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Corporação da cidade celebrou 135 anos

Tipo Meio:

Imprensa

Meio:

Imediato

Data Publicação:

07/06/2019

Paredes Corporação da cidade celebrou 135 anos Os Bombeiros Voluntários de Paredes celebraram, no
passado dia 1 de junho, o seu 135.° aniversário. Em dia de festa, a corporação benzeu uma nova
ambulância de transporte de doentes apadrinhada pela Câmara atribui um subsídio de 50 mil euros à
corporação para a aquisição da viatura - e distingui 15 elementos, que receberam medalhas de
reconhecimento pelos cinco, 10, 15 e 30 anos ao serviço dos Bombeiros Voluntários de \-4 it.444;:trl t
;r Municipal de Paredes, que Paredes , 74~,
Imagem disponível na próxima página
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Paredes

Corporação da cidade celebrou 135 anos
Os Bombeiros Voluntários de Paredes celebraram, no passado dia 1
de junho, o seu 135.° aniversário. Em dia de festa, a corporação benzeu
uma nova ambulância de
transporte de doentes apadrinhada pela Câmara
Municipal de Paredes, que

atribui um subsídio de 50
mil euros à corporação
para a aquisição da viatura - e distingui 15 elementos, que receberam
medalhas de reconhecimento pelos cinco, 10, 15
e 30 anos ao serviço dos
Bombeiros Voluntários de
Paredes
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Empresas da região premiadas pelo Mobis
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IOSÉ LUIS MADEIRAS FOI UMA DAS EMPRESAS PREMIADAS D ire itos Re ser va dos Gala aconteceu
no Terminal de Leixões Empresa da região premiadas pelo Mobis Doze empresas de Paços de Ferreira
e Paredes, foram distinguidas durante a XIII Gala do Prémio Mobis que juntou cerca de 220 pessoas,
no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, no passado dia 25 de maio.
Numa iniciativa que pretende celebrar as empresas e marcas de mobiliário, arquitetura e design,
"dando mostras do dinamismo e do empreendedorismo português", numa das fileiras que "tem
apresentado um maior número de resultados positivos no campo das exportações", quatro empresas
de Paços de Ferreira e oito de Paredes, foram premiadas nesta edição de 2019.
De Paços de Ferreira, as empresas vencedoras foram a Semalha, na categoria de Mulheres de
Sucesso; a Luís Silva Estofos, na categoria de Geração Gold I Geração Empreendedora; a Balbino &
Faustino, na categoria Fornecedores à Indústria Madeiras e Derivados; e a José Luís Madeiras, na
Geração Empreendedora.
De Paredes, as empresas vencedoras foram a Suffa, a Luís Neves Fumiture e a Kuatrus, na categoria
Geração Gold I Geração Empreendedora; a Fenabel, a Hakaba e a A.Brito - na categoria Geração
Empreendedora; Celso Laskasas da Laskasas levou para casa o galardão de melhor Empresário 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 empreendedores, foram
criadas marcas de grande valor e vendemos para todo o mundo. Mas há ainda muito a fazer,
principalmente na área da comunicação e todos devemos combater esta lacuna das empresas.
Num mundo cada vez mais globalizado é imperativo que a comunicação esteja em primeiro lugar e há
que mudar este paradigma", salientou Emídio Brandão, Diretor do Prémio Mobis, no discurso de
encerramento da Gala.
Imagem disponível na próxima página
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Gala aconteceu no Terminal de Leixões

Doze empresas de Paços de Ferreira e Paredes, foram distinguidas
durante a XIII Gala do
Prémio Mobis que juntou
cerca de 220 pessoas, no
Terminal de Cruzeiros do
Porto de Leixões, no passado dia 25 de maio.
Numa iniciativa que
pretende celebrar as empresas e marcas de mobiliário, arquitetura e design,
"dando mostras do dinamismo e do empreendedorismo português", numa
das fileiras que "tem apresentado um maior número
de resultados positivos no
campo das exportações",
quatro empresas de Paços
de Ferreira e oito de Paredes, foram premiadas nesta
edição de 2019.
De Paços de Ferreira, as

D ireitos Reservados

Empresa da região premiadas pelo Mobis

-

IOSÉ LUIS MADEIRAS FOI UMA DAS EMPRESAS PREMIADAS

empresas vencedoras foram a Semalha, na categoria de Mulheres de Sucesso; a Luís Silva Estofos, na
categoria de Geração Gold
I Geração Empreendedora; a Balbino & Faustino,
na categoria Fornecedores à Indústria — Madeiras
e Derivados; e a José Luís
Madeiras, na Geração Empreendedora.

