinado-
res e figuras de relevo do 
futebol português. Do-
mingo, após a eliminação, 
Rui Quinta, treinador do 
Espinho, eliminado nos 
penáltis, que já foi colunis-
ta aqui no Progresso de 
Paredes, disse que a sua 
equipa “esbarrou num re-
gulamento arcaico e de 

terceiro Mundo que não 
premeia a regularidade 
de quem terminou em pri-
meiro. A FPF não olha 
com atenção para este 
campeonato”. É precisa-
mente de personalidades 
como Rui Quinta que Por-
tugal precisa que se façam 
ouvir. Nas conferências 
de Imprensa e também na 
FPF e na Associação Na-
cional de Treinadores de 
Futebol, onde é um dos 
vice-presidentes. Porque 
são pessoas com a impor-
tância de Rui Quinta que 
poderão ajudar a alterar e 
melhor o nosso futebol. 
Muito pouca gente tem 
mostrado que tem tenta-
do. Muito pouca gente se 
preocupa com as divisões 
inferiores. Mas são indis-
cutivelmente as divisões 
inferiores o suporte das 
superiores. Por isso, os 
campeonatos secundá-
rios nacionais têm de ser 
tratados de outra forma. E 
que se dê mais voz aos 
treinadores e jogadores (e 
aos clubes).

Fará algum sentido 
que o campeão de uma 
série, ao fim de 34 jogos, 
não suba de divisão? Ao 
fim desses 34 jogos ainda 
tenha de ir disputar elimi-
natórias para tentar su-
bir? E a dureza das mes-
mas: é preciso passar 
quartos de final e meias 
f inais  (ambas a  duas 
mãos) para se subir de di-
visão. Faz sentido num 
campeonato de 72 equi-
pas só subirem de divisão 
2?

Está na hora da mu-
dança. Estamos há 6 épo-
cas nisto e vamos para a 

sétima! Há muitas alter-
nativas, este é que não é o 
melhor sistema. O cam-
peonato é uma prova de 
regularidade pontual. 
Não o concebo em mais 
do que uma fase. O pri-
meiro terá sempre de su-
bir de divisão. Sejam 2, 3 
ou 4 séries de 16 ou 18 
equipas. Subam 3, 4 ou 6. 
Crie-se ou não a 3ª Nacio-
nal (eu defendo que sim), 
mas que este Campeona-
to de Portugal seja uma 
coisa a sério.

Além disso, este tem 
de ser um nível semi-pro-
fissional onde as condi-
ções financeiras sejam 
apelativas para jogadores 
e treinadores, onde o in-
vestimento financeiro da 
FPF seja relevante e, qui-
çá, até, onde haja compar-
ticipação financeira dos 
clubes profissionais, por-
que é aqui que muitos de-
les se abastecem(!)... por-
que há muita qualidade 
(de jogadores e treinado-
res). Há muito por onde 
melhorar. Que não se per-
ca mais tempo. Que joga-
dores, treinadores e clu-
bes marquem definitiva-
mente uma posição.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em  

Gestão de Desporto

Campeonato de Portugal: continuam a achar 
que não precisa de mudanças?!

OPINIÃO

PUB

Rebordosa AC ao empatar em casa com o Canelas 
terá hipotecado a possibilidade de subida ao Campeonato Nacional
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A 
a u s ê n c i a  d e 
membros do Go-
verno na cerimó-

nia dos 135 anos da Associa-
ção Humanitária dos Bom-
b e i r o s  Vo l u n t á r i o s  d e 
Paredes (AHBVP), deixou 
de “sentimento ferido” Má-
rio Sousa, o presidente da 
Direção da centenária insti-
tuição paredense. Foi a se-
gunda vez, consecutiva, que 
o Ministério da Administra-
ção Interna (MAI) não se fez 
representar na cerimónia 
protocolar para a qual foi 
convidado. 

“À primeira caem todos, à 
segunda cai quem quer, à 
terceira…  Nunca mais con-
vidarei nenhum membro do 
Governo enquanto não sou-
berem cumprir o dever de 
ética” disse de dedo em ris-
te, Mário Sousa, para quem 
“isto não se faz”. O dirigente 
garantiu que aqueles que 
faltaram “não estragam a 
festa, mas tenho de mani-
festar a falta de respeito. Os 
135 anos deveriam merecer 

respeito”, desabafou. “Feliz-
mente, os Bombeiros Volun-
tários de Paredes estão de 
saúde e recomendam-se”, 
sublinhou.

Polémicas à parte, o ani-
versário da AHBVP, pela po-
sitiva, ficou marcado pela 
inauguração de uma nova 
viatura (uma ambulância de 
transporte de doentes) e pe-

la distinção de vários bom-
beiros por assiduidade. 

Por partes…
O novo veículo vai jun-

tar-se às 28 viaturas opera-
cionais da corporação. Em 
frente ao quartel, desfila-
ram 14 dessas viaturas, de-
signadamente, exemplares 
de veículos de assistência, 

transporte, emergência e 
combate a fogos, às quais se 
juntaram três viaturas his-
tóricas da AHBVP.  A conde-
coração de bombeiros, des-
ta vez “premiou” 15 bom-
b e i r o s  vo l u n t á r i o s  q u e 
receberam medalhas pelos 
cinco, 10, 15 e 30 anos de 
serviço. 

“A dignidade não consis-
te em possuir as honrarias, 
mas sim em merecê-las e 
esse é, sem dúvida, o vosso 
c a s o .  S i n t o  u m  o r g u l h o 
enorme nas mulheres e ho-
mens que tenho o privilégio 

de comandar”, sublinhou 
José Morais, comandante 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes. “Estaremos, 
como sempre, na linha da 
frente do socorro às popu-
lações. Os paredenses sa-
bem que podem contar com 
os seus bombeiros como 
principal agente de prote-
ção civil, com profissiona-
lismo, responsabilidade, 
dedicação e competência”, 
acrescentou.

O secretário-relator do 
Conselho Fiscal da Associa-
ção Humanitária dos Bom-

…e já lá vão 135 anos, Parabéns B.V. Paredes!
CERIMÓNIA. Bombeiros Voluntários de Paredes celebraram, a 1 de junho, o 135º Aniversário. Governo ignorou convite para a 
festa. “Isto não se faz”, disse de “sentimento ferido”, o presidente da Direção da AHBVP.

António Orlando  | texto

António Ferreira, presidente  
dos Bombeiros teceu  rasgados 

elogios aos autarcas do PS



13Sexta-feira 7 de Junho de 2019  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

Paredes volta a  
comemorar o Dia 
Municipal do Bombeiro 

O concelho de Paredes, 
no dia 10 de junho, Dia de 
Portugal e das Comunida-
des, vai comemorar o Dia 
Municipal do Bombeiro.

A comemoração é reto-
mada “com a participação 
das cinco corporações do 
concelho”, explicou Elias Bar-
ros, vereador com o Pelouro 
da Proteção Civil, na cerimó-
nia de aniversário dos Bom-
beiros Voluntários de Pare-

des. Deste modo é retomada 
uma tradição iniciada em 
2008, mas que mais tarde foi 
suspensa.

No final do mês, a 30 de 
junho, Paredes irá também 
reunir cerca de 600 infantes 
e cadetes do distrito do Por-
to no evento “Bombeiro 
d’Ouro”, segundo revelou 
José Morais, comandante 
dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes.

beiros Voluntários de Pare-
des, José Gonçalves, rece-
beu uma distinção pelos 
“bons serviços prestados”. A 
autarquia também recebeu 
da parte da corporação de 
bombeiros uma lembrança 
alusiva ao aniversário.

