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recém-NasciDo DeixaDo 
Por Duas muLheres Nos 
BomBeiros De reBorDosa 
PÁG.4

mês ortondontia

Dinamização. Associação Abraçar Paredes quer de-
volver vida à cidade sede do concelho e garante que 
não se mete em política. Festas da Cidade vão durar 
oito dias. Projeção em ecrã gigante do Campeonato 
da Europa de Futebol, Festa da Cerveja e Passagem 
d´Ano são outras atividades previstas. PÁG.5

festas das cidade  
de Paredes entregues 
a associação

eNtreVista, VitoriNo soares,  
PaDre Na Paróquia De casteLões De cePeDa

Terrorismo. Atentados de Bruxelas vistos por 
Joana Reis, natural de Castelões Cepeda. Apesar de 
confessar que sente medo, sobretudo pelos dois fi-
lhos menores, a paredense não admite sequer pen-
sar em regressar a Paredes. PÁG.3

“a ViDa  
coNtiNua,  
Não se PoDe  
estar semPre  
a PeNsar No Pior  
seNão ficamos 
maLucos”, Diz 
emiGraNte PareDeNse 
Na BéLGica

“o comPasso Permite-me 
Ler uma reaLiDaDe que 
Nem semPre coNhecemos 
PuBLicameNte” PÁGs.12 e 13
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EDITORIAL

Voltaram as
conversas em família

No meio dos muitos acon-
tecimentos chocantes, 
impressionantes e rele-

vantes da última quinzena como 
sejam a agitação política no Bra-
sil, a visita do amigo Americano a 
Cuba, os horríveis atentados em 
Bruxelas, a contínua crise dos re-
fugiados no Mediterrâneo e no 
Egeu, os atentados horríveis no 
Próximo e Médio Oriente, no-
meadamente no Paquistão e na 
Turquia, a celebração da Páscoa 
em todo o Mundo, a reconquista 
de Palmira pelo “nosso” exército 
Sítio, eu escolho, para evidenciar, 
um acontecimento prosaico e ca-
seiro que é o desempenho de 
Marcelo Rebelo de Sousa nestas 
primeiras semanas do Magisté-
rio Presidencial.

O Presidente Marcelo exerce 
com gosto (para desgosto dal-
guns) e quer deixar a sua marca 
distintiva para no futuro não 
ser um desconhecido presiden-
te da III República, como desco-
nhecidos são para nós muitos 

dos presidentes da I República 
Portuguesa.

O Presidente Marcelo, vê-se, 
é um homem esforçado, prose-
litista e, por enquanto, sonha-
dor. Sonha com uma grande fa-
mília Portuguesa onde todos 
cabem e em que ele, como ve-
lho e sábio Padre Eterno conse-
gue conciliar todos sob a égide 
da sua calma e conciliadora  
magistratura.

Para o efeito e quiçá, não por 
coincidência, por ser afilhado 
de Marcelo Caetano, recriou 
um mecanismo dos tempos da 
velha senhora, na “conversa em 
família” que connosco teve pa-
ra justificar a promulgação rá-
pida do orçamento para 2016.

Já o justificar-se é novidade. 
Mas há ainda outro sinal. Como 
Bom Pai não nos aborreceu 
com as suas porventura abor-
recidas explicações no horário 
nobre dos telejornais, dos fute-
bóis ou das telenovelas.

Inteligente, escolheu as 17 
horas porque certo de que nin-
guém o ouviu, de que ninguém 
o ouviria (quais são os filhos 
que nos tempos atuais escutam 
os seus pais?), para a história 
ficará a boa impressão dos Por-
tugueses que vão dizer: “Que 
Pai porreiro, que até dá justifi-

cações aos filhos”, mesmo que 
nada de novo, ou que eles não 
esperassem, lhes tivesse para 
dizer.

Tudo isto  tem o mérito 
acrescido de arrancar sorrisos 
de todos. Em escala de amarelo, 
mais ou menos acentuado, con-
forme se percorre o espectro 
pol í t ico  da  direi ta  para  a 
esquerda.

Uns desagradados pelo que 
ouvem para já; Outros desagra-
dados pelo que poderão ter que 
ouvir no futuro quando as boas 
graças se forem. 

Por certo tenho apenas a mi-
nha previsão de que caia para 
onde cair, o que isto vai dar, ine-
vitavelmente, é violência do-
méstica. Só não sei se a vítima 
será Pedro Passos Coelho ou 
António Costa.

Parece-me que a esta violên-
cia doméstica escaparão Cata-
rina Martins, Assunção Cristas 
e Jerónimo Sousa. O que só por 
si já é uma boa novidade, pois, 
como sabemos, as mulheres e 
os velhinhos são os tradicio-
n a i s  a l v o s  d a  v i o l ê n c i a 
doméstica. 

Quanto a nós, como bons fi-
lhos, agradecidos, resta-nos, 
como o Pai nos pede, ter Fé. 
Muita Fé.

Por
Vasco
riBeiro
Diretor

Vasco
riBeiro
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a Nossa eNerGia,
o seu Bem-estar

Posto De aBastecimeNto
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Chegou hoje de madru-
gada, dia 1 de Abril, à nossa 
redacção a notícia Bom-
bástica que promete dar 
que falar e escrever no pa-
norama político pareden-
se que se pode traduzir 
numa enorme reviravolta 
em todos os cenários que 
se estão a traçar para a pró-
xima luta autárquica de 
2017. E a notícia é que o 
Conselho Superior jurisdi-
cional Nacional Global do 
PSD, oficiosamente, im-
pugnou e anulou as elei-
ções concelhias para a Co-
missão Política Concelhia 
do PSD.

Alegadamente o motivo 
foi uma carta anónima que 
denunciou que alguns mi-
litantes do PS Paredes, sem 
querer, e um militante do 
BE-Paredes, para desesta-
bilizar, se enganaram no 
NIB Bancário e pagaram 
quotas no PSD e, depois, 
acabaram por exercer o 
seu direito de voto nas últi-
mas eleições, votando à 
sorte, pois nem queriam 
votar em Pedro Mendes 
nem em Joaquim Neves.

Questionados se iria ser 
devolvido o valor das quo-
tas pagas por engano, a 
única resposta foi por re-
missão para a devolução 
do IRS de 2015 em caso de 
boa execução orçamental. 
Também ainda se não sabe 
qual a data prevista para as 
novas eleições, embora se 
tivesse avançado, como 
plausível o dia 29 de feve-
reiro do próximo ano.

O candidato Pedro 
Mendes, putativo vence-
dor das eleições não aten-
deu o nosso telefonema 
hoje às 7 da manhã, antes 
da distribuição do jornal 
pelo correio, quando ten-
tamos obter a sua reacção.

Já Joaquim Neves, o ou-
tro candidato, declarou 
que não comentava notí-
cias saídas num jornal co-
mo o nosso, antes de ter 
conhecimento oficial das 
mesmas.

O Nosso Jornal promete 
aos leitores que continuará 
a fazer uma cobertura cui-
dadosa e rigorosa desta 
notícia que ainda fará cor-
rer rios de tinta.

úLtima 
hora 
Impugnadas e anuladas 
as eleições da Comissão 
Política Concelhia
do PSD-PAREDES
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Joana Reis, nasceu em Pa-
redes há 34 anos e há cinco 
emigrou para a Bélgica. 

Está radicada na cidade de An-
tuérpia, a meia centena de 
quilómetros de Bruxelas. Di-
retamente não sofreu com os 
atentados terroristas do dia 
23 de março, mas ela e a sua 
família sentem na pele os 
constrangimentos de um país 
à beira de um ataque de 
nervos. 

“Naquele dia foi muito es-
tranho, foi um dia muito agita-
do. Apesar de ter sido a 50 
quilómetros daqui, sentia-se o 
medo nas ruas. Ouvia-se mui-
tas sirenes. Foi muito cons-
trangedor”, recorda, Joana 
Reis, funcionaria de logística 
numa empresa de vendas 
online. 

Agora, após o ataque terro-
rista, o dia a dia é vivido “com 
mais precaução”.  “No dia se-
guinte ao ataque recebi da es-
cola um comunicado para 
termos calma se víssemos a 
polícia na escola”. O patrulha-
mento das escolas passou a 
ser mais intenso. Uma outra 
recomendação escolar foi pa-
ra que “os nossos filhos vies-
sem para casa após as aulas, 
não ficarem na escola. Por ou-
tro lado, a turma do meu filho 
tinha previsto uma ida ao ci-
nema no âmbito escolar, mas 
foi cancelada”, revela. 

A pressão e o medo nas 
ruas em qualquer canto da 
Bélgica é uma realidade que 
no dizer de Joana Reias salta 
aos olhos. “Tenho colegas que 
na Páscoa receberam a visita 
de familiares e sentiram uma 
grande fiscalização nas ruas. 
Os carros foram revistados 

Terrorismo. Atentados de Bruxelas vistos por Joana Reis, natural de Castelões Cepeda. Apesar de 
confessar que sente medo, sobretudo pelos dois filhos menores, a paredense não admite regressar.

“A vida continua... 
senão ficamos malucos”, diz 
emigrante paredense na Bélgica

três vezes num espaço de um 
quilometro no caminho até ao 
aeroporto”, acrescenta. 

Se a presença de militares 
na rua inicialmente causava 
alguma apreensão, agora a 
presença de militares arma-
dos até aos dentes, acaba por 
dar uma sensação de seguran-
ça a quem lá vive. “Antes dos 
atentados de Bruxelas, e logo 
após os de Paris, já se viam mi-
litares nos aeroportos, mas 
nada como agora. A sua pre-
sença intensificou-se”, certifi-

ca.  Joana Reis, casada com um 
paredense, tem dois filhos: 
uma menina de sete anos e um 
rapaz de 11. O filho homem fi-
cou a saber o que se passou na 
escola. “A professora explicou-
lhe. Quando chegou a casa já 
sabia o que se tinha passado. À 
minha filha, ela é mais nova, 
inicialmente não lhe dissemos 
nada. Tentamos esconder-lhe 
o que se passou para não a 
alarmar, mas dois dias depois, 
na sexta-feira, começamos a 
explicar-lhe o que tinha acon-

tecido. Agora quando ela vê 
camiões do exército começa a 
ficar atrapalhada, tem medo 
que seja uma bomba. Não en-
tende muito bem o que se pas-
sa”, conta a mãe. 

Apesar do medo, Joana 
Reis não admite sequer pen-
sar em regressar a Paredes. 
Sente-se integrada na comu-
nidade local. Regressa a Por-
tugal uma vez por ano para 
matar saudades dos familia-
res. “O que aconteceu na Bél-
gica pode acontecer em qual-
quer lado, isto é uma ameaça 
que atinge toda a Europa. Ago-
ra sou mais cuidadosa. Tento 
sempre olhar para o lado. 
Aqui há muitos muçulmanos, 
especialmente no trabalho, e 
nós estamos sempre com re-
ceio. Mas a vida continua, não 
se pode estar sempre a pensar 
n o  p i o r  s e n ã o  f i c a m o s 
malucos”. 

Joana diz ter compatriotas 
amigos em Bruxelas, mas fe-
lizmente nenhum sofreu da-
nos com o ataque. 

António Orlando | texto

 PoNtos   de   Vista
a visão dos atletas

A Sportsvision ou 
numa tradução 
livre para Portu-

guês a Visão e Desporto 
é a especialidade da Op-
tometria que se ocupa 
da avaliação e da otimi-
z a ç ã o  d a  v i s ã o  d o s 
atletas. 

Para que um atleta 
atinja níveis elevados de 
desempenho é necessá-
rio a existência de três 
habilidades básicas que 
podem ser descritas co-
mo visão, cerebral e mo-
tora.  A visão é funda-
mental para todo o pro-
cesso desportivo e ajuda 
o atleta a tomar cons-
ciência da sua posição 
em relação à bola, ao es-
paço circundante e per-
mite tomar a  decisão 
correta. A cerebral é res-
ponsável pela tomada de 
decisão e a motora refe-
re-se à execução técnica 
apropriada.

As capacidades vi-
suais fundamentais para 
a prática do desporto 
são a acuidade visual di-
nâmica (capacidade de 
ver um objeto em movi-
mento), a estereopsia 
(visão a 3 dimensões), 
p e r c e ç ã o  p e r i f é r i c a 
(aperceber-se do que se 
passa em redor), veloci-
dade de reação e coor-
denação olho pé/mão. 

Considerando o fute-
bol, que é um desporto 
que todos conhecem, 
existem algumas situa-
ções de jogo que podem 
ser influenciadas direta-
mente pela visão, por 
exemplo, a realização e 

receção de passes que 
p o d e  s e r  a fe t a d a  p o r 
uma má estereopsia ou 
má coordenação olho pé, 
ou, um atleta que se dei-
xa antecipar frequente-
mente pode ter uma di-
minuição da perceção 
periférica ou um tempo 
de reação elevado.

A s  c a p a c i d a d e s  v i -
suais podem ser treina-
das e otimizadas para 
dessa forma potenciali-
zar o rendimento des-
portivo do atleta. Exis-
tem técnicas de treino 
específ icas  para cada 
desporto e até para cada 
posição em campo e um 
atleta mesmo que tenha 
uma visão considerada 
normal pode melhorar as 
s u a s  c a p a c i d a d e s  v i -
suais .  Independente-
mente da idade que te-
nha e do nível desportivo 
que se encontre, o atleta 
deve fazer uma avaliação 
visual especifica de visão 
e desporto e caso seja ne-
cessário realizar um pla-
no de otimização visual 
especifico.

Hoje em dia os atletas 
apresentam problemas 
visuais que não são típi-
cos do desporto mas que 
aparecem devido ao uso 
abusivo dos dispositivos 
móveis (telemóvel, Ta-
blet) e que frequente-
mente origina sintomas 
de cansaço ocular, dores 
de cabeça e náuseas. O 
uso destes dispositivos 
levam também a uma al-
teração do ritmo circa-
diano condicionando os 
períodos de descanso e 
de sono. Por estes moti-
vos recomenda-se que os 
atletas não usem os dis-
positivos móveis duas 
horas antes de ir dormir 
e que não usem três ho-
ras antes do início dos 
jogos para que dessa for-
ma o seu rendimento não 
seja afetado.

