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EDITORIAL/PROGRESSO NA HISTÓRIA

Estive eu este fim de semana 
junto ao mar (não posso dizer 
em que praia) a contemplar 

um magnífico prado de Malmequeres, 
todos amarelos todos eles, como, para 
mim, os malmequeres devem ser.

E perante tal maravilha, comecei a 
pensar na nossa santa terrinha, por-
que nunca dela me esqueço (e se isto 
não for verdade, pelo menos fica-me 
bem escrevê-lo).

Fui acordado de tal idílio por uma 
vozinha azocrinadora a dizer que não 
senhor, não eram verdadeiros malme-
queres pois esses seriam brancos de 
folhas, amarelos de núcleo.

Ora pôrra, disse eu, nós cá do norte 
não somos de meias tintas: O Amarelo 
é amarelo; o rosa é rosa; o laranja é 
laranja.

E voltei-me para o campo de mal-
mequeres e cogitei que ele me podia 
ajudar nas próximas escolhas a fazer 
na nossa terra, recuperando o velho 
jogo infantil de arranca folhas dizen-
do: Bem-me-quer … mal-me-quer, até 
ver o veredito ditado pela última folha 
arrancada.

Jogo bem pertinente porque acredi-
to que o importante não é nós gostar-

mos de quem se nos vai apresentar a 
votos. O importante é que eles gostem 
de nós e, se formos exigentes, quanto.

Mas não era aquele o cenário pró-
prio para fazer o jogo e, por isso, colhi 
um pé de malmequeres amarelos para 
cá em Paredes, quando regressasse, 
fazer a escolha.

À noite, porém, ocupado num lauto 
e agradável jantar entre amigos, em 
vez de escolher, perorei clarividente-
mente, dizendo que uma escolha no 
plano autárquico não passava por 
ideologias, que o amarelo pode ser ro-
sa, o rosa, azul, o azul, laranja, o ama-
relo, verde, o verde, rosa. Qualquer 
cor serve desde que os escolhidos 
gostem dos seus escolhedores ou, 
num português mais correto, que os 
eleitos gostem dos seus eleitores, 
mesmo depois do dia das eleições.

Cheguei ao ponto de dizer que o Ale-
xandre Almeida como candidato do PSD 
faria o mesmo que sendo candidato do 
PS, tal qual o Rui Moutinho se fosse can-
didato do PS em vez de do PSD.

Tanta sinceridade, obviamente, ti-
nha sido destilada após um excelente, e 
muito, vinho verde da quinta das Arcas.

Pensei eu ao vir para casa: nada co-
mo um bonito pé de malmequeres 
para me ajudar a escolher, porque às 
flores, ao que se saiba, são inócuas as 
ideologias.

As flores, em casa, estavam, porém, 
murchas.

Nada escolhi.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAIS

BemMeQuer, MalMeQuer

Pelas 7 horas de domingo, ao alegre re-
picar dos sinos e estrondoso foguetó-
rio, saiu da Igreja Matriz desta Vila, o 
Rev. Moreira Neto, digno pároco desta 
freguesia, em visita pascal aos seus inú-
meros paroquianos, conduzindo a Cruz 
o Sr. Dr. João Machado, distinto advoga-
do e notário desta comarca, acompa-
nhado de outras pessoas. 
A visita foi, como não podia deixar de 
ser, muito bem recebida por todas as 
pessoas, reinando sempre a maior ale-
gria e entusiasmo. 
Tomou parte a Banda dos Bombeiros 
Voluntários desta vila, queimando-se 
grande quantidade de fogo e de boa 
qualidade. 
Pelas 21 horas recolheu o Compasso à 

Igreja já acompanhado de inúmeras 
pessoas. Subiu ao púlpito o Rev. Dr. Joa-
quim Moreira Neto que fez uma elo-
quente e comovente pratica, principal-
mente na parte em que aludiu à visita 
feita aos presos na cadeia desta 
comarca. 
Terminou a solenidade com a bênção 
do S. S. Sacramento, cantando-se em 
seguida «Queremos Deus» com o máxi-
mo entusiasmo, sob hábil regência do 
nosso bom Pároco.  
Desempenhava o cargo de Juiz o distin-
to advogado e nosso amigo Sr. Dr. João 
Machado e provedor, o também nosso 
amigo, Sr. José Dias de Castro, digno so-
licitador desta comarca. 

AC

Visita Pascal
(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de 23 de abril de 1938)

Como é do conhecimento público, no 
jogo Cinfães- Paredes, o árbitro Arman-
do Portulês foi preso pela G.N.R., cujos 
motivos ainda não são do nosso conhe-
cimento por na altura circularem várias 
versões. 
O árbitro só dirigiu os primeiros 45 mi-
nutos da partida, pois no intervalo foi 
preso!
Como é obvio, depois de ter sido levado  
ao posto  daquela força para ser identi-
ficado, não estava em condições psico-
lógicas para arbitrar a segunda parte do 
encontro e este ficou em «meio».
O Sr. Armado Portulês teve de compare-
cer no Tribunal de Cinfães no dia ime-
diato ao jogo para ser julgado, mas 
acompanhado do seu advogado Dr. 

Lourenço Pinto que requereu o adia-
mento do julgamento para sete dias 
depois, afim de poder reunir mais al-
guns elementos para a sua defesa.
Passados esses sete dias foi requerido 
novo adiamento que o Tribunal 
diferiu.
Quando se realizará o «tal» julgamento 
não é do nosso conhecimento, mas es-
tamos ansiosos por saber qual dos dois 
(o 1º sargento Viana ou o árbitro Ar-
mando Portulês) enfiou o pé na 
«argola»!...
Como diz o ditado: «às vezes não se po-
de sair de casa»!...
E depois a FPF também terá de se 
pronunciar. 

Zébento

O caso Cinfães – Paredes
(Notícia "ipsis verbis" publicada no Jornal Progresso de Paredes de 16 de março de 1990)
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A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença muito co-
mum em todo o mundo, em particular nos países 
desenvolvidos. Em Portugal, segundo o Relatório 
Anual do Observatório Nacional da Diabetes de 
2015, a prevalência de DM em 2014 era de 13,1%, 
tendo vindo a aumentar progressivamente nos últi-
mos anos.
Esta é uma doença com um impacto elevado na saú-
de e qualidade de vida da população, sendo por isso 
um importante problema de Saúde Pública para o 
qual todos devemos estar atentos.

O que é a Diabetes Mellitus? Qual a diferença 
entre a Diabetes Tipo 1 e Tipo 2?
A DM é uma doença crónica na qual as células do 
corpo não são capazes de utilizar corretamente o 
açúcar (glicose) presente no sangue para gerar 
energia. Isto leva a uma acumulação de açúcar no 
sangue para níveis acima do normal. 
Para compreender melhor a doença é importante 
conhecer o papel da insulina. A insulina é uma hor-
mona produzida pelo pâncreas cuja principal fun-
ção é auxiliar a entrada da glicose para as células. 
Nos diabéticos tipo 1 existe um defeito na produção 
de insulina pelas células pancreáticas. Nos diabéti-
cos tipo 2, apesar da produção de insulina também 
poder estar alterada, o problema encontra-se prin-
cipalmente nas células, que não respondem ade-
quadamente a esta hormona. 

Posso vir a ter Diabetes? 
Virtualmente qualquer pessoa de qualquer idade, 
género ou etnia pode desenvolver Diabetes. Na DM 
tipo 1 a principal causa é uma anomalia genética ou 
autoimune, daí surgir em idades mais precoces. A 
DM tipo 2 relaciona-se sobretudo com o estilo de 
vida, surgindo por isso em idades mais avançadas e 
muitas vezes associada ao excesso de peso e seden-
tarismo. Este último tipo de diabetes é muito mais 
frequente do que o primeiro.

Quais os sintomas e sinais da Diabetes?
A DM tipo 1 manifesta-se precocemente com sinto-
mas graves, potencialmente fatais e que requerem 
um diagnóstico e uma intervenção imediatas.
A DM tipo 2, pelo contrário, é frequentemente uma 
doença silenciosa, sendo muitas vezes diagnostica-
da apenas com base em análises de rotina ou quan-
do ocorrem complicações sistémicas que preocu-
pam o doente. Ainda assim, existem alguns sinto-
mas que podem indiciar a doença, ainda que por 
vezes passem despercebidos. O excesso de produ-
ção de urina (poliúria), a sede excessiva (polidip-
sia), e o aumento da sensação de fome (polifagia) 
são os sintomas iniciais clássicos e devem motivar 
uma avaliação médica.                                (continua)

Vamos conhecer 
a Diabetes - Parte 1

OPINIÃO CLÍNICA

CATARINA LAMEGO 
Formação Específica de Medicina
Geral e Familiar na USF Terras de Souza)

A GNR está a realizar 
ações de sensibilização 
para prevenir burlas 

relacionadas com a entrada em 
circulação da nova nota de 50 
euros, que as autoridades acre-
ditam ser mais segura que a 
atual nota do mesmo valor.

A GNR alertou que "não 
existe ninguém mandatado 
por qualquer instituição ban-
cária para fazer a recolha das 
notas de 50 euros antigas e 
que, caso se deparem com 
propostas desta índole, deve-
rão entrar em contacto" com 
o posto da Guarda mais próxi-

mo e fazer o mesmo se encon-
trarem uma nota falsa.

Para certificar que a nota 
não é falsa, a GNR aconselha 
os cidadãos a utilizar o méto-
d o  " t o c a r,  o b s e r v a r  e 
inclinar".

Assim, o consumidor deve 
sentir nas margens esquerda 
e direita a impressão em rele-
vo, observar em contra luz 
para ver "um retrato da Deusa 
Europa, os algarismos repre-
sentativos do valor e o motivo 

principal, bem como um pe-
queno recorte em forma de 
janela" e inclinar a nota de 
modo a "ver o número esme-
ralda com um efeito luminoso 
de movimento ascendente e 
descendente".

Este holograma apresenta 
um retrato de “Europa” e os 
algarismos representativos 
do valor da nota.

A introdução da nova nota 
vai realizar-se de forma gra-
dual e em simultâneo em 19 
países da Zona Euro, explica a 
GNR, acrescentando que cir-
culará ao mesmo tempo que a 
nota antiga, que mantém o 
seu valor, não sendo necessá-
rio proceder à sua troca.

Moeda.Mais segura e fácil de verificar a autenticidade, a nova nota de 50 euros entrou em 
circulação no dia 4 de Abril. As notas velhas continuam a ser válidas não é preciso trocá-las. 

Nova nota de 50 euros  
entrou em circulação

António Orlando | texto

No passado dia 8 de Abril, 
Madalena Oliveira e Adão Ja-
neira, casal de Astromil, cele-
braram as bodas de ouro.

No próprio dia teve lugar a 
cerimónia religiosa, seguida 
de um jantar para familiares e 
membros do grupo coral da 
freguesia.

No dia seguinte, a come-
moração teve lugar na Asso-
ciação de Astromil, que o ca-

sal frequenta e à qual perten-
ce desde a sua fundação.

Os membros desta Asso-
ciação felicitaram os aniver-
sariantes pelos 50 anos de 
casamento, “festejos mereci-
dos dado tratar-se de um ca-
sal que deve ser tido como 
exemplo para todos”. 

O Progresso de Paredes 
associa-se  aos  votos  de 
Parabéns!

Um acidente de trabalho, no 
dia 6 de abril, em Vilela, vitimou 
mortalmente um operário da 
construção civil. A vítima, Ar-
ménio Moreira Ferreira, 34 
anos, residente em Marecos, 
Penafiel, morreu após ter sido 
atingido pelo balde de uma re-
troescavadora. O trabalhador 

ainda foi socorrido pela Cruz 
Vermelha de Vilela e pelo INEM. 
Apesar dos esforços, acabou 
por morrer no local. 

A máquina que provocou o 
acidente, estava a ser manusea-
da por um colega de Arménio 
Ferreira quando num movi-
mento de rotação o balde emba-
teu contra o peito da vítima, que 
não resistiu aos ferimentos.  