Na cerimónia foi também 
distinguido Carlos Pereira, 
antigo comandante dos 
Bombeiros Voluntários de 
Va l p a ç o s  e  I n s p e t o r  d e 
Bombeiros, com o Crachá 
de Ouro pela Liga dos Bom-
beiros Portugueses. A dis-
tinção foi proposta à Liga 
pela direção dos BV de Pa-
redes devido à “referência 
que é nos bombeiros e pela 
humildade, dedicação e pelo 
percurso e contributo ver-
dadeiramente inquestioná-

vel na dignificação dos bom-
beiros portugueses”, expli-
cou José Morais.

Os B.V. Paredes são a 
mais antiga corporação de 
bombeiros do concelho e a 
sexta associação mais anti-
ga do distrito do Porto e es-
tá dotada com um posto de 
e m e r g ê n c i a  m é d i c a  d o 
INEM, uma Equipa de Inter-
venção Permanente (EIP) e 
uma Base Logística de Apoio 
Distrital (BLAD). Há um ano 
a direção da AHBVP apre-
sentou o projeto de remo-
delação da BLAD, mas até 
agora o Poder Central não 
abriu qualquer candidatura 
de modo a apoiar o investi-
mento, situação que está a 
gerar desconforto na corpo-
ração paredense. 

António Ferreira
Presidente da Assembleia Geral 
da AHBVP Paredes

“Esta equipa tem de ser louvada. Se 
dependesse de mim, seriam todos 
condecorados.  Acho também que o 

senhor presidente da Câmara está a fazer um belíssi-
mo trabalho e deve continuar a pautar-se por uma 
isenção. Até ao dia de hoje tem tido um comportamen-
to exemplar com as corporações. Tenho também que 
elogiar o vereador. Conhecendo-o anteriormente e 
tendo chegado onde chegou, soube enquadrar-se e 
adaptar-se ao sistema. Os meus agradecimentos.”

José Freitas
Federação Distrital dos Bombeiros

“São 135 anos de entrega total e vo-
luntária a servir o distrito e o país.” 

Carlos Pereira

Antigo comandante dos 
Bombeiros Voluntários de 
Valpaços e Inspetor de Bombeiros
“Não contava com esta condecora-

ção. A distinção é um motivo de orgulho e um enorme 
privilégio e a prova evidente dos laços de amizade que 
nos unem.”

Elias Barros

Vereador com o Pelouro  
da Proteção Civil Municipal

“Acredito que a época de fogos flo-
restais este ano afigura-se complica-

da, mas a Proteção Civil de Paredes está e estará sem-
pre do lado dos bombeiros, sem qualquer tipo de re-
servas. Temos o dever de fazer o nosso melhor ao nível 
da intervenção e da prevenção. Os 135 anos que esta 
corporação celebra significam muito e é a prova do 
trabalho e dedicação ímpar. “Continuem a dignificar o 
nosso concelho e os nossos bombeiros de Portugal.”

Alexandre Almeida

Presidente da Câmara de Paredes
“Este sábado é também marcado pe-
la comemoração do Dia Mundial da 
Criança e estes quase 50 infantes e 

cadetes dos Bombeiros de Paredes não tinham me-
lhor local para passarem este dia, pois nesta institui-
ção também se formam crianças. É um orgulho para o 
Município de Paredes poder contar com o trabalho 
voluntário deste corpo ativo e são um exemplo devido 
a uma forte aposta na formação.”

Albano Teixeira

Segundo comandante operacional 
distrital do Porto
“Os vossos antepassados estão orgu-
lhosos destes 135 anos, estou certo. 

Excelência é a palavra que mais se enquadra na defini-
ção desta corporação.” 

Bruno Alves
Secretário do conselho executivo 
da Liga dos Bombeiros 
Portugueses
“Estamos a viver um grande dia para 
os bombeiros, que os dignifica e um 

grande dia para a cidade. Somos o maior agente da 
Proteção Civil. A Liga vai continuar a lutar para que os 
bombeiros recebam os apoios de que necessitam por 
parte das autarquias e do Governo.”
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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

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

PUB

O Poeta de Baltar desapa-
receu no dia  dia 9 de junho de 
1999. Passados  20 anos,  o 
Agrupamento de Escolas Da-
niel Faria resolveu , neste ano 
simbólico, trazer a público a 
sua memória e recordar a vi-
da e obra do seu patrono.

No dia 3 de Junho, na Es-
cola Básica de Baltar, pelas 
20h30, teve  início uma Ce-
rimónia pública de abertura 
de um conjunto de atividades 
dedicadas ao poeta.

- Exposição de Artes Plás-
ticas “um rosto que há-de 
vir”, com obras dos alunos do 
Agrupamento.

- Exposição de ilustrações 
de poemas de Daniel Faria, 
da autoria de Maria Cecília 
Louraço, Artista Plástica.

- Colóquio “O que Daniel 
Faria”, tendo como oradores 
convidados Francisco Duar-
te Mangas (escritor e jorna-
lista, presidente da associa-
ção de jornalistas e homens 
de letras do Porto); Francisco 
Saraiva Fino (investigador da 
Universidade de Évora) e Nu-
no Higino (programador cul-
tural e professor da Universi-
dade Fernando Pessoa). O 
colóquio foi moderado pelo 
conhecido e estimado pro-
fessor Manuel Pereira Lopes, 
que é professor de Portu-
guês  no Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria. 

O colóquio decorreu no 
auditório da Escola Básica de 
Baltar, tendo a Câmara Mu-
nicipal sido representada 

pela Dr.ª Beatriz Meireles 
(vereadora da cultura) e pelo 
presidente da Assembleia 
Municipal, Dr. Batista Perei-
ra. Os Presidentes de Junta 
de várias freguesias estive-
ram presentes, bem como as 
diversas forças vivas de Bal-
tar. O executivo de Baltar, 
bem como o presidente da 
assembleia de freguesia , Jo-
sé Alberto Sousa,  disseram 
presente num evento de 
grande importância cultural 
para a Vila. 

O poeta começou o seu 
percurso no agrupamento 
em 1977  na Escola do Calvá-
rio. Em 1981 foi para a antiga 
escola EB23 que ficava situa-
da na “Casa dos Pereiras”, 
onde concluiu o 5º e 6º anos. 
Segundo António Aguiar, 
presidente do Agrupamento, 
os seus registos escolares es-
tão guardados e revelavam 

um aluno exemplar.  Para o 
agrupamento, o poeta é um “ 
filho da casa “ e em 2005  a 
escola secundária passou a 
chamar-se “ Escola Daniel 
Faria “. Em 2012, foi criado o 
agrupamento de escolas, que 
adotou como patrono o co-
nhecido poeta, que continua 
bem vivo através da sua 
escrita. 

Este evento foi da respon-
sabilidade dos professores e 
alunos do agrupamento e é 
apenas o início de um perío-
do em que se pretende dar a 
conhecer aos mais novos o 
poder da palavra de um poe-
ta muito denso e reflexivo.

Segundo o Presidente da 
Junta de Freguesia, Jorge 
Coelho, vão decorrer mais 
actividades, em parceria com 
a Câmara Municipal de Pare-
des, que pretendem  divulgar 
a vida e a obra do Poeta.

    BALTAR

Colóquio  “ O que o Daniel Faria “ 

FAUSTINO 
 SOUSA

A Junta de Freguesia de 
Baltar proporcionou uma tar-
de de alegria a muitas crian-
ças com música, balões, insu-
fláveis e com animadores que 
proporcionaram momentos 
que as crianças guardarão na 
sua memória. Houve lanche 
para todas as crianças e esta 

foi a forma de comemorar o 
dia da criança. A Junta de fre-
guesia agradece a todos os 
envolvidos num evento que 
vale sempre a pena, pois as 
crianças com a sua pura ale-
gria de viver, merecem todo o 
esforço das instituições que 
têm essa responsabilidade.