Por
JorGe
JorGe

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

JorGe
JorGe

Vida prossegue em Bruxelas
com segurança militar

Terror abateu-se 
sobre Bruxelas
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Uma gravidez aparen-
temente indesejada 
é a explicação para a 

inusitada ocorrência a que 
os bombeiros de Rebordosa 
tiveram que deitar as mãos. 
O bebé, de sexo feminino, foi 
entregue cerca das 21.45 ho-
ras, do passado dia 21 de 
março, por duas mulheres 
familiares da mãe da recém 
nascida, tendo deixado a 
criança aos cuidados da 
corporação.

O bebé, de sexo feminino, 
foi transportado pelos bom-
beiros para o Centro Hospi-
talar do Tâmega e Sousa, em 
Penafiel. A mãe, de nome 
Maria, de 38 anos, residente 
na zona de Rebordosa, foi 
posteriormente identificada 

pela GNR e também trans-
portada para aquela unida-
de hospitalar. 

Pelo que foi possível apu-
rar Maria que estará “prati-
camente” divorciada escon-
deu a gravidez até ao último 
momento. Deu à luz, sozinha, 
na casa de banho, enquanto 
os outros três filhos dor-
miam no quarto. Aflita, sem 
hipótese de sequer cortar o 
cordão umbilical, Maria pe-
diu, por telefone, ajuda às 
familiares. A recém nascida 
teria um hematoma na cabe-
ça que terá sido contraído no 
momento do parto, porém, a 
bebé e a mãe foram interna-
das no hospital de “ótima 
s a ú d e ”,  ga ra n t i u  fo n te 
hospitalar. 

Os bombeiros de Rebor-
dosa, por intermédio do seu 
adjunto do comando, Ma-

nuel Moreira, confessam a 
perplexidade do momento 
que lhes bateu à porta: “na 
hora, recebemos um cober-
tor com uma criança cheia 
de sangue, sem sabermos o 
que estava dentro do cober-
tor, se era uma criança recém 
nascida ou se era uma crian-
ça com um ano. A primeira 
pergunta é o que é que acon-
teceu a esta criança? Se tinha 
sido mordida por um animal 
ou coisa do género”, disse. 
Segundo a fonte as duas mu-
lheres chegaram ao quartel 
num veículo com a criança 
enrolada num cobertor.

Em cerca de um mês, no 
concelho de Paredes, este é o 
segundo caso do género em 
que a gravidez é escondida 
até ao limite  ainda que, apa-
rentemente,  por razões 
diferentes. 

Recorde-se, na noite de 24 
de fevereiro, uma mulher de 
37 anos entrou na ambulância 
dos bombeiros de Lordelo a 

queixar-se de uma dor na bar-
riga e saiu com um filho nos 
braços. Nesse caso, a gravidez 
terá sido escondida pela mãe 

com medo de ficar sem a filha. 
É que de seis filhos que já deu 
à luz junto dela só tem a 
recém-nascida.

socieDaDe

António Orlando | texto

Parto.  Em cerca de um mês, no concelho de Paredes, este é o segundo caso do género em que a gravidez é escondida até ao limite.

Recém-nascido deixado por duas mulheres 
nos Bombeiros de Rebordosa

Mudanças à vista na reorganização 
dos tribunais da Comarca Porto Este

A instrução criminal da 
Comarca Porto Este pode 
transitar do Marco de Cana-
veses para Penafiel. A mu-
dança foi admitida pela atual 
secretária de Estado da Jus-
tiça, Helena Ribeiro em de-
clarações aos jornalistas no 
dia 29 de março, na sequên-
cia de uma visita à sede da 
comarca em Penafiel. 

Se tal se verificar, por 
exemplo, em Paredes um 
arguido de um qualquer 
crime que tenha que ser 
presente a um juiz de ins-
trução para determinação 
das medidas de coação já 
não será conduzido ao tri-
bunal do Marco, mas ao tri-
bunal de Penafiel.  

Recorde-se que na reor-
ganização dos tribunais à 

luz do novo Mapa Judiciário 
em vigor e que foi gizado 
pela então ministra da Jus-
tiça do governo PSD/CDS, 
Paula Teixeira da Cruz, a 
instancia da Instrução Cri-
minal ficou sediada no Tri-
bunal do Marco de Canave-
ses, enquanto que Penafiel 
passou a ser sede da Co-
marca chamando a si o jul-
gamento dos grandes pro-
cessos de toda a região.

Aos jornalistas, Helena 
Ribeiro declarou que é obje-
tivo prioritário do Ministério 
da Justiça proceder a alguns 
reajustamentos do mapa ju-
diciário, procurando corrigir 
algumas situações que não 
foram bem acautelados pelo 
anterior Governo.

“A perceção dos proble-

mas torna-se mais evidente 
quando nos deslocámos 
aos locais. Por isso quere-
mos ouvir aquilo que as 
pessoas têm a dizer sobre o 
que há de negativo, mas 
também do que há de posi-
tivo na reorganização judi-
ciária”, disse, acrescentan-
do que o objetivo “é manter 
o que de bom a reforma 
trouxe e corrigir o que não 
foi tão bem conseguido”.

Helena Ribeiro deu co-
mo exemplo o Tribunal de 
Instrução Criminal,  que 
atualmente funciona no 
Tribunal do Marco de Cana-
veses, passar para Penafiel, 
para junto do Departamen-
to de Investigação e Ação 
Penal (DIAP).

“Não tem muito sentido a 

Instrução Criminal funcio-
nar desfasada dos DIAP’s”, 
considerou a secretária de 
Estado, adiantando: “logo 
que tenhamos instalações é 
o que temos de fazer”.

Helena Ribeiro admitiu 
que as instalações do Tribu-
nal de Penafiel necessitam 
de ser alargadas, revelando 
que a solução poderá passar 
pela utilização das instala-
ções do quartel do Destaca-
mento da GNR de Penafiel. 
“O ministério vai estudar a 
questão e poderão ser passa-
dos serviços, que neste mo-
mento até estão deslocaliza-
dos, e que podem ficar con-
centrados no quartel”, disse 
a governante, natural de 
Amarante e antiga assessora 
na Câmara de Penafiel.
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As festas da cidade e 
concelho de Paredes 
vão passar a ser orga-

nizadas pela Associação 
Abraçar Paredes uma insti-
tuição, ainda em fase de 
constituição administrativa, 
com sede no Edifício da Bi-
blioteca Municipal. As festas 
serão organizadas por con-
cessão protocolada com a 
Câmara de Paredes.

Daniel Moreira, pareden-
se que trabalha na Policia 
Judiciária, no Porto, é o pre-
sidente e o rosto mais visível 
da Associação Abraçar Pare-
des, movimento associativo 
que “quer dar um abanão na 
apatia cultural e associativa” 
que nos últimos anos tem vi-
gorado na cidade sede do 
concelho. “O objetivo é dina-
mizar o concelho, em parti-
cular a cidade de Paredes”, 
c o m e ç a  p o r  ex p l i c a r  o 
responsável. 

O vice-Presidente da As-
sociação Abraçar Paredes é o 
arquiteto Fernando Madu-
reira. Do elenco fazem parte 
igualmente, Gil Ferreira, Rui 
Cunha (Lusoconta), Fernan-
do Salvador funcionário da 
câmara, até aqui o organiza-
dor das Festas da Cidade e 
Concelho. 

O âmbito da associação 
será ir além das Festas de Pa-
redes. “As Festas da Cidade e 
Concelho são a face mais vi-
sível da Associação Abraçar 
Paredes. Mas temos e quere-
mos mais coisas. Temos já 
mais três ou quatro eventos. 
Em carteira há algumas pro-
postas de empresas que que-
rem realizar em Paredes. Há 

trails, caminhadas, uma das 
atividades que estamos a ne-
gociar com uma empresa de 
fora que vem cá com um con-
ceito novo. A ideia é juntar 
estas ideias todas e dar uma 
nova dinâmica tentando que 
as pessoas de Paredes se en-
volvam no projeto”, diz espe-
rançado Daniel Moreira. 

Neste momento a Asso-
ciação ainda está às voltas 
com a burocracia adminis-
trativa do projeto. “A ideia 
começou a germinar no final 
do ano mas só há cerca de 
um mês é que fizemos a es-
critura da Associação Abra-
çar Paredes. A nova etapa 
passa pela divulgação da As-
sociação junto dos pareden-
ses”,  refere o dirigente 
associativo. 

Uma das novidades tem 
que ver com a duração das 
festividades: as festas da Ci-
dade e Concelho de Paredes 
passam a durar oito dias; co-
meçam no dia 11 de julho, 
uma segunda-feira e prolon-
gam-se até dia 18. Neste der-
radeiro dia de festividades, 
como habitualmente reali-
zar-se-á uma nova versão 
“revista e melhorada” das 
marchas luminosas. Do ca-
derno de encargos das festi-
vidades constará, nomeada-
mente, a realização de dois 
espetáculos “com artistas do 
primeiro plano” do showbiz. 
“A ideia é melhorar o cartaz 
de forma progressiva. Este 
ano as pessoas já notarão as 
melhorias que serão acen-
tuadas no próximo ano”, 
garante. 

A nível financeiro a Câma-
ra de Paredes comparticipa-
rá, por protocolo, uma parte 
do orçamento das Festas da 

Cidade e Concelho “mas o 
resto terá que ser angaria-
dos por nós, Associação 
Abraçar Paredes, através de 
patrocínios, angariação de 
fundos com eventos, etc”, 
garante. 

A parte religiosa das Fes-
tas de Paredes  “será manti-
da consoante a igreja tem 
definido, mas pretendemos 
inserir as várias coletivida-
des do concelho. Sejam elas 
de Lordelo, Rebordosa, de 
Duas Igrejas ou de outro lado 
qualquer. Estamos a fazer 
convites para perceber 
quem está disponível a parti-
cipar, a ajudar nas festas. Te-
mos uma programação no 
parque José Guilherme que 
terá um palco para a atuação 
das coletividades do conce-
lho. Já temos programado 
reuniões com as três bandas 
de música, com os vinte e 
muitos grupos de bombos, 
com os 13 grupos de ranchos 
folclóricos. Mais tarde, tam-
bém, queremos falar com os 
grupos de teatro amador, 
bandas de garagem, que há 
muitas por aí no anonimato 
e que terão uma oportunida-
de de se darem a conhecer”, 
acrescenta, Daniel Moreira. 

Do rol de iniciativas, além 
das Festas de Paredes, a As-
sociação tem igualmente 
previsto de 10 de junho a 10 
de julho, a projeção em ecrã 
gigante dos jogos de futebol 
do Campeonato da Europa 
de França do qual fará parte 
uma programação paralela 
de iniciativas onde não falta-
rão os típicos “comes e be-
bes” entre outras  atividades 
de lazer. 

É também objetivo da As-
sociação Abraçar Paredes a 

realização de atividades cí-
clicas/anuais. Por exemplo. 
A celebração da passagem 
d´ano no Parque José Gui-
lherme, “com uma parte lú-
dica para que as pessoas em 
vez de irem para o Porto ou 
para Penafiel venham até ao 
parque José Guilherme cele-
brar a passagem d´ano”. A 
realização da Festa da Cerve-
ja é igualmente um alvo a 
concretizar.

festas aumeNtam  
em VésPera Das  
eLeições autÁrquicas

O anúncio da dinamiza-
ção da cidade e concelho 
de Paredes surge a cerca de 
um ano das eleições autár-
quicas, mas política é algo 

que Daniel Moreira diz 
não fazer. “Não tem qual-
quer conotação política. 
Pelo menos da minha par-
te, não tem seguramente. 
Não tenho nem quero ter 
nada a ver com a política. 
Eu era uma dos críticos da 
ausência da dinamização 
de Paredes, do facto da ci-
dade estar amorfa, e foi 
uma das razões que levou 
o presidente da Câmara 
Celso Ferreira a falar-me. 
Sou inspetor da Policia Ju-
diciária, trabalho no Porto, 
sou natural daqui. Passei 
grande parte da minha vi-
da fora, nos Açores. A mi-
nha vida aqui resumiu-se a 
jogar no União de Paredes, 
mesmo essa parte está 

muito parada e acho que é 
preciso alguém que dina-
mize. Estou ligado à Asso-
ciação de Pais da Escola 
Secundária e à escola de 
futebol geração Benfica de 
Paredes. O Dr. Celso Fer-
reira fez o convite a dife-
rentes pessoas de vários 
quadrantes. Algumas acei-
taram outras não. As que 
aceitaram conseguiram 
agregar outras pessoas e 
neste momento a parte ad-
ministrativa está pratica-
m e n t e  c o n c l u í d a ”, 
justifica. 

A ideia de Daniel Moreira 
é a de importar o conceito 
que conheceu nos Açores. 
“Eu trabalhei na Ilha de S. Mi-
guel e uma das coisas mais 
bonitas que ali acontecia 
eram as festas do Senhor 
Santo Cristo e que serão tal-
vez as festas religiosas mais 
fabulosas que conheço: to-
das as coletividades, sem ex-
ceção da Ilha de S. Miguel, 
vão na procissão; seja o clu-
be de futebol de Santa Clara, 
seja o grupo de caminheiros 
da mais recôndita freguesia. 
Nós pretendemos isso. En-
volver todo o concelho nas 
Festas da Cidade e Concelho 
de Paredes”, garante. 

António Orlando | texto

Dinamização. Associação Abraçar Paredes quer devolver vida à cidade 
sede do concelho e garante que não se mete em política. Festas da 
Cidade vão durar oito dias. Projeção em ecrã gigante do Campeonato da 
Europa de Futebol, Festa da Cerveja e Passagem d´Ano são outras ativi-
dades previstas.  