O trabalhador operava nu-

ma equipa de dez trabalhado-
res numa terraplanagem desti-
nada à construção de um 
loteamento. 

Arménio Ferreira era operá-
rio da construção civil na em-
presa ‘Irmãos Moreiras’. Além 
da mulher deixa, órfãs de pai, 
duas meninas, de um ano e 13 
anos. O infeliz trabalhador foi 
sepultado no cemitério paro-
quial de Rans.

50 Anos de vida partilhada 

Trabalhador morre atingido por retroescavadora 
António Orlando | texto
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Hoje em dia os óculos de sol mais do que um 
acessório de moda, têm um papel fulcral na vida 
das pessoas. Estes protegem os olhos das radia-
ções ultravioleta, principalmente daqueles que 
exercem actividades profissionais ao ar livre.

Estas radiações são altamente nocivas para a 
saúde em geral e para o bom funcionamento de 
todo o sistema ocular, podendo causar doenças 
tais como: catarata (opacificação do cristalino 
que causa uma diminuição da capacidade vi-
sual), fotofobia (sensibilidade ou aversão a 
qualquer tipo de luz), degeneração macu-
lar(perda gradual de visão), entre muitas 
outras.

Para uma proteção eficaz, as lentes de sol de-
vem filtrar entre os 290 e os 400 nm (nanóme-
tros). No que toca à coloração, não existe uma 
regra específica, mas existem cores indicadas 
para cada tipo de necessidades. A cor verde po-
de ser indicadada para todas as actividades na 
terra, no ar e na água excepto em condições de 
nevoeiro e neve. Reduz a luminosidade e man-
tém as tonalidades das cores. A cor âmbar para 
alta e média exposição ao sol, permitem boa vi-
são de profundidade e reduz reflexos. Lente com 
coloração cinza é ideal para conduzir em dias de 
nevoeiro uma vez que aumenta os contrastes. 
Para actividades em ambientes com pouca lumi-
nosidade a cor mais indicada é o amarelo. Au-
mentam o contraste e o brilho aumentando a luz 
desses ambientes pouco iluminados (por esta 
razão distorce as cores). O filtro azul é indicado 
para actividades desportivas em condições de 
sol moderado. Reduzem a absorção das cores 
vivas, nomeadamente os vermelhos.

Existem, também, as lentes fotocromáticas 
que são ideais para quem não quer usar mais do 
que um par de óculos. Mudam de cor à medida 
que a luz incide sobre elas.

Por útlmo, mas não menos importante, as 
lentes polarizadas. Estas possuem uma camada 
de proteção capaz de eliminar os reflexos de luz 
que vem da àgua, dos vidros, metais. Tem como 
objectivo oferecer mais conforto ao utilizador, 
embora, distorça a nitidez das cores em algumas 
situações.

Independentemen da cor da lente, o impor-
tanté é proteger os olhos da radiação UV.

Informe-se mais e melhor connosco. Encon-
tre-nos na Opticália Paredes, perto da rotunda 
da saída da autoestrada na Rua 1º de Dezembro 
nº 66. 4580-021 Paredes. Contacto telefónico: 
224932099.

A importância 
dos óculos de sol

DRA LÚCIA RIOS ALERTA…

O “Raid de Gandra” é um 
evento, apoiado na sua organi-
zação pelos “Amigos TT Cidade 
de Gandra”, que conta já com 
XII edições. Todos os anos esta 
iniciativa é um sucesso, tendo 
vindo a contar com um número 
cada vez maior de participan-
tes. A realização deste evento, 
segundo fonte da organização, 
não seria possível sem a cola-
boração de um grupo de pes-
soas que, em cada edição, se 
dedica e se disponibiliza na or-

ganização logística e divulga-
ção do evento. Mas a última 
edição, o “Amigos TT Cidade de 
Gandra” “foi para além daquilo 
que tem sido a sua colabora-
ção”. Solicitados a poiar uma 
causa de solidariedade, da ini-
ciativa da Junta de freguesia de 
Gandra, os Amigos TT Cidade 
de Gandra doaram a quantia de 
650 euros, referente ao valor 
angariado na última edição do 
evento (2016), para aquisição 
de uma cadeira adaptada para 

uma menina com paralisia 
cerebral.

“O espírito motard vai mui-
to para além do amor pelas mo-
tos… ser solidário também faz 
parte”, justificou fonte dos Ami-

gos TT Cidade de Gandra.  A 
próxima edição do Raid, a XIII, 
está agendada para o dia 29 
deste mês de abril, com con-
centração às 8.30 horas no Lar-
go da Junta de Gandra.

Amigos TT Cidade de Gandra 
ajudam menina com paralisia cerebral

A Câmara Municipal de 
Paredes, o Agrupa-
mento de Escolas de 

Vilela (AEV) e o Instituto do 
Desenvolvimento promove-
ram pela primeira vez, no dia 2 
de abril, uma caminhada soli-
dária para assinalar, o Dia Mun-
dial de Consciencialização do 
Autismo. Os fundos angariados 
através das inscrições, a dois e 
três euros por pessoa, reverte-
ram na totalidade a favor das 
Unidades de Ensino Estrutura-
do do AEV.

A caminhada decorreu ao 
longo de um percurso com cer-
ca de cinco quilómetros de ex-
tensão, em Paredes, com parti-
da do Parque da Cidade. Antes 
da partida, houve uma largada 
de centenas de balões azuis, 
cor que simboliza a doença. Foi 
uma caminhada intergeracio-
nal, que contou com a partici-
pação de meninos autistas. A 
Associação de Pais do AEV as-
sociou-se à iniciativa montan-
do uma banca para venda de 
comida, cuja receita reverteu 
também a favor das Unidades 
de Ensino Estruturado do AEV.

As Perturbações do Espetro 
do Autismo têm origem em 
perturbações do sistema ner-
voso central que afetam o nor-
mal desenvolvimento da crian-
ça. Os sintomas ocorrem nos 
primeiros três anos de vida e 
incluem três grandes domínios 
de perturbação: social, com-
portamental e comunicacional, 
de acordo com a definição da 
Associação Americana de 
Psiquiatria.

É hoje geralmente aceite 
que as perturbações incluídas 
no espetro do autismo, Pertur-

bações Globais do Desenvolvi-
mento nos sistemas de classifi-
cação correntes internacio-
n a i s ,  s ã o  p e r t u r b a ç õ e s 
neuropsiquiátricas que apre-
sentam uma grande variedade 
de expressões clínicas e resul-
tam de disfunções do desenvol-
vimento do sistema nervoso 
central multifatoriais. O autis-
mo é uma perturbação global 
do desenvolvimento infantil 
que se prolonga por toda a vida 
e evolui com a idade.

Há mais rapazes do que ra-
parigas com autismo, a propor-

ção é de 4 a 5 para 1. Estudos 
recentes relatam grande au-
mento de incidência: para uma 
população de mil pessoas há 
uma com autismo; e estudos 
desenvolvidos em Portugal 
apontam para números seme-
lhantes. As características es-
senciais da Perturbação Autís-
tica são a presença de um de-
senvolvimento 
acentuadamente anormal ou 
deficitário da interação e co-
municação social e um repertó-
rio acentuadamente restritivo 
de atividades e interesses.

Sensibilização. Há mais rapazes do que raparigas com autismo, a proporção é de 4 a 5 para 
1. Estudos recentes relatam grande aumento de incidência.

Caminhada para a 
“Consciencialização do Autismo” 

António Orlando | texto
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Progresso de Paredes 
(PP) – Ser mulher é trunfo ou 
debilidade, na política que 
tem sido dominada por 
homens?

Raquel Moreira da Silva 
(RMS) - Estou na política com 
uma história de vida e de traba-
lho de mais de vinte anos.

Assim, sou candidata inde-
pendentemente do “género”, 
embora tenha percebido que 
na política o facto de ser Mu-
lher obriga a muito mais traba-
lho para se ser reconhecida.

Percebi, também, que ser 
Mulher me torna diferente, no-
meadamente na forma de per-
ceber e sentir as potencialida-
des e fragilidades do nosso 
Concelho, bem como a priori-
zação das necessidades do 
mesmo.

Além disso, sou orgulhosa-
mente, a primeira Mulher can-
didata, e ainda por cima Inde-
pendente, à Câmara Municipal 
de Paredes. Tenho a certeza 
que todos e em especial as Mu-
lheres se identificam comigo 
na intuição, sensibilidade, re-
sistência, capacidade de traba-
lho, abnegação que nos carac-
terizam e nos fazem verdadei-
ras Heroínas.

PP -  Raquel Moreira da 
Silva, militante e ex- autarca 
do PSD, chegou há quatro 
anos a ser apontada como 
candidata do PS e agora in-
dependente pelo Movimen-
to Positivo…considera-se 
uma política versátil?

RMS -   Há seis anos vi-me 
numa situação que nunca tinha 
imaginado, não me identificava 
com as directivas e prioridades 
políticas do meu Partido. Foi 

por estas razões que entreguei 
os Pelouros e regressei às mi-
nhas funções de Professora. 
Esta decisão demonstra, defi-
nitivamente, a minha coragem 
e determinação em remar con-
tra a corrente quando está em 
causa o bem do Concelho.

Vi-me, de imediato, valori-
zada pelo P.S., pelo C.D.S. e por 
um grupo de pessoas que, à 
época, pretendiam, também, 
que eu encabeçasse uma Lista 
de Independentes. Valoriza-
ram-me e entenderam que eu 
reunia as condições e perfil de 
Presidente de Câmara. Não se 
concretizou qualquer candida-
t u r a  p e l a  m i n h a 
indisponibilidade. 

No momento presente sin-
to-me a legítima representante 
de todos os Munícipes, ainda 
mais tendo sido a primeira es-
colha do Partido de um dos 
atuais candidatos.

Agora, neste momento, o 
que deve estar presente para 
os Paredenses é como afirmou 
o próprio Sá Carneiro “ Antes 
do meu Partido, está o meu País 
“ e eu afirmo, humildemente, “ 
Antes do meu Partido, está o 
meu Concelho “, assim conside-
ro-me uma política séria e em-
penhada, que sempre deu pro-
vas de boa gestão autárquica e 
que sempre entendeu a vida 
autárquica em espírito de mis-
são e cujo único objectivo foi e é 
o crescimento sustentado e 
harmonioso do meu, do nosso 
Concelho.

PP - Vai candidatar-se sob 
a sigla do Movimento Positi-
vo. Sente-se confortável em 
dar a cara por um movimen-
to que surgiu nas redes so-
ciais após rotura de Pedro 
Ferraz com a direção do Blo-
co de Esquerda/Paredes? 

Ele, Pedro Ferraz, que pre-
tendia ser o candidato do 
BE…

RMS -  A única resposta é 
que me sinto confortável e até 
muito feliz que Movimentos de 
iniciativa popular me impul-
sionem para uma candidatura 
à C. M. Paredes.

Fico até orgulhosa pelo re-
conhecimento popular e pelo 
clamor das bases que nas son-
dagens e estudos sociopolíti-
cos colocam sempre o meu no-
me em primeiro lugar.

Esta iniciativa demonstra 
claramente o apreço que a po-
pulação do Concelho de Pare-
des tem pelo trabalho desen-
volvido por mim ao longo de 
muitos anos e reforçam em 
mim o compromisso de colo-
car a minha experiência adqui-
rida,  ao serviço do meu 
Concelho.

PP - A candidatura da Pro-
f.ª Raquel Moreira da Silva a 
presidente da Câmara, é pa-
ra levar até às eleições de 1 
de outubro ou admite que a 
sua candidatura possa inte-
grar uma outra candidatu-
r a ?  I n d e p e n d e n t e  o u 
partidária…

RMS -  A minha candidatura 

é supra partidária e é para ga-
nhar as Eleições Autárquicas 
de 1 de Outubro de 2017, por-
que sou alguém que pretende e 
deseja credibilizar a política e 
os políticos.