De Paredes, as empresas
vencedoras foram a Suffa,
a Luís Neves Fumiture e a
Kuatrus, na categoria Geração Gold I Geração Empreendedora; a Fenabel, a
Hakaba e a A.Brito - na categoria Geração Empreendedora; Celso Laskasas da
Laskasas levou para casa o
galardão de melhor Empresário 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 empreendedores, foram criadas marcas de grande valor
e vendemos para todo o
mundo. Mas há ainda muito a fazer, principalmente
na área da comunicação e
todos devemos combater
esta lacuna das empresas.
Num mundo cada vez mais
globalizado é imperativo
que a comunicação esteja
em primeiro lugar e há que
mudar este paradigma",
salientou Emídio Brandão,
Diretor do Prémio Mobis,
no discurso de encerramento da Gala.
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e já lá vão 135 anos, Parabéns B.V. Paredes!
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A
ausência de membros do Governo na cerimónia dos 135 anos da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Paredes (AHBVP), deixou de “sentimento ferido” Mário Sousa, o presidente
da Direção da centenária instituição paredense. Foi a segunda vez, consecutiva, que o Ministério da
Administração 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 convidarei nenhum
membro do Governo enquanto não souberem cumprir o dever de ética” disse de dedo em riste, Mário
Sousa, para quem “isto não se faz”. O dirigente garantiu que aqueles que faltaram “não estragam a
festa, mas tenho de manifestar a falta de respeito. Os 135 anos deveriam merecer respeito”,
desabafou. “Felizmente, os Bombeiros Voluntários de Paredes estão de saúde e recomendam-se”,
sublinhou.
Polémicas à parte, o aniversário da AHBVP, pela positiva, ficou marcado pela inauguração de uma
nova viatura (uma ambulância de transporte de doentes) e pela distinção de vários bombeiros por
assiduidade.
Por partes… O novo veículo vai juntar-se às 28 viaturas operacionais da corporação. Em frente ao
quartel, desfilaram 14 dessas viaturas, designadamente, exemplares de veículos de assistência,
transporte, emergência e combate a fogos, às quais se juntaram três viaturas históricas da AHBVP. A
condecoração de bombeiros, desta vez “premiou” 15 bombeiros voluntários que receberam medalhas
pelos cinco, 10, 15 e 30 anos de serviço.
“A dignidade não consiste em possuir as honrarias, mas sim em merecê-las e esse é, sem dúvida, o
vosso caso. Sinto um orgulho enorme nas mulheres e homens 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 populações. Os paredenses sabem que podem contar com os seus
bombeiros como principal agente de proteção civil, com profissionalismo, responsabilidade, dedicação
e competência”, acrescentou.
O secretário-relator do Conselho Fiscal da Associação 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
Paredes volta a comemorar o Dia Municipal do Bombeiro O concelho de Paredes, no dia 10 de junho,
Dia de Portugal e das Comunidades, vai comemorar o Dia Municipal do Bombeiro.
A comemoração é retomada “com a participação das cinco corporações do concelho”, explicou Elias
Barros, vereador com o Pelouro da Proteção Civil, na cerimónia de aniversário dos Bombeiros
Voluntários de Paredes. 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 Porto no evento “Bombeiro d’Ouro”, segundo revelou José Morais, comandante dos Bombeiros
Voluntários de Paredes.
beiros Voluntários de Paredes, José Gonçalves, recebeu 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
Valpaços e Inspetor de Bombeiros, com o Crachá de Ouro pela Liga dos Bombeiros Portugueses. A
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distinção foi proposta à Liga pela direção dos BV de Paredes devido à “referência que é nos bombeiros
e pela humildade, dedicação e pelo percurso e contributo verdadeiramente inquestionável na
dignificação dos bombeiros portugueses”, explicou José Morais.
Os B.V. Paredes são a mais antiga corporação de bombeiros do concelho e a sexta associação mais
antiga do distrito do Porto e está dotada com um posto de emergência médica do INEM, uma Equipa
de Intervenção Permanente (EIP) e uma Base Logística de Apoio Distrital (BLAD). Há um ano a direção
da AHBVP apresentou o projeto de remodelação da BLAD, mas até agora o Poder Central não abriu
qualquer candidatura de modo a apoiar o investimento, situação que está a gerar desconforto na
corporação 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 belíssimo trabalho e deve continuar a pautar-se por uma isenção. Até ao dia
de hoje tem tido um comportamento exemplar com as corporações. Tenho também que elogiar o
vereador. Conhecendo-o anteriormente e tendo chegado onde chegou, soube enquadrar-se e adaptarse ao sistema. Os meus agradecimentos.” José Freitas Federação Distrital dos Bombeiros “São 135
anos de entrega total e voluntária a servir o distrito e o país.” Carlos Pereira Antigo comandante dos
Bombeiros Voluntários de Valpaços e Inspetor de Bombeiros “Não contava com esta condecoração. 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 florestais este ano afigura-se complicada, mas a Proteção Civil de Paredes está e estará sempre
do lado dos bombeiros, sem qualquer tipo de reservas. 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
pela comemoração do Dia Mundial da Criança e estes quase 50 infantes e cadetes dos Bombeiros de
Paredes não tinham melhor local para passarem este dia, pois nesta instituição 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 orgulhosos destes 135 anos,
estou certo.
Excelência é a palavra que mais se enquadra na definição 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.”
Imagem disponível na próxima página
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…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.
transporte, emergência e
combate a fogos, às quais se
juntaram três viaturas históricas da AHBVP. A condecoração de bombeiros, desta vez “premiou” 15 bomb 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 consiste em possuir as honrarias,
mas sim em merecê-las e
esse é, sem dúvida, o vosso
caso. Sinto um orgulho
enorme nas mulheres e homens que tenho o privilégio

António Orlando | texto

A

ausência de
membros do Governo na cerimónia dos 135 anos da Associação Humanitária dos Bomb e i r o s Vo l u n t á r i o s d e
Paredes (AHBVP), deixou
de “sentimento ferido” Mário Sousa, o presidente da
Direção da centenária instituição paredense. Foi a segunda vez, consecutiva, que
o Ministério da Administração 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 convidarei nenhum membro do
Governo enquanto não souberem cumprir o dever de
ética” disse de dedo em riste, Mário Sousa, para quem
“isto não se faz”. O dirigente
garantiu que aqueles que
faltaram “não estragam a
festa, mas tenho de manifestar a falta de respeito. Os
135 anos deveriam merecer

de comandar”, sublinhou
José Morais, comandante
dos Bombeiros Voluntários
de Paredes. “Estaremos,
como sempre, na linha da
frente do socorro às populações. Os paredenses sabem que podem contar com
os seus bombeiros como
principal agente de proteção civil, com profissionalismo, responsabilidade,
dedicação e competência”,
acrescentou.
O secretário-relator do
Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos BomAntónio Ferreira, presidente
dos Bombeiros teceu rasgados
elogios aos autarcas do PS

respeito”, desabafou. “Felizmente, os Bombeiros Voluntários de Paredes estão de
saúde e recomendam-se”,
sublinhou.
Polémicas à parte, o aniversário da AHBVP, pela positiva, ficou marcado pela
inauguração de uma nova
viatura (uma ambulância de
transporte de doentes) e pe-

la distinção de vários bombeiros por assiduidade.
Por partes…
O novo veículo vai juntar-se às 28 viaturas operacionais da corporação. Em
frente ao quartel, desfilaram 14 dessas viaturas, designadamente, exemplares
de veículos de assistência,
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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 belíssimo trabalho e deve continuar a pautar-se por uma
isenção. Até ao dia de hoje tem tido um comportamento 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 voluntária a servir o distrito e o país.”

Carlos Pereira
Antigo comandante dos
Bombeiros Voluntários de
Valpaços e Inspetor de Bombeiros
“Não contava com esta condecoração. A distinção é um motivo de orgulho e um enorme
privilégio e a prova evidente dos laços de amizade que
nos unem.”

Alexandre Almeida
Presidente da Câmara de Paredes
“Este sábado é também marcado pela comemoração do Dia Mundial da
Criança e estes quase 50 infantes e
cadetes dos Bombeiros de Paredes não tinham melhor local para passarem este dia, pois nesta instituição 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.”
beiros Voluntários de Paredes, José Gonçalves, recebeu 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 Bombeiros Portugueses. A distinção foi proposta à Liga
pela direção dos BV de Paredes devido à “referência
que é nos bombeiros e pela
humildade, dedicação e pelo
percurso e contributo verdadeiramente inquestioná-

vel na dignificação dos bombeiros portugueses”, explicou José Morais.
Os B.V. Paredes são a
mais antiga corporação de
bombeiros do concelho e a
sexta associação mais antiga do distrito do Porto e está dotada com um posto de
emergência médica do
INEM, uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP) e
uma Base Logística de Apoio
Distrital (BLAD). Há um ano
a direção da AHBVP apresentou o projeto de remodelação da BLAD, mas até
agora o Poder Central não
abriu qualquer candidatura
de modo a apoiar o investimento, situação que está a
gerar desconforto na corporação paredense.