Festas das Cidade e Concelho de Paredes  
concessionadas a Associação

Daniel Moreira presidente da  
Associação Abraçar Paredes
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Alunos da Secundária de Vilela 
“deram” zumba na obesidade

Os alunos da Escola Secun-
dária de Vilela tiveram, no dia 
18 de março, uma mega aula 
de zumba, no pavilhão gimno-
desportivo da escola. A inicia-
tiva foi promovida no âmbito 
do projeto AMEA teens, do 
programa MUN-SI, que apoia 
famílias de baixo estatuto so-
cioeconómico com adoles-
centes maiores de 12 anos.

O projeto AMEA decorre 
nos municípios de Paredes, 
Odivelas, Oeiras, Águeda e Fi-
gueira da Foz, com coordena-
ção, no concelho de Paredes, 
da nutricionista Marta Ferrei-
ra. As famílias participantes 
são identificadas pelos muni-
cípios e o projeto centra-se na 
promoção da saúde em ado-
lescentes, consistindo em visi-

tas domiciliárias por um nu-
tricionista que acompanha os 
adolescentes, numa estraté-
gia de mudança para um estilo 
de vida mais saudável.

Incluem-se nas ações, ava-
liação do estado nutricional, 
aconselhamento individual e 
planificação alimentar, idas ao 
supermercado para orienta-
ção na aquisição de produtos 

alimentares saudáveis de 
acordo com o rendimento fa-
miliar,  participação em 
workshops de cozinha saudá-
vel com chefs locais e ativida-
des de grupo dirigidas aos 
adolescentes, nomeadamente 
Facebook challenge e ativida-
des nas escolas.

A mega aula de zumba é 
um dos exemplos destas ativi-

dades e foi ministrada por 
membros do AMEA teens, que 
trouxeram à Escola Secundá-

ria de Vilela, como convida-
dos, participantes do progra-
ma televisivo O Peso Certo. 

Água da torneira 
tem qualidade

A água da torneira tem 
qualidade e os consumido-
res não necessitam de equi-
pamentos purificadores, ao 
contrário do que as empre-
sas vendedoras destes apa-
relhos dizem, afirmou o dire-
tor do departamento da Qua-
lidade da Água da Entidade 
Reguladora dos Serviços de 
Água e Resíduos (ERSAR).

A entidade reguladora 
tem recebido vários pedidos 
de esclarecimento da parte 
dos consumidores sobre a 
necessidade, ou não, de ins-
talarem equipamentos para 
tratamento da água da rede 
de distribuição.

Por isso, vem reforçar a 
informação de que o indica-
dor de água segura em Por-
tugal é de 98% e “pode ser 
bebida sem quaisquer adi-
ções, de tratamento ou de 
coisa alguma”.

“Acima de tudo, pretende-
mos informar o consumidor 
que esses equipamentos não 
são necessários quando são 

servidos pela água da rede de 
distribuição, portanto não 
têm qualquer necessidade 
de fazer tratamento adicio-
nal”, insistiu Luís Simas.

E salientou a necessidade 
de esclarecer “a forma utili-
zada para convencer o con-
sumidor que é a realização 
de uma experiência com um 
impacto visual muito grande, 
mas depois utilizada de uma 
forma errada do ponto de 
vista técnico”.

Assim, “a experiência le-
va, às vezes, o consumidor a 
tomar uma decisão que não 
está fundamentada” e aquilo 
que “nos preocupa é induzi-
rem o consumidor em erro”, 
acrescentou o diretor do de-
partamento da Qualidade da 
Água.

A ERSAR salienta mesmo 
que “estes equipamentos 
produzem uma água de com-
posição mineral desequili-
brada e que em nada ajuda 
n a  p ro te ç ã o  d a  s a ú d e 
humana”.

A Câmara Municipal 
de Paredes e o Re-
bordosa  At lét ico 

Clube (RAC) assinaram no 
passado dia 18 de março, 
um protocolo de financia-
mento para a construção da 
nova bancada no relvado 
sintético do clube. 

A  o b r a ,  o r ç a d a  e m 
104.300,00 euros, segundo 
a Câmara deve ficar concluí-
da até final de maio próxi-
mo. O financiamento havia 
sido prometido aquando da 
inauguração do relvado sin-
tético, em outubro último. 

 “Agora, temos condições 
extraordinárias para a for-
mação. Vamos fazer uma 
grande festa de fim de épo-
ca, com todos os atletas do 
clube, para assinalar preci-
samente a construção da 
nova bancada e a conclusão 
dos balneários junto ao rel-
vado sintético”, disse Joa-
quim Barbosa, Presidente 
do RAC.

Na improvisada cerimó-
nia protocolar que decorreu 
no gabinete da presidência 
da Câmara, Celso Ferreira 
terá afirmado que tinha re-

volucionado por completo a 
oferta” concelhia no domí-

nio das infraestruturas des-
portivas. “O RAC agora tem 

dois estádios. Depois de ter 
apostado mais no desporto 
indoor, com a construção de 
21 pavilhões gimnodespor-
tivos num concelho onde 
apenas havia oito, para um 
investimento total a rondar 
os 30 milhões de euros, nes-
te meu último mandato, a 
Câmara já financiou cinco 
relvados sintéticos, o que, 
aliado a complexos despor-
tivos construídos de raiz, 
oferece condições para a 
prática desportiva numa ló-
gica de proximidade a todas 
as pessoas do concelho”, 
disse o autarca citado pelo 
gabinete de comunicação da 
câmara.

Empreitada. A obra, segundo a Câmara, deve ficar concluída até final de maio próximo.

Câmara de Paredes financia 
nova bancada do Rebordosa 
Atlético Clube

relações complexas 
e sorrisos amarelados
Cinco meses depois, o presidente do RAC, Joaquim 
Barbosa, e o presidente da Câmara, Celso Ferreira 
apertaram a mão para a fotografia na cerimónia pro-
tocolar. Recorde-se que aquando da inauguração do 
sintético, o autarca ficou solenemente irritado com a 
ausência do presidente do RAC na inauguração. “A 
Câmara atribuiu ao clube a medalha de ouro e é ver-
dade que ele também não foi...eu não sei se há aqui 
algum problema com a Câmara Municipal. A Camara 
é que não tem nenhum problema com Rebordosa”, 
garantia em outubro, Celso Ferreira.
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Federação dos Bombeiros  
do Distrito do Porto aprovou, 
em Cête, relatório e contas

Os bombeiros voluntá-
rios de Cête foram a casa da 
Assembleia Geral da Federa-
ção dos Bombeiros do Distri-
to do Porto. A reunião decor-
reu no dia 23 de março, no 
Salão Nobre dos Bombeiros 
de Cête, para aprovação do 
relatório de contas da insti-
tuição que congrega as cor-

porações de todo o distrito.
“É sempre prestigiante 

para a nossa Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cête”, confes-
sou ao Progresso de Paredes, 
Celso Moreira, atual presi-
dente dos bombeiros de Cê-
te. Na Assembleia Geral, no 
espaço destinado à interven-

ção dos representantes das 
Associações Humanitárias, o 
presidente da corporação 
anfitriã deu conta do reinício 
do transporte de doentes pe-
los bombeiros de Cête, “ul-
trapassado que está o pro-
cesso de certificação de uma 
das viaturas da corporação 
pelo INEM”, disse.

O quartel dos bombei-
ros de Paredes, de 
acordo com a direti-

va operacional nacional de 
combate a incêndios flores-
tais, volta a desempenhar o 
papel de base de apoio logís-
tico principal e a única no 
distrito do Porto. 

A novidade foi anunciada 
no passado dia 18 de março, 
pelo comandante nacional 
operacional, José Manuel 
Moura, na apresentação do 
Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Florestais 
(DECIF) e reafirmada ao jor-
nal Progresso de Paredes, 
pelo comandante dos Bom-
beiros de Paredes, José Luís 
Morais.

Tal como no resto do país, 
em Paredes o dispositivo é o 
mesmo do ano passado. “É 
um dispositivo considerado 
por nós suficiente para aqui-
lo que é a área do concelho 
de Paredes, cujo risco flores-
tal não é o mais significativo, 
pese embora exista. Os vo-
luntários de Paredes man-

têm uma equipa de combate 
a incêndios em permanên-
cia”,  explicou José Luís 
Morais. 

Durante a apresentação 
do DECIF 2016 que decorreu 
em Carnaxide, a Ministra da 
Administração Interna 
(MAI), Constança Urbano de 
Sousa, anunciou um reforço 
de dois milhões de euros do 
orçamento da Autoridade 
Nacional da Proteção Civil 
destinado às associações hu-
manitárias dos bombeiros 
voluntários.

O aumento da verba para 
as corporações de bombei-
ros insere-se no âmbito do 
reforço dos incentivos ao vo-
luntariado, presentes no 
programa do Governo. O 
Executivo vai também isen-
tar do Imposto Sobre Veícu-
los (ISV) a aquisição de via-
turas para todas as missões 
operacionais dos corpos de 
bombeiros, ficando também 
isentas deste imposto as as-
sociações humanitárias que 
adquirirem viaturas de 
transporte de doentes não 
urgentes.

Nas celebrações dos 95 

anos dos bombeiros de Ama-
rante, que decorreram no 
passado dia 20 de março, Jo-
sé Luís Morais, na qualidade 
de vogal da Liga de Bombei-
ros, congratulava-se com as 
medidas então anunciadas 
pela MAI, porque, lembrou, 
“era algo que insistentemen-
te pretendiam retirar como 
benefício aos bombeiros 
portugueses e que foi neces-
sário bater muito o pé para 
que estas situações não fos-
sem levadas para a frente”, 
disse. 

Segundo Constança Urba-
no de Sousa, estas duas medi-
das, “há muito reclamadas 
pelo sector”, vão ser concreti-
zadas com a entrada em vigor 
do Orçamento do Estado para 
2016. A Ministra da Adminis-
tração Interna indicou tam-
bém que vai ser relançado o 
programa de apoio à moder-
nização de quartéis, veículos 
operacionais e equipamentos 
de proteção individual, sendo 
alterados os critérios de elegi-
bilidade com vista a uma 
maior taxa de aprovação de 
candidaturas aos fundos 
comunitários.

“Só em 2016 e 2017, pre-
tendemos investir mais de 
seis vezes o valor dos fundos 
comunitários anteriormente 
previstos para capacitar de 
forma global o sistema de 
proteção civil”, disse a Minis-
tra. Os bombeiros vão ainda 
passar a estar isentos das 
taxas moderadoras para to-
do o tipo de cuidados de saú-
de, na rede do Serviço Nacio-
nal de Saúde.

Numa época de incên-
dios que começa a 15 de 
Maio e termina a 15 de Ou-
tubro, os meios de combate 
vão estar disponíveis de 
forma faseada, estando na 
sua capacidade máxima en-
tre 1 de Julho e 30 de Se-
tembro, a chamada fase 
Charlie. 

A época mais crítica em 
incêndios florestais vai este 
ano contar a nível nacional 

com um total de 9.708 ope-
racionais, 2.235 equipas, 
2.043 viaturas e 47 meios 
aéreos, um dispositivo idên-
tico ao de 2015.

O DECIF 2016 permite 
antecipar em mais de 15 dias 
a operação dos aviões bom-
bardeiros médios, podendo 
as seis aeronaves começar a 
ser utilizadas nos primeiros 
dias de Junho, caso seja 
necessário.

António Orlando | texto

Proteção civil. Vai ser relançado o programa de apoio à modernização de quartéis, veículos operacionais e equipamentos de proteção individual 
de bombeiros com recurso a fundos comunitários.

Quartel dos bombeiros base de apoio logístico 
no combate aos incêndios florestais

Mesa da Assembleia  
da Federação Distrital  

dos Bombeiros do  
Distrito do Porto
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A lama cai em todo o lado 
no Brasil

o Brasil atravessa um 
período de grande 
instabilidade, fruto 

de circunstâncias diversas 
que em conjunto apontam 
para um alto risco de caos 
politico. Há no país da Amé-
rica Latina reais problemas 
e profundas contradições. 
Historicamente o País de 
Collor de Mello e Fernando 
Henrique Cardoso foi pasto 
de muita corrupção, um sis-
tema que gera e realimenta 
a corrupção, qualquer que 
seja o partido no poder.

Um juiz vaidoso e sem 
juízo, da 13ª Vara Federal 
em Curitiba, pretendeu pro-
vocar a nível nacional um 
levantamento popular, a 16 
de março, através da deses-
tabilização e politização 
criminosa de uma multidão 
de despolitizados. Solta-
ram-se na rua todos os radi-
calismos, todos os impropé-
rios, todos os piores instin-
tos, incluindo os apelos a 
uma ditadura militar. O con-
fronto de consequências 
imprevisíveis pareceu ine-
vitável .  Mas o  pior  não 
aconteceu. 

Algo mais do que a base 
social de Lula e do PT foi pa-
ra a rua. Gritou-se Não ao 

Por
cristiaNo
riBeiro
Médico

Golpe! E recordaram-se os 
54.501.118 votos que con-
duziram á eleição presiden-
cial de Dilma, o respeito pe-
lo voto popular. 

A oposição brasileira 
nunca se conformou, pri-
meiro com a eleição de Lula 
da Silva, um operário meta-
lúrgico, e depois com a elei-
ção de Dilma Roussef, uma 
ex-resistente á ditadura mi-
litar e mulher. E num qua-
dro de recessão económica, 
de aumento do custo de vi-
da e de desemprego, a opo-
sição brasileira, com base 
em sectores retrógrados e 
antidemocráticos, articulou 
uma campanha com a parti-
cipação e instrumentaliza-
ção de sectores do poder 
judicial, da grande mídia 
(Rede Globo e revista Veja) 
e de sectores populares crí-
ticos da corrupção e do en-
riquecimento ilícito. A Ope-
ração Lava Jacto trilhava 
caminhos esconsos, de José 
Dirceu e a Petrobrás, para 
um ajuste de contas com o 
PT e a História. O “martírio” 
de Dilma (e de Lula) seria o 
“sucesso “ da Lava Jacto. 