Porém, tenho os braços 
abertos para todos os que quei-
ram vir somar neste meu Pro-
jeto de trabalho pelo e para o 
Concelho de Paredes, indepen-
dentemente de “cor e credo “.

PP - Nas eleições para a 
concelhia do PSD, a Raquel 
Moreira da Silva estava ao 
lado de Conceição Bessa 
Ruão e de Joaquim Neves. 
Tem o apoio desses dois so-
cial-democratas, que, tal co-
mo a Prof.ª Raquel, têm dado 
sinais que não concordam 
com quem manda no PSD/
Paredes?

RMS -  Sei que, como eu, não 
concordam com os rumos to-
mados pelos protagonistas do 
P.S.D. / Paredes e pelos contac-
tos tidos entre nós sempre ma-
nifestamos a preocupação com 
os destinos do nosso Concelho. 
Acreditamos que o nosso Con-
celho precisa de alguém com 
experiência e proximidades às 
pessoas.

Conto, pois, com as pessoas 
referidas, como conto com to-
dos os Paredenses que como 
eu se preocupam com o futuro 
do nosso Concelho.

PP - Alguns dos apoiantes 
que andam, ou pelo menos 
andaram, com a Raquel Mo-
reira da Silva na distribuição 
de propaganda da sua candi-
datura foram presenças no-
tadas no jantar de apoio à 
candidatura de Alexandre 
Almeida (PS). Vem por aí 
uma geringonça pós eleito-
ral à moda de Paredes?

RMS - Mais uma vez, reafir-
mo, que a minha candidatura é 
supra partidária e aberta a to-
das as pessoas que queiram 
assumir um compromisso com 
o Concelho de Paredes.

É fundamental que saiba-
mos distinguir a nossa presen-
ça em eventos públicos daquilo 
que é o nosso compromisso 
pessoal. 

PP - Como saberá há tam-
bém quem diga, quem espe-
cule, que a Raquel Moreira 
da Silva será uma espécie de 
seguro de vida do PSD, caso 
os sociais-democratas per-
cam “apenas” a maioria…
quer comentar?

RMS -  A Prof. Raquel deu 
provas ao longo de muitos anos 
de trabalho competente e dedi-
cado ao Partido P.S.D. que é a 
melhor candidata. Ao contrá-
rio de outros não “ caiu do céu 
aos trambolhões “ e para ser 
candidata não atropelou nada 
nem ninguém, mas cumpriu, 
escrupulosamente, todos os 
procedimentos dos Estatutos 
do P.S.D.

Reafirmo, categoricamente, 
que a minha candidatura é pa-
ra levar até ao fim e sair 
vitoriosa.

PP - O que é que a faz cor-
rer para esta maratona das 
Autarquicas´17?

RMS -  O meu nome sempre 
foi falado e comentado para a 
presidência da C.M. Paredes.

Desempenhei por mais de 
duas décadas todas as funções 
autárquicas e sinto que estou 
preparada para o desafio 
maior.

Tenho uma larga experiên-
cia autárquica, adquirida pelo 
trabalho sério e preocupado e 
coloquei sempre os interesses 

comuns acima dos interesses 
pessoais.

Sempre realizei o meu tra-
balho em contacto direto com 
as pessoas e nunca me limitei a 
decidir dentro de quatro 
paredes.

Por estas razões, e porque 
conheço melhor do que nin-
guém a realidade do Concelho 
de Paredes, e ainda porque sou 
Mulher e muito me orgulho, 
estou preparada para assumir 
o desafio de credibilizar a polí-
tica e servir o meu Concelho 
como Presidente de Câmara.

PP - Que me lembre a Ra-
quel Moreira da Silva nunca 
respondeu à “famosa” carta 
aberta de Rui Moutinho que, 
entretanto, um militante do 
CDS enviou para o Ministério 
Público. É comum dizer-se: 
quem, cala consente; o as-
sunto é incómodo para si.

RMS - Não é incómodo. Tan-
to que apresentei o assunto 
publicamente numa reunião 
de Plenário do P.S.D., exigindo 
uma retratação pública.

A pessoa em causa escreveu 
a carta com o objectivo de eu 
ser retirada da corrida à presi-
dência da Câmara. 

O decurso do tempo deu-
-me razão, porque pouco tem-
po depois “passou a perna “ ao 
Dr. Pedro Mendes.

Esclareço, ainda, que após a 
publicação desta carta o autor 
da mesma, ao ser condenado 
por todos, procurou-me para 
uma conversa pessoal onde me 
pediu perdão, em minha casa.

Mais tarde, ao exigir-lhe 
uma retratação pública, na reu-
nião de Plenário do P.S.D., afir-
mou que se fosse hoje não a te-
ria escrito, pois concluiu que 
nada do que escreveu tinha 
fundamento.

Política. Raquel Moreira da Silva é natural de Castelões de Cepeda e reside na Sobreira. É professora e militante do PSD há mais de 20 
anos. Foi membro da Assembleia de Freguesia de Parada de Todeia; membro da Junta de Freguesia da Sobreira; vereadora na Câmara de 
Paredes e adjunta do presidente da Câmara entre 1997 e 2012. Raquel Moreira da Silva é, agora, a primeira mulher a assumir uma candi-
datura à Câmara de Paredes. O facto por si só é notícia.

ENTREVISTA A RAQUEL MOREIRA DA SILVA CANDIDATA À CÂMARA DE PAREDES PELO MOVIMENTO POSITIVO

Rui Moutinho “procurou-me para uma conversa 
pessoal onde me pediu perdão.”

António Orlando | texto
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PUBLICIDADE

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898
www.facebook.com/churrasqueiracentraldasaudade

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Rua da Igreja Velha, 71 - Ed. Souto Meão, Lj AA
4580-113 Paredes

Telm.: 964 015 347  |  Tel.: 255 784 929

chavesvalesousa@hotmail.com

Rua do Carreiro, 44  |  4580-066 PAREDES  |  PORTUGAL
Telef.: 255 020 630 / 1 / 2  |  Telm.: 935 999 236  |  935 999 239

concretizar.info@gmail.com  |  Matrícula  /  NIPC 513755268

Rua Estrada Nacional 209, N.º 4460 | 4580-439 LORDELO
Tel. 224 445 196 | Tlm. 919 909 133 | lordpneusgeral@svauto.pt

♦ SERVIÇOS RÁPIDOS ♦ MUDANÇAS DE ÓLEO ♦ FILTROS
♦ BATERIAS ♦ ESCOVAS ♦ ESCAPES ♦ AMORTECEDORES 

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes
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FINANÇAS

PUB

Mudanças no IRS 2017
De acordo com o Orça-

mento do Estado, o IRS 
sofreu alterações em 

2017, o IRS deste ano compor-
ta um conjunto de novidades. 
Do vasto rol de alterações o 
Progresso de Paredes destaca 
10 mudanças tidas como as 
mais importantes do IRS deste 
ano. O prazo de entrega das 
declarações, para todos os 
contribuintes começou no dia 
1 de abril e termina a 31 de 
maio.

1. IRS com preenchi-
mento automático es-

tá disponível para trabalha-
dores dependentes e pensio-
nistas sem filhos

A declaração automática de 
IRS está disponível de 1 de abril 

a 31 de maio apenas para contri-
buintes sem filhos com rendi-
mentos obtidos em Portugal de 
trabalho dependente ou de 
pensões.

No ano seguinte, os contri-
buintes com rendimentos de 
categoria A e H e com depen-
dentes a cargo poderão também 
ter acesso a esta declaração au-
tomática, aumentando o núme-
ro de contribuintes abrangidos 
de 1,8 milhões para 5 milhões, 
s e g u n d o  e s t i m a t iva s  d o 
Governo.

2. Opção por tributação 
conjunta ou separada 

alargada
A escolha entre a tributação 

conjunta ou separada está veda-
da por lei aos casados e unidos 

de facto que entregarem o IRS 
fora do prazo, sendo obrigatório 
entregar a declaração em 
separado.

Agora, já é possível entregar 
o IRS em conjunto, mesmo se o 
casal entregar o IRS fora do pra-
zo legal.

3. Acaba o quociente fa-
miliar e regressam as 

deduções fixas
A fórmula de cálculo do IRS 

introduzida em 2015, que tinha 
em conta um quociente familiar, 
dá lugar às deduções fixas por 
filho, que existiam antes. Estas 
deduções fixas aumentaram em 
relação ao passado. É dada ra-
zão aqueles que defendem a 
ideia que um agregado familiar 
com dois filhos não quer dizer, 

obrigatoriamente, que tenha 
uma vida economicamente 
mais difícil que um agregado 
com um filho, por exemplo.

4. Novos escalões de IRS
Os escalões de ren-

dimento coletável, que deter-
minam o IRS anual a pagar, fo-
ram atualizados em 0,8% ten-
do em vista repor o poder de 
compra dos contribuintes 
através do IRS.

Continuam a existir cinco 
escalões de rendimentos, com 
as mesmas taxas.

5. Menor tributação pa-
ra deficientes

Os contribuintes com defi-
ciência que recebem rendi-
mentos das categorias A (tra-
balho dependente) e B (traba-
lho independente) sentirão 
um pequeno alívio na tributa-
ção, uma vez que serão consi-

derados 85% dos seus rendi-
mentos para pagamento do 
IRS, em vez de 90%, como 
acontecia até aqui.

Os rendimentos da categoria 
H (pensões) continuarão a ser 
tributados em 90%.

6. Dedução com animais 
domésticos

Em 2017 será possível dedu-
zir as despesas veterinárias no 
IRS, na categoria da dedução de 
IVA, até ao limite de 250 euros, 
juntamente com as despesas de 
restauração, hotelaria, mecâni-
cos, cabeleireiros e esteticistas.

7. Dedução com refei-
ções escolares

As refeições escolares são 
aceites como despesas de edu-
cação no IRS, sejam em escolas 
públicas ou privadas. É uma no-
vidade de 2017 mas com efeitos 
retroativos desde 2016.

8. Dedução no investi-
mento com startups

Será possível deduzir 25% 
dos investimentos feitos anual-
mente, até ao limite de 40% da 
coleta de IRS, em startups, ao 
abrigo do Programa Semente. 

9. Aumento da tributa-
ção no alojamento 

local
Se é proprietário de um esta-

belecimento de alojamento lo-
cal, saiba que terá de pagar mais 
imposto, uma vez que a taxa de 
15% de tributação dos rendi-
mentos passou para 35%.

10. Fim da sobretaxa
Ainda se aplicará 

a sobretaxa extraordinária de 
IRS em 2017 a partir do terceiro 
escalão de rendimentos. Esta 
sobretaxa foi reduzida e acabará 
em 2017 em diferentes fases 
(uma fase por cada escalão).
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ENTREVISTA

Que significado tem, pa-
ra vós, este aniversário? 

É motivo de grande orgu-
lho conseguirmos chegar aos 
25 anos de existência. As bo-
das de prata são sempre um 
marco importante na vida de 
uma instituição.

Na festa de aniversário, 
além do repasto comemo-
rativo, há algum aspeto da 
celebração que queira 
destacar?

Irá ser uma festa inesque-
cível e um pouco diferente do 
habitual, onde obviamente 
será destacado o Núcleo e to-
dos os envolvidos pela sua 
existência, mas também have-
rá algumas outras surpresas 
que não poderei revelar. Que-
remos que seja uma festa com 
o seu protocolo habitual mas 
que exista para além disso di-
versão, fazendo esquecer o 
conceito de “seca” que nor-
malmente têm estes eventos.

Que retrato faz da atual 
realidade do Núcleo do Vale 
do Sousa?

Como se costuma dizer 
“está bem e recomenda-se”.

A vossa direção foi em-
possada no início do ano. 
Qual é o vosso caderno de 
encargos para o mandato? 