Elias Barros
Vereador com o Pelouro
da Proteção Civil Municipal
“Acredito que a época de fogos florestais este ano afigura-se complicada, mas a Proteção Civil de Paredes está e estará sempre do lado dos bombeiros, sem qualquer tipo de reservas. 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.”

Paredes volta a
comemorar o Dia
Municipal do Bombeiro
O concelho de Paredes,
no dia 10 de junho, Dia de
Portugal e das Comunidades, vai comemorar o Dia
Municipal do Bombeiro.
A comemoração é retomada “com a participação
das cinco corporações do
concelho”, explicou Elias Barros, vereador com o Pelouro
da Proteção Civil, na cerimónia de aniversário dos Bombeiros 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 Porto no evento “Bombeiro
d’Ouro”, segundo revelou
José Morais, comandante
dos Bombeiros Voluntários
de Paredes.

Albano Teixeira
Segundo comandante operacional
distrital do Porto
“Os vossos antepassados estão orgulhosos destes 135 anos, estou certo.
Excelência é a palavra que mais se enquadra na definição 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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Alexandre Almeida levou presidência
“participativa” a Aguiar de Sousa
PÁG. 7

Matias Damásio e Miguel Araújo
“os artistas” das Festas de Paredes
…e já lá vão
135 anos,
Parabéns
B.V.
Paredes!
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Encontro Entre Nós 2019
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No passado dia 21 de maio, decorreu o Passeio Sénior "Encontro Entre Nós" que teve a cidade de
Valença como destino da visita de 450 pessoas das freguesias de Baltar, Duas Igrejas, Louredo e
Sobrosa. O passeio contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre
Almeida, acompanhado do Vice-Presidente, Francisco Leal, da Vereadora Beatriz 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 enquadram dentro da
responsabilidade das instituições. A Junta de Freguesia, Jorge Coelho e restantes membros,
acompanhou os seus munícipes e segundo o presidente da Junta, Jorge Coelho, procurou
essencialmente ser um fator de aproximação entre todos.
Encontro Entre Nós 2019
Imagem disponível na próxima página
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Encontro Entre Nós 2019
No passado dia 21 de
maio, decorreu o Passeio Sénior "Encontro Entre Nós"
que teve a cidade de Valença
como destino da visita de
450 pessoas das freguesias
de Baltar, Duas Igrejas, Louredo e Sobrosa. O passeio
contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, acompanhado
do Vice-Presidente, Francisco Leal, da Vereadora Beatriz 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 enquadram dentro da responsabi-

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

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

lho, procurou essencialmente ser um fator de aproximação entre todos.
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Atendimento de proximidade da PSP atendeu 60 pessoas em Paredes
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Atendimento de proximidade da PSP atendeu 60 pessoas em Paredes A PSP do Comando
Metropolitano do Porto realizou, no dia 23 de maio, no Parque José Guilherme, em Paredes, uma ação
de recolha e licenciamento de armas e explosivos no âmbito do atendimento de proximidade que está
a realizar no distrito do Porto.
A equipa do Núcleo de Armas e Explosivos recebeu em Paredes quatro (4) armas de fogo e 387
munições de diferentes calibres, material que reverteu a favor do Estado.
Ao longo do dia a unidade móvel da PSP atendeu cerca de 60 pessoas, que foram informadas sobre
questões relacionadas com o licenciamento de armas e explosivos.
“Foram ainda recebidos 33 pedidos de substituição de livretes, renovadas 16 licenças de uso e porte
de armas, e solicitadas 2 licenças de detenção no domicílio, entre outros assuntos”, explicou ao
Progresso de Paredes, Dario Sanguedo, Comissário da PSP. No distrito do Porto, em 2018, O Núcleo
de Armas e Explosivos do Comando Metropolitano do Porto, recuperou ou apreendeu 2.200 armas de
todas as classes (A, B, B1, C, D, E, F). O licenciamento 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 iniciativa em Penafiel e a 24 de outubro em Paços de
Ferreira.
Imagem disponível na próxima página
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Atendimento de proximidade da PSP atendeu 60 pessoas em Paredes
A PSP do Comando Metropolitano do Porto realizou, no dia 23 de maio, no
Parque José Guilherme, em
Paredes, uma ação de recolha e licenciamento de armas
e explosivos no âmbito do
atendimento de proximidade que está a realizar no distrito do Porto.
A equipa do Núcleo de Armas e Explosivos recebeu em
Paredes quatro (4) armas de
fogo e 387 munições de diferentes calibres, material que
reverteu a favor do Estado.

Ao longo do dia a unidade
móvel da PSP atendeu cerca
de 60 pessoas, que foram informadas sobre questões
relacionadas com o licenciamento de armas e
explosivos.
“Foram ainda recebidos 33
pedidos de substituição de livretes, renovadas 16 licenças
de uso e porte de armas, e solicitadas 2 licenças de detenção
no domicílio, entre outros assuntos”, explicou ao Progresso
de Paredes, Dario Sanguedo,
Comissário da PSP.

No distrito do Porto, em
2018, O Núcleo de Armas e
Explosivos do Comando Metropolitano do Porto, recuperou ou apreendeu 2.200
armas de todas as classes (A,
B, B1, C, D, E, F). O licenciamento 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 iniciativa em Penafiel e a 24 de outubro em Paços de Ferreira.
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Associação Código Musical no 8.º Grande Prémio de Veículos sem Motor
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Com o propósito de promover 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 Paredes, junto
ao Parque José Guilherme, uma grande corrida de veículos sem motor, conhecidos como “Carrinhos de
Rolamentos” com apoio da Câmara Municipal de Paredes e Animações Bambino´s. A par da adrenalina
que caracteriza o evento, a Associação CÓDIGO MUSICAL com a animação do seu Grupo de Dança, vai
abrilhantar a tarde, com uma actuação no Parque José Guilherme, com previsão de início às 15h.
Associação Código Musical no 8.º Grande Prémio de Veículos sem Motor
Imagem disponível na próxima página
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Associação Código Musical
no 8.º Grande Prémio
de Veículos sem Motor
Com o propósito de promover 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 Paredes, junto ao Parque José Guilherme, uma grande corrida de
veículos sem motor, conhecidos
como “Carrinhos de Rolamen-