Mas cedo se percebeu 
que o que estava desenhado 
era um golpe de Estado 
constitucional, baseado em 
práticas de investigação ile-
gais, em truques constitu-
cionais. A criminalização de 
actos de gestão foi a novida-
de. Sempre em pano de fun-
do a ingerência escondida 

cristianoribeiro@gmail.com

cristiaNo
riBeiro

dos EUA para a criação de 
condições para a reversão 
de conquistas populares 
dos últimos 13 anos.

Sabe-se agora que largas 
dezenas de políticos e mui-
tos partidos receberam di-
nheiros da Odebrecht, a 
maior empresa construtora 
do mundo. Alguns serão fi-
nanciamentos legítimos de 
acordo com a lei e outros, a 
maioria, são verbas ilegíti-
mas para a corrupção de 
decisores políticos. Na base 
da corrupção investigada 
pela justiça, está uma lista 
de senadores e deputados, 
o quartel – general do pro-
cesso de impugnação con-
tra a corrupção do governo 
PT. O juiz vaidoso e sem juí-
zo decretou sigilo sobre es-
sa informação, alegando a 
“presunção de inocência” e 
a “prematura conclusão 
contra a natureza desses 
pagamentos”.  Significativa-
mente ou não, Lula da Silva 
e Dilma Roussef não fazem 
parte da lista. A Rede Globo, 
esse esgoto informativo a 
céu aberto, não publica a 
lista, alegando falta de tem-
po para analisar um tão vas-
to número de suspeitos. Os 
lacraus nos corredores do 
Poder, sejam do PMDB ou 
do PSDB, queriam se ino-
centar com a demissão de 
Dilma. 

Franjas da Justiça brasi-
leira (alguns sectores mais 
politizados á direita) partici-
pam indecorosamente em 
manifestações pró-impugna-
ção. Organizam em Lisboa 
com a conivência de sectores 
universitários portugueses 
um seminário para concertar 
estratégias e recolher apoios. 
Os “mininos” e as “mininas” 
da JSD de Coimbra preten-
dem retirar o título Honoris 
Causa a Lula da Silva, conce-
dido pela Universidade de 
Coimbra,  num gesto de 
cachorrice. 

Mas o tempo da lama pa-
ra todos não vai vencer.

o Conselho de Ministros aprovou 
no passado dia 17/03/16 o mo-
delo integrado de avaliação ex-

terna das aprendizagens no Ensino 
Básico.

 Continuam os exames do 9º ano, no 
fim do ensino básico; deixam de se reali-
zar examos nos 4º e 6º anos; são introdu-
zidas provas de aferição a meio de cada 
um dos três ciclos do ensino básico.

O novo modelo tem como objetivo a 

Uma nova avaliação, que previne e não penaliza
promoção do sucesso escolar: as provas 
de aferição, realizadas a meio dos ciclos 
(2.º, 5.º e 8.º anos), servindo como instru-
mentos de diagnóstico, permitem identi-
ficar a tempo o que haja a reforçar, corri-
gir, melhorar nas aprendizagens. Deve, 
assim, ser mais fácil não deixar a identifi-
cação das dificuldades para o fim dos ci-
clos de estudos, podendo agir a tempo e, 
desse modo,  promover o sucesso 
educativo.

Desde o anúncio das linhas gerais do 
Modelo de Avaliação Externa, em janei-
ro, realizaram-se centenas de reuniões 
com escolas, e com outras entidades, 
onde se analisou o Modelo e a sua apli-
cação. Como resultado desse processo 
de diálogo, o Ministério da Educação 
entendeu que devia dar às escolas a 

Por
PauLo
siLVa
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

promoção do sucesso escolar: as provas 
de aferição, realizadas a meio dos ciclos 
(2.º, 5.º e 8.º anos), servindo como instru-
mentos de diagnóstico, permitem identi-
ficar a tempo o que haja a reforçar, corri-

o Orçamento de Estado 2016, 
aprovado e promulgado na se-
mana passada, poderia ter sido 

mais ambicioso, nomeadamente no in-
vestimento público, como factor impor-
tante de expansão económica e criação 
de emprego. Como medidas positivas 
temos a reposição dos salários da fun-
ção pública, o não aumento dos impos-
tos directos sobre as famílias e empre-
sas, a não existência de mais cortes de 
salários e pensões, as restrições à apli-
cação dos aumentos do IMI, a actualiza-
ção das pensões e outros complemen-
tos sociais, ou o aumento das deduções 
fixas em sede de IRS por filho, por 
exemplo.

Entre as medidas negativas temos a 
previsão em baixa da taxa de crescimen-
to do PIB passando de 2,2% para 1,8% 
(mas superior aos 1,5% de 2015), a re-

Por
Joaquim
NeVes
Engenheiro

Menos qualquer coisa   de IMI…
pelo menos em 2018

joaquimneves.progresso@gmail.com

ferência pouco expressiva ao papel do 
investimento público (existem para isso 
fundos de investimento comunitários 
disponíveis), o aumento de alguns im-
postos indirectos específicos, como se-
jam, tabaco, bebidas alcoólicas, carros 
poluentes e combustíveis.

O governo justifica esses aumentos, 
por um lado, com o não aumentar os im-
postos directos (sobre os rendimentos 
de famílias e empresas) e, por outro, di-
zendo que as taxas de crescimento eco-
nómico português terem sido ser muito 
fracas nos últimos anos.

Ora bem, na minha opinião, para 
quem tanto prometeu, este Orçamento 
ficou um bocado aquém das expectati-
vas. Não é nada que me surpreenda, 
pois como já disse noutras alturas, esta 
coligação de interesses que nos gover-
na, não tem qualquer solução diferente 
do governo anterior. A diferença é que 
os “boys” do PS já têm poleiro, e isso é 
que realmente interessava a António 
Costa e ao PS.

Marcelo Rebelo de Sousa recorreu 
ao tom a que habituou o país durante 
longos anos de comentário político nas 
televisões: colocar tudo em cima da me-
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Uma nova avaliação, que previne e não penaliza
possibilidade de aplicar este ano um 
regime transitório.

O regime transitório permite às esco-
las que, fundamentadamente, entendam 
não ter condições para a melhor aplica-
ção do Modelo já este ano, possam não 
realizar no ano letivo corrente as provas 
de aferição.

Do mesmo modo, as escolas que pre-
tendam ainda este ano obter dados de fim 
de ciclo, poderão decidir realizar provas 
de Português e Matemática, nos 4.º e 6.º 
anos, com carácter de diagnóstico. Para 
estes casos, o Ministério disponibiliza 
uma matriz de auxílio à sua realização.

É inaceitável que o PSD e o CDS, em vez 
de deixarem que a comunidade educativa 
se concentre na boa aplicação deste mo-
delo, continuem a laborar no erro de jul-

garem que os exames são a panaceia para 
a resolução de todos os problemas, des-
prezando o resultado do trabalho profun-
do do Ministério da Educação com as es-
colas. A forma de aplicação deste Modelo, 
incluindo o período transitório no cor-
rente ano letivo, é o resultado do diálogo 
intenso e profícuo com as escolas, prática 
bem diferente da de Nuno Crato, que tudo 
mudou (avaliação, currículo, horários) 
sem nunca ouvir ninguém. Ao contrário 
do anterior ministro, agora o Ministério 
da Educação trabalha com aqueles que 
diariamente lidam com os problemas da 
educação, diretores de escolas, encarre-
gados de educação e organizações sindi-
cais – e é desse trabalho que resulta esta 
concretização do Modelo anunciado nas 
suas linhas mestras em janeiro.

A ventre
farto o mel amarga

Na  u l t i m a  A s s e m -
bleia Municipal de 
Paredes, realizada 

no dia 29 de Fevereiro, e 
depois de ter assistido na 
Assembleia de Freguesia de 
Aguiar de Sousa realizada 
alguns dias antes à preocu-
pação manifestada pelos 
seus membros quanto à 
existência de ninhos de 
vespas asiáticas naquela 
Freguesia, defendi a neces-
sidade de intervenção ur-
gente da Câmara Municipal 
uma vez que, segundo foi 
dito, esta, mesmo depois de 
alertada para o facto, nada 
ainda tinha feito. 

Acrescentei que, quando 
consultada a folha de paga-
mentos de 2015 da Câmara 
Municipal de Paredes, veri-
fica-se o pagamento em 
26/10 e 17/12 do mesmo 
a n o ,  d e  € 4 1 4 0 , 0 0  e 
€4.950,00 ao irmão do Se-
nhor Vereador Pedro Men-
des por serviços de “apicul-
tura”. Como, segundo creio, 
a Câmara de Paredes não 
tem colmeias de abelhas, 
deduzi que seriam contas 
referentes à eliminação dos 
ditos ninhos, o que foi con-
firmado pelo Senhor Verea-
dor da Protecção Civil, Ma-
nuel Fernando Rocha.

O Senhor Vereador Pe-
dro Mendes fez questão de 
dizer: “pelas informações 
que tenho, ele (o irmão) fez 
um favor ao município”.  Co-
mo em Aguiar de Sousa as 
ditas vespas ainda lá faziam 
ninho, lembrei que apesar 
da freguesia ser distante da 
Sede do Concelho, também 
mereciam um favorzito, pe-
dinchado ao irmão do Se-
nhor Vereador. 

Favorzito a pagar, natu-

ralmente, até porque o Mu-
nicípio não deve ficar a de-
ver “favores” a ninguém…

O assunto é, contudo, sé-
rio. A vespa asiática, tam-
bém é  conhecida  como 
“vespa assassina”, chegou a 
Portugal há cerca de cinco 
anos. Até Junho de 2015 
não há registo de vítimas 
mortais no nosso País de 
ataques destas vespas, mas 
nesse mês, em Vila Verde, 
um homem de 63 anos terá 
tido um choque anafilácti-
co (uma reacção alérgica 
grave) depois de ter sido 
picado por um destes in-
sectos quando estava a cor-
tar erva.

Pensa-se que esta espé-
cie chegou à Europa em 
2005, num navio que trans-
portava madeira da Ásia e 
atracou no porto francês de 
Marselha, tendo-se disse-
minado sobretudo, nos paí-
ses do sul da Europa. Em 
Portugal espalharam-se 
por todo o Minho e pelo 
Douro Litoral. Para além de 
constituir um perigo para 
os humanos, a vespa asiáti-
ca representa uma enorme 
ameaça para o ambiente e 
para a biodiversidade, uma 
vez que ataca as abelhas, 
fazendo com que estas não 
saiam das colmeias para se 
alimentarem, impedindo 
assim a polinização, essen-
cial para a agricultura.

Uma das soluções para 
combater este perigoso 
efeito desta praga está a ser 
tentada em Oslo, na Norue-
ga.  Uma organização de 
apicultores urbanos lan-
çou, com ajuda do Governo 
norueguês, um “corredor 
verde” ao longo da cidade 
onde, pelo menos a cada 
250 metros, as abelhas en-
contram estações de pólen. 
É primeira auto-estrada do 
mundo para abelhas, e es-
peram-se efeitos benéficos 
na biodiversidade e na agri-
cultura local.

Paredes poderia ser um 

exemplo nesta área a nível 
nacional. Não podendo ser 
primeiros em tudo pode-
ríamos construir a segunda 
auto-estrada do mundo pa-
ra abelhas.

Sugiro, pois, que para es-
te efeito se aproveite a anti-
ga ecopista, uma vez que já 
se gastaram muitas deze-
nas de milhares de euros na 
sua construção, na aquisi-
ção das bicicletas que estão 
nas Oficinas Municipais, e 
que já devem estar podres. 
Nas antigas estações de pa-
ragem colocamos árvores 
como estações de pólen, 
substituímos o símbolo da 
sinalética de bicicletas por 
abelhas e mostramos assim 
ao mundo que estamos 
muito preocupados com o 
ambiente, nomeadamente 
o do Executivo Municipal.

É verdade, este assunto 
dos favores apiculturais 
causou mal-estar alguns 
dos Senhores Vereadores, 
os quais consumindo o mel 
que as abelhinhas iriam 
produzir sempre ficariam 
menos azedos e mais sere-
n o s .  O  q u e  m e l h o r a  o 
ambiente…

Por
rui
siLVa
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

Paredes pode-
ria ser um exem-

plo nesta área a 
nível nacional. 

Não podendo ser 
primeiros em tu-

do poderíamos 
construir a se-
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trada do mundo 

para abelhas.
sugiro, pois, 

que para este 
efeito se apro-

veite a antiga 
ecopista

Menos qualquer coisa   de IMI…
pelo menos em 2018

sa e traçar possíveis respostas. Agora 
que é Presidente da República, o impac-
to é outro: o comentário passa a aviso 
sério e a análise das hipóteses em jogo 
transforma-se em exigência. Num for-
mato a que prometeu recorrer sempre 
que tiver de explicar alguma decisão de 
peso ao país, Marcelo falou sem um dis-
curso escrito, para justificar por que 
promulgou o Orçamento do Estado para 
este ano. Não se mostrou convencido 
sobre um diploma que notou não ter ar-
rebatado ninguém e deixou mais dúvi-
das do que certezas sobre um Orçamen-
to a que não chama mais do que “solu-
ção de compromisso”.

Os recados ficam dados e o primeiro 
é sobre as previsões económicas inscri-
tas no diploma aprovado pela esquerda 
parlamentar. Marcelo lembra que elas 
foram revistas, quando o Governo levou 
o esboço Orçamental à Comissão Euro-
peia, tendo de ceder a algumas exigên-
cias que lhe foram colocadas, entre elas 
a revisão das metas iniciais do défice e 
do crescimento e até de medidas, dizen-
do que “neste momento não é possível, 
em Portugal como noutras economias, 
estar a garantir que as previsões vão ser 

confirmadas pela realidade. Há tantas 
incógnitas e incertezas que essa garan-
tia não pode ser dada”.

Falou muito bem, colocando alguma 
racionalidade no que tem sido um dis-
curso demasiado optimista e eleitoralis-
ta por parte de António Costa e os seus 
pares.

Nós por cá ….. continuamos na mes-
ma. Surpreendentemente continuo a 
não compreender muito bem a atitude 
do PS-Paredes e em especial o Alexan-
dre Almeida, de não passarem a ima-
gem que foi o PS o responsável por em 
2018 baixar o IMI baixar de 0,50% para 
0,45%. 