São bastantes os objetivos 
para o biénio. Obviamente os 
núcleos são um lugar onde se 
formam árbitros de raiz e cla-
ro que esse é o nosso objetivo 
principal, tanto é que arranca-
mos com um curso de árbitros 
de futsal no passado dia 10 de 
Abril e estamos a tentar orga-
nizar um novo curso de árbi-
tros de futebol de 11. Mas a 
estratégia não parte por ser só 
essa, mas sim, a de fazer com 
que os árbitros cada vez mais 
procurem este Núcleo após 

concluírem o curso. Estamos a 
criar condições para se tornar 
um ponto de encontro mais 
assíduo, alem das condições 
físicas, estamos a dar oportu-
nidade a todos quer sejam de 
categorias elevadas ou infe-
riores, de serem oradores nas 
sessões técnicas semanais 
com temas da sua escolha, 
tendo que os apresentar a to-
dos presentes. Com esta troca 
de experiências consegue-se 
que todos adquiram compe-
tências sociais e técnicas, des-
centralizando idades e cate-
gorias. Queremos prepará-los 
para serem os melhores.

O Núcleo é um ponto de 
encontro dos árbitros da re-
gião ou vai muito mais além 
disso?

Com o trabalho desenvol-
vido desde o início do nosso 
mandato e com a utilização da 
nossa estratégia juntamente 
com a estratégia do conselho 
de arbitragem distrital do 
Porto, que passa por haver 
uma maior interação entre 

núcleos, temos tido a presen-
ça de árbitros de todo o distri-
to do Porto e até de distritos 
vizinhos.

Quem pretender iniciar 
uma carreira de árbitro po-
de fazê-lo através do Nú-
cleo? De que forma? Qual o 
processo?

Sim, claro. Deve enviar os 
seus dados, via email: nafvale-
sousamail.com, via facebook:  
https://www.facebook.com/
nucleoarbitrosfutebolvaledo-
sousa/, via ctt: Rua José Tei-
xeira Couto nº28, 4580-223 
P a r e d e s ,  v i a  t e l e f o n e : 
220982768, este último é 
mais difícil porque nem sem-
pre está gente na sede. Poste-
riormente contatamos o 
candidato.

Ser árbitro é uma ativi-
dade perigosa?

Eu não considero. Apesar 
destes últimos acontecimen-
tos, sempre houve violência 
no futebol e em particular 
com árbitros. Os números 

apontam para um aumento 
este ano é certo, mas acredito 
que este fenómeno se deve a 
toda a informação que num 
passado recente não existia.

Há associados vossos es-
palhados por todos os esca-
lões? Quem é o “CR7” da ar-
bitragem no Vale do Sousa?

Sim, temos um número 
significativo de árbitros do 
Vale do Sousa no quadro da 
FPF. Não lhe chamaria “CR7” 
mas sim Jorge Sousa como é 
conhecido por todos a nível 
local, nacional e mundial.

CASO 
CANELAS 2010

O tema do momento é a 
agressão de que foi alvo um 
colega vosso, em Rio Tinto 
por um jogador do Canelas. 
Como é que o Núcleo está a 
acompanhar isto tudo?

Aproveito uma vez mais 
para mostrar publicamente 
solidariedade com o nosso co-
lega José Rodrigues extensível 

a toda a família, que passaram 
por momentos horríveis ja-
mais aceites por quem quer 
que seja. Em primeira ação 
junto com os restantes nú-
cleos do distrito e com a APAF, 
solicitamos uma reunião de 
urgência junto da Associação 
Futebol Porto e conselho de 
arbitragem, exigindo à direção 
e respetivo órgão a punição 
adequada a todos os interve-
nientes deste episódio criado 
pelo Canelas 2010, assim co-
mo mostramos ao nosso con-
selho de arbitragem a indispo-
nibilidade dos árbitros para 
dirigir jogos desta equipa sé-
nior em qualquer competição 
até à resolução do problema.

Como é que se resolve 
problemas como este?

Está difícil, diria mais que 
passa a alçada dos organis-
mos desportivos, e que me 
preocupa imenso este estado 
de impunidade. Parece-me 
que só há uma solução, que 
passa por entregar este caso 
“Canelas 2010” à entidade 

competente que é a Polícia.

Pelo que julgo saber, esta 
época o Carlos Dias já api-
tou um jogo do Canelas. Co-
mo correu esse jogo? 

Sim, é verdade, e correu 
bem. Não foi a primeira vez, já 
os arbitrei o ano passado, as-
sim como noutros anos em 
que esses jogadores jogavam 
noutros clubes como o Passa-
rinhos da Ribeira, Ribeiren-
ses, Mocidade Sangemil, etc... 

Sentiu receio em apitar 
esse(s) jogo(s)? 

Receio, eu… nunca. Mas é 
verdade que este sentimento 
se deve à minha profissão 
[guarda-prisional], e ao facto 
de estar habituado a lidar com 
pessoas problemáticas, em 
reclusão. Sei como interagir 
psicologicamente em situa-
ções de conflito sendo proac-
tivo e firme aquando de situa-
ções de perigo iminente para 
terceiros ou para mim pró-
prio. Não sou um herói mas 
consigo que eles percebam 
rapidamente o tamanho do 
meu “elástico”, e caso ele re-
bente o problema que isso po-
de se gerar.

O Canelas, que é adversá-
rio do Rebordosa AC, é uma 
equipa violenta?

Equipa violenta não será o 
termo correto. Mas sim uma 
equipa organizada por ele-
mentos problemáticos e vio-
lentos na sociedade, e, pior 
ainda, geridos por responsá-
veis do clube com a mesma 
cultura. Como toda a gente 
sabe, são, na maioria, elemen-
tos da claque dos Super Dra-
gões habituados a confrontos 
físicos com a polícia e outras 
claques, amigos de longa data, 
o que os faz atuar em grupo 
organizado, sendo também 
provenientes de bairros com-
p l i c a d o s  d o  P o r t o  e 
arredores.

Arbitros. O Núcleo de Árbitros do Vale do Sousa fundado a 25 de abril de 1992 celebra neste ano de 2017 25 anos enquanto associação. A 
festa de aniversário vai decorrer ao jantar, a 28 de abril no Paredes Design Hotel e acontece num dos momentos mais conturbados da arbi-
tragem nacional. Nesta época futebolística há, documentadas, 40 agressões aos homens do apito. 

CARLOS DIAS, PRESIDENTE DO NÚCLEO DE ÁRBITROS DO VALE DO SOUSA, INSTITUIÇÃO QUE CELEBRA AS BODAS DE PRATA

Canelas, "equipa violenta não será o termo correto"

António Orlando | texto
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DESPORTO

Francisco Silva, com 
um Citroën Saxo 1.4, 
ve n c e u  a  j o r n a d a 

inaugural do Campeonato 
Nacional de Ralicross, na ca-
tegoria Iniciação. A prova 
disputada no Eurocircuito 
de Lousada nos dias 1 e 2 de 
abril decorreu debaixo do 
o l h a r  d e  m i l h a r e s  d e 
espectadores. 

Nas corridas de qualifica-
ção, o piloto de Paredes, de-
bateu-se com problemas me-
cânicos. Situação que atirou 
Francisco Silva para a segun-

da linha da grelha de partida. 
João Novo e Pedro Domin-

gos falharam completamente 
o arranque e das duas pri-
meiras posições, de uma as-
sentada, baixaram para a 
cauda do pelotão. Quem não 
deu hipóteses e aproveitou a 
falha da melhor maneira, foi 
Francisco Silva que arrancou 
como uma bala e passou a do-
minar a corrida. O paredense 
arrebatou a vitória, ao cortar 
a meta com uma vantagem de 
mais de quatro segundos, so-
bre o segundo classificado.

Com esta vitória, Francis-
co Silva saiu do Eurocircuito 
de Lousada, na frente do 

Campeonato Nacional de Ra-
licross – Iniciação. 

A próxima jornada é o Ra-
licross de Mação, nos dias 7 e 
8 de maio.

O Eurocircuito de Lousa-
da, além da prova de abertura 
do Campeonato Nacional de 
Ralicross, recebeu, também, 
as provas de Kartcross e Su-
perbuggy (CNRX). 

Corridas espetaculares e 
sol a condizer, fizeram parte 
do programa das festas a que 
se juntavam uma lista de ins-
critos quase de luxo e as nor-
mais várias novidades do iní-
cio da época. O “quase” passa 
unicamente pelos Super Car, 

em que apenas Daniel Costa 
(Peugeot 106 Bimotor) con-
firmou a presença e foi o na-
tural vencedor… apenas ten-
do sido ultrapassado pela 
própria sombra.

Nas restantes categorias 
tudo foi bem mais emotivo. 
Na Super Nacional Luís Mo-
reira ditou lei com o BMW 
E30 e uma condução espeta-
cular. João Ribeiro, em Ci-
troen Saxo S1600, escapou à 
“molhada” e venceu nos Su-
per 1600. Pedro Rosário, le-
vou o Semog à vitória nos 
Kartcross e Ludgero Santos 
voltou a vencer com o To-
niauto na Super Buggy.

Ralicross. Ao todo foram mais de sete dezenas de pilotos que, em diferentes classes, 
deram forma à prova organizada pelo Clube Automóvel de Lousada.

Piloto de Paredes inicia época 
com vitória em Lousada

António Orlando | texto

ENDURO. André Mouta 
não foi feliz no Enduro de 
Vila de Rei, prova realizada 
a 2 de abril, ao falhar a subi-
da ao pódio. O piloto de Lor-
delo ficou-se pelo 4º lugar, 
com o tempo de 1.06.14. 93, 
após uma sequência de 
quedas que lhe retiram 
competitividade na luta pe-
los três primeiros lugares. 

A competição reuniu um 
total de 206 pilotos, espa-
lhados pelas diferentes 
classes. Na Élite 1, a compe-
tição onde participa o jo-
vem Mouta, foi ganha pelo 
marcuense Fernando Fer-
reira, com o tempo total de 
1.05.54.013

No campeonato nacio-
nal e após a prova organiza-
da pelo “Esganados TT – 
Motoclub de Vila de Rei”, 
André Mouta, em KTM, está 

no segundo lugar do nacio-
nal da Classe Elite 1, com 56 
pontos, atrás de Daniel Car-
racedo, em Honda, com 74 
pontos.

Nos veteranos, o pai de 
André, Albano Mouta, subiu 
ao 3º lugar do pódio final, 
posição idêntica que à ocu-
pa,  presentemente,  no 
campeonato.

Depois de Vila de Rei, se-
gue-se a jornada inaugural 
do Campeonato Europeu 
em Gouveia.

A equipa de Pólo Aquático 
de Paredes perdeu, no passa-
do sábado, dia 8 de abril, com 
o Fluvial Portuense, em Reca-
rei, por 9-6 na 2ª jornada da 
Série dos Primeiros do Cam-
peonato Nacional da 1ª Divi-
são Masculina. Na outra parti-
da deste grupo, o visitante 

Sporting venceu o Naval Po-
voense pela margem mínima 
(10-11). Na Série dos Últimos, 
CDUP e Vitória empataram a 
11 golos enquanto o Foca ga-
nhou ao CNAC por 9-8

A primeira jornada jogou-
-se sem surpresas. Os dois pri-
meiros classificados da fase 

regular, Paredes e Fluvial Por-
tuense, confirmaram o favori-
tismo ao vencer as partidas 
frente ao Naval Povoense por 
27-6 e Sporting, por 16-4, 
respetivamente.

Na Série dos Últimos o 
CDUP venceu o Foca pela mar-
gem mínima (9-8).

O piloto João Barros que 
faz equipa com Jorge Henri-
ques, em Ford Fiesta R5, su-
biu ao primeiro lugar da clas-
sificação do Campeonato 
Nacional de Ralis após ter 
terminado, o Azores Airlines 
Rallye, no 8 lugar da geral.

Nos Açores, João Barros foi 
o 3º melhor português da ge-
ral com o tempo de 2.46.10,3 a 
9.06 do vencedor da prova, 
Bruno Magalhães e a 1.36 de 
Pedro Meireles que foi o 2º 
melhor português (6.º da ge-
ral). O piloto de Rebordosa 
beneficiou da ausência nos 
Açores de Zé Pedro Fontes, o 

então líder do campeonato, 
para ascender ao 1º lugar do 
Nacional com 51,86 pontos.