No passado dia  21 de 
maio, decorreu o Passeio Sé-
nior "Encontro Entre Nós" 
que teve a cidade de Valença 
como destino da visita de 
450 pessoas das freguesias 
de Baltar, Duas Igrejas, Lou-
redo e Sobrosa. O passeio 
contou com a presença do 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexan-
dre Almeida, acompanhado 
do Vice-Presidente, Francis-
co Leal, da Vereadora Bea-
triz Meireles e do Vereador 
Paulo Silva. Estes convívios 
são essencialmente o cultivo 
dos afetos entre as pessoas e 
servem para estreitar laços 
e proporcionar momentos 
inesquecíveis que se enqua-
dram dentro da responsabi-

lidade das instituições. A 
Junta de Freguesia, Jorge 
Coelho e restantes mem-

bros, acompanhou os seus 
munícipes e segundo o pre-
sidente da Junta, Jorge Coe-

lho, procurou essencialmen-
te ser um fator de aproxima-
ção entre todos. 

Festa da Criança 2019 Encontro Entre Nós 2019

Bitarães, como noutros 
locais, teve uma abstenção 
nestas eleições, de 26 de 
Maio de 2019, como nunca 
aconteceu.

Estavam inscritos 2.461 
eleitores e apenas votaram 
889. Será que as pessoas 
estão cansadas de ver nos 

nossos políticos tanta cor-
rupção? É por estas coisas 
que as pessoas deixam de 
acreditar nos políticos e 
não vão votar.

Em Bitarães o PS foi o 
vencedor, seguido do PSD e 
CDS. O BE e o PAN ultra-
passaram a CDU que ficou 

em 6º lugar. Embora a abs-
tenção tivesse sido elevada 
tudo decorreu com norma-
lidade, como é costume 
nesta freguesia de Bita-
rães. Esperemos que em 
Outubro a afluência às ur-
nas seja maior.  

    BITARÃES

Eleições

ANTÓNIO
OLIVEIRA
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Com o propósito de promo-
ver o convívio e a diversão, e o 
espirito de desportivismo entre 
os participantes, irá realizar-se 
no próximo dia 9 de Junho de 
2019, a partir das 15h, em Pare-
des, junto ao Parque José Gui-
lherme, uma grande corrida de 
veículos sem motor, conhecidos 
como “Carrinhos de Rolamen-

tos” com apoio da Câmara Mu-
nicipal de Paredes e Animações 
Bambino´s. A par da adrenalina 
que caracteriza o evento, a As-
sociação CÓDIGO MUSICAL 
com a animação do seu Grupo 
de Dança, vai abrilhantar a tar-
de, com uma actuação no Par-
que José Guilherme, com previ-
são de início às 15h.

Carlos Alberto Dias pe-
rante uma plateia muitas de 
pessoas apresentou na ter-
ra natal o Livro Definições, 
Volume I, a primeira de vá-
rias compilações de textos 
poéticos. 

Definições, Volume I é 
um livro com textos poéti-
cos, indicados em definir os 
temas inseridos em cada 
título.

Tal como um dicionário 
arrojado com uma nova vi-
são, esta obra desmistifica e 
retrata contextos de signifi-
cados já conhecidos univer-
salmente, aliciando o leitor 
a ver cada temática com 
uma nova perspetiva.

Natural e residente em 
Rebordosa, Carlos Alberto 
Dias tirou a licenciatura em 
Ciências da Comunicação 
na Universidade de Trás os 
Montes e Alto Douro, em 
Vila Real, e encontra-se 
neste momento a tirar mes-
trado em Desenvolvimento 

de Projeto de Cinema, com 
especialização em narrati-
vas, na Escola Superior de 
Teatro e Cinema, na Ama-

dora. Apaixonado pela es-
crita, reserva o futuro para 
o mundo da literatura fic-
cional e poética, para o 

mundo do cinema, na área 
de argumentista, e para to-
das as áreas que englobam 
o poder das letras.

Associação Código Musical  
no 8.º Grande Prémio  
de Veículos sem Motor Apresentação do Livro Definições –Volume 1

No âmbito da atividade 
Encontro entre Nós – Passeio 
de Verão, realizou-se no pas-
sado dia 03 de junho de 2019, 
uma visita dos séniores de 
Cristelo a Valença, uma cida-
de que respira história, domi-
nada pela Forteza de duas 

torres e muralha dupla, onde 
os visitantes percorreriam as 
ruas empedradas, apreciando 
o vasto comércio ali existente, 
com produtos artesanais, 
destacando-se os trabalhos 
em ouro, linho, cerâmica e 
vime.

Graças a esta atividade le-
vada a cabo pelo Pelouro da 
Ação Social da Câmara Muni-
cipal de Paredes, os seniores 
de todo o concelho têm opor-
tunidade de conhecer novas 
regiões, os seus costumes e 
tradições, enriquecendo-se 
culturalmente.

    CRISTELO

ENCONTRO ENTRE NÓS

Passeio de Verão  
dos Seniores de Cristelo

CARLA
NUNES

O Comando Territorial do 
Porto, através do Núcleo de In-
vestigação e Apoio a Vítimas 
Específicas de Penafiel, no dia 3 
de junho, deteve um homem de 
73 anos, pelo crime de violência 
doméstica, no concelho de Pa-
redes. Na sequência de uma in-
vestigação pelo crime de violên-
cia doméstica, onde o suspeito 
exercia violência física e psico-
lógica contra a vítima, a sua es-
posa de 70 anos, foi dado cum-
primento a um mandado, que 

culminou na detenção do sus-
peito. Saliente-se que durante a 
investigação já havia sido 
apreendida uma arma de fogo 
ao suspeito.

O detido, com antecedentes 
criminais pela prática do mes-
mo tipo de crime, foi presente 
no dia 4 de junho, ao Tribunal 
Judicial de Marco de canaveses, 
onde lhe foi aplicada a medida 
de coação de apresentações 
bissemanais no posto policial da 
sua área de residência.

    PAREDES

Paredes – Detido por violência doméstica

O Pavilhão Municipal Ro-
ta dos Móveis, em Lordelo, 
recebeu no dia 17 de maio, a 
fase final da I Liga Boccia 
Sénior.

A Liga de Boccia Sénior 
por Equipas do Concelho de 
Paredes é organizada pela 
Câmara Municipal de Pare-
des e é composta por todos 
os Movimentos Seniores do 
município, isto é, por IPSS e 
Juntas de Freguesia. São 
cerca de 200 os participan-
tes na competição.

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa venceu a fase fi-
nal da I Liga Boccia Sénior. 

A Junta de Freguesia da 
Sobreira e a Junta de Fre-
guesia de Lordelo classifica-
ram-se em segundo e tercei-
ro lugares, respectivamente. 

A Liga tem como propósito 
fomentar a prática desta 
modalidade com regularida-
de, competindo não só a ní-
vel concelhio, como até mes-
mo regional e nacional.

Esta modalidade é uma 
aposta das autarquias e de 
várias instituições para que 

os idosos mantenham um 
estilo de vida ativo, com o 
intuito de conservar a ca-
pacidade funcional e a au-
tonomia física, bem como 
proporcionar um momento 
de convívio, sociabilização 
e competição entre as pes-
soas das várias instituições 

do concelho. A Presidente 
da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, Salomé Santos, 
bem como todos os ele-
mentos do executivo, felici-
taram todos os jogadores 
que representaram a Junta 
d e  F r e g u e s i a  d e 
Rebordosa.