tos” com apoio da Câmara Municipal de Paredes e Animações
Bambino´s. A par da adrenalina
que caracteriza o evento, a Associação CÓDIGO MUSICAL
com a animação do seu Grupo
de Dança, vai abrilhantar a tarde, com uma actuação no Parque José Guilherme, com previsão de início às 15h.
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Alexandre Almeida levou presidência participativa a Aguiar de Sousa
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A
lexandre Almeida diz pretender com a Presidência Participativa, assim se chama a iniciativa do poder
local, “estreitar a proximidade” com as pessoas em cada uma das freguesias em diálogo com as
Juntas, com as Instituições e com os munícipes. Ou seja, idênticas iniciativas irão percorrer as
restantes freguesias do concelho, embora ainda não tenha sido divulgado o calendário da próxima
Presidência Participativa.
Esta presença de trabalho em Aguiar de Sousa, “combinada” com a Junta de Freguesia, “serviu para
verificar e analisar problemas e encontrar soluções”, explica fonte municipal.
A principal queixa dos locais prende-se com a falta de limpeza da floresta, temendo que ali em Aguiar
de Sousa “possa estar o próximo Pedrogão 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 operações de combate aos fogos.
Elias Barros, o vereador com o Pelouro da Proteção Civil Municipal, admitiu o problema: “Temos que
reconhecer que no domínio dos pontos de água, há muito a fazer. É o grande problema”, disse; sobre
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, segundo
a Infraestruturas de Portugal, logo que termine a limpeza que decorre no concelho de Baião. Depois
virão para cá”, atalhou Alexandre Almeida. “Já agora que limpem a vegetação, não a deixem nas
valetas misturada com pneus” como habitualmente, ouviu-se na plateia.
Poluição do rio Sousa Na reunião foram também relatados problemas de acessibilidade da população
ao Centro Escolar de Recarei.
Há necessidade de obras de pavimentação e colocação de rails. Alexandre Almeida prometeu estar
atento à questão, “até porque a autarquia adquiriu recentemente máquinas para efetuar
pavimentações em asfalto”, revelou aos presentes.
A questão da poluição do rio Sousa foi anotada por Serafim Silva. “É preciso fazer alguma coisa”. Para
o presidente de Câmara o que é preciso fazer é denunciar às autoridades os atentados ambientais mal
eles aconteçam.
“A poluição não é feita no nosso concelho, logo não podemos fazer muito mais. O principal foco de
poluição acontece em Lousada”, justificou Alexandre Almeida.
Projetos Neste périplo por Aguiar de Sousa, o autarca de Paredes aproveitou a ocasião para promover
os projetos municipais e intermunicipais que serão desenvolvidos na freguesia. É o caso da aposta na
agricultura através da criação de um “banco de terras” que possa potenciar o desenvolvimento do
setor, juntando pequenas parcelas para dar escala e rentabilidade à produção primária.
A nível intermunicipal a grande aposta recai no turismo 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
aumento do IMI e isso não vai acontecer”, ressalvou Alexandre Almeida.
Apoio Político Camilo Mota, ex-autarca de Aguiar de Sousa, lembrou que por ali já passaram outras
presidências abertas e fez votos para que esta “não seja apenas mais uma”.
Falou do projeto de um centro cívico para a freguesia que permanece na gaveta, na necessidade de
um parque desportivo, e das condutas das Águas Douro/ Paiva que atravessam a freguesia e que
“podem abastecer bocas de incêndio. Se algum destes projetos se concretizar pode contar com o meu
apoio político”, disse Camilo Mota a Alexandre 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
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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
Imagem disponível na próxima página
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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

A

lexandre Almeida
diz pretender com
a Presidência Participativa, assim se chama a
iniciativa do poder local, “estreitar a proximidade” com as
pessoas em cada uma das freguesias em diálogo com as
Juntas, com as Instituições e
com os munícipes. Ou seja,
idênticas iniciativas irão percorrer as restantes freguesias do concelho, embora
ainda não tenha sido divulgado o calendário da próxima
Presidência Participativa.
Esta presença de trabalho
em Aguiar de Sousa, “combinada” com a Junta de Freguesia, “serviu para verificar e
analisar problemas e encontrar soluções”, explica fonte
municipal.
A principal queixa dos locais prende-se com a falta de
limpeza da floresta, temendo
que ali em Aguiar de Sousa
“possa estar o próximo Pedrogão 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 operações de combate aos fogos.
Elias Barros, o vereador com
o Pelouro da Proteção Civil
Municipal, admitiu o problema: “Temos que reconhecer
que no domínio dos pontos
de água, há muito a fazer. É o
grande problema”, disse; sobre 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, segundo a Infraestruturas de
Portugal, logo que termine a
limpeza que decorre no concelho de Baião. Depois virão
para cá”, atalhou Alexandre
Almeida. “Já agora que limpem a vegetação, não a dei-

Cumprimento de projetos
faz Camilo Mota depender apoio
político a Alexandre Almeida

xem nas valetas misturada
com pneus” como habitualmente, ouviu-se na plateia.
Poluição do rio Sousa
Na reunião foram também
relatados problemas de acessibilidade da população ao
Centro Escolar de Recarei.
Há necessidade de obras de
pavimentação e colocação de
rails. Alexandre Almeida prometeu estar atento à questão, “até porque a autarquia

adquiriu recentemente máquinas para efetuar pavimentações em asfalto”, revelou
aos presentes.
A questão da poluição do
rio Sousa foi anotada por Serafim Silva. “É preciso fazer
alguma coisa”. Para o presidente de Câmara o que é preciso fazer é denunciar às autoridades os atentados ambientais 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”, justificou Alexandre Almeida.
Projetos
Neste périplo por Aguiar
de Sousa, o autarca de Paredes aproveitou a ocasião para
promover os projetos municipais e intermunicipais que
serão desenvolvidos na freguesia. É o caso da aposta na
agricultura através da criação