Campeonato Nacional de Ralis
Classificação após o Azores
Airlines Rallye 2017 
3/9 provas
1º João Barros 51,86 pts
2º José Pedro Fontes 47,61 pts
3º Pedro Meireles 47,05 pts
4º Carlos Vieira 36,2 pts 
5º Miguel Barbosa 34,31 pts
6º Bruno Magalhães 27,48 pts
7º Ricardo Teodósio 24 pts
8º Paulo Meireles 14 pts
9º Pedro Antunes 11 pts
10º Hugo Mesquita 10 pts

André Mouta cai e falha 
pódio em Vila de Rei

Pólo de Paredes 
perde com Fluvial Portuense 

João Barros lidera 
o Nacional de Ralis
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Por ANTÓNIO ORLANDO

O melhor  
está para vir

G
andra, Recarei e Parada de 
Todeia. A festa está para 
acontecer na zona sul do con-

celho. O Rebordosa AC mais  a norte 
promete também intrometer-se nos 
festejos futebolísticos da época que 
avança a passos largos para o seu fim.  
O Aliança de Gandra tem, pratica-
mente, garantida a manutenção no 
Nacional da III Divisão. 
Na Elite, play-off de subida, o Rebor-
dosa com uma derrota e uma vitória 
na última quinzena mantém-se no 2º 
lugar da prova.  
O Aliados de Lordelo, na fase de Ma-
nutenção da Elite, continua a fazer um 
campeonato, digamos, algo irregular. 
O acerto do passo com as vitórias tar-
da em acontecer, não obstante já ter 
mudado de treinador. Por cada vitória 
(8) do Aliados, há um empate (8). O 
resto são derrotas, 10 no total ao lon-
go desta época
Na Divisão de Honra da AFP, o 
Nun´Álvares aproveitou, e de que ma-
neira, a dupla jornada caseira. Diante 
de adversários diretos os pupilos de 
José António cilindraram e disseram 
presente na luta pela subida de divi-
são. Embora o caminho seja estreito e 
escorregadio: se a equipa do Nun´Ál-
vares, é segunda classificada a dois 
pontos de igualar o 1º classificado 
também é candidata a saltar fora dos 
lugares de subida bastando para tal a 
perda de três pontos. É este o cenário 
quando faltam quatro jornadas para o 
fim do campeonato, sendo que os dois 
primeiros classificados têm subida di-
reta para a divisão de Elite e os 3º e 4º 
classificados terão de disputar um 
playoff. 
O FC Parada perdeu o 1º lugar na Sé-
rie 2 da II Divisão da AFP por, inexpli-
cavelmente, ter empatado em casa, 
mas a equipa de David Barbosa tem 
tudo para passar à fase de apuramen-
to na derradeira jornada.

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

“Fizemos dois excelentes jogos e 
garantimos praticamente o objeti-
vo. Diante do Trofense e Mirande-
la, o Aliança de Gandra foi um justo 
vencedor. Só uma catástrofe é que 
nos atiraria para a descida. A partir 
de agora iremos continuar a jogar 

sempre com a melhor equipa para salvaguardar a 
verdade desportiva. Depois da goleada dos 6/0 
com o S. Martinho seguiram-se um empate em Fel-
gueiras e quatro vitórias consecutivas. Tal só possí-
vel, e quero dize-lo através do Progresso de Pare-
des, pelo apoio que a direção do clube deu ao 
grupo.”  

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

 

No empate, em casa, entramos mal 
no jogo e ao intervalo já perdíamos 
por 2/0. Na segunda parte, conse-
guimos empatar e até podíamos ter 
goleado. Falhamos muitos golos.  
No Marco de Canaveses calhou-
-nos uma arbitragem do pior que 

havia. Três lances fora de jogo resultaram em três 
golos além da expulsão de dois dos nossos jogado-
res. Domingo vou fazer o último jogo pelo Baltar, 
vamos tentar ganhar para acabar bem. O Clube 
tem nova direção e pelos vistos não estarão inte-
ressados no meu trabalho. Mas eu também não 
queria.

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

“No primeiro jogo com o Aves tive-
mos uma grande primeira parte 
mas não concretizamos.  Se ao in-
tervalo estivéssemos a vencer por 
dois ou três golos de diferença não 
era favor nenhum. Na segunda par-

te, estivemos muito desconcentrados e acabamos 
por perder.  Com o Lixa, com 2/0 ao intervalo, por 
opção estratégica o Rebordosa deu iniciativa ao 
adversário. Tivemos duas ou três situações para 
matar o jogo não o fizemos e depois o Lixa reduziu e 
acabamos por sofrer um bocadinho. Os recentes 
acontecimentos que envolveram o Canelas em na-
da interferem com o Rebordosa.” 

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

 No encontro com o Lamoso, conquis-
tamos uma vitória inteiramente justa, 
pois fomos superiores ao adversário 
em todo o jogo. Já no encontro com o 
1º Maio Figueiró não conseguimos 
pontuar, fruto da pouca concentra-
ção e falta de intensidade. Esperamos 

no último encontro da época perante os nossos asso-
ciados, presenteá-los com uma vitória.

JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

“Em Baião tivemos um bom jogo do 
Aliados a dominar. O Baião na única 
vez que chegou à nossa baliza mar-
cou. Reagimos bem, mas apesar das 
inúmeras tentativas para chegar ao 
empate não o conseguimos, com al-
gum mérito da forma como o Baião 

se defendeu. Em casa fomos surpreendidos pela boa 
entrada da equipa do Vila Meã. Depois equilibramos 
o jogo mas nunca conseguimos ter qualidade no pro-
cesso ofensivo fazendo um jogo bem distante daquilo 
que podemos. O empate reflete aquilo que se passou 
ao longo dos 90´, num jogo em que apesar do empe-
nho dos nossos jogadores faltou alguma clarividência 
na ligação do jogo ofensivo.”

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

“Foram duas vitórias que trouxe-
ram à tona a nossa competência pe-
rante opositores diretos. De alguma 
forma pacificou a nossa relação com a 
massa adepta para eliminar o fantas-
ma dos jogos em casa. A quatro jogos 

do fim do campeonato seria demagogia não assumir a 
vontade de subida, mas temos consciência que temos 
perseguidores muito perto de nós. Dois deslizes e nem 
ao quarto lugar, que é o nosso foco, conseguiremos ir. 
Ambiciosos sim, mas quero os pés na terra e já agora se 
possível o apoio dos adeptos do Nun´Álvares.”
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CAMPEONATO DE PORTUGAL PRIO MANUTENÇÃO SÉRIE B

JORNADA 8 DISPUTADA EM 2 DE ABRIL

Aliança de Gandra ...........1  Trofense ............................ 0

Jornada 9 disputada em 9 de abril

Mirandela ...........................0 Aliança de Gandra  ......... 2

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 9 

1º FC Felgueiras 1932 ................................................................... 29 Pontos

2º Aliança de Gandra ..................................................................... 25 p

PRÓXIMA JORNADA

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 15 DE ABRIL

Aliança de Gandra - Limianos

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

APURAMENTO DE SUBIDA

JORNADA 3  DISPUTADA EM 2 DE ABRIL

Aves B ...................................3 Rebordosa AC ................. 1

JORNADA 4 DISPUTADA EM 9 DE ABRIL

Rebordosa AC  ..................2   Lixa ..................................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 4

1º Aves B ............................................................................................. 10 pontos

2º Rebordosa AC ............................................................................. 7 p 

PRÓXIMAS JORNADAS 

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

Aves B - Rebordosa AC

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

Rebordosa AC - Lixa

APURAMENTO DE MANUTENÇÃO ELITE

JORNADA 3 DISPUTADA EM 2 DE ABRIL

S. Pedro da Cova ...............0 USC Paredes .................... 0

Baião .....................................1 Aliados FC Lordelo ........ 0

JORNADA 4 DISPUTADA EM 9 DE ABRIL

Aliados FC Lordelo ..........0 Vila Meã ............................. 0

USC Paredes* folgou

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 4

1º Tirsense......................................................................................... 33 pontos

4º USC Paredes ............................................................................... 24 p 

7º Aliados FC Lordelo .................................................................... 18 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 5 A DISPUTAR EM 16 DE ABRIL

USC Paredes - Alpendorada

S. Pedro da Cova – Aliados FC Lordelo

JORNADA 6 A DISPUTAR EM 23 DE ABRIL

USC Paredes – Aliados FC Lordelo 

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 25 DISPUTADA EM 2 DE ABRIL

SC Nun´Álvares ................4 Dragões Sandinenses  .. 1

JORNADA 26 DISPUTADA EM 9 DE ABRIL

SC Nun´Álvares ................3 Avintes ............................... 0 

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 26

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 50 Pontos

3º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 48 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 27 A DISPUTAR EM 23 DE ABRIL

Folgosa da Maia - SC Nun´Álvares 

JORNADA 28 A DISPUTAR EM 30 DE ABRIL

SC Nun´Álvares – Leça do Balio

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 24 DISPUTADA 2 DE ABRIL

Livração ...............................3 CCD Sobrosa ................... 1

JORNADA 25 DISPUTADA EM 9 DE ABRIL

CCD Sobrosa .....................5 Gens .................................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 25

1º Citânia Sanfins     54 Pontos

15º CCD Sobrosa       25 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 26 A DISPUTAR 23 DE ABRIL

CCD Sobrosa - Lousada

JORNADA 27 A DISPUTAR EM 30 DE ABRIL

Caíde Rei - CCD Sobrosa 

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 24 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

FC Parada ...........................1 Bougadense B ................. 1

ISC Sobreirense ...............2 Lamoso .............................. 0

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

1º Maio Figueiró ...............3 ISC Sobreirense .............. 1

Monte Córdova ................0 FC Parada  ......................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 25

1º  Raimonda ..................................................................................... 49 Pontos

2º  FC Parada ..................................................................................... 48 p

8º ISC Sobreirense ......................................................................... 32 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 26 A DISPUTAR EM 23 DE ABRIL (ÚLTIMA 

JORNADA)

FC Parada – GDC Ferreira

ISC Sobreirense – Bougadense B

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 24 A DISPUTAR EM 2 DE ABRIL

USC Baltar ..........................2 Vila Boa de Quires ......... 2

JORNADA 25 A DISPUTAR EM 9 DE ABRIL

AD Marco09 ......................7 USC Baltar  ....................... 1

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 25

1º Torrados ........................................................................................ 53 Pontos

10º USC Baltar ................................................................................. 19 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 26 A DISPUTAR EM 23 DE ABRIL (ULTIMA 

JORNADA)

USC Baltar – Lousada B

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

“Vamos com tudo para o último jogo 
desta fase para tentar o apuramen-
to para o play-off. Chegados até aqui 
é nossa competência e responsabili-
dade lutar por este objetivo ainda 
que pela frente iremos encontrar 

um adversário de Paços de Ferreira, no caso o Ferrei-
ra, que é das equipas mais difíceis da prova. Não es-
távamos à espera do consentirmos u empate em ca-
sa, ao Bougadense B. O adversário teve uma postura 
incrível de anti-jogo que veio claramente a nossa ca-
sa para nos tirar pontos, não sei se ao serviço de al-
guém. Em Monte Córdova retificamos o deslize.

CARLOS VAQUEIRO
TREINADOR CCD SOBROSA

 “Foi importante termos regressado 
às vitórias. Depois de termos perdi-
do na Livração e fruto da conjuga-
ção de resultados com os nossos ad-
versários diretos ficamos numa po-
sição muito complicada. Agora com 
este triunfo voltamos a acreditar 

que é possível. Não tem sido fácil. Desde que estou 
no clube pela primeira vez tive 17 jogadores. Por um 
lado foi bom para os jogadores perceberem que des-
de que os treinos sejam cumpridos a tarefa ao do-
mingo torna-se mais fácil. Vai ser uma luta até ao 
fim.”
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No próximo domingo, 
dia 16 de abril, a co-
munidade cristã cele-

bra a Páscoa.
O tilintar das campainhas 

anuncia o aproximar do Com-
passo Pascal. Mais uma vez, a 
tradição voltará a cumprir-se 
e a mensagem da Ressureição 
de Jesus Cristo percorrerá, es-
te domingo, as paróquias do 
concelho de Paredes.