    REBORDOSA

Equipa da Junta de Freguesia de Rebordosa 
venceu a fase final da I Liga Boccia

PAULO 
PINHEIRO
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RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O SNS está em perigo

D
iscuta-se a si-
tuação da Saúde 
sem medos ou 

subjetivismos. A Saúde 
está em derrapagem len-
ta em vários dos seus in-
dicadores. E a discussão 
da Lei de Bases da Saúde 
era uma óptima oportu-
nidade de trazer a públi-
co a situação.
Não comungo da visão 
populista e simplista de 
caracterizar o estado da 
Saúde pelo afluxo con-
juntural anormal a um 
serviço de urgência ou a 
uma técnica operatória 
inovadora numa ou ou-
tra Especialidade. Nada 
disto é decisivo ou é a pu-
ra realidade. Conheço 
por experiência própria 
as pequenas e as grandes 
disfunções do sistema. 
Falarei deles aqui e em 
próximos artigos. Come-
cemos pelas PPP. 
As Parcerias Públicas 
Privadas são um desas-
tre em termos clínicos, 
organizacionais e finan-
ceiros, encontrando-se 
agora em reversão em 
hospitais como de Lou-
res, Vila Franca de Xira, 
Cascais e Braga, com o 
Poder politico PS a pro-
curar gerir com paninhos 
quentes a rotura. 
Diziam os ideólogos das 
PPP poder criar e gerir 
estruturas de saúde mais 
rápido e a menores cus-
tos. Mas nada disso re-
sultou. O investimento 
nas PPP não é contabili-
zado na dívida pública, 
porém existe. A factura 
das PPP Saúde é no ano 
2019 uns astronómicos 
425 milhões de euros. 
Não há poupança. Na 
construção houve des-
vios de 20 a 30 por cento. 
O Estado perdeu compe-
tências históricas de 
construção. O risco dos 
privados não é assumido, 
antes é substituído pela 
renegociação. As carrei-

ras dos profissionais são 
excluídas. 
A gestão privada dos ser-
viços públicos de saúde, 
desde a construção de 
infraestruturas à gestão 
clinica, é frontalmente 
contra o SNS. As PPP 
pensadas e desenvolvi-
das, inicialmente na Grâ 
Bretanha de Major, es-
tenderam-se depois á 
Itália, França e Espanha. 
Mas em Portugal tive-
r a m  u m a  ex p r e s s ã o 
maior. Assumiram a for-
ma de um modelo expe-
rimental que incluía até 
uma pretensa “competi-
ção” com o SNS. E assim 
promoveram o definha-
mento da rede pública de 
cuidados e o floresci-
mento da rede privada. 
Esqueceram os gover-
nos desde 2002 que: 1) 
Um hospital não devia 
ser um negócio e não po-
de ser gerido como tal. 2) 
As vidas humanas não 
são mercadorias. 3) Os 
interesses e negócios 
privados são responsa-
b i l i d a d e  d o s  s e u s 
acionistas. 
O Estado e seus interes-
ses ficam do lado de fora 
dos gabinetes dos Con-
selhos de Administração 
dos grupos económicos 
que geram as PPP.  
Continuemos com uma 
análise mais local. A si-
tuação arrasta-se há 
mais de um ano. Sabia-se 
então que a direcção do 
ACES (Agrupamento de 
Centros de Saúde), que 
envolve os concelhos de 
Paredes, Penafiel e Cas-
telo de Paiva, tinha os 
dias contados, não seria 
reconduzida em funções 

e seria substituída por 
novos protagonistas, nu-
ma nova fase politica. 
Sabia-se igualmente que 
o assunto era objecto de 
contactos e negociações 
envolvendo a direcção 
da ARS Norte e as estru-
turas políticas conce-
lhias do PS. Não persis-
tiam dúvidas sobre a ne-
cessidade de mudança, 
sobre o se, antes sobre o 
quando e com quem. 
Com o tempo soube-se 
que havia indicações di-
vergentes, soluções dife-
rentes entre o proposto 
por Paredes e o indicado 
por Penafiel. Mesmo a 
intervenção de persona-
lidades distritais e nacio-
nais não aplacaram essas 
divergências, antes cria-
ram um cenário de ine-
xistência de consenso. A 
mudança da direcção da 
ARS Norte não alterou o 
impasse.Estamos peran-
te um sinal claro de in-
competência politica, e 
de fragilidade da acção 
política em partido com 
muitos milhares de elei-
tores, mas incapaz de 
mobilizar quadros pró-
prios ou independentes 
para uma alternativa. 
Entretanto a situação 
deteriorou-se dia a dia. 
Os profissionais perce-
beram que o tal novo dia 
era expectativa furada. 
Há agora uma gestão 
precária e tolerada. E 
acumularam-se casos de 
indisciplina e menor in-
teresse no exercício 
profissional. 
Esperava-se que o mês 
de Maria iluminasse res-
ponsabilidades inadiá-
veis. Porém…

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da 
informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-
lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 
economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-
cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 
independentemente da cor, raça, género, convicções, re-
ligião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a digni-
dade das pessoas e das instituições e a sua privacidade.

N
a noite das eleições viu-se 
chora e ranger de dentes e 
também gritos de vitória e 

foguetório.

Não me parece haver motivo para uns 

e para outros.

Mas sim motivos fortes para preocu-

pação. O distanciamento demonstra-

do pelos eleitores dos partidos políti-

cos, não foi sequer mitigado pela inter-

venção do Presidente da república 

com uma taxa de aprovação ao nível 

da abstenção.

Porquê? Porque o cidadão eleitor não 

tem ideais pelos quais lutar, apenas 

uns taxos para distribuir.

As abstenções eleitorais ocorrem ge-

ralmente por o cidadão não se rever 

nas políticas dos Governos, nem nas 

propostas que a oposição apresenta, 

tendo como motivações a incerteza 

quanto à exequibilidade dos progra-

m a s  q u e  o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s 

apresentam.

O prognóstico de uma eleição espe-

cialmente marcada pelo descrédito 

com a política e as instituições concre-

tizou-se de forma brutal, retirando 

“legitimidade” aos “vencedores” e 

“perdedores”.

O nível de abstenções ficou fora da 

média dos últimos pleitos.

Existe hoje uma overdose de informa-

ção, uma certa instabilidade política. 

Então, o eleitor, até para se proteger, 

acaba adiando o momento de decisão 

E o vencedor é: A Abstenção

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O
s resultados das eleições 

europeias do passado dia 

2 6  o b r i g a m  a  a l g u m a s 

ilações.

O PAN, o BE e o PS, por esta ordem, 

saíram vencedores. Em comparação 

com os resultados anteriores mostra 

que as expectativas foram excedidas 

quanto ao PAN e ao BE, que atingem 

ambos resultados históricos, en-

quanto que o PS sobe pouco relativa-

mente às eleições europeias. Com 

este resultado, o objetivo de uma 

maioria absoluta estaria definitiva-

mente afastado e o PS seria obrigado 

a fazer um acordo com o BE e com o 

PAN.

Venceram, também, em larga escala, 

aqueles que já não acreditam que o 

partido mais votado possa formar 

governo ou os que acreditam que o 

Centeno é de direita conservadora – 

70% ficaram em casa!

Foram derrotados o PSD, o CDS e o 

PCP. O PCP perdeu deputados, vo-

tos, e, sobretudo, parece ter dificul-

dades em destacar-se nas zonas ur-

banas, em que é claramente ultrapas-

sado pelo BE. O CDS sofreu uma 

derrota clara, com redução de vota-

ção e diminuição em relação à per-

centagem nas eleições anteriores, e 

vê desfeita a ilusão de afirmação co-

mo partido que pudesse liderar uma 

solução alternativa ao espaço socia-

lista e comunista.

O PSD ficou a grande distância do 

seu adversário direto, o PS, e não 

atingiu os seus objetivos. Obteve a 

pior percentagem em eleições euro-

peias em que concorreu sozinho. 