Tanto se falou no IMI nestes últimos 
anos, que quando tem a oportunidade 
de ouro para capitalizar esta medida, 
perde-a…..

 É que no orçamento de estado está 
previsto que o máximo será no máximo 
0,45%, o que em Paredes será um de-
créscimo, pois estamos no máximo. 

É claro que continuaremos a pagar o 
máximo, mas pelo menos é mais baixo. 
No entanto, vamos agora esperar o que 
o executivo municipal vai fazer nas vés-
peras das eleições... A ver vamos!
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O Compasso Pascal é 
uma tradição cristã 
portuguesa que con-

siste na visita casa a casa de 
uma paróquia (daqueles que a 
queiram receber) do Crucifixo 
de Cristo no dia de Páscoa ou 
nas semanas seguintes para 
celebrar a sua Ressurreição.

Em Paredes, concelho que 
conserva um forte cariz reli-
gioso, a tradição continua a 
ser o que era. Os habitantes da 
casa visitada pelo Compasso 
Pascal beijaram a cruz de Cris-
to como demonstração da fé 
religiosa.

A esta tradição associa-
ram-se diferentes formas de 
receber essa visita. Ela é vista 
como uma forma de confra-
ternização dos membros da 
comunidade paroquial com a 
oferta de alimentos da quadra 
ou apenas uns minutos de re-
pouso para o grupo itinerante 
(Compasso). É também apro-
veitada para oferta de donati-
vos pecuniários à paróquia (o 
folar ao padre ou como paga-
m e n t o  d o s  d i r e i t o s 
paroquiais).

Progresso de Paredes 
(PP) - a tradição do com-
passo em vários pontos do 
país, tem esbarrado com a 
evolução da sociedade que, 
pouco a pouco, tem abando-
nado este costume. em Pa-
redes tem notado isso?

Padre Vitorino soares 
(PVs) -  O compasso não é 
nenhuma obrigação da Igre-
ja.  Não faz parte dos precei-
tos. O compasso tem a ver 
com a devoção das pessoas. 
Sabemos que em muitas pa-
róquias, sobretudo nas urba-
nas, o compasso acabou por-
que as pessoas não corres-
pondiam. Aqui localmente 
não tenho sentido isso. Em 
termos de adesão, as famí-

lias continuam por casa a 
abrir a porta, recebem-nos 
com grande hospitalidade e 
generosidade. Não tenho 
sentido grande obstáculos. 

PP - Paredes cidade tem 

a particularidade de, em al-
guns aspetos, enfermar de 
cidade dormitório. há mui-
ta população de fora a resi-
dir cá. No dia de Pascoa en-
contra  muitas  portas 
fechadas?

PVs - A leitura que eu faço, e 
não sei se corresponde: as pes-
soas que não abrem as portas, 
são gente que não tem aqui raí-
zes e eu espero que estejam em 
casa das famílias de origem; 
podem não estar também. Há 
uma percentagem de pessoas 
que vive na cidade de segunda a 
sexta e no fim de semana saem. 
Eu vou vendo que nas famílias e 
gente nova que esta tradição se 
mantém. Alguma influência 
tradicional que ainda vai arras-
tando esta malta nova. 

PP – foram 12 cruzes 
que saíram à rua em caste-
lões de cepeda, as mesmas 
de há um ano? 

PVs - Sim 

PP- mas padre há só um…
PVs- Sim o padre só tem 

duas mãos. Quando aqui 
cheguei, a Castelões de Cepe-
da, comecei a meter os acóli-
tos, que são rapazes que as 
pessoas já conhecem duran-
te o ano e não houve proble-
ma nenhum. Antes de mim 
eram seminaristas. Mas en-
tre ser seminaristas ou acóli-
tos eu preferi pessoas que 
são daqui. Há cinco ou seis 
anos comecei a meter meni-
nas e não houve escândalo 
nenhum. Aliás, as pessoas 
respeitam-nas mais. Não sei 
se tem a ver com a condição 
feminina ou não. Mas é um 
facto. Hoje já são oito meni-
nas e quatro rapazes. Há seis 
anos foi inédito aqui na viga-
raria, alguns padres até fica-
ram escandalizados. Mas eu 
confio nelas. As pessoas 
também…

PP - Nos blocos habita-
cionais, nos prédios coleti-
vos, o compasso foi a todos 
os apartamentos ou a cruz 
foi dada a beijar nos espa-
ços comuns do prédio, nas 
entradas? 

PVs- As visitas são particu-
larizadas. Nas entradas dos 
apartamentos há sempre um 
edital que diz a que hora passa 
o compasso e se se pretende 
que o compasso entre em casa 
deve deixar um sinal na exte-
rior uma verdura, uma flor, 
por exemplo. 

PP - socialmente vive-
mos tempos difíceis. A visita 
Pascal também serve para a 
igreja perceber melhor o 
meio em que está inserida?

PVs - O Compasso pode ser 
também uma obra de Miseri-

eNtreVista, VitoriNo soares, PaDre Na Paróquia De casteLões De cePeDa  

“O Compasso pode ser também uma obra de Mise  ricórdia. 
Permite-me ler uma realidade que nem sempre conhecemos”
António Orlando | texto

castelões de cepeda 
manteve o tradicional 
e o convencional da Páscoa
Na quinta-feira realizou-se a missa da ceia do Senhor, 
primeira Eucaristia e Lava-pés. Na sexta-feira houve a 
celebração da Paixão com adoração da cruz, no sábado 
a Vigília Pascal. No domingo, além das Eucaristias habi-
tuais a paróquia de Castelões de Cepeda realizou a tra-
dição do Compasso Pascal, com bandas de música e fo-
guetes. Este ano teve a particularidade de estar subor-
dinado ao ano da Misericórdia proposto pelo Papa 
Francisco.
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eNtreVista, VitoriNo soares, PaDre Na Paróquia De casteLões De cePeDa  

“O Compasso pode ser também uma obra de Mise  ricórdia. 
Permite-me ler uma realidade que nem sempre conhecemos”

Ser Juiz da Cruz no 
Compasso Pascal da 
Paróquia de Caste-

lões de Cepeda requer ter 
uma disponibilidade finan-
ceira, no mínimo, de 20 mil 
euros. Este é o montante 
que Amândio Ribeiro, 56 
anos, antigo militar da GNR 
está disponível para com-
participar os custos de or-
ganização do Compasso 
que decorreu no passado 
domingo, na Paróquia de 
Castelões de Cepeda. 

Amândio Ribeiro foi pe-
la primeira vez Juiz da Cruz 
do Compasso em Castelões 
de Cepeda. “Fui convidado e 
aceitei como um agradeci-
mento pela sorte que tenho 
tido na minha vida. Estas 
coisas não ficam baratas, 
mas esquecemos um pouco 
o dinheiro envolvido por-
que de alguma forma é para 
agradecer toda a dádiva de 
vida”, disse. 

A tarefa de um Juiz da 
Cruz compreende, nomea-
damente, organizar toda a 
parte logística do compasso 
incluindo o recrutamento de 
36 pessoas que incorpora-
ram as 12 cruzes que saíram 
para o porta-a-porta. “Não é 
difícil angariar estas pessoas, 
quando nos dirigimos às pes-
soas certas. Foi o que fiz, fui 
ter com os amigos, não tive 
grande dificuldade”, revela.

Outra das tarefas do Juiz 
da Cruz e que consome uma 
fatia importante dos custos 
este ano suportados por 
Amândio Ribeiro é garantir 
almoço e jantar a todos os 
membros do Compasso 
Pascal. Assado ao almoço e 
arroz de tamboril ao jantar. 
Pão de ló entre outros bo-
los, fruta, bebidas e café,  foi 
este o cardápio servido nu-
ma quinta rural, especiali-
zada na organização de bo-
das de casamento. Ao todo 
foram servidas cerca de 
400 refeições, à média de 
50 euros por pessoa.

“Foi uma opção que to-
mei, porque é mais prática 
do que ter que angariar, um 
serviço de catering e local 
para servir as refeições. 
Nesta nossa opção o serviço 
é completo. Além das refei-
ções eu também assumi a 
contratação das bandas de 
música, os custos de enfei-
tar as cruzes. Há sempre 
uma colaboração que é feita 
pelos paroquianos quer pa-
ra a igreja quer para a orga-
nização das cruzes”, refere.   

A acompanhar o compas-
so requer alguma condição 
física, algo que não assustou 
este ex-militar de 56 anos. 

“Custa um bocadinho, mas 
também depende do dia. Se 
chove, se está sol. Da própria 
predisposição da pessoa. 
Mas faz-se bem”, garante.  
Com menos uns euros no 
bolso, Amândio Ribeiro, sen-
te-se feliz por “ter retribuído” 
a boa vida que tem tido. “ Fui 
uma pessoa que trabalhei 
muito e com sorte. Trabalhei 
noite e dia e cheguei ao fim 
intacto. Tenho uma vida está-
vel com a reforma da GNR e 
com a empresa que estou a 
gerir. Se calhar estou a tirar 
um bocadinho da herança 
aos meus filhos”, conclui de 
sorriso estampado no rosto. 

António Orlando | texto

Pascoa. A fatura é paga pelo Juiz da Cruz da Paróquia de Castelões de Cepeda. Ao todo 
foram servidas cerca de 400 refeições, à média de 50 euros por pessoa.

Almoço e jantar do Compasso 
Pascal  de custa 20 mil euros

córdia que praticamos. Não é 
só dar de comer a quem tem 
fome, vestir os nús, dar de be-
ber a quem tem sede. Permite-
me ver e ler uma realidade 
que nem sempre conhecemos 
publicamente. Para mim é 
também um benefício pasto-
ral, que é conhecer a realidade 
que as pessoas vivem. As difi-
culdades sociais que acabam 
por passar, situações de famí-
lias meio separadas, pessoas 
doentes que nem sempre vejo 
e que encontro quando entro 
com o compasso.

PP - a realidade tem 
surpreendido? 

PVs - A mim não. Claro que 
não tenho conhecimento total 
da paróquia, temos os nossos 
canais que nos permitem um 
conhecimento o mais largo 
possível. Há também pessoas 
que por vergonha de expor a 
sua privacidade, escondem. 
Têm direito a isso.

PP - há muita carência?
 PVs - A Conferência Vicen-

tina vai dando resposta a isso. 
Mas é um grupo de carencia-
dos que nos últimos quatro 
anos não se tem alterado. Fico 
sempre com a dúvida será que 
há famílias com necessidade 
para além desta fronteira? 
Aqueles casos gritantes são 
aquelas famílias que já eram 
auxiliadas no passado, no bá-
sico com questões alimenta-
res. Aqueles que nos sur-

preendem um pouco mais são 
aquelas pessoas que estão 
desempregadas, por causa do 
pagamento de renda, água, na 
luz. Nós também não temos 
tanta disponibilidade finan-
ceira. Ajudamos o primeiro 
mês, mas não alimentamos 
essa dependência. As pessoas 
têm de procurar outros ca-
nais, outras respostas. 

PP - a Páscoa é sinónimo 
de folar. continua a ser óti-
ma esta ocasião para a 
igreja?

PVs - O Folar é um contri-
buto que as pessoas dão. Algu-
mas pessoas aproveitam o 
Folar para substituir aquilo 
que eram as obrigações com a 
paróquia que são os direitos 
paroquiais que eu nunca falei 
a ninguém nem irei falar en-
quanto aqui estiver. Cada um 
dá aquilo que corresponde 
mais ou menos um dia de tra-
balho. Outros, faz parte da ge-
nerosidade das pessoas. O 
Folar é canalizado para algu-
ma necessidade que haja. 

PP - a crise fez baixar o 
apuro do folar?

PVs - Os valores do Folar 
têm-se mantido na casa dos 10 
a 11 mil euros. É o que tem dado 
nos últimos anos. A oscilação 
será na casa dos 500 euros. A 
fatura da Páscoa ascende aos 
20/22 mil euros que a paróquia 
dá. As bandas de música cus-
tam cada uma 5.500 euros. 
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A Capela da Nossa Senho-
ra da Piedade, o único monu-
mento de Baltar que está in-
cluído na “Rota do Români-
co”,  foi alvo de profundas 
obras de requalificação. A 
conservação das fachadas 
exteriores e interiores e de 
outros elementos em granito 
do edifício, incluiu a sua 
limpeza.

O pavimento em pedra 
existente na área da capela-
mor foi alvo de uma ação de 
limpeza, tratamento e con-
servação, enquanto o soa-
lho de madeira da nave foi 
substituído, devido ao seu 

elevado estado de degrada-
ção. As portas foram repa-
radas e as grades exteriores 
e as caixilharias existentes 
nas frestas da cabeceira fo-
ra m  re m ov i d a s ,  s e n d o 
substituídas por uma solu-
ção com vidro simples, fixo 
através de ferragens metá-
licas. A grade existente jun-
to do arco triunfal, assim 
como o púlpito, por serem 
elementos considerados 
dissonantes, foram igual-
mente removidos.

O espaço do presbitério 
foi reorganizado, com dese-
nho de novas peças de mobi-
liário litúrgico  em madeira. 
Quanto ao sino, este foi res-
taurado e colocado no cam-
panário. Procedeu-se ao  
alargamento do adro, cujo 
pavimento e respetivos mu-
ros foram limpos, tratados e 

conservados, bem como to-
da a área envolvente.

A intervenção represen-
tou um investimento de cerca 
de 111 mil euros, co-financia-

do em 80% pelo ON.2 – O No-
vo Norte e QREN, através do 
Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional, e em 20% 
pelo Município de Paredes.

faustiNo
 sousa

Baltar

Capela da Quintã: Obras 
de Conservação Concluídas

Arranjo das Ruas

Baltar palco do Rally de Portugal 2016

A Junta de freguesia de 
Baltar procedeu à limpeza e 
colocação de betuminoso 
nas ruas que apresentam o 
pavimento muito degrada-
do com cavidades muito 

extensas. As ruas são as se-
guintes: Figueira de Porta; 
Vasco da Gama; Vila Nova; 
1.º de Dezembro. Falta ago-
ra intervir na Ubanização  “ 
O NINHO “  que apresenta as 

ruas extremamente degra-
dadas, não sofrendo uma 
intervenção de fundo desde 
1982. Tapar os buracos já 
não chega, pois o piso é ex-
tremamente irregular e já 

merecia uma intervenção. 
Os habitantes daquela zona 
de Baltar desesperam por 
um pavimento, que dotaria 
aquela urbanização de um 
novo enquadramento.