Ao tilintar das sinetas jun-
taram-se as flores, convidan-
do o Compasso Pascal a visi-
tar as várias residências. Por 
estes dias, as ruas ganharam 
outro movimento, de pessoas 
e automóveis.

Aos moradores, juntaram-
-se os familiares, alguns deles 
vindos de pontos distantes e 
do estrangeiro, para acompa-
nhar a visita do Compasso 
Pascal. 

O estrondo dos foguetes 
dá conta da localização do 
Compasso Pascal e o som da 
campainha anuncia a chega-
da da Cruz, num dia vivido 
com muita alegria. Em algu-
mas paróquias, as flores nas 
ruas “ouvem” música das 
bandas filarmónicas. 

Uma tradição que hoje em 
dia é quase um luxo. Luxo por-
que há poucas bandas disponí-
veis para calcorrear rua acima, 
rua abaixo, a existência da ban-
da de musica no Compasso 
Pascal.  Luxo porque é um ser-
viço muito caro, logo, são pou-
cas as paróquias disponíveis 
para o suportar. Mas há os re-
sistentes. As paróquias de Cas-
telões de Cepeda, Beire ou Lou-
redo, são a prova viva que dá 
sentido à expressão, segundo a 
qual,“a tradição ainda é o que 
era”...ou pelo menos quase. 

“É uma tradição é linda”. “Eu 
no domingo à tarde meto-me 
no carro e vou ver onde é que 

há música para ouvir uma mar-
chazinha. Se eu que estou liga-
do a uma banda de música vou 
ver, é porque acho interessan-
te”. Quem assim fala, mas não 
toca no domingo de Pascoa, é 
Adolfo Barros, presidente da 
Banda de Música de Vilela. Esta 
prestigiada banda há longos 

anos que deixou de sair à rua 
para acompanhar o compasso 
pascal. “Somos uma banda se-
miprofissional, os nossos mú-
sicos são quase todos professo-
res, não quero que entendam 
isto como uma mania de ser-
mos melhores que os outros, 
não é nada disso. Mas não há 
predisposição para fazer este 
serviço que além de ser muito 
cansativo é mal pago. Para ser 
bem pago fica muito caro para 
o Juíz da Cruz”, explica o res-
ponsável da banda de Vilela.

TOCA A BANDA 
LONGE DO CORETO
A banda de Cête, assim co-

mo a Banda de Baltar conti-
nuam a “fazer” o compasso 
pascal. Os músicos de Cête, por 
exemplo, este ano tocam no 
Compasso de Louredo.

“A tradição da presença de 
uma banda de Musica na Pas-
coa tem vindo a perder terreno 
em resultado dos concertos 
sinfónicos, que nós também 
fazemos, mas houve bandas 
que simplesmente abandona-
ram este tipo de serviço por ser 
diferente. É um serviço mais 
duro, em que percorremos 
uma freguesia inteira desde a 
sete da manhã até à noite, com 
músicos que têm idades entre 
os 10 e os 70 anos. Não é fácil 
andar o dia todo com os instru-
mentos pesados na mão”, argu-
menta, Pedro Barbosa, maes-
tro da Banda de Musica de 
Cête.

O responsável admite que 
tem que existir “um espírito di-
ferente” para que a presença 
no Compasso Pascal não seja 
um fardo demasiado pesado. 

“Tocamos muitas vezes, mas 
muito pouco tempo. Normal-
mente tocamos marchas de 
rua, mas há sítios que as pes-
soas não querem música por 
diversas razões, sendo a mais 
comum por questões de luto. 
Tocamos alguns segundos e 
depois paramos.”

E qual é o papel do maes-
tro neste tipo de atuação rua 
acima…? “É um papel algo di-
ferente. O maestro não está à 
frente da banda a dirigi-la, 
mas vai à frente procurando 
coordena-la, nas entradas de 
finais de cada marcha. Duran-
te o dia vai dando indicação 
aos músicos para reduzir ou 
aumentar o som dos diferen-
tes instrumentos. Não é um 
trabalho como se estivesse 
em palco, mas em marcha de 
rua. O maestro dá a entrada e 

o andamento é dado pela cai-
xa, pelo bombo etc.” 

O presidente da Banda de 
Vilela, agora com 70 anos, 
lembra que aos 14 anos já to-
cava em compassos pascais. 
“Só que antigamente tornava-
-se mais fácil e era mais boni-
to por isto: havia pouca popu-
lação”. Por outras palavras os 
músicos não eram obrigados 
a calcorrear grandes cami-
nhadas. “A freguesia podia ser 
grande, mas era tudo concen-
trado. Agora não. É tudo mui-
to disperso e a população au-
mentou exponencialmente. 
Fazer como fazem em Paços 
de Ferreira, em que a banda é 
desmembrada, 25 músicos 
vão para um lado e outros 25 
vão para outro, acho que não 
tem não tem jeito nenhum”, 
conclui. 

Páscoa. O estrondo dos foguetes dá conta da localização do Compasso Pascal e o som da campainha anuncia a chegada da Cruz, num dia vi-
vido com muita alegria. Em algumas paróquias, as flores nas ruas ouvem musica das bandas filarmónicas.

Marcar compasso ao som  
da Banda Filarmónica

António Orlando | texto

Adolfo Barros

Banda de Cête dá música  
ao compasso



13Quinta-feira 13 de Abril de 2017  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

O termo “páscoa” remete-nos ao verbo aramaico pasah, que signi-
fica “passar”, “saltar”. A celebração da festa da Páscoa constitui o 
memorial do acontecimento fundador da história do povo de 
Deus, o êxodo e a libertação da escravidão do poder egípcio. Para 
assinalar este momento em que o povo “passou” da morte à vida, 
recorreu-se a um rito procedente da imolação do cordeiro primo-
génito, em que os pastores na Primavera aspergiam com o seu 
sangue as vigas das suas tendas, para proteger os homens e os 
animais dos espíritos maus. Assim aconteceu na noite anterior à 
libertação, em que as casas assinaladas com o sangue ficaram 
imunes da morte. Isto é, Deus “passou” à frente ou “saltou”. É este 
sentido que preside à Páscoa judaica, em que a imolação do cor-
deiro e depois comido à pressa recorda essa etapa funtamental da 
história.
É também numa sexta-feira, em que os judeus celebravam a sua 
Páscoa, que um novo cordeiro, Jesus Cristo é imolado numa cruz. 
Agora não apenas para libertar um povo da escravidão física, mas 
para libertar uma humanidade inteira da escravidão moral, do seu 
pecado. Essa é a grande festa cristã da Páscoa. Em Jesus, Deus sal-
ta e passa à frente, preservando-nos de todo o mal. Não se trata de 
um animal, mas de uma pessoa. A Páscoa assinala esta nova liber-
tação, do “passar” da morte para a vida, do “saltar” do pecado para 
a santidade.
Assim a Páscoa, naquilo que se traduz liturgicamente por Tríduo 
Pascal, é um tríptico na sua totalidade, de Paixão, Morte e Ressur-
reição. A Páscoa que celebraremos neste ano de 2017 inclui na 
Quinta-feira Santa a despedida de Jesus na última ceia e o lavar 
dos pés aos seus 12 discípulos. Na Sexta-feira Santa a Morte e ado-
ração da Cruz e finalmente no Domingo a Ressurreição de Jesus. 
Estes momentos, com excepção da sexta-feira, inserem-se na Eu-
caristia, a Páscoa sempre actualizada.
Por proposta do nosso Bispo António Francisco e tendo em conta 
o centenário das aparições de Fátima, enquadramos a Páscoa no 
lema: “A caminho, com Maria, pelas fontes da alegria”. Com inspi-
ração no milagre das Bodas de Caná, as talhas ou ânforas que se 
encheram de água e que Jesus transformou em vinho, servem de 
linguagem simbólica. No Tríduo Pascal estamos todos convidados 
a provar o vinho bom que é a própria pessoa de Jesus Cristo, morto 
e ressuscitado para todos nós e depois durante o tempo pascal, 50 
dias até ao Pentecostes, dá-lo a provar a todos, num gesto 
missionário.
Páscoa, “salto”, “passagem”, da morte à vida, em tempo de Prima-
vera. Quando a vida floresce nas árvores, uma nova vida se oferece 
a cada um de nós, a vida de Deus, pelo sangue derramado em Jesus 
Cristo. Só ela pode anular a nossa tristeza, a nossa escuridão, a 
nossa morte, para que a vida de Jesus Ressuscitado nos preencha, 
não apenas privadamente, mas também publicamente. Esta vida 
nova, é um “salto” qualitativo radical em que se entreabre uma 
nova dimensão da vida, do ser humano. Daí o sentido da festa mar-
cado pelos foguetes, pela música, pelas flores, pelas cores, pelos 
ovos e pelos coelhinhos, sinais de fecundidade. A Páscoa não é 
uma festa pessoal ou individual e muito menos apenas para um 
povo eleito, mas para todos. Cristo morreu e ressuscitou para a 
humanidade inteira.
Santo Salto! Santa Passagem! Santa Páscoa!

Páscoa, o salto para a vida

OPINIÃO

P.E VITORINO SOARES
Páraco de Castelões de Cepeda

A PÁSCOA E SEUS SÍMBOLOS

O nome páscoa surgiu a partir da palavra 
hebraica "pessach" ("passagem"), que pa-
ra os hebreus significava o fim da escravi-
dão e o início da libertação do povo judeu 
(marcado pela travessia do Mar Verme-
lho, que se tinha aberto para "abrir passa-
gem" aos filhos de Israel que Moisés ia 
conduzir para a Terra Prometida).

Cruz 

- Cruz: mistifica todo o significado da Pás-
coa, a Ressurreição e também o sofrimen-
to de Jesus Cristo. Nesta época, a Cruz re-
lembra que Jesus venceu a morte e passou 
a viver no seu Reino de justiça e de paz. 
Antes era considerado o símbolo da con-
denação, atualmente passou a ser o sím-
bolo da salvação.

Sino 

O sino é um símbolo da páscoa. No domin-
go de páscoa, tocando festivo, os sinos 
anuncia com alegria a celebração da res-
surreição de cristo.

Girassol

O girassol, como símbolo da páscoa, re-
presenta a busca da luz que é Cristo Jesus 
e, assim como ele segue o Astro-rei, os 
cristãos buscam em Cristo o caminho, a 
verdade e a vida.

Cordeiro

- Cordeiro: Moisés sacrificou um cordeiro 
como forma de agradecimento a Deus pe-
la libertação dos hebreus da escravidão 
no Egipto. Também simboliza Jesus Cris-
to, que foi crucificado para libertar os ho-
mens dos seus pecados.

Ovos de Páscoa

- Coelho da Páscoa e Ovos da Páscoa: sim-
bolizam a fertilidade e a esperança de 
uma vida nova.

Manuel Moreira é o juiz da 
Cruz este ano na Pascoa da Pa-
róquia de Castelões de Cepeda. 
Motorista na Câmara de Pare-
des, decidiu “conduzir” a cele-
bração pascal no que ao papel 
de Juiz da Cruz diz respeito. 

“É uma coisa que faço gosto 
de ser. Com ajuda da minha 
mulher, dos meus filhos e dos 
amigos vamos conseguir levar 
a Cruz ao Calvário. Como di-
ziam os antigos e é verdade: 
um homem sozinho nem para 
beber vinho!” Ao lado a mulher, 
diz que “é uma cruz para ser 
agarrada por dois.”

Católico devoto, o Juíz da 
Cruz, Manuel Moreira, diz ter 
aceite o cargo após o terem de-
safiado para tal. “É a nossa vida. 
Sempre temos de fazer alguma 
coisa. É o que eu faço”, ressalva.