Apesar de tudo, manteve a represen-

tação que tinha no Parlamento Euro-

peu e não desceu em relação às elei-

ções anteriores. Ainda assim, dispu-

tou num contexto dif íci l  estas 

eleições, em que foi ameaçada a sua 

existência (com a fundação de um 

partido que se pretendia rival, com 

um ex-líder, ex-primeiro-ministro e 

ex-candidato à liderança, e de tenta-

tivas de ultrapassagem pelo CDS), 

que superou claramente, e depois de 

um longo período e instabilidade 

interna.

Vá-se lá saber o que é pior: um resul-

tado desastroso ou não ter percebi-

do as razões para que tal tivesse 

acontecido, como parecem eviden-

ciar as declarações de Rui Rio na noi-

te eleitoral e no decorrer desta sema-

na. Confesso que nos últimos 15 dias 

tive com Rio um “dejá vu” do PSD de 

Paredes das autárquicas de 2013… 

uma perda de votos/derrota cujas 

culpas vêm dos militantes descon-

tentes (não daqueles que defendiam 

mais e melhor!) e, melhor de tudo!!! 

Agora é que vai ser, o PSD vai estar 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Rio deixa PSD entre a espada   e ‘Paredes’

mariocamilomota@gmail.com
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E o vencedor é: A Abstenção
para quando a campanha começa na 

televisão, e a decisão de votar ou não, 

é tomada em face do descrédito que a 

campanha lhe oferece.

Se antes da campanha eleitoral o que 

vale são as redes sociais e a sensação 

difusa de revolta, depois que a campa-

nha começa, outros fatores começam 

a ganhar peso, como as alianças parti-

dárias, o tempo de propaganda eleito-

ral e o descrédito nas mensagens dos 

candidatos.

Uma eleição que se baseie em ideais, 

princípios, motivações e propostas, 

equilibrada, acaba sendo um incentivo 

para que os eleitores compareçam às 

urnas.

Aí o seu voto conta, individualmente, 

quando três ou quatro ideias têm 

chance real de ir para o Governo. A 

pessoa vai defender os seus ideais, es-

sa ideia mobilizadora.

E esse é o cenário que não se delineou 

nesta eleição. As opções de candida-

tos no cardápio, era tudo mais do 

mesmo.

O fim da era da polarização entre PS e 

PSD e a rutura para um modelo de pul-

verização, no qual há vários candida-

tos com propostas diversas, completa 

os argumentos que mostram que a 

eleição é cada vez mais atípica e 

desmotivadora.

Portanto, o que acontece é que devido 

ao sentimento de descrença com as 

instituições, a proporção aumentou 

demonstrando claramente que a po-

pulação não se revê na falta de ideias 

dos partidos e dos seus candidatos, 

bem como a manifesta promiscuidade 

na politica, retirando-lhes legitimida-

de para os representar.

Temos um partido que não ganhou as 

eleições a Governar o País.

Vamos ter eleitos em Bruxelas que 

não representam o povo português.

Prometemos  
e estamos a cumprir
Por
PAULO
SILVA
Professor

P
rometemos dar 

vida a Paredes e 

assim temos fei-

to, criando e apoiando 

novos eventos sejam eles 

do foro cultural, social, 

desportivo ou educativo, 

apoiando e captando no-

vos e valiosos investi-

mentos que nos vão aju-

dar no futuro a fixar mais 

pessoas em Paredes.

A nova dinâmica passa 

também por pegar nos 

eventos do passado que 

poderiam ter trazido al-

gum valor acrescentado e 

melhorá-los, por exemplo 

o "Shakedown" do Rally 

de Portugal. Consegui-

mos fazer com que o mes-

mo deixasse de ser olha-

do como uma prova me-

nor e transformá-lo no 

primeiro grande dia da 

festa do Rally.  É de salien-

tar que o aumento signifi-

cativo do número de pes-

soas espalhadas por todo 

o circuito são a prova de 

que valeu e vale toda a 

nova dinâmica organiza-

tiva dada ao evento.

Este fim de semana mais 

uma vez, será preenchido 

com outros eventos re-

pletos de grandes mo-

mentos, um deles será a 

segunda edição regional 

do BTT/XCO. Esta prova 

é  organizada de uma for-

ma brilhante pela EB 2.3 

de Paredes e pela sua 

magnífica comunidade 

educativa, mais do que 

uma prova de BTT esta é  

uma prova de união entre 

professores, pais e encar-

regados de educação, 

pessoal não docente, jun-

tas de freguesias e asso-

ciações como a Cruz Ver-

melha de Vilela, e ainda 

pelos apaixonados de 

sempre pela modalidade, 

o Sr. Bernardo - "Ciclo 

Bernardo"  e colaborado-

res do município que fa-

zem desta prova a melhor 

do circuito regional.

O Crossfit modalidade 

em expansão também vai 

animar Paredes com mais 

de 500 atletas vindos de 

todo o país, e que por cá 

vão andar de 8 a 10 de Ju-

nho, no Paredes Fittest 

Games.

Para encerrar este fim de 

semana de forma brilhan-

te, será realizada uma 

justa e merecida home-

nagem a todos os Bom-

beiros Voluntários do 

concelho comemorando 

o  d i a  M u n i c i p a l  d o s 

Bombeiros.

Mas a dinâmica não passa 

só por estes eventos, co-

meçamos a ver  que as 

empresas estão a voltar a 

apostar em Paredes, que 

já não olham só para os 

vizinhos, que as grandes 

marcas pretendem insta-

lar-se por cá e que passa-

ram a olhar para Paredes. 

É bom ver anúncios de 

empresas a recrutar fun-

cionários para os seus 

estabelecimentos. 

Afinal vale a pena lutar 

por mais e melhor para 

Paredes.

psilvaparedes@gmail.com

Rio deixa PSD entre a espada   e ‘Paredes’
disponível para trabalhar forte e fa-

zer alianças para fazer as devidas re-

formas… em Paredes, foi o passo em 

frente para o abismo!

Na minha opinião, o PSD está total-

mente desorientado perante um resul-

tado eleitoral no mínimo desastroso. 

Perante um PS com um cabeça de lista 

com competências políticas e de comu-

nicação longe de Paulo Rangel; o fa-

milygate do Governo PS a humilhar 

Portugal na Europa; a discussão da Lei 

de Bases da Saúde a deixar brechas 

inéditas na geringonça; os impostos 

dos combustíveis a serem os maiores 

de sempre e a estagnar a economia; os 

serviços públicos da saúde, da segu-

rança social, da proteção civil e na fer-

rovia a rebentarem pelas costuras. 

Não vale a pena esconder os factos, é 

um problema de liderança do PSD.

A Rui Rio faltou assumir herança do 

governo reformista do PSD/CDS, do 

tempo da troika, que não permitiu ape-

nas as boas contas, mas sobretudo o 

crescimento económico dos últimos 3 

anos (diga-se de passagem, algo que 

Passos Coelho não soube aceitar e por 

isso viu-se ultrapassado por Costa). 

Faltou a Rio preparação e arrojo para 

fazer desafios ao PS assumindo previa-

mente uma visão diferenciadora sobre 

as diversas áreas de política pública. 

Rui Rio deixou-se levar pela mediatiza-

ção na agenda parlamentar e não valo-

rizou a renovação do PSD e a proximi-

dade do líder, ou seja, deveria ser o pri-

meiro a querer e saber ouvir as 

pessoas, sem holofotes e com genuíno 

interesse em escutar e aprender em 

fábricas, Associações, Escolas e (uma 

vez que não se encontra no parlamen-

to) promover a inserção dos deputados 

mais novos nos debates e nas discus-

sões públicas.

Está a fazer falta ao país um PSD pio-

neiro a falar de economia circular, de 

crescimento verde e azul; do comba-

te às desigualdades sociais e territo-

riais; da indústria 4.0; da reabilitação 

urbana e das cidades com mobilidade 

sustentável; de equilíbrio de natali-

dade e de imigração; da moderniza-

ção do Estado e do sistema político 

(descentralizado e uninominal); de 

investimento produtivo; de em-

preendedorismo e da internacionali-

zação da economia.