Mais  uma Vez, Baltar 
vai ser palco do Rally de 
Portugal, com a realização 
do “Shakedown”do Voda-

fone Rally de Portugal no 
circuito de Baltar, que vai 
acontecer no próximo dia 
19 de Maio. Os bilhetes já 

estão disponíveis para 
venda online. (loja@acp.
pt; tickets.motorsport@
acp.pt). Os preços são os 

seguintes: Bancada 20€ ; 
Peão 10€; Crianças com 
idade até 8 anos têm en-
trada gratuita.

Campanha de Sensibilização para a  Higiene e segurança Alimentar
O centro de saúde de 

Baltar está a  promover 
ações de sensibilização so-
bre “Higiene e segurança 
alimentar para manipula-
dores de alimentos”, reali-
zadas pela Técnicas daque-

le serviço, com a duração 
de 7 horas.  Esta acção inse-
re-se no objectivo de dotar 
os diversos profissionais 
de uma formação nos cui-
dados que se deve ter na 
manipulação dos diversos 

tipos de alimentos. Esta 
ação é gratuita e é dirigida 
a o s  t ra b a l h a d o re s  q u e 
exercem funções na cozi-
nha/refeitório e/ou que 
asseguram o acompanha-
mento dos alunos durante 

o período das refeições (al-
moço e/ou lanche). Os tra-
balhadores interessados 
devem enviar a sua identifi-
cação e contacto para o se-
guinte e-mail: angela.al-
ves@cm-paredes.pt

O principal acesso da 
freguesia à sede do conce-
lho está num estado deplo-
rável. A passagem do limite 

do concelho de Penafiel 
para o de Paredes (na zona 
de Mouriz) parece uma zo-
na de guerra, tal é a quanti-
dade de autênticas crate-
ras. A solução encontrada 
pela Câmara tem sido colo-
car areia nos buracos. Algu-
mas horas depois o buraco 
é maior.

saúL
ferreira

cête

Buracos
na estrada

Excursão a S. Tiago  de 
Compostela – F.C. de Cête

Visita Pascal em Cête

O Futebol Clube de Cê-
te está a organizar uma 
excursão a S. Tiago de 
Compostela, para todos os 
sócios e simpatizantes 
tendo em vista a angaria-
ção de fundos para o clu-
be. A iniciativa decorrerá 
no próximo dia 9 de Abril, 
sábado, com partida às 
6:30 horas da Rotunda de 
S. Pedro e chegada previs-
ta para as 21 horas. Os 

preços são de 10€ por ca-
da adulto e 7,50€ por cada 
criança até aos 10 anos de 
idade. Para marcação pré-
via, deverão os interessa-
dos fazer a sua reserva di-
retamente na sede do clu-
b e  o u  e n t ã o  p e l o s 
telefones 916915819 
( A g o s t i n h o  T i a g o ) 
917316761 (Alexandra 
Barbosa) ou 913331587 
(José Maria).

Como é já tradição, a 
visita pascal decorreu 
na nossa freguesia du-
rante a Manhã de Ale-
luia. Todos aqueles que 
gostam de receber Je-
sus Cristo na sua mora-
da abriram as portas ao 
Compasso e beijaram a 
cruz. Mas são cada vez 

menos as pessoas que 
se mostram disponíveis 
para manter esta tradi-
ção.A reunião de cruzes 
que simboliza o encer-
ramento da visita Pas-
cal é um dos pontos al-
tos do dia, ao reunir 
muitas pessoas no lar-
go da Senhora do Vale.

Juniores do FC Cête apurados 
para a fase seguinte

Com uma vitória no re-
duto de um dos candidatos 
à subida (Penamaior), o 
Cête que havia já garantido 
o seu apuramento para a 
fase seguinte do campeo-
nato distrital de juniores, 

culminou com grande bri-
lhantismo o campeonato 
que fez, ombreando com 
equipas com melhores 
condições e mais apoios do 
que os que o Cete infeliz-
mente tem.
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ProRebordosa no pódio de Marrazes
A segunda prova da Taça 

Cyclin’Portugal de cross 
country olímpico (XCO), 
disputada na nova pista 
permanente de Marrazes, 
Leiria, voltou a sorrir às co-
res da equipa ProRebordo-
sa/Garrafeira Gomes/

Oforsep. Enquanto António 
Silva foi 2º classificado em 
masters 50, já António Sou-
sa fez valer todo o seu talen-
to, subindo ao pódio para 
receber o troféu relativo ao 
1º lugar em masters 40. 
Destaque ainda para Maa-

ris Meier, com a atleta esto-
niana a classificar-se na 6ª 
posição, numa prova que 
acabou por ser dominada 
pelo forte contingente est-
grangeiro, que conseguiu 
na competição portuguesa 
de classe 1 internacional 

preciosos pontos para as 
contas de apuramento 
olímpico. A Taça Cyclin’Por-
tugal de XCO prossegue no 
dia 10 de abril, em Valongo, 
com a realização de mais 
uma prova de classe 1 
internacional.

Juvenis do RAC sobem à 1.ª divisão

Tradições 
mantém-se em 
Rebordosa

Na última jornada (22.ª) 
do campeonato da 2.ª Divisão 
– série 7 da AF Porto, a equipa 

de juvenis do Rebordosa Atlé-
tico Clube sagrou-se campeã 
de série, podendo conquistar 

assim a subida à 1.ª divisão da 
Associação de Futebol do Por-
to, no seu escalão. De referir 

que ainda vai disputar alguns 
jogos de play off para confir-
mar a respetiva subida. 

Rebordosa dia de Pás-
coa, os tradicionais com-
passos pascais percorre-
ram as ruas da Paróquia de 
Rebordosa anunciando ju-
bilosamente a Ressurrei-
ção de Jesus Cristo.

Muitos Rebordosenses 
participaram nesse anúncio 
ao recebendo o Compasso 
com satisfação e alegria.

Como já é tradicional no 
final da tarde todas as 11 cru-
zes recolheram em procissão 
até à Igreja Nova seguindo-se 
uma missa solene. 

Catequese em Festa
Com o objetivo de anga-

riar verbas, para a conclu-
são das obras no salão pa-
roquial, tendo em vista a 
Visita Pastoral do Bispo da 
Diocese do Porto, a esta pa-
róquia, o grupo de cate-
quistas, vai organizar no 
próximo dia 9 de abril, uma 
feirinha com produtos da 

terra e outras novidades, 
com barraquinhas de pe-
tiscos e diversão musical e 
no dia 10 de abril uma ca-
minhada, aberta a todos os 
que nela queiram partici-
par. A inscrição é de um (1) 
euro e conta com a oferta 
de água, abastecimento e 
assistência médica.

Reuniu no passado dia 24 
de março, em Assembleia Ge-
ral, a Associação para o Desen-
volvimento de Mouriz.

Nesta sessão, foram apre-
ciados e votados, os documen-
tos relativos ao Relatório e 
Contas de Gerência de 2015, 
bem como, à alteração dos 
Estatutos.

Os dois documentos foram 
aprovados por unanimidade.

No que concerne aos Esta-
tutos, esta alteração, ficou a 
dever-se à necessidade da sua 
atualização, tendo em vista, o 
registo da Associação como 
Instituição Particular de Segu-
rança Social, IPSS.

No início da sessão, o Presi-
dente da Direção, Celso Brum, 
elencou as atividades já de-
senvolvidas, no corrente ano e 

mouriz

Associação  para o 
Desenvolvimento 
de Mouriz

LuÍs
siLVa

as que vão decorrer nos próxi-
mos meses.

Das realizadas, abordou o 
desfile de Carnaval, este ano 
com maior participação.

Referiu as obras já realiza-
das na sede, para acabar com a 
infiltração da humidade e 
através de imagens, mostrou 
como irá ser no futuro, que se 
espera breve, o Centro de Dia.

No período destinado aos 
Associados, foi abordada, uma 
vez mais, a situação dos asso-
ciados com quotas em atraso e 
a forma de a resolver.

Foram sugeridas várias 
ideias, mas, uma vez que este 
regime tem que ser enqua-
drado no regulamento inter-
no, a elaborar, que por sua 
vez tem de estar de acordo 
com os Estatutos, que agora 
foram alterados, a Mesa de-
cidiu agendar para a próxi-
ma reunião a apreciação e 
votação do projeto de regu-
lamento, a apresentar pela 
Direção.

O Moto clube de Rebordo-
sa realizou no dia 19 de Mar-
ço o 3º TT Rebordosa, pro-
porcionando à mais de meia 
centena de participantes um 
dia repleto de adrenalina e 
emoção. Os cerca de 60 parti-
cipantes neste passeio todo
-o-terreno turístico, dividi-
ram-se em Motos de Cross e 
Moto4 em aventura que por 
trilhos sinuosos entre cami-
nhos rurais, aceiros apinha-

dos de lama e passagens por 
ribeiras e por algumas zonas 
mais arriscadas para os mais 
destemidos, mas sempre 
com alternativa para aqueles 

que preferiam um passeio 
mais calmo e descontraído. 

A concentração antes da 
partida ocorreu na Praça da 
Comunidade em Rebordosa. 

O percurso seguiu pelos 
montes em direção a Sobra-
do onde houve lugar ao Re-
forço Matinal com a organi-
zação a servir um lanche pa-
ra aconchego do estômago.

A caravana seguiu, depois 
pelas serras de Alfena em di-
reção a Paços de Ferreira on-
de foi servido o almoço. Da 
parte da tarde um autêntico 
lamaçal esperava os aventu-
reiros em Rebordosa fazen-
do-se realçar o espírito de 
entreajuda e camaradagem. 
Ao jantar os participantes, 
em convívio, partilharam as 
histórias e peripécias que ti-
veram ao longo da prova. 

rebordosa

III passeio TT Rebordosa
PauLo 
PiNheiro
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PUB

campeonato i Divisão Série 2

Divisão de elite 

campeonato da ii Divisão Série 3

camPeoNatos Distritais Da afP

Jornada 28 – dia 20 de março
União Paredes......................................1 Aliados FC Lordelo ................................ 0
Padroense .............................................0 Aliança de Gandra ................................. 2
FC Vilarinho ..........................................1 Rebordosa AC ......................................... 2

Classificação após a jornada 28 
1º Aliança de Gandra ........................................................................................ 61 pontos
2º Valadares ......................................................................................................... 57 p
3º Rebordosa AC ................................................................................................. 56 p
4º União Paredes ................................................................................................ 53 p
8º Aliados FC Lordelo ....................................................................................... 36 p

  JorNaDas Da Próxima quiNzeNa 

Jornada 29 – dia 3 abril 
Valadares – União Paredes
Aliados FC Lordelo – Padroense
Aliança de Gandra – Baião
Rebordosa AC – Candal 

Jornada 24 – dia 20 de março
Nun´Alvares..........................................3 Livração ..................................................... 0
Caíde Rei ................................................2 USC Baltar................................................. 0
Bougadense ..........................................1 CCD Sobrosa ............................................ 1

Classificação após a jornada 24
1º SC Nun´Alvares .............................................................................................. 50 pontos
2º Caíde Rei ........................................................................................................... 45 p
9º CCD Sobrosa ................................................................................................... 33 p
16º USC Baltar ..................................................................................................... 10 p 

  JorNaDas Da Próxima quiNzeNa 

Jornada 25 – dia 3 de abril
CCD Sobrosa – SC Nun´Alvares 
USC Baltar – Rio Tinto

Jornada 25 – dia 20 de março
Airães ......................................................2 FC Parada .................................................. 2
ISC Sobreirense ...................................1 Lousada ..................................................... 1

Jornada 26 – dia 25 março 
S. Lourenço Douro .............................1 ISC Sobreirense ...................................... 0
FC Parada ...............................................2 FC Felgueiras 1932 ............................... 0

Classificação após jornada 27
1º Lousada ............................................................................................................ 63 pontos
2º FC Felgueiras 1932 b ................................................................................... 51 p
4º ISC Sobreirense ............................................................................................. 43 p

  JorNaDas Da Próxima quiNzeNa 

Jornada 27 – dia 3 abril
ISC Sobreirense – FC Parada

Jornada 30 – dia 10 abril  
União Paredes – SC Rio Tinto 
Baião – Aliados de Lordelo
O. Douro – Aliança de Gandra
Serzedelo – Rebordosa

Jornada 26 – dia 14 abril
Caíde Rei – Nun´Alvares
Águias de Eiriz – USC Baltar

Jornada 28 – dia 10 abril 
UD Torrados – ISC Sobreirense
FC Parada – FC Frende

reNato Guimarães
ISC Sobreirense

Indisponivel para pres-
tar declarações.

DaViD BarBosa
Treinador FC Parada 

Em Airães entramos 
bem e aos 10 minutos já 
ganhávamos por 1/0, 
podíamos ter ampliado 
a vantagem, mas na se-

gunda parte o Airães em 15 minutos vi-
rou o resultado. Ainda conseguimos o 
empate. Com o Felgueiras dominamos 
por completo. Desde que estou no Para-
da estamos sem perder. É que a única 
derrota com o Várzea foi transformada 
pela AFP numa vitória nossa porque o 
Várzea utilizou um jogador irregular. 

eurico couto
Treinador do União de Paredes

Um derby muito difícil 
no qual fomos muito 
competentes. Tivemos 
muita paciência, uma 
vez que o Aliados apre-

sentou-se num bloco muito baixo e à 
procura apenas de um ponto. Nós con-
seguimos vencer e fomos uns justos 
vencedores. O golo de penalti foi o saca 
rolhas da partida. Estávamos com algu-
mas dificuldades de concretizar as 
oportunidades. As três equipas da fren-
te têm mais recursos que nós. Vamos 
tentar vencer todos os jogos.   