Aliás, dinamismo não falta a 
Manuel Moreira. Após o dia de 
trabalho, vai para os terrenos 
que herdou produzir produtos 
hortícolas para consumo pró-
prio e para vender à beira da 
EN106, em Lousada.  “Faz-se 
pela vida. O ordenado não dá 
para nada”, revela. 

Para o Compasso de Caste-
lões de Cepeda, o Juiz da Cruz 

contratou as habituais duas 
bandas de música que há anos 
vêm dar música a Paredes. 
Uma é de Ovar e a outra de Vila 
Real. 

“Estamos contentes com o 
trabalho destas bandas e mo-
netariamente as duas fazem 
um preço mais baixo que as 
bandas de música do nosso 
concelho. Cada uma das ban-
das em questão cobra cerca de 
5 mil euros”,  diz Manuel 
Moreira.

À responsabilidade do Juiz 
da Cruz está igualmente a fatu-
ra do almoço e jantar para cer-
ca de 200 pessoas em cada uma 
das refeições. O repasto tradi-
cional da Páscoa será servido 
numa unidade (quinta) de 
eventos gastronómicos nos ar-
redores da cidade de Paredes. 

As contas, o Juiz confessa 
que que só as faz no fim. “Se sai 
barato ou caro não sei por 
quanto isto fica. Porque quan-
do aceitei não pensei no di-
nheiro que ia gastar. Não pen-
sei em nada. Não é isso que me 
preocupa. Estou preocupado 
para que tudo corra bem e no 
fim todos fiquem contentes”, 
conclui.

Uma cruz para  
dois e mais alguns

O juiz Manuel Moreira partilha 
a cruz com a esposa
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A hora da mudança

(reflexão sobre a Cultura 
que se vai promovendo ou 
apoiando…)

As autarquias, como lí-
dimos representan-
tes institucionais dos 

interesses das populações, 
têm uma capacidade de inter-
venção no plano cultural que 
as tornam essenciais. Elas são 
muitas vezes parceiras de en-
tidades diversas bem como 
de organizações populares ou 
associativas de base. As dife-
rentes formas ou expressões 
de criatividade artística des-
tinam-se á fruição geral de 
toda a comunidade, que nelas 
encontra objecto de formação 
e de aprendizagem, de consu-
mo lúdico e de formação de 
gostos e hábitos. 

Quem nunca viu uma peça 
de teatro certamente não en-
contra nessa área uma parti-
cular aproximação ou inte-
resse. Quem nunca visitou, 
mesmo que por simples 
curiosidade, uma exposição 
de pintura, certamente terá 
dificuldade em interpretar as 
mensagens implícitas ou ex-
plícitas, ou apreciar os tons e 
as formas. Mas há sempre um 
começo. 

 Sem paternalismos ou su-
perioridade intelectual, sei 
que a cultura nos torna mais 
capazes de compreender o 
mundo. E mais aptos em colo-
car alternativas/soluções ou 
em enfrentar dificuldades 
pois o projecto, o sonho e a 
ficção são sempre ferramen-
tas de futuro. Dito isto, passo 
ao exemplo concreto da vida. 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

Comecemos por salientar 
que Penafiel obteve um Pre-
mio da melhor agenda cultu-
ral autárquica, patrocinado 
pela Sociedade Portuguesa de 
Autores. E o que terá estado 
na base de tal distinção? Co-
mo o nome diz, foi uma Agen-
da Cultural qualificada e di-
versificada, aberta a iniciati-
v a s  e  t r a d i ç õ e s  m a i s 
populares e a iniciativas de 
carácter mais elaborado ou 
elitista. A Escritaria, iniciativa 
regular e sem hiatos de conti-
nuidade, de divulgação e en-
contro com figuras literárias 
nacionais de relevo, constitui 
certamente um bom Cartão 
de Visita de uma preocupação 
e orientação, mas muitas ou-
tras actividades se poderiam 
registar. Neste momento, por 
exemplo, está a acontecer no 
Auditório do Museu de Pena-
fiel (outro ex-libris do conce-
lho) um ciclo mensal de cine-
ma com filmes ligados á temá-
tica da saúde (depressão, 
demência…), uma iniciativa 
da CESPU, com apoio do Mu-
seu e da Câmara, e do Centro 
Hospitalar Tâmega e Sousa.  
Tantos os especialistas, que 
no final da projecção do filme, 
têm oportunidade de o co-

cristianoribeiro@gmail.com

mentar como o cidadão co-
mum, simples espectador, 
podem adquirir conhecimen-
tos ou emoções ou simples-
mente disfrutar desse desa-
fio. Poderia falar das iniciati-
vas da Biblioteca Municipal 
ou da defesa do rico patrimó-
nio, do Mózinho e tantas ou-
tras vertentes. Não posso dei-
xar de registar e aplaudir os 
protagonistas autárquicos 
nesta área, com esta  movida 
cultural, que prestigia e dá 
i d e n t i d a d e  a  u m a 
comunidade.  

Em autarquia vizinha, 
Lousada tem igualmente 
uma programação cultural 
muito significativa.  Tem 
uma companhia de teatro 
profissional e permanente a 
Jangada Teatro, com produ-
ção regular e a FOLIA, Festi-
val Internacional de Artes 
do Espectáculo. E iniciativas 
singulares como umas Rotas 
de Gourmet, uma visita a es-
pecialidades gastronómicas 
no contexto de jardins de 
casas senhoriais. E apresen-
ta espectáculos musicais 
nos auditórios com o melhor 
da criação nacional de es-
pectáculos populares, como 
é a programação deste ano, 
que faz inveja a muita cidade 
e vila de maior dimensão. As 
mesmas felicitações aos au-
tarcas responsáveis, fruto 
d o  a g r a d o  c o m  e s s a 
dinâmica.  

É portanto alicerçado nes-
tes exemplos, certamente ex-
tensivos a outros locais e a 
outras experiências autárqui-
cas, que registo como funda-
mental a persistência e conti-
nuidade de projectos cultu-
rais que se assumam como 
transformadores da realida-
de e do pensamento, libertos 
de preconceitos ou juízos 
ideológicos, dinamizados por 
gente que goste da Cultura, 
como um Bem Natural e uma 
Marca dos Tempos.

A fatura do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) começou a chegar à 
caixa de correio dos proprietários 

Paredenses.
O Município de Paredes continua a ser dos 

mais penalizados há largos anos, pela conti-
nuidade deste Imposto à taxa máxima, baixan-
do agora, por imposição governamental, apro-
vada no orçamento de estado.

A Manutenção da taxa mais elevada da 
região continua a causar perda substancial 
de poder de compra dos nossos munícipes. 
Apesar disso, a nossa Autarquia continua a 
ser a menos sensível às dificuldades das fa-
mílias Paredenses e não olha a meios para 
obter dinheiros para manter as suas obra de 
ilusão e ocasião.

Um valor de IMI que nos envergo  nha
Somo na região o Concelho com a menor 

taxa de cobertura de saneamento básico, te-
mos ainda uma grande maioria das casas de 
Paredes que não beneficiam nem do sanea-
mento nem da água ao domicílio. Um concelho 
com uma rede rodoviária em avançado estado 
de degradação, mas mesmo assim temos de 
Pagar um Valor de IMI mais alto que cidades 
como Porto e mesmo Lisboa.

Vejamos em Paredes, a taxa aprovada pelo 
PSD e pela CDU é de 0,40, enquanto na cidade 
do Porto é de 0,32 e em Lisboa é de 0,30, se 
olharmos para os concelhos vizinho vemos o 
quão prejudicados somos, em Paços de Ferrei-
ra, Lousada e Penafiel a taxa aplicada é de 0,30, 
o que significa que uma casa de 100 mil euros 
em Paredes, paga mais 100 euros de IMI do 
que nos concelhos vizinhos.

Em Lousada por exemplo a taxa de cober-
tura de saneamento e de água domicílio está 
entre as melhores do País.

Qual é portanto a Verdadeira razão para 
Paredes pagar o valor mais elevado de IMI….as 
dívidas criadas pelas megalomanias de quem 
nos governou durante os últimos anos.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Por vezes quando pela ma-
nhã abrimos o jornal somos 
surpreendidos por notícias 

“incríveis” que nos animam e nos 
fazem acreditar que vivemos num 
País justo em que ninguém é impu-
ne à transparência, à verdade e à 
justiça.

O caso que li, relatado por um 
jornal nacional, prende-se com a 
aplicação de uma multa, de aproxi-
madamente três ordenados impu-
tado diretamente pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria à 
Presidente da Câmara de Tomar, 
pela falta de resposta no tempo de-
finido legalmente ao pedido de in-
formação de um munícipe. 

Mas se pensarmos bem, ao ler a 
última edição do Progresso de Pa-
redes rapidamente chegamos à 
conclusão que, em Paredes, vive-
mos num mundo à parte...

Ao lermos o jornal deparamos com 
comportamentos de alguns responsá-
veis políticos locais que pensam que 
gozam de alguma  impunidade e conti-
nuam  a fazer da sua comarca o seu 
burgo.

A resposta que foi dada pela Câma-
ra Municipal de Paredes ao requeri-
mento apresentado pelo deputado 
Paulo Silva, no seguimento do pedido 
de esclarecimento sobre o relatório da 
OLAF, conseguimos verificar que nada 
foi dito, a não ser “ler o Progresso de 
Paredes”.

Não há aqui matéria de facto para 
uma Ação Judicial idêntica à de 
Tomar?

Claro que sim…. Vamos ver se isso 
realmente vai acontecer, mas acredito 
que com o historial de impunidade que 
se goza por estes lados certamente na-
da acontecerá.

No entanto, neste caso em particu-
lar, esta informação que deveria ser 
pública, pois trata-se do nosso futuro, 
era um assunto que no meu entender 
deveria ser debatido por todos e onde 
todos nós  deveríamos conseguir  veri-
ficar se realmente existe ou não algum 
tipo de corrupção. 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Com ou sem transparência  quem paga é sempre o Povo

joaquimneves.progresso@gmail.com

ERRATA
Na última edição do jornal Progresso de Paredes, por lapso, as opiniões de Rui Silva e de Paulo 

Silva, saíram com assinaturas trocadas. Por acordo mútuo redação/cronistas as opiniões destes 
dois ilustres colaboradores do Progresso de Paredes são repetidas nesta edição com paternida-
de correta. Ao Rui e ao Paulo, ambos, Silva e aos leitores apresentamos desculpas.

“Penafiel obteve 
um Prémio da me-
lhor agenda cultu-
ral autárquica, pa-
trocinado pela So-
ciedade 
Portuguesa de Au-
tores. E o que terá 
estado na base de 
tal distinção?”
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Estatuto Editorial

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

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

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

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

Cada qual com  o seu igual 

Com a chegada da Pri-
mavera, a subida da 
temperatura, a mu-

dança da hora e a paisagem 
mais florida e verde, parecia 
que tudo se iria compor para 
que durante os próximos me-
ses os Paredenses usufruís-
sem de um conjunto de fato-
res que iriam melhorar a sua 
qualidade de vida. Mas logo 
alguém tratou de acinzentar 
esse ambiente, com o envio 
para cada caixa postal do avi-
so para o pagamento do IMI 
(imposto municipal sobre 
imóveis). 

E enquanto não entram em 
vigor as últimas alterações, 
propostas pelo poder central, 
que o encarecem, como a valo-
rização dos imóveis pela vista 
paisagística e a proximidade 
dos diversos equipamentos de 
utilização social, entre outros 
fatores, lá se vai encarregando 
a nossa Câmara Municipal de 
fazer os habitantes deste terri-
tório pagarem o IMI mais caro 
de toda esta Região, e um dos 
mais caros do País. Até os ha-
bitantes dessas parvónias que 
são Lisboa e Porto pagam me-
nos que os Paredenses. Líde-
res mais uma vez e uma vez 
mais pela pior razão.