Um PSD que explique as contas do que 

quer e do que pode dar aos professores 

sem permitir a sua associação a uma 

imagem de irresponsabilidade orça-

mental. É no mínimo um número de 

circo que Costa possa ser “o das contas 

certas” e os outros os oportunistas das 

eleições! Nem com o Mundo ao 

contrário!

O atual governo beneficiou das refor-

mas realizadas pelo anterior governo e 

de uma conjuntura económica favorá-

vel, mesmo assim conseguiu crescer 

menos do que a média da UE. Por isso, é 

urgente lançar uma nova vaga de re-

formas estruturais que sejam discuti-

das e explicadas para que se possa rea-

gir de forma preventiva a um abranda-

mento económico que agora se 

avizinha. Mais do que para a Social De-

mocracia, é decisivo para Portugal vi-

rar “a espada” para a geringonça!

PUB
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Alunos da Secundária de Vilela debateram 
“A Europa dá-te muito. Dá o teu voto à Europa”

O Município de Paredes 
promoveu no dia 23 de maio, 
na Escola Secundária de Vile-
la, uma ação conjunta com a 
Agência Erasmus+ “Juventu-
de em Ação” destinada a apre-
sentar as várias oportunida-

des que o espaço europeu fa-
culta aos jovens.

Neste encontro, entre ou-
tros temas, abordou-se o In-
terrail gratuito, programa 
disponível para todos os jo-
vens que completem 18 anos 

e, as vantagens do certificado 
de habilitações europeu, que 
permite que um jovem que 
detenha um grau académico, 
obtido em Portugal, possa de-
senvolver o seu trabalho nos 
países que constituem a 

União Europeia. A ação dina-
mizada pelo Pelouro da Ju-
ventude com a Agência Era-
mus + “Juventude em Ação” 
visou sensibilizar os jovens 
para que tenham uma partici-
pação mais ativa nas decisões 

que lhes dizem respeito, co-
mo por exemplo, a escolha da 
composição do próximo Par-
lamento Europeu. Contados 
os votos nas eleições euro-
peias a abstenção em Pare-
des foi de 63%, ainda assim, 

ligeiramente inferior à média 
nacional. O Vereador do Pe-
louro da Juventude, Paulo 
Silva, presente na sessão de 
Vilela, salientou “as vanta-
gens dos programas Eras-
mus+ para os jovens”.

O
s trabalhos re-
sultantes da im-
plementação 

do projeto “70 JÁ”, uma par-
ceria do Pelouro da Juven-
tude da Câmara Municipal 
de Paredes com o Instituto 
Português do Desporto e 
da Juventude - IPDJ I.P., fo-
ram apresentados no dia 22 
de maio, na Casa da Cultura 
de Paredes.

O Vereador do Pelouro 
da Juventude, Paulo Silva, 
salientou a importância dos 
jovens se envolverem em 
dinâmicas de educação não 
formal, “que lhes permitem, 
neste caso em particular, 
aprofundar conhecimentos 
sobre os seus direitos e 
deveres”.

A iniciativa contou, ain-
da, com a presença do Dire-
tor Regional do IPDJ, Vítor 
Dias, que destacou o empe-
nho de todos os envolvidos 
n a  p r o s s e c u ç ã o  d e s t e 
projeto.

Recorde-se que o proje-
to envolveu cerca de uma 
centena de jovens da escola 
E.B.2,3 de Paredes e foi tra-

balhado ao longo do ano 
letivo.

Contou com a colabora-
ção de dois voluntários, Ana 
Cunha e José Manuel Rocha, 
que em conjunto com cinco 
turmas trabalharam o artigo 
70 da Constituição da Repú-

blica Portuguesa, que visa a 
sensibilização dos jovens pa-
ra os direitos da juventude 
portuguesa.

Refira-se que a Constitui-
ção da República Portugue-
sa consagra no seu artigo 
70.º os direitos que abran-

gem diversas esferas da vida, 
tais como: a cultura, o ensino, 
o acesso ao primeiro empre-
go, a habitação, o desporto e 
os tempos livres.

P r e t e n d e - s e ,  p o r  v i a 
desta iniciativa, fomentar o 
empoderamento dos jo-

vens, dotando-os da infor-
mação necessária ao exer-
cício pleno dos seus direi-
tos e, simultaneamente, um 
meio de mobilização dos 
diversos agentes públicos, 
privados e do designado 3.º 
setor para responder às 

preocupações dos jovens. 
Neste projeto estiveram 
envolvidas 5 turmas (7º, 8º 
9º ano de escolaridade e 
curso profissional de cozi-
nha), num total de uma cen-
tena de alunos, e duas deze-
nas de professores.

Alunos de Paredes sensibilizados para  
a importância dos direitos da juventude
António Orlando  | texto

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
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Quinzenalmente  com toda  a

informação  de Paredes.

Não perca!

O seu jornal
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /JUN19

PAREDES
FUNDAÇÃO ALORD
Auditório
Até ao dia 28 
Exposição
Expressões 
Mostra coletiva: Clementina Al-
meida de Moura; Fernanda Nobre; 
Manuela Neto; Rosário Roque.

Dia 22 | 21h30 
XX Orfflord 
Encontro de Orfeões

Biblioteca 
Escritor do Mês 
Raul Minha´Alma

Leituras Sugere… 
Temas Infantojuvenis 
Coragem e Sininho 
A Fantástica História de Carolina 
Rosabela Afonso

Cooperação
 Dia 12 | 14.30
Sessão Cinema
Mamma Mia M/6

A LORD RECOMENDA

LIVRO:
'FOI SEM QUERER QUE TE QUIS 

AUTOR:
RAUL MINH'ALMA

Uma história de amor que tinha tudo para não 
dar certo. Duas pessoas com um passado timbrado 
por desilusões amorosas. E a receita para ser feliz 
prometida por um ancião. Esta é a história que Raul 
Minh’alma traz a público em ‘Foi sem querer que te 
quis’. Este que foi o primeiro romance do autor do 
bestseller de ‘Larga quem não te agarra’ e ‘Todos os 
dias são para sempre’. Numa narrativa contagiante, 
o autor natural de Marco de Canaveses e que é o es-
critor do mês de junho n´ALORD,  debruça-se sobre 
um tema que é comum a tantas e tantas histórias de 
amor: Quando menos esperamos, a vida traz-nos 
aquilo que tentamos rejeitar. Este é o caso de Bea-
triz, uma das personagens principais do livro, que, 
sem querer, se apaixonou por Leonardo – um ho-
mem de quem teve uma primeira impressão terrí-
vel. Jovem rico, mal-educado e mimado, assim é a 
primeira imagem de Leonardo. Mas, o homem por 
quem se apaixonara trazia na bagagem uma história 
de vida… complicada. O avô de Beatriz, perante as 
circunstâncias, decide adotar uma missão: ajudar a 
neta a reencontrar o caminho da felicidade. E pro-
mete, então, que lhe dará a receita para a felicidade: 
um segredo escrito e guardado num envelope que 
ela só poderá abrir depois de cumprida uma tarefa: 
ajudar Leonardo a fazer as pazes com o seu passado. 
Beatriz estava, pois, longe de imaginar que esta mis-
são lhe iria mudar a vida.

Fechado o livro da vida de Agustina Bessa-Luís

"Romeu e Julieta"  
foram à Secundária de Paredes

Centenas de pessoas des-
pediram-se, na terça-feira 
dia 4 de junho, da escritora 
que deixa uma marca inegá-
vel na história da literatura 
portuguesa do século XX.