de um “banco de terras” que
possa potenciar o desenvolvimento do setor, juntando
pequenas parcelas para dar
escala e rentabilidade à produção primária.
A nível intermunicipal a
grande aposta recai no turismo 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 aumento do IMI e isso não vai
acontecer”, ressalvou Alexandre Almeida.
Apoio Político
Camilo Mota, ex-autarca
de Aguiar de Sousa, lembrou que por ali já passaram
outras presidências abertas
e fez votos para que esta
“não seja apenas mais uma”.
Falou do projeto de um centro cívico para a freguesia
que permanece na gaveta,
na necessidade de um parque desportivo, e das condutas das Águas Douro/
Paiva que atravessam a freguesia e que “podem abastecer bocas de incêndio. Se
algum destes projetos se
concretizar pode contar
com o meu apoio político”,
disse Camilo Mota a Alexandre Almeida.
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Alexandre Almeida levou presidência
“participativa” a Aguiar de Sousa
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Alunos de Paredes sensibilizados para a importância dos direitos da juventude
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O
s trabalhos resultantes da implementação do projeto “70 JÁ”, uma parceria do Pelouro da Juventude
da Câmara Municipal de Paredes com o Instituto Português do Desporto e da Juventude - IPDJ I.P.,
foram 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, ainda, com a presença do Diretor Regional do IPDJ, Vítor Dias, que destacou o
empenho de todos os envolvidos na prossecução deste projeto.
Recorde-se que o projeto envolveu cerca de uma centena de jovens da escola E.B.2,3 de Paredes e foi
trabalhado ao longo do ano letivo.
Contou com a colaboração de dois voluntários, Ana Cunha e José Manuel Rocha, que em conjunto com
cinco turmas trabalharam o artigo 70 da Constituição da República Portuguesa, que visa a
sensibilização dos jovens para os direitos da juventude portuguesa.
Refira-se que a Constituição da República Portuguesa consagra no seu artigo 70.º os direitos que
abrangem diversas esferas da vida, tais como: a cultura, o ensino, o acesso ao primeiro emprego, a
habitação, o desporto e os tempos livres.
Pretende-se, por via desta iniciativa, fomentar o empoderamento dos jovens, dotando-os da
informação necessária ao exercício pleno dos seus direitos 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
cozinha), num total de uma centena de alunos, e duas dezenas de professores.
Alunos de Paredes sensibilizados para a importância dos direitos da juventude António Orlando | texto
Imagem disponível na próxima página
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Alunos de Paredes sensibilizados para
a importância dos direitos da juventude
António Orlando | texto

O

s trabalhos resultantes da implementação
do projeto “70 JÁ”, uma parceria do Pelouro da Juventude da Câmara Municipal
de Paredes com o Instituto
Português do Desporto e
da Juventude - IPDJ I.P., foram 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, ainda, com a presença do Diretor Regional do IPDJ, Vítor
Dias, que destacou o empenho de todos os envolvidos
na prossecução deste
projeto.
Recorde-se que o projeto 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 colaboração 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 para os direitos da juventude
portuguesa.
Refira-se que a Constituição da República Portuguesa 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 emprego, a habitação, o desporto e
os tempos livres.
Pretende-se, por via
desta iniciativa, fomentar o
empoderamento dos jo-

vens, dotando-os da informação necessária ao exercício pleno dos seus direitos 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 cozinha), num total de uma centena de alunos, e duas dezenas de professores.
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Alunos da Secundária de Vilela debateram A Europa dá-te muito. Dá o teu voto à
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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 Vilela, uma ação conjunta com a
Agência Erasmus+ “Juventude em Ação” destinada a apresentar as várias oportunidades que o espaço
europeu faculta aos jovens.
Neste encontro, entre outros temas, abordou-se o Interrail gratuito, programa disponível para todos
os jovens 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 desenvolver o seu trabalho
nos países que constituem a União Europeia. A ação dinamizada pelo Pelouro da Juventude com a
Agência Eramus + “Juventude em Ação” visou sensibilizar os jovens para que tenham uma
participação mais ativa nas decisões que lhes dizem respeito, como por exemplo, a escolha da
composição do próximo Parlamento Europeu. Contados os votos nas eleições europeias a abstenção
em Paredes foi de 63%, ainda assim, ligeiramente inferior à média nacional. O Vereador do Pelouro da
Juventude, Paulo Silva, presente na sessão de Vilela, salientou “as vantagens dos programas
Erasmus+ para os jovens”.
Imagem disponível na próxima página
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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 Vilela, uma ação conjunta com a
Agência Erasmus+ “Juventude em Ação” destinada a apresentar as várias oportunida-

des que o espaço europeu faculta aos jovens.
Neste encontro, entre outros temas, abordou-se o Interrail gratuito, programa
disponível para todos os jovens 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 desenvolver o seu trabalho nos
países que constituem a

União Europeia. A ação dinamizada pelo Pelouro da Juventude com a Agência Eramus + “Juventude em Ação”
visou sensibilizar os jovens
para que tenham uma participação mais ativa nas decisões

que lhes dizem respeito, como por exemplo, a escolha da
composição do próximo Parlamento Europeu. Contados
os votos nas eleições europeias a abstenção em Paredes foi de 63%, ainda assim,

ligeiramente inferior à média
nacional. O Vereador do Pelouro da Juventude, Paulo
Silva, presente na sessão de
Vilela, salientou “as vantagens dos programas Erasmus+ para os jovens”.
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M
atias Damásio, músico angolano que compõe e executa música popular e romântica é cabeça de
cartaz das Festas da Cidade e do Concelho em Honra do Divino Salvador. Miguel Araújo é outra das
presenças garantidas nas “Festas de Paredes” que este ano decorrem entre 12 e 22 de julho.
A atuação de Matias Damásio está marcada para a noite de 20 de julho, um sábado 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 multidão no Parque da Cidade onde será montado o
palco principal das Festas. Parque José Guilherme e Igreja Matriz 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 gravou com o rapper e músico de hip-hop português Dengaz 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 panorama 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 pistas de dança já
passou por algumas das maiores festas e festivais mundiais como a MTV Shakedown, Creamfields,
Rock in Rio ou Sensation White.
As festas de Paredes, logo no primeiro dia, a 12 de julho, contemplam uma noite de fados nas
escadarias da Igreja Matriz. No seguinte, às 21h, o parque José Guilherme acolhe o Festival de
Folclore e no dia 14, à tarde, é local para uma Arruada de Bombos. À noite, as portas a Igreja Matriz
abrem-se à música erudita pelo Conservatório 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, está prevista, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a
Sessão Solene do Feriado Municipal. 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
Associativismo de Paredes. O corso começa no pavilhão Municipal das Laranjeiras, segue pela Avenida
da República e termina no Parque José Guilherme.
Além da música para os adultos, a organização promete para os mais pequenos “umas Festas de
Paredes” um espaço infantil através da iniciativa “Culturinha sai à rua”. Estão previstas performances
circenses, moldagem de balões 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 Música de Paredes e
para um concerto da Orquestra Ligeira do Vale do Sousa.
A organização das festividades, na vertente profana, está a cargo da Associação de Empresas de
Paredes (ASEP) que substitui a Associação Abraçar Paredes. A Autarquia apoia a organização 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 seguinte. A Escola de Música da Catequese atua a 18 de julho. Há também Karaoke da Família
no dia 19. O Bispo Auxiliar preside à Eucaristia do dia 21, às 12h e participa 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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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