Com a mudança da hora e 
com o tempo a ajudar, e por 
consequência com a noite a 
cair mais tarde, torna-se con-
vidativo que depois do dia de 
trabalho, se faça um périplo 
pelo nosso Concelho, recor-
dando as bonitas paisagens 
naturais que possuímos. Infe-
lizmente será a oportunidade 
para também constatar o ver-
dadeiro abandono a que Pare-
des foi votada por este Execu-
tivo Municipal, que salvo algu-
mas obras efetuadas em 
alguns locais estratégicos, por 
força do seu "peso politico", 
nada mais foi feito. Apesar 
deste marasmo, as Finanças 

Municipais apresentam um 
brilhante e grandíssimo saldo 
negativo, como é conheci-
mento de todos, que estamos 
e estaremos por muitos anos a 
pagar.

Mas nada disso é impor-
tante, pois, acima de tudo es-
tão as próximas eleições Au-
tárquicas, já ao virar da esqui-
na ,  e  à  distância  de uns 
míseros seis meses, como in-
dicia a colocação dos chama-
dos "outdoors" por parte do 
candidato laranja, em todas as 
quelhas, rotundas, cruzamen-
tos, passeios e pasme-se até a 
ocupar a faixa de rodagem, 
mas só um bocadinho e só em 
alguns sítios… A fotografia do 
candidato surge sob um fundo 
com a cor verde a dominar 
cromaticamente o cartaz, o 
que para mim até me agrada, 
pois faz-me lembrar o meu 
Sporting. Mas a outras pes-
soas que não tem a mesma 
opção clubística, relembra as 
cores do BES, o que não é, nem 
será grande recordação. 

Mas, contrariamente ao 
BES que foi prejuízo para to-
dos, as muitas dezenas de car-
tazes já espalhados pelo Con-
celho são lucro para alguns, 
pois os largos milhares de eu-
ros já investidos, são proveito 
para os profissionais desta 
atividade, que já esperam ner-
vosamente que as outras for-
ças partidárias entrem tam-
bém na corrida, desejando 
que revelem a mesma capaci-
dade de investimento, trans-
formando dessa forma a nos-

sa paisagem e oferecendo um 
leque diversificado de pro-
postas e promessas para caça-
rem o votito,

E como o tempo urge, lá se 
torna necessário fazer as cha-
madas obras eleitorais, mesmo 
que a conta fique para pagar 
para quem vier de seguida, co-
mo a distribuição dos tradicio-
nais "paralelos", do "semear de 
alcatrão", mesmo que a espes-
sura seja a de um papel, do des-
cerrar das placas alusivas às 
"benfeitorias", e para terminar 
mais uma "rodada" de corte de 
fitas, com o Srs. Presidentes da 
Câmara e das Juntas Laranji-
nhas a mostrarem o melhor 
sorriso "Colgate", com o tesou-
reiro de pasta na mão, esprei-
tando por uma nesga, para que 
as pessoas o reconheçam como 
sendo o dos cartazes.

Não estou a exagerar, pois 
não?

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Um valor de IMI que nos envergo  nha
E caro leitor os culpados são facilmente 

identificados e nem os novos tempos anun-
ciados escapam a estas decisões erráticas, 
as novas energias, estão intimamente liga-
das ao atual Poder, eram e são parte inte-
grante da equipa que nos últimos anos con-
duziu Paredes até à atual situação financeira 
em que se encontra.

O que dizem os anunciantes dos Novos 
Tempos, sobre o valor absurdo de IMI cobrado 
em Paredes…, nada apenas que concordam.

De que tem servido sermos um dos pou-
cos concelhos do pais com a mais elevada 
taxa de IMI? De Nada.

Continuamos a níveis dos mais baixos 
níveis de cobertura de saneamento e água 
ao domicílio, temos umas das piores redes 
rodoviárias do distrito, as obras estruturan-
tes que poderiam ajudar Paredes a tornar-
-se um dos concelhos com melhor qualidade 
de vida nunca saíram do papel (a maioria 
não esteve nunca no papel sequer).

Não são só os proprietários de habitações 
que são prejudicados, se olharmos para a in-
dústria e comércio vemos que também os nos-

sos empresários e comerciantes são prejudi-
cados, pois os valores de IMI cobrados às in-
dústrias e comércio, também são mais altos 
que nos concelhos vizinhos.

Não há dúvida que o fotoshop faz mila-
gres, e consegue apresentar como novo algo 
que afinal é tão velho como tudo aquilo em 
que já não acreditamos. A verdade é que es-
ta nova energia, contínua sem força, para se 
opor à política errática que tem ajudado a 
afundar este concelho.

O Partido Socialista de Paredes, lutou des-
de o primeiro dia do mandato por uma redu-
ção efetiva dos valores a cobrar do IMI, Alexan-
dre Almeida continua a defender essa redu-
ção, e já por várias vezes afirmou que esta será 
uma das  suas  primeiras  medidas  a 
implementar.

Apesar de se anunciarem tempos novos 
a verdade é que sobre assunto continua um 
silêncio velho, que indicia que se o PSD con-
tinuar a governar Paredes, em 2018 a exem-
plo do que sempre aconteceu nos anos se-
guintes ás eleições teremos um aumento do 
valor de IMI.

Com ou sem transparência  quem paga é sempre o Povo
A investigação jornalística, funda-

mental num Estado de Direito, jamais 
pode ser “administrada” como um 
analgésico democrático às Oposições. 
Sejam elas quais forem. 

Certamente que muitos de nós, se 
ocupassem lugares públicos, não dei-
xariam que o seu bom nome fosse pos-
to em causa e certamente eram os pri-
meiros a exigir o esclarecimento cabaz 
de todas as situações, mas se calhar 
são espécie em vias de extinção…  

Claro que neste mundo que vive-
mos não somos todos iguais, e quando 
alguém vem à Praça Publica denunciar 
alegadas irregularidades é logo acusa-
do de intentona e de cabala política 
feita por A ou B, para manchar o seu 
bom nome.

É isto que temos…. Também diga-
-se, porque assim quisemos…

A culpa é nossa, de todos, porque 
deveríamos ser mais interventivos, 
verificar quais são as nossas obriga-
ções e os nossos direitos e de uma vez 
por todas exigir aquilo a que temos di-
reito a bem das liberdades e garantias.

Temos responsabilidade cívica de 
perguntar “porquê”! 

Temos o direito de perguntar o 

“porque escondem o relatório da 
OLAF tanto tempo”!

Temos o direito de perguntar quais 
são as conclusões das investigações 
feitas pela CCDR-N!

Naturalmente que poderíamos fa-
zer muitas perguntas, mas de certeza 
que ficarão sem resposta, pois se nem 
a um deputado municipal respondem 
quanto mais a um cidadão comum.

Quando se fala em transparência 
deviam pensar em tornar a informa-
ção pública, nomeadamente a parte fi-
nanceira, logicamente a mais relevan-
te para assim garantir transparência 
de toda a atividade administrativa... 
Mas isso custa muito, pelo menos para 
alguns.

Mas como diz o candidato Rui Mou-
tinho, que gere financeiramente o Mu-
nicípio de Paredes há aproximada-
mente 8 anos, “gerir uma Câmara é 
muito mais do que distribuir abraços e 
beijinhos na rua ou trabalhar para um 
grupo de empresários” e nisso ele tem 
razão…

Pois gaste o que gastar ou faça bem 
ou mal ou com transparência ou sem 
ela, nunca é ele que paga... é sempre o 
povo. O amigo leitor. “a colocação dos 

chamados "out-
doors" por parte do 
candidato laranja, 
em todas as que-
lhas, rotundas, cru-
zamentos, passeios 
e pasme-se até a 
ocupar a faixa de 
rodagem, mas só 
um bocadinho e só 
em alguns sítios…”



16 Quinta-feira 13 de Abril de 2017  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

PUB

A ASEP, Associação de Em-
presas de Paredes,  em colabo-
ração com as escolas do con-
celho espalhou “ovos de Pás-
coa”, pelas ruas da cidade de 
Paredes, com o intuito de re-
ceber a época pascal de uma 
forma alegre e colorida e, as-
sim, apoiar o comércio tradi-
cional. Antes de os mesmos 
serem distribuídos pelas dife-
rentes ruas estiveram em ex-
posição na escadaria da Igreja 
de Paredes  para poderem ser 
admirados em conjunto pelas 
escolas e população que ali 
passava.  As escolas de Baltar 
colaboraram de forma exce-
lente,  nomeadamente o 
Emaús – Baltar; JI Glória Leão 
e o Colégio Casa Mãe. Desta 
forma, as escolas de Baltar, à 

semelhança das outras esco-
las do Concelho que foram 
também envolvidas, tiveram 
um contributo efectivo para a 
dinamização da economia lo-
cal, colaborando com uma no-
va associação, que pretende 
dar um contributo efetivo pa-
ra o comércio tradicional. O 
empenho das escolas sensibi-
lizou a associação que agrade-
ce publicamente à escolas de 
todo o concelho que ajudaram 
na decoração dos ovos. Para 
além das escolas de Baltar 
também participaram: 

JI Gondalães; JI Trás de var-
zea; Emaús – Paredes; Centro 
Escolar de Vilela; J.I. de Estre-
buela; Centro Escolar de So-
breira ; Centro Escolar de So-
brosa / Cristelo; JI Lagar

Centro Escolar de Lorde-
lo nº 1  ;  JI São Marcos; Cen-
tro Escolar de Bitarães; JI 
Paredes; Jardim de infância 
“Solar da educação”; JI Boa-
vista – Beire.

Baltar

Escolas de Baltar colaboraram com a ASEP
FAUSTINO 
 SOUSA

No passado mês de Mar-
ço,  o União de Baltar  ele-
geu uma nova direcção.  
Isidro Almeida, baltarense 
e ex-atleta do clube é o no-
vo presidente. O vice-presi-
dente é Nelson Ferreira e 
esta direcção pretende dar 
uma nova energia ao clube, 
que vai passar brevemente 
por uma transformação ra-
dical ao nível das suas ins-
talações. Segundo o que se 
apurou, o clube vai ter um 

novo campo relvado sinté-
tico, fruto de algumas par-
cerias com determinada 
empresa e que envolve uma 
permuta de terrenos. Pos-
teriormente o clube cons-
truirá uma bancada com o 
dinheiro proveniente de 
uma futura venda do seu 
atual recinto. O antigo pre-
sidente, Felisberto Silva, 
abandona o clube depois 
de muitos anos a lutar para 
que o clube não fosse extin-

to. A nova direcção herdou 
o clube sem dívidas, o que 
no contexto atual,  é algo de 
extremamente positivo pa-
ra uma direcção que termi-
na o seu mandato. Isidro 
Almeida tem a responsabi-
lidade de continuar o tra-
balho e de eventualmente 
elevar o clube a outro pata-
mar,  fruto de uma nova 
energia, que naturalmente  
terá de ser capitalizada em 
favor do clube baltarense.

Na passada   edição, foi con-
tada a história da família Perei-
ra, que foi investigada  pelo En-
genheiro Manuel José Cunha, 
que é neto de  José Vicente da 
Silva, baltarense muito conhe-
cido e muito ligado à história da 
Vila de Baltar.  Manuel José 
Cunha, é natural de Miragaia e 
reside no Bonfim, ambas as fre-
guesias do Porto. Sensibilizado 
pelos achados históricos da fa-
mília oriunda de Baltar, come-
çou por recolher fotografias de 
aldrabas, batentes de portas, 
portais e brasões. São as me-

mórias do esquecido, como de-
signa, e que acabariam por dar 
origem à obra Brasões e Pedras 
de Armas da Cidade do Porto. É 
uma obra aberta com sequela 
no blogue homónimo do autor 
que vem atualizando desde 
2009. Os locais da sua  vivência 
foram determinantes para as 
actividades e trabalhos que 
tem  apresentado, para além de 
que as influências na área da 
sua actividade  profissional, en-
genharia civil, afeta-lhe a temá-
tica escolhida, por exemplo, 
portais de entrada de quintas e 

casas antigas, pedras de armas, 
aldrabas, e de outros pormeno-
res que tendem a desaparecer. 
Neto de um baltarense , que o 
correspondente de baltar co-
nheceu numa entrevista esco-
lar no início