A g u s t i n a  B e s s a - L u í s 
morreu na segunda-feira na 
sua casa no Porto. Tinha 96 
anos e uma vida repleta de 
p á g i n a s  e s c r i t a s  e 
premiadas.

No último adeus à escri-
tora nascida em Vila Meã, 
Amarante, cuja primeira 
fase teve lugar na Sé Cate-
dral do Porto, foram várias 
as pessoas que quiseram 
despedir-se pessoalmente 
da autora. 

Anónimos, familiares e 
personalidades da vida pú-
blica nacional assistiram às 
cerimónias fúnebres que 

foram conduzidas pelo bis-
po do Porto, D. Manuel Lin-
da. O corpo de Agustina 

saiu depois da igreja sob um 
coro de aplausos e foi leva-
do para o cemitério do Peso 

da Régua, no Douro que ela 
tanto amava. Aí apenas a 
família assistiu ao funeral. 

A obra “Romeu e Julieta”, 
escrita no século XVI, por 
William Shakespeare foi, a 3 
de junho representada por 
alunos do 12º Ano da Escola 
Secundária de Paredes. Esta é 
uma das mais belas e trágicas 
histórias de amor de todos os 
tempos. Um amor proibido de 
dois adolescentes de famílias 
rivais – os Montecchi e os 
Capuleti. “Sendo os nossos 
alunos adolescentes como os 
protagonistas, interessou-nos 

revisitar, no século XXI, a peça 
considerada um ́ arquétipo do 
amor juvenil com as suas des-
lumbrantes paixões e os seus 
desgostos viscerais´”, explicou 
Ilídia Ferreira, Coordenadora 
da Formação. Segundo a do-
cente houve conversas sobre 
o amor, a família, o ser-se jo-
vem, o sentido de liberdade “e 
daí partimos em busca das pa-
lavras, dos atos e das cenas 
que para nós faziam sentido. 
Esta apresentação é ver o 

amor através da sensibilidade 
de jovens que acreditam ser 
possível ter direito à felicida-
de. É sentir a força bruta do 
ódio entre famílias que se 
quer combater. Mas também 
é rir, dançar e festejar”, subli-
nhou a responsável. O teatro 
dos jovens da Secundária de 
Paredes resultou de cumplici-
dades exercitadas durante 
três anos sob o signo da peda-
gogia, da partilha multidisci-
plinar e dos afetos”.
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NOSSOS EMPRESÁRIOS

PUB

Empresa de Paredes  
assinalou 40º aniversário 
com ação social

Cruz Vermelha de Vilela 
vende móveis,  
“bons e baratos” 

A Lusodiesel, empresa 
de reparação e manutenção 
automóvel, no dia 26 de 
maio, comemorou o seu 40º 
aniversário. O programa 
festivo que assinalou quatro 
décadas de portas abertas 
na cidade de Paredes reuniu 
amigos e clientes num ped-
dy paper pelas ruas da cida-

de. Cada participante doou 
um produto alimentar que 
agora, através dos serviços 
sociais da Câmara serão en-
tregues a uma instituição 
social do concelho. Um al-
moço convívio, com bolo de 
aniversário e entrega de 
prémios, preencheu o resto 
do dia festivo da Lusodiesel. 

Mesas, cadeiras, camas 
e cómodas, entre outras 
peças de mobiliário, estão 
à venda, até amanhã, dia 8 
de junho, na XXV edição do 
salão do Mobiliário do Nú-
cleo da Cruz Vermelha de 
Vilela. 

A venda de mobiliário, a 
preços simbólicos, decorre 
junto à Rotunda do Escu-
teiro Baden-Powell. 

A iniciativa arrancou 
com cerca de 80 móveis 
doados por empresas de 
Paredes e Paços de Ferrei-

ra e pretende angariar ver-
bas para a instituição.  A 
Delegação da Cruz Verme-
lha de Vilela necessita de 
equipar duas ambulâncias 
cujo investimento ascende 
aos 20 mil euros e também 
de renovar a frota das via-
turas de transportes de 
doentes. “A venda de mobi-
liário pode ser uma boa 
ajuda”, acreditam os res-
ponsáveis pela instituição. 

A Delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa con-
ta com 85 socorristas.

A 
XIII Gala do Pré-
mio Mobis que 
juntou cerca de 

220 pessoas no Terminal de 
Cruzeiros do Porto de Lei-
xões, no dia 25 de maio, dis-
tinguiu oito empresas do se-
tor do mobiliário sediadas no 
concelho de Paredes. 

Empresas e pessoas indi-
viduais desfilaram perante 
diversas entidades, dando 
mostras do dinamismo e do 
empreendedorismo portu-
guês, que faz desta fileira 
uma das que tem apresenta-
do um maior número de re-
sultados positivos no campo 
das exportações.

No que diz respeito ao 
concelho de Paredes, as em-
presas vencedoras do pré-
mio Mobis foram a Suffa, a 
Luís Neves Furniture e a 
Kuatrus na categoria Gera-
ção Gold |  Geração Em-
preendedora, a Fenabel, a 
Hakaba e a A.Brito na cate-
goria Geração Empreende-
dora; Celso Laskasas da 
Laskasas levou para casa o 
galardão de melhor Empre-
sário de Comércio, ao passo 
que a Lusoverniz venceu na 
categoria de Fornecedores à 
Industria - Tintas, Vernizes e 
colas.

“Hoje produzimos bem, 

temos design de excelência, 
empresários muito em-
preendedores, foram cria-
das marcas de grande valor e 
vendemos para todo o mun-
do. Mas há ainda muito a fa-
zer, principalmente na área 
da comunicação e todos de-
vemos combater esta lacuna 
das empresas. Num mundo 
cada vez mais globalizado é 
imperativo que a comunica-
ção esteja em primeiro lugar 
e há que mudar este paradig-
ma”, disse Emídio Brandão, 

Diretor do Prémio Mobis.
O responsável eviden-

ciou ainda a importância dos 
projetos de internacionali-
zação para as empresas do 
setor, através dos apoios do 
Portugal 2020, como uma 
“excelente oportunidade pa-
ra as empresas”, uma vez que 
através destes projetos fi-
nanciados, as empresas po-
dem apostar em diversas 
áreas distintas, como a pre-
sença em feiras internacio-
nais e a comunicação. 

Recorde-se que o setor 
do mobiliário, que de mo-
mento reúne 55 mil postos 
de trabalho diretos, cada vez 
mais tem apostado na expor-
tação. Prevê-se que em 2018 
tenha atingido um novo re-
corde de exportações na ca-
sa dos 2,5 mil milhões de eu-
ros, para um volume de ne-
gócios que deve ultrapassar 
os 3,5 mil milhões de euros e 
um saldo positivo na balança 
comercial na ordem dos 900 
milhões de euros. 

Esta indústria, que tem 
tido uma evolução positiva 
nos últimos anos, exporta 
cerca de 70% da sua produ-
ção e nos últimos nove anos 
as exportações do setor 
cresceram, em média, acima 
dos 100 milhões de euros 
por ano, tornando-se num 
dos setores de maior desta-
que da economia portugue-
sa ao nível das exportações.

A Gala do Prémio Mobis 
contou com a presença da 
autarca de Matosinhos, Luí-
sa Salgueiro, do Presidente 
da Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal, 
João Vieira Lopes, do Presi-
dente da AIMMP - Associa-
ção das Indústrias de Madei-
ra e Mobiliário de Portugal, 
Vítor Poças e do Presidente 
do Conselho Diretivo do IA-
P M E I ,  P r o f e s s o r  N u n o 
Mangas.