M

atias Damásio,
músico angolano que compõe
e executa música popular e
romântica é cabeça de cartaz
das Festas da Cidade e do
Concelho em Honra do Divino Salvador. Miguel Araújo é
outra das presenças garantidas nas “Festas de Paredes”
que este ano decorrem entre
12 e 22 de julho.
A atuação de Matias Damásio está marcada para a
noite de 20 de julho, um sábado 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 multidão no Parque da Cidade
onde será montado o palco
principal das Festas. Parque
José Guilherme e Igreja Matriz 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 gravou com o rapper e músico
de hip-hop português Dengaz 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 panorama 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 pistas de dança já passou por
algumas das maiores festas e
festivais mundiais como a
MTV Shakedown, Creamfields, Rock in Rio ou Sensation White.
As festas de Paredes, logo
no primeiro dia, a 12 de julho,

contemplam uma noite de
fados nas escadarias da Igreja Matriz. No seguinte, às
21h, o parque José Guilherme acolhe o Festival de Folclore e no dia 14, à tarde, é
local para uma Arruada de
Bombos. À noite, as portas a
Igreja Matriz abrem-se à música erudita pelo Conservatório 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.

Miguel Araújo

Culturinha sai à rua
No dia 22, às 10 horas, está prevista, no Salão Nobre
da Câmara Municipal, a Sessão Solene do Feriado Municipal. 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 Associativismo de Paredes. O
corso começa no pavilhão
Municipal das Laranjeiras,
segue pela Avenida da República e termina no Parque
José Guilherme.
Além da música para os
adultos, a organização promete para os mais pequenos “umas Festas de Pare-

des” um espaço infantil
através da iniciativa “Culturinha sai à rua”. Estão previstas performances circenses, moldagem de balões 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 Música de Paredes e para um
concerto da Orquestra Ligeira do Vale do Sousa.
A organização das festividades, na vertente profana,
está a cargo da Associação
de Empresas de Paredes
(ASEP) que substitui a Associação Abraçar Paredes. A
Autarquia apoia a organização 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 seguinte. A Escola de Música da
Catequese atua a 18 de julho. Há também Karaoke da
Família no dia 19. O Bispo
Auxiliar preside à Eucaristia do dia 21, às 12h e participa depois, às 18 horas, na
Majestosa Procissão com
os Andores dos Padroeiros
do concelho de Paredes.
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Matias Damásio e Miguel Araújo
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…e já lá vão
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O
Município de Paredes assinalou o Dia Mundial da Criança, com atividades dinamizadas pelo Pelouro da
Ação Social, na Casa da Cultura, para as crianças carenciadas e em risco acompanhadas pela
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paredes (CPCJ). As crianças participaram na plantação
de árvores e plantas e na "oficina de pintura dos jardins".
Em Louredo, houve infláveis, 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 pelo 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 Hospital” que juntou, em diversas atividades, crianças da comunidade e as crianças
internadas no Serviço que pudessem participar. “O principal objetivo foi desmistificar medos,
promovendo junto das crianças uma imagem positiva do Hospital e dos seus profissionais”, disse fonte
do CHTS.
Durante a manhã de sábado, no corredor e na sala de formação junto à entrada da Pediatria, as
crianças tiveram à sua disposição bancas com material adequado para poderem “brincar aos
hospitais”, pintar t-shirts, pinturas faciais e modelagem de balões realizada por alunos do Ensino
Básico.
A iniciativa contou ainda com uma aula de Pilates, um momento musical proporcionado pelo grupo
Amigos da Pediatria e um insuflável que fez as delícias da pequenada.
O Dia Mundial da Criança foi também assinalado no Serviço de Urgência Pediátrica com a visita dos
“tarolas pediátricos” que distribuiu e brincou com as crianças presentes 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 personagem adequadas a esses temas, que terá como principal objetivo transmitir
informação útil, aos pais e crianças, de uma forma lúdica. A primeira apresentação será sobre
proteção solar.
Rebordosa prolongou Dia Mundial da Criança Com o objetivo de proporcionar um dia feliz e com muita
brincadeira, a Junta de Freguesia de Rebordosa, organizou 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 Rebordosa e começou no pavilhão Manuel Neto com
grupo O Ip & Op no Hip-Hop, projeto musical 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. Insufláveis, jogos
tradicionais, pinturas faciais, pipocas entre outras surpresas fizeram a delícia 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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Dia Mundial da Criança assinalado
com múltiplas iniciativas

Parque Urbano de Rebordosa

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.
António Orlando
c/ Paulo Pinheiro | texto

Dia da Criança no Hospital

O

Município de Paredes assinalou o
Dia Mundial da
Criança, com atividades dinamizadas pelo Pelouro da Ação
Social, na Casa da Cultura, para as crianças carenciadas e
em risco acompanhadas pela
Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Paredes
(CPCJ). As crianças participaram na plantação de árvores e
plantas e na "oficina de pintura
dos jardins".
Em Louredo, houve infláveis, 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 pelo 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 Hospital” que juntou, em diversas
atividades, crianças da comunidade e as crianças internadas no Serviço que pudessem
participar. “O principal objetivo foi desmistificar medos,
promovendo junto das crianças uma imagem positiva do
Hospital e dos seus profissionais”, disse fonte do CHTS.
Durante a manhã de sábado, no corredor e na sala de
formação junto à entrada da
Pediatria, as crianças tiveram
à sua disposição bancas com
material adequado para poderem “brincar aos hospitais”,
pintar t-shirts, pinturas faciais
e modelagem de balões realizada por alunos do Ensino
Básico.