JuVeNaL BraNDão
Treinador do Aliados de Lordelo

Diante do União de Pa-
redes entramos muito 
fortes e criamos oportu-
nidades claras. A nosso 
favor não foi assinalado 

um penalti claro aos 3 minutos e expul-
so o adversário, mas contra nós assina-
laram um penalti a 10 minutos do fim 
que definiu o resultado. Mas nem ques-
tiono a categoria do árbitro. Defensiva-
mente controlamos o jogo mas ofensi-
vamente não fomos eficazes. Depois de 
mais uma pausa vamos com tudo para 
atingir os nossos objetivos. 

José aNtóNio
Treinador Nun´Alvares

Acabou por ser um re-
sultado justo, ainda as-
sim, todos os jogos reve-
lam muitas dificulda-
des. O Livração teve 

hipótese de reduzir para 2/1 o que a 
concretizar-se poderia retirar tranqui-
lidade à equipa face ao que se passou 
com o Ataense. Na próxima jornada de-
frontamos um vizinho em sua casa, o 
Sobrosa, que tem uma belíssima equi-
pa. É um jogo em que iremos ter muita 
cautela até porque o Sobrosa venceu o 
Nun´Alvares na primeira volta.

caLó
Treinador USC Baltar

Perdemos em Caíde por 
2/0. Jogamos sem al-
guns jogadores que já 
desistiram, mas fizemos 
talvez a melhor exibição 

da época. Sofremos o primeiro golo já 
depois dos 80 minutos de penalti que 
não existiu mas o árbitro marcou. É co-
mo eu digo é muito fácil abater os pe-
quenos. O 2º golo é aos 93 minutos, 
num lance em que jogador deles trans-
portou a bola com a mão mas o árbitro 
diz que não viu. Enfim.

aNtóNio BaBo
Treinador do CCD Sobrosa

O empate foi um bom re-
sultado, mas nós entra-
mos muito mal no jogo. 
Aos 15 minutos já per-
díamos. Depois reagi-

mos, toma conta do jogo e fomos ao em-
pate. Na segunda parte podíamos ter 
vencido, apesar de aos 55 minutos ter-
mos ficado reduzidos a dez jogadores por 
expulsão. Com o Nun´Alvares, neste do-
mingo, vai ser muito difícil. Vencemos lá 
mas isso não quer dizer nada, o adversá-
rio é o melhor equipa do campeonato.

caLica
Treinador do Rebordosa

Diante do Vilarinho foi 
um jogo difícil, num ter-
reno sintético, tivemos 
sempre alguma dificul-
dade mas mandamos 

no jogo. Soubemos impor a nossa valia, 
controlamos o jogo vencemos com toda 
a justiça. Continuamos a nossa cami-
nhada pensando jogo a jogo, para alcan-
çar os três pontos e chegar no final es-
tarmos nos lugares cimeiro. É esse o 
nosso objetivo.  

mÁrio rocha
Treinador da Aliança de Gandra

Entramos muito fortes 
no jogo realizado no Pa-
drão da Légua, fizemos 
o 1/0 que nos deu muita 
tranquilidade. Tivemos 

o jogo controlado. No início da 2ª parte 
aceleramos um pouco e fizemos o 2/0. 
Continuamos a perseguir o primeiro 
objetivo que é o apuramento para a Ta-
ça de Portugal. Quando esse objetivo 
estiver alcançado partiremos para ou-
tro objetivo. Faltam 30 pontos de dez 
jogos que estão por disputar está tudo 
em aberto. 

sala de imprensa
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Amaro Antunes da Paredes 
-Rota dos Móveis Rei da 
Montanha na Volta ao Alentejo

Atletas do Astromil 
sobem ao pódio 
em Oliveira de Azeméis

A fuga na primeira etapa 
da Volta ao Alentejo valeu a 
Amaro Antunes a liderança 
na classificação da monta-
nha. Desde então, a camiso-
la nunca mudou de dono e 
Amaro terminou a “Alente-
jana” envergando a camiso-
la de melhor trepador. Além 
da montanha, Amaro Anti-
nes foi também o melhor ci-
clista da Paredes– Rota dos 
Móveis na geral individual 
em 39º lugar a 7.07 minutos 
do camisola amarela. 

Por equipas Paredes – 

Rota dos Móveis foi 13ª 
classificada a 27.57 minu-
tos da equipa vencedora a 
Axeon-Hagens Berman. 

Destaque para o traba-
lho de equipa da Paredes 
- Rota do Moveis determi-
nantes na conservação da 
camisola da montanha 
durante toda a Volta.

Enric Mas sagrou-se o 
34.º vencedor da Volta ao 
Alentejo. Além da Geral In-
dividual, Enric Mas tam-
bém venceu por pontos e 
foi o melhor jovem.

A Associação Desportiva 
e Cultural de Astromil (AD-
CA) mostrou ter “boa passa-
da”  no  14º Grande Prémio 
de Atletismo de Macieira de 
Sarnes, Oliveira de Azeméis, 
ao obter dois segundos lu-
gares e um terceiro. Na pro-

va realizada no dia 20 de 
Março, que contou com 13 
atletas da ADCA , André Lo-
pes (infantis) e Lara Lopes 
foram segundos (benja-
mins). Joana Costa (benja-
m i n s )  f o i  t e r c e i r a 
classificada. 

André Mouta vence Enduro 
de Vila de Rei e já lidera o Nacional

O jovem piloto de Lordelo, 
André Mouta, continua a sur-
preender no Campeonato Na-
cional de Enduro. Agora ven-
ceu a prova realizada no sába-
do, dia 26, em Vila de Rei. 

A competição disputou-
se num traçado de aproxi-
madamente 50 kms, com 
três especiais, sob a organi-
zação do Motoclube Esgana-
dos TT. Toda a prova se reali-
zou debaixo de forte chuva e 
vento, o que ditou o abando-
no de quase cinco dezenas 
de participantes. 

Como sempre,  André 
Mouta fez da regularidade o 
trunfo e no final fez a festa. 
“Andei regular, fazendo bons 
tempos ao longo da prova, 

apesar de ter algumas que-
das especialmente na espe-
cial extreme. Foi duro, sofri, 
mas no final valeu a pena to-
do o esforço”, disse André 

Mouta ao Progresso de Pare-
des. Com este triunfo, o pilo-
to de Lordelo passou a lide-
rar o Campeonato Nacional 
de Enduro em parceria com 
o então líder João Vivas. 

A próxima prova do Nacio-
nal de Enduro está agendada 
para 16 e 17 de abril, em Gou-
veia. Nesta prova serrana há a 
particularidade de a competi-
ção também contar para o 
Mundial da especialidade. 

Refira-se que em Vila de 
Rei, houve ainda outro motivo 
para a festa paredense. É que o 
pai de André, Albano Mouta, 
também venceu, no caso, a 
prova de veteranos.

António Orlando | texto

No domingo 20 de Mar-
ço, o União de Pare-
des recebeu e venceu 

o Aliados de Lordelo pela mar-
gem mínima, mantendo a dis-
tância pontual para o Rebor-
dosa que também venceu a 
sua partida. O tento solitário 
foi assinado pelo capitão Sou-
sa de grande penalidade.

Foi um Aliados com uma 
postura notoriamente defen-
siva que visitou o União num 
jogo a contar para a Divisão 
de Elite Pro-Nacional da As-
sociação do Porto, mas até 
acabaram por ser os visitan-
tes a criar a primeira oportu-
nidade digna de perigo. Nos 
minutos iniciais, a equipa lor-
delense criou pressão na área 
paredense e ficou a reclamar 
por uma grande penalidade 
não assinalada.

De seguida, o Paredes rea-
giu e dominou a primeira par-
te, sendo responsável pelos 
raros momentos de perigo 

que ocorreram neste período. 
Do outro lado, o guarda-redes 
César mantinha virgem a bali-
za dos visitantes. Ao intervalo, 

não se registaram alterações e 
o jogo manteve o ritmo lento 
da primeira parte. O União ti-
nha mais bola, mas os cinco 
defesas e a excelente exibição 
do guarda-redes do Aliados 
mantinham o nulo na partida.

Com o jogo já encaminha-
do para o final, o União de Pa-
redes ganhou a vantagem ao 
minuto 81, quando Tozé foi 
empurrado na grande área e o 
árbitro assinalou grande pe-
nalidade. O Capitão Sousa não 
hesitou e violou a baliza do 
Aliados. Até ao final, o União 
manteve a vantagem, mas ain-
da ficaram dúvidas sobre uma 
grande penalidade aos 87’ 
após uma ação faltosa sobre 
Tito. Na próxima jornada, a 3 
de abril, o União de Paredes 
tem um jogo decisivo com o 
Valadares-Gaia. Só a vitória 
interessa à equipa de Paredes 
caso contrário afastá-la-á da 
luta pela subida. 

Gonçalo Vasco | texto

futebol. Penalti desatou jogo de baixa densidade. União obrigado a vencer em Valadares para 
continuar a sonhar com a subida.

Dérbi: União de Paredes vence 
Aliados de Lordelo
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 PAREDES | PAÇOS DE FERREIRA 
 Tel. | 939 752 735 | 917 535 404 
 carclub.paredes@gmail.com | carclub.pacosdeferreira@gmail.com
 www.carclub.pt | facebook.com/CarClubPT 

Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.

Desde 50€/mês-superior e inferior( com todas as consultas incluídas)
Marque já grátis a sua consulta de avaliação.

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

Anuncie aqui
Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B  | 4580-873 

PAREDES | Telef.: 255 781 520

Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

Chás, defumadouro, velas, banhos,
imagens, budas e outros

Especialidades em produtos esotéricos

JUNTO À ESTAÇÃO
Tel.: 255 100 483  |  Telm.: 938 547 448

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

■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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticosReparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PUB

Este ano, já estarão de 
volta os dois feriados 
civis e os dois feriados 

católicos retirados em 2012. 
Depois do anúncio da 

promulgação da lei que re-
põe os quatro feriados feito 
no vaticano pelo Presidente 
da República, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, a reposição dos 
feriados foi formalmente 
apresentada na segunda-fei-
ra de Páscoa pelo Primeiro-
ministro, António Costa. O 
socialista foi ao ponto de, na 
cerimónia que aconteceu na 
Sociedade Histórica da Inde-
pendência em Portugal, em 
Lisboa, descerrar uma placa 
alusiva à reversão da sus-
pensão dos feriados que já 
tinha sido aprovada pela es-
querda parlamentar em ja-
neiro último.

O primeiro dos feriados 

que não foram comemorados 
nos últimos quatro anos a re-
gressar é o do Corpo de Deus, 
que este ano acontecerá já a 
26 de Maio. Refira-se que esta 
evocação religiosa é efusiva-
mente celebrada na vizinha 
cidade de Penafiel.

Assim, este ano, já estarão 
de volta os dois feriados civis 

– o 1º de Dezembro, Restaura-
ção da Independência, e o 5 de 
Outubro, em que se comemo-
ra a Implantação da República 
– e dos dois feriados católicos 
– Dia de Todos os Santos, que 
se celebra a 1 de Novembro, e 
o feriado móvel do culto ao 
Corpo de Deus. 

Para o primeiro-ministro, 

a decisão sinaliza que “há 
princípios, valores e aconteci-
mentos fundamentais cuja 
memória e celebração não po-
dem estar à mercê de cálculos 
ocasionais, de impulsos ideo-
lógicos e de fins propagandís-
ticos, mesmo quando se apre-
sentam sob argumentos que 
os dissimulam ou disfarçam”.

Feriados retirados
em 2012 estão de volta
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aGeNDa
cuLturaL Do coNceLho De PareDes  /  aBr

PareDes (ciDaDe)
De 2 a 30 abril 
Loja Interativa de Turismo de Paredes | Exposição 
Coletiva de Pintura de Ana Barbosa e Jorge 
Nascimento
Hora do conto 

Dias 5,12,19 e 26 de abril
Jardins de Infância e escolas 1º ciclo | A fada Oriana 
de Sophia de Mello Breyner Andresen
Paredes (concelho)

exPosição 
De 11 a 29 abril
Rede Concelhia de Bibliotecas | “Semana da Leitura”, 
exposição de trabalhos dos alunos das escolas do 
concelho

Leituras 
todas as segundas feiras | manhã - 10h| tarde 
15h
“A leitura não tem idade” por técnicos da biblioteca 
nas IPSS| Inscrições: biblioteca@cm-paredes.
pt/255 788 776

LorDeLo 
exPosição 
Dia 9 abril | 21.30 horas
Fundação A Lord| Inauguração exposição “Desenho 
e Escultura do Mestre José Rodrigues”

 Leituras 
temas infantojuvenis
Fundação A Lord | Conversas Com Versos de Maria 
Alberta Menéres e Geninha Melo e Castro

música 
Dia 2 abril | 21.30h
Salão Paroquial de Lordelo | Concerto de Páscoa pe-
lo Orfeão da Fundação A Lord acompanhado por um 
quarteto de cordas | Entrada Livre

feiras
De 5 a 7 abril | das 9.30 horas às 17.30 horas
Lordelo | Pavilhão Rota dos Móveis | InVista - Feira 
do Emprego, Formação e Empreendedorismo

GaLa 
Dia 1 abril | 21h
Lordelo | Pavilhão Rota dos Móveis| 5ª Gala do 
Desporto

reBorDosa:
Teatro 
Dias 2 e 3 abril | 21.30 e 17 h
Salão Nobre da Junta de Freguesia | PT_Paredes com 
Teatro | “No Humor como na Guerra”, pela Tru´Peça 
– Associação de Teatro de Rebordosa

ciNema
Dias 5, 19 e 26 de abril | 9.30 horas
Biblioteca A Celer| Filme “O Panda do Kun Fu”
 
Dias 12 abril
Hora do Conto 
Dia 12 abril | 14.30 horas | Biblioteca A Celer | Histo-
ria “O patinho que não comia legumes”

O Posto do Turismo de Pare-
des acolhe a partir deste 
sábado, dia 2 de abril, uma 

exposição coletiva de pintura dos 
artistas Ana Barbosa e Jorge Nas-
cimento. A “coletiva” que estará 
patente até ao final do mês reúne 
uma pequena “pintura” da criação 
deste casal de artistas de grande 
afinidade com Paredes. Ana Bar-
bosa, por exemplo, é natural de 
Castromil e tinha por objetivo ex-
por os seus trabalhos na cidade 
sede do concelho que a viu nascer. 