Oito prémios para Paredes 
na Gala do Mobiliário

António Orlando  | texto

TRIBUTO.Empresas e marcas de mobiliário, arquitetura e design juntaram-se no con-
celho de Matosinhos para celebrar o setor. 
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LAZER

O 
Município de Pa-
redes assinalou o 
Dia Mundial da 

Criança, com atividades dina-
mizadas pelo Pelouro da Ação 
Social, na Casa da Cultura, pa-
ra as crianças carenciadas e 
em risco acompanhadas pela 
Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Paredes 
(CPCJ). As crianças participa-
ram na plantação de árvores e 
plantas e na "oficina de pintura 
dos jardins".

Em Louredo, houve inflá-
veis, escorregas, baloiços, 
palhaços, jogos e pinturas 
faciais, no Parque de Lazer. A 
juntar à diversão no Parque 
Infantil, a Câmara Municipal 
de Paredes disponibilizou 12 
bicicletas para crianças e 
adultos poderem pedalar pe-
lo parque e pela freguesia ao 
encontro dos monumentos 
históricos.  

 Urgência Pediátrica 
CHTS recebeu 
os “tarolas pediátricos”
O Serviço de Pediatria do 

Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa (CHTS), em Penafiel, 
assinalou o Dia da Criança 
com a iniciativa “Pediatria 
Aberta: Um sorriso no Hospi-
tal” que juntou, em diversas 
atividades, crianças da comu-
nidade e as crianças interna-
das no Serviço que pudessem 
participar. “O principal objeti-
vo foi desmistificar medos, 
promovendo junto das crian-
ças uma imagem positiva do 
Hospital e dos seus profissio-
nais”, disse fonte do CHTS.

Durante a manhã de sába-
do, no corredor e na sala de 
formação junto à entrada da 
Pediatria, as crianças tiveram 
à sua disposição bancas com 
material adequado para pode-
rem “brincar aos hospitais”, 
pintar t-shirts, pinturas faciais 
e modelagem de balões reali-
zada por alunos do Ensino 
Básico.

A iniciativa contou ainda 
com uma aula de Pilates, um 
momento musical propor-
cionado pelo grupo Amigos 
da Pediatria e um insuflável 
q u e  f e z  a s  d e l í c i a s  d a 
pequenada.

O Dia Mundial da Criança 
foi também assinalado no Ser-
viço de Urgência Pediátrica 
com a visita dos “tarolas pe-
diátricos” que distribuiu e 
brincou com as crianças pre-
sentes na Urgência.

O grupo, constituído pela 
equipa de enfermagem do 
Serviço, aproveitou este dia 
para apresentar este projeto 
que consiste numa recriação 
teatral, a ser realizada uma 
vez por mês, sobre um tema 
específico e com persona-
gem adequadas a esses te-
mas, que terá como principal 
objetivo transmitir informa-
ção útil, aos pais e crianças, 
de uma forma lúdica. A pri-

meira apresentação será so-
bre proteção solar.

Rebordosa prolongou
Dia Mundial da Criança
Com o objetivo de propor-

cionar um dia feliz e com muita 
brincadeira, a Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, organi-
zou um programa festivo que 
se prolongou pela sexta-feira 
31 de maio e sábado, dia 1 de 
junho.

A festa teve como alvo as 
crianças das escolas de Rebor-
dosa e começou no pavilhão 
Manuel Neto com grupo O Ip 
& Op no Hip-Hop, projeto mu-
sical infantil para crianças dos 
3 aos 10 anos. 

A festa prolongou-se no 
sábado, entre as 14h e as 18h, 
no Parque do rio Ferreira. In-
sufláveis, jogos tradicionais, 
pinturas faciais, pipocas entre 
outras surpresas fizeram a de-
lícia da pequenada. 

Dia Mundial da Criança assinalado  
com múltiplas iniciativas

António Orlando 
c/ Paulo Pinheiro  | texto

1 JUNHO. CHTS levou a brincadeira para o serviço de Pediatria. Casa da Cultura de 
Paredes e Parque de Lazer de Louredo, foram outros locais de animação pegada.

Dia da Criança no Hospital

Casa da Cultura de Paredes

Casa da Cultura  
de Paredes

Casa da Cultura  
de Paredes

Parque Urbano de Rebordosa

Parque Urbano de Louredo

Parque Urbano de Louredo
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NECROLOGIA

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

Aos familiares 

de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  

condolências

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA  
DA SILVA SANTOS
Faleceu no dia 23 de maio com 95 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

em Quelhas das Cancelas, nº. 6, Besteiros, Paredes.  
Era viúva de Adão Fernando de Campos Gonçalves.

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  
BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

JÚLIA CARNEIRO LEÃO
Faleceu no dia 30 de maio com 89 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Bolsa, nº. 80, Porto. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 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  

PORTO

FALECEU

JOSÉ MARIA  
VIEIRA MENDES
Faleceu no dia 25 de maio com 88 anos.  

Era natural de Milhundos-Penafiel e residente 

em, Paredes.  Era viúvo de Carolina Celeste Ferreira Barbosa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

BLANDINA ALMEIDA  
E SILVA
Faleceu no dia 5 de junho com 88 anos.  
Era natural e residente em Gondalães, Paredes. 

Era viúva de Manuel de Sousa Ribeiro.

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, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada terça - feira, dia 11 de maio, pelas 20 horas na 
Igreja Paroquial de Gondalães, Paredes, agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

FRANCISCO  
CÂNDIDO CARNEIRO
Faleceu no dia 1 de junho com 93 anos.  
Era natural de Lodares-Lousada e residente  

na Rua de Marecos, nº. 139, Paredes. Era viúvo de  
Maria da Glória 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 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

Seja assinante do Progresso de Paredes
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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
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REGIÃO

A 
Associação Empre-
sarial de Penafiel 
(AEP) promove no 

próximo dia 15 de junho, pelas 
17 horas, a 5ª edição do evento 
Penafiel Passeio d’ Moda, numa 
iniciativa conjunta com a Câma-
ra Municipal de Penafiel e a Jun-
ta de Freguesia de Penafiel, e 
que, como habitualmente, se 
realiza nas ruas do Centro His-
tórico de Penafiel.  O ponto alto 
verifica-se com a realização do 
desfile de moda, ao longo de 
uma passadeira vermelha colo-
cada nos passeios do Centro 
Histórico da Cidade, numa ex-
tensão de mais de 700 metros, 
onde cerca de 250 participan-
tes dão a cara pelas coleções da 
nova estação de mais de 30 lojas 
aderentes do comércio local, 
promovendo os seus artigos 
desde vestuário, calçado, joias, 
bijutarias, óculos e outros ade-
reços de moda.  Neste dia, a pro-
moção e dinamização do co-
mércio de Penafiel estão garan-
tidas, permitindo assim a 
aproximação entre os estabele-
cimentos comerciais e os po-
tenciais clientes.

Comércio de Penafiel  
exibe-se no Centro Histórico 

Centro Histórico de Penafiel

SÁB . 15 JUN
DESFILE . 17H

PENAFIEL 

PASSEIO 

D’MODA‘19
P r i m a v e r a  /  V e r ã o

Seleções de Angola e Guiné-Bissau jogam em Penafiel
Penafiel volta a ser palco de 

um grande jogo de futebol in-
ternacional, desta vez com o 
particular entre as selecções 
principais de Angola e Guiné-
-Bissau, um jogo de prepara-
ção para o Campeonato Afri-
cano das Nações - CAN 2019, 
no estádio municipal 25 de 
Abril, já no próximo Sábado 
(dia 8), às 17h00, com entrada 
livre.

Na CAN 2019 a Guiné-Bis-
sau vai ter como adversários, 
no grupo F, as selecções do Be-
nim, Camarões e Gana, e no 
grupo E a Angola vai defrontar 
as selecções do Mali, Mauritâ-
nia e Tunísia.

De referir que a Selecção 
da Guiné-Bissau está em Pena-
fiel, desde 26 de maio, em pre-
paração para o Campeonato 
Africano das Nações (CAN 
2019).
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