Casa da Cultura
de Paredes

Parque Urbano de Louredo

Casa da Cultura de Paredes

Casa da Cultura
de Paredes

Parque Urbano de Louredo

A iniciativa contou ainda
com uma aula de Pilates, um
momento musical proporcionado pelo grupo Amigos
da Pediatria e um insuflável
que fez as delícias da
pequenada.
O Dia Mundial da Criança
foi também assinalado no Serviço de Urgência Pediátrica
com a visita dos “tarolas pediátricos” que distribuiu e
brincou com as crianças presentes 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 personagem adequadas a esses temas, que terá como principal
objetivo transmitir informação útil, aos pais e crianças,
de uma forma lúdica. A pri-

meira apresentação será sobre proteção solar.
Rebordosa prolongou
Dia Mundial da Criança
Com o objetivo de proporcionar um dia feliz e com muita
brincadeira, a Junta de Freguesia de Rebordosa, organizou 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 Rebordosa e começou no pavilhão
Manuel Neto com grupo O Ip
& Op no Hip-Hop, projeto musical 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. Insufláveis, jogos tradicionais,
pinturas faciais, pipocas entre
outras surpresas fizeram a delícia da pequenada.
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O Pavilhão Municipal Rota 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
Paredes e é composta por todos os Movimentos Seniores do município, isto é, por IPSS e Juntas de
Freguesia. São cerca de 200 os participantes na competição.
A Junta de Freguesia de Rebordosa venceu a fase final da I Liga Boccia Sénior.
A Junta de Freguesia da Sobreira e a Junta de Freguesia de Lordelo classificaram-se em segundo e
terceiro lugares, respectivamente.
A Liga tem como propósito fomentar a prática desta modalidade com regularidade, competindo não só
a nível concelhio, como até mesmo 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 capacidade funcional e a autonomia física, bem
como proporcionar um momento de convívio, sociabilização e competição entre as pessoas das várias
instituições do concelho. A Presidente da Junta de Freguesia de Rebordosa, Salomé Santos, bem como
todos os elementos do executivo, felicitaram todos os jogadores que representaram a Junta de
Freguesia de Rebordosa.
REBORDOSA Equipa da Junta de Freguesia de Rebordosa venceu a fase final da I Liga Boccia PAULO
PINHEIRO
Imagem disponível na próxima página
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REBORDOSA

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

O Pavilhão Municipal Rota 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 Paredes e é composta por todos
os Movimentos Seniores do
município, isto é, por IPSS e
Juntas de Freguesia. São
cerca de 200 os participantes na competição.
A Junta de Freguesia de
Rebordosa venceu a fase final da I Liga Boccia Sénior.
A Junta de Freguesia da
Sobreira e a Junta de Freguesia de Lordelo classificaram-se em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A Liga tem como propósito
fomentar a prática desta
modalidade com regularidade, competindo não só a nível concelhio, como até mesmo 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 capacidade funcional e a autonomia física, bem como
proporcionar um momento
de convívio, sociabilização
e competição entre as pessoas das várias instituições

do concelho. A Presidente
da Junta de Freguesia de
Rebordosa, Salomé Santos,
bem como todos os elementos do executivo, felicitaram todos os jogadores
que representaram a Junta
de Freguesia de
Rebordosa.
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O Poeta de Baltar desapareceu no dia dia 9 de junho de 1999. Passados 20 anos, o Agrupamento de
Escolas Daniel Faria resolveu , neste ano simbólico, trazer a público a sua memória e recordar a vida e
obra do seu patrono.
No dia 3 de Junho, na Escola Básica de Baltar, pelas 20h30, teve início uma Cerimónia pública de
abertura de um conjunto de atividades dedicadas ao poeta.
- Exposição de Artes Plásticas “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 Duarte Mangas (escritor e
jornalista, presidente da associação de jornalistas e homens de letras do Porto); Francisco Saraiva
Fino (investigador da Universidade de Évora) e Nuno Higino (programador cultural e professor da
Universidade Fernando Pessoa). O colóquio foi moderado pelo conhecido e estimado professor Manuel
Pereira Lopes, que é professor de Português no Agrupamento de Escolas Daniel Faria.
O colóquio decorreu no auditório da Escola Básica de Baltar, tendo a Câmara Municipal sido
representada pela Dr.ª Beatriz Meireles (vereadora da cultura) e pelo presidente da Assembleia
Municipal, Dr. Batista Pereira. Os Presidentes de Junta de várias freguesias estiveram presentes, bem
como as diversas forças vivas de Baltar. O executivo de Baltar, bem como o presidente da assembleia
de freguesia , José 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 Calvário. Em 1981 foi para a
antiga escola EB23 que ficava situada na “Casa dos Pereiras”, onde concluiu o 5º e 6º anos.
Segundo António Aguiar, presidente do Agrupamento, os seus registos escolares estão 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 conhecido poeta, que continua bem vivo através da sua escrita.
Este evento foi da responsabilidade dos professores e alunos do agrupamento e é apenas o início de
um período em que se pretende dar a conhecer aos mais novos o poder da palavra de um poeta muito
denso e reflexivo.
Segundo o Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Coelho, vão decorrer mais actividades, em parceria
com a Câmara Municipal de Paredes, que pretendem divulgar a vida e a obra do Poeta.
BALTAR Colóquio “ O que o Daniel Faria “ FAUSTINO SOUSA
Imagem disponível na próxima página
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BALTAR

Colóquio “ O que o Daniel Faria “
FAUSTINO
SOUSA

O Poeta de Baltar desapareceu no dia dia 9 de junho de
1999. Passados 20 anos, o
Agrupamento de Escolas Daniel Faria resolveu , neste ano
simbólico, trazer a público a
sua memória e recordar a vida e obra do seu patrono.
No dia 3 de Junho, na Escola Básica de Baltar, pelas
20h30, teve início uma Cerimónia pública de abertura
de um conjunto de atividades
dedicadas ao poeta.
- Exposição de Artes Plásticas “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 Duarte Mangas (escritor e jornalista, presidente da associação de jornalistas e homens
de letras do Porto); Francisco
Saraiva Fino (investigador da
Universidade de Évora) e Nuno Higino (programador cultural e professor da Universidade Fernando Pessoa). O
colóquio foi moderado pelo
conhecido e estimado professor Manuel Pereira Lopes,
que é professor de Português no Agrupamento de
Escolas Daniel Faria.
O colóquio decorreu no
auditório da Escola Básica de
Baltar, tendo a Câmara Municipal sido representada

pela Dr.ª Beatriz Meireles
(vereadora da cultura) e pelo
presidente da Assembleia
Municipal, Dr. Batista Pereira. Os Presidentes de Junta
de várias freguesias estiveram presentes, bem como as
diversas forças vivas de Baltar. O executivo de Baltar,
bem como o presidente da
assembleia de freguesia , José 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 Calvário. Em 1981 foi para a antiga
escola EB23 que ficava situada na “Casa dos Pereiras”,
onde concluiu o 5º e 6º anos.
Segundo António Aguiar,
presidente do Agrupamento,
os seus registos escolares estão 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 conhecido poeta, que continua
bem vivo através da sua
escrita.
Este evento foi da responsabilidade dos professores e
alunos do agrupamento e é
apenas o início de um período em que se pretende dar a
conhecer aos mais novos o
poder da palavra de um poeta muito denso e reflexivo.
Segundo o Presidente da
Junta de Freguesia, Jorge
Coelho, vão decorrer mais
actividades, em parceria com
a Câmara Municipal de Paredes, que pretendem divulgar
a vida e a obra do Poeta.
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No âmbito da atividade Encontro entre Nós – Passeio de Verão, realizou-se no passado dia 03 de
junho de 2019, uma visita dos séniores de Cristelo a Valença, uma cidade que respira história,
dominada 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 levada a cabo pelo Pelouro da Ação Social da Câmara Municipal de Paredes, os
seniores de todo o concelho têm oportunidade 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
Imagem disponível na próxima página
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CRISTELO
ENCONTRO ENTRE NÓS