“Já expus anteriormente numa 
exposição coletiva que decorreu 
na Casa da Cultura com outros ar-
tistas, mas tinha o objetivo de 
mostrar novamente o meu traba-
lho numa exposição mais exclusi-
va” explica, Ana Barbosa.

Desta vez o “palco” é partilhado 
com o marido, Jorge Nascimento, 

artista polifacetado natural do 
Porto que durante muitos anos vi-
veu em Moçambique. 

Umas das características da ar-
te criativa da artista Ana Barbosa 
tem a ver com a pintura sobre pai-
néis de linho com temas regionais 
minhotos, assim como noivas de 
Viana do Castelo abordando o te-
ma da filigrana em ouro. A artista 
de Castromil usa tintas em relevo 
que sugerem o ouro. 

A exposição compreende “pin-
turas em quadro sobre contrapla-
cado, sapatos pintados, cerâmica, 
vestidos pintados, pintura sobre 
madeira, ou seja uma diversidade 
em que nós aplicamos a arte. Em-
bora a exposição seja limitada pe-
lo espaço, ainda assim, iremos ex-
por uma diversidade muito gran-
de de arte aplicada o que não é 
muito vulgar” explica Jorge 
Nascimento. 

A arte como modo de vida é al-
go que é cada vez mais difícil, até 

pela conjuntura económica. Em 
tempos de crise a cultura é o pri-
meiro segmento do investimento 
público a sofrer cortes, daí que o 
casal de artistas fale em paixão por 
aquilo que fazem. “ É a paixão do 
poder de acreditar, o poder de 
mostrar a arte e também o poder 

de comunicar ao povo que de facto 
não existe apenas futebol. Há tam-
bém artistas noutras áreas que 
muitas vezes são esquecidos e nós 
portugueses, temos artistas de 
grande nível nos diversos setores”, 
conclui Jorge Nascimento com a 
anuência da esposa. 

António Orlando | texto

António Orlando | texto

exposição. Inauguração da mostra acontece ao final da tarde deste sábado, dia 2 de abril, na Loja 
Interativa. Uma das particularidades da exposição é a recreação em pintura da arte filigrana.

Coletiva de Pintura de casal de artistas 
de Castromil no Posto de Turismo

Tru´peça estreia “No Humor Como Na Guerra”

O Festival de Teatro PT_ Pa-
redes Com Teatro promove no 
próximo sábado, em Rebordo-
sa, a estreia da peça “No Humor 
Como Na Guerra”, pela Tru´pe-

ça – Associação de Teatro de 
Rebordosa. 

A peça reúne um conjunto de 
quadros cómicos e satíricos inter-
pretados por todos os atores que, 
do início ao final do espetáculo, 
permanecem no palco. 

“É um espetáculo que deixa a 
nu os bastidores do Teatro, o tra-
balho dos atores e o Mundo em 
que vivemos. Afinal, no humor co-
mo na guerra…vale tudo!”, pode 
ler-se na sinopse da peça que tem 
autoria de Victor Ribeiro de Lima, 

com adaptação e encenação de 
Ana Perfeito.  

A estreia acontece amanhã, às 
21.30 horas, no salão nobre da 
Junta de Freguesia de Rebordosa. 
A peça volta a subir ao palco no do-
mingo às 17 horas.
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA

PUB

Paredes Lumberjacks nas meias-finais 
da Liga Portuguesa de Futebol Americano

Os Paredes Lumberjacks 
conseguiram no passado 
sábado a qualificação para 
as meias finais da Liga Por-
t u g u e s a  d e  F u t e b o l 
Americano.

A equipa comandada 
por Rui Abreu deslocou-se 
até Braga onde defrontou e 
venceu os Braga Warriors 
por 8-16.

Num jogo marcado pelo 
mau tempo, foi a defesa dos 
lenhadores quem esteve 
em grande destaque ao não 
dar grandes hipóteses ao 
ataque adversário. Kevin 
Turner e Gil Dias aponta-
ra m  os  touchdowns da 
equipa de Paredes, tendo 
Miguel Dias e Vítor Carva-
lho convertido os respeti-
vos pontos extra. A equipa 
de Braga ainda conseguiu 
reduzir, mas o excelente de-
sempenho defensivo dos 
Lumberjacks não permitiu 
que conseguissem dar a 
volta ao resultado, que ao 
intervalo era de 0-16.

Com este resultado os 

Lumberjacks voltam a ga-
nhar um jogo dos playoffs, 
algo que não acontecia há 
cinco anos. Nas meias-fi-
nais, terão pela frente os 
Lisboa Devils, apontados 
como os principais candi-
datos à conquista do título.

O jogo irá decorrer nos 
Olivais, Lisboa, dia 10 de 
Abril às 15 horas. Em caso 
de vitória os Lumberjacks 
atingirão pela 3ª vez na sua 
história a final da Liga Por-
t u g u e s a  d e  F u t e b o l 
Americano.

Depois de aprovado o 
Orçamento de Estado 
para 2016, o Governo 

apresentou esta semana o 
P ro g ra m a  N a c i o n a l  d e 
Reformas.
Como sabemos, parte da re-
ceita do Orçamento de Estado 
para 2016, assenta na premis-
sa de que o Consumo Interno 
vai crescer, fruto do aumento 
do rendimento dos portugue-
ses, e atrás desse aumento do 

Por
aLexaNDre 
aLmeiDa
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

aLexaNDre 

Revisor 
Oficial de Contas

Programa Nacional de Reformas 
e Crescimento Económico

consumo virão também os in-
vestimentos das empresa e 
atrás destes o emprego. Logo 
é esperado um crescimento 
económico que acarretará um 
aumento das receitas dos im-
postos e uma diminuição dos 
encargos com prestações a 
desempregados.
Ora, para que haja este cresci-
mento económico não basta, 
tal como referi no meu último 
artigo, que aumente o poder 
de compra dos portugueses, é 
necessário estimular as em-
presas nacionais a produzir o 
que os portugueses vão con-
sumir a mais, pois caso con-
trario esse aumento do poder 
de compra vai direitinho para 
as empresas não nacionais, 
das quais importamos a gran-

de parte do que consumimos.
Para que isso não aconteça, é 
lançado agora uma série de 
reformas e apoios à economia, 
denominados Programa Na-
cional de Reformas. Este pro-
grama assenta em 6 pilares: 
Igualdade Social, Qualificação 
das pessoas, Inovação, Capita-
lização das empresas, Territó-
r io  e  Modernização  do 
Estado.
Como disse que muitas destas 
medidas têm como objetivo 
fomentar o crescimento eco-
nómico de Portugal, vou aqui 
focar aquelas que no meu en-
tendimento são muito impor-
tantes para esse desígnio 
nacional.
Desde logo, a qualificação das 
pessoas. Sabemos que pes-

soas mais qualificadas, permi-
tirão passar a produzir produ-
tos com um valor acrescenta-
d o  c a d a  ve z  m a i o r,  e  é 
justamente em muitos destes 
produtos que assentam as 
nossas importações. Temos 
de no futuro ser capazes de 
produzir mais eletrónica, 
mais equipamentos para a in-
dústria automóvel, etc.
A Inovação. E aqui é importan-
te que as empresas aprovei-
tem os fundos colocados à sua 
disposição pelo Portugal 
2020 para modernizarem os 
seus processos produtivos e 
uma vez mais serem capazes 
de produzir produtos com um 

valor acrescentado cada vez 
maior.
A Capitalização das empresas. 
Para que essas possam inves-
tir muitas vezes não têm aces-
so aos financiamentos bancá-
rios que necessitam. Ora, 
apoiar a capitalização as em-
presas é fundamental para 
que estas possam investir e 
produzir cada vez mais.
O território-A reabilitação ur-
bana. O Governo quer apoiar a 
reabilitação urbana. Sabendo 
nós que a Construção civil está 
a necessitar de mercado, este 
pode ser um bom estimulo às 
empresas de construção civil 
nacionais, até que as obras 

privadas voltem a ser uma 
realidade.
E Finalmente, um outro pilar 
que considero vital para as 
empresas e para o crescimen-
to económico- a moderniza-
ção do Estado, sobretudo tor-
nar a Justiça mais célere. Uma 
justiça mais célere, que trans-
mita mais confiança às em-
presas, não só é positivo para 
as empresas que já operam 
em Portugal, como pode atrair 
investimento estrangeiro.
Oxalá as restrições financei-
ras a que o país está sujeito 
não impeça que muitas destas 
importantes reformas não 
saiam do papel.
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

aDeLaiDe Vaz De castro 
morais PiNto marques
Faleceu no dia 22 de Março, com 87 anos. Era natural 

de Cete-Paredes e residente em Freamunde, Paços de Ferreira. Era 
Viúva de José Pinto Marques.

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 Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
 
FREAMUNDE

FALECEU

aNtóNio ferreira
Faleceu no dia 18 de Março, com 63 anos. Era natural 
de Beira-Paredes e residente em Bonfim, Porto. Era 
Viúvo de Maria Arminda da Rocha Seabra.

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 Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
 
BOMFIM- PORTO

FALECEU

ferNaNDa fiLomeNa 
costa Barros
Faleceu no dia 17 de Março, com 46 anos. Era natural 

de Rebordosa-Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. Era 
casada com Fernando da Silva Ferreira Dias.

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 Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) Telf. 

255782338 - 919740349
 
NEVOGILDE LOUSADA

FALECEU

fraNcisco PiNto
Faleceu no dia 24 de Março, com 89 anos. Era natural 
de Mouriz-Paredes e residente na Av. Francisco Pinto 
Bastos nº 498, Cete-Paredes.   Era Viúvo de Isaura da 

Conceição Cardoso Sousa Macedo.

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 T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CETE

FALECEU

maria ÂNGeLa De sousa
Faleceu no dia 28 de Março, com 84 anos. Era natural 
de Tomar – Santarém e residente na Rua José Bernardo 
Dias de Castro nº 88 Besteiros, Paredes. Era Viúva de 

Ilídio António Esteves de Sousa.

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

a famÍLia
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

BESTEIROS

FALECEU

maria caNDiDa coeLho 
De oLiVeira
Faleceu no dia 16 de Março, com 97 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda-Paredes e residente na Rua do Carreiro da 
Lama nº 25, Paredes. 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 T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

GraciNDa NuNes 
BarBosa
Faleceu no dia 15 de Março, com 91 anos. Era natural 

de Duas Igrejas – Paredes e residente na Av. do Souto nº 755-Duas 
Igrejas-Paredes. Era Viúva de António Moreira Machado.

aGraDecimeNto
Sua filha, genro, netos e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, 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                                                                                         
DUAS IGREJAS

FALECEU

maNueL moreira 
De aLmeiDa  
Faleceu no dia 21 de Março, com 84 anos. Era natural 

de Cristelo – Paredes e residente na Rua Albertina Meireles, nº 28 - 
Cristelo, Paredes.  Era Casado com Maria Helena Nunes Pacheco.

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

a famÍLia
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
CRISTELO

FALECEU

maria aDeLaiDe 
ferreira Gomes
Faleceu no dia 19 de Março, com 88 anos. Era natural 

de Frazão – Paços de Ferreira e residente na Rua São Saturnino nº 
93-Lordelo, Paredes. Era Viúva de Manuel Joaquim Dias Ribeiro.

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

a famÍLia
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO
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FALECEU

maria BasiLiNa ferreira 
De Brito soares 
Faleceu no dia 28 de Março, com 67 anos. Era natural 

de Lordelo – Paredes e residente na Rua Castro Araújo nº 97-Lor-
delo, Paredes. Era Casada com Manuel Fernando Ferreira Soares.

aGraDecimeNto
Seu marido, filhos, netos e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, 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
LORDELO

FALECEU

VaLDemar ferreira  
Da costa
Faleceu no dia 20 de Março, com 67 anos. Era natural 

de Medelos – Fafe e residente na Rua da Memória nº 5- Lordelo, 
Paredes. Era Viúvo de Maria Cecília Valadares Ferreira da Costa.

aGraDecimeNto
Suas filhas, neto, e demais família, vêm por este meio, extremamen-
te sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

a famÍLia
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 
Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 442 

920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LORDELO

FALECEU

VitoriNo maNueL 
Da siLVa PiNto
Faleceu no dia 16 de Março, com 61 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua dos Cedros nº 42-Pare-
des. Era Casado com Carolina Maria dos Santos Vieira.

aGraDecimeNto
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, 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

PAREDES

FALECEU

maria heLeNa moNteiro 
De aLmeiDa GoDiNho
Faleceu no dia 18 de Março, com 87 anos. Era natural 

de Santo Ildefonso – Porto e residente na Rua de Atainde, nº 
73-Baltar, Paredes. Era Solteira.

aGraDecimeNto
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços 
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR

FALECEU

zeLiNDa BarBosa 
Dos saNtos
Faleceu no dia 24 de Março, com 83 anos. Era natural 

de Parada de Todeia - Paredes e residente no Largo de Ramos, nº 
28- Baltar, Paredes. Era Solteira.     

aGraDecimeNto
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua 

Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR

FALECEU

aDeLiNo aLmeiDa 
coeLho

Faleceu no dia 20 de Março, com 57 anos. Era natural de Baltar – 
Paredes e residente em Espanha.  

aGraDecimeNto
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestaram o seu pesar, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. Sede: Rua 

Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar: Av. Bombei-
ros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313

BALTAR

Aos familiares  
de todos os falecidos

"oprogressodePareDes" 

apresenta sentidas  
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MUITO IMPORTANTE

Então faça-o quanto antes...
Venha visitar-nos na

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

4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o IBAN

PT 50001000003819565000117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?
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