Passeio de Verão
dos Seniores de Cristelo
CARLA
NUNES

No âmbito da atividade
Encontro entre Nós – Passeio
de Verão, realizou-se no passado dia 03 de junho de 2019,
uma visita dos séniores de
Cristelo a Valença, uma cidade que respira história, dominada 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 levada a cabo pelo Pelouro da
Ação Social da Câmara Municipal de Paredes, os seniores
de todo o concelho têm oportunidade de conhecer novas
regiões, os seus costumes e
tradições, enriquecendo-se
culturalmente.

Página 35

A36

Prometemos e estamos a cumprir

Tipo Meio:

Imprensa

Meio:

Progresso de Paredes (O)

Autores:

Paulo Silva

Data Publicação:

07/06/2019

Prometemos e estamos a cumprir Por PAULO S I LVA Professor P rometemos dar vida a Paredes e
assim temos feito, criando e apoiando novos eventos sejam eles do foro cultural, social, desportivo ou
educativo, apoiando e captando novos e valiosos investimentos que nos vão ajudar no futuro a fixar
mais pessoas em Paredes.
A nova dinâmica passa também por pegar nos eventos do passado que poderiam ter trazido algum
valor acrescentado e melhorá-los, por exemplo o "Shakedown" do Rally de Portugal. Conseguimos
fazer com que o mesmo deixasse de ser olhado como uma prova menor e transformá-lo no primeiro
grande dia da festa do Rally. É de salientar que o aumento significativo do número de pessoas
espalhadas por todo o circuito são a prova de que valeu e vale toda a nova dinâmica organizativa dada
ao evento.
Este fim de semana mais uma vez, será preenchido com outros eventos repletos de grandes
momentos, um deles será a segunda edição regional do BTT/XCO. Esta prova é organizada de uma
forma 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 encarregados de educação, pessoal
não docente, juntas de freguesias e associações como a Cruz Vermelha de Vilela, e ainda pelos
apaixonados de sempre pela modalidade, o Sr. Bernardo - "Ciclo Bernardo" e colaboradores do
município que fazem 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 Junho, no Paredes Fittest Games.
Para encerrar este fim de semana de forma brilhante, será realizada uma justa e merecida
homenagem a todos os Bombeiros Voluntários do concelho comemorando o dia Municipal dos
Bombeiros.
Mas a dinâmica não passa só por estes eventos, começamos 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
instalar-se por cá e que passaram a olhar para Paredes.
É bom ver anúncios de empresas a recrutar funcionários para os seus estabelecimentos.
Afinal vale a pena lutar por mais e melhor para Paredes.
psilvaparedes@gmail.com
Imagem disponível na próxima página
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Prometemos
e estamos a cumprir
Por

PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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vida a Paredes e
assim temos feito, criando e apoiando
novos eventos sejam eles
do foro cultural, social,
desportivo ou educativo,
apoiando e captando novos e valiosos investimentos que nos vão ajudar no futuro a fixar mais
pessoas em Paredes.
A nova dinâmica passa
também por pegar nos
eventos do passado que
poderiam ter trazido algum valor acrescentado e
melhorá-los, por exemplo
o "Shakedown" do Rally
de Portugal. Consegui-

magnífica comunidade
educativa, mais do que
uma prova de BTT esta é
uma prova de união entre
professores, pais e encarregados de educação,
pessoal não docente, juntas de freguesias e associações como a Cruz Vermelha de Vilela, e ainda
pelos apaixonados de
sempre pela modalidade,
o Sr. Bernardo - "Ciclo
Bernardo" e colaboradores do município que fazem desta prova a melhor
do circuito regional.
O Crossfit modalidade
em expansão também vai

beiros Voluntários do
concelho comemorando
o dia Municipal dos
Bombeiros.
Mas a dinâmica não passa
só por estes eventos, começamos 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 instalar-se por cá e que passaram a olhar para Paredes.
É bom ver anúncios de
empresas a recrutar funcionários para os seus
estabelecimentos.
Afinal vale a pena lutar

mos fazer com que o mesmo deixasse de ser olhado como uma prova menor e transformá-lo no

animar Paredes com mais
de 500 atletas vindos de

por mais e melhor para
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primeiro grande dia da
festa do Rally. É de salientar que o aumento significativo do número de pessoas espalhadas por todo
o circuito são a prova de
que valeu e vale toda a
nova dinâmica organizativa dada ao evento.
Este fim de semana mais
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"Romeu e Julieta" foram à Secundária de Paredes 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 deslumbrantes paixões e os seus desgostos viscerais´”,
explicou Ilídia Ferreira, Coordenadora da Formação. Segundo a docente houve conversas sobre o
amor, a família, o ser-se jovem, o sentido de liberdade “e daí partimos em busca das palavras, 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 felicidade. É sentir a força bruta do ódio entre famílias que se quer combater. Mas também é
rir, dançar e festejar”, sublinhou a responsável. O teatro dos jovens da Secundária de Paredes
resultou de cumplicidades exercitadas durante três anos sob o signo da pedagogia, da partilha
multidisciplinar e dos afetos”.
Imagem disponível na próxima página
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"Romeu e Julieta"
foram à Secundária de Paredes
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 deslumbrantes paixões e os seus
desgostos viscerais´”, explicou
Ilídia Ferreira, Coordenadora
da Formação. Segundo a docente houve conversas sobre
o amor, a família, o ser-se jovem, o sentido de liberdade “e
daí partimos em busca das palavras, 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 felicidade. É sentir a força bruta do
ódio entre famílias que se
quer combater. Mas também
é rir, dançar e festejar”, sublinhou a responsável. O teatro
dos jovens da Secundária de
Paredes resultou de cumplicidades exercitadas durante
três anos sob o signo da pedagogia, da partilha multidisciplinar e dos afetos”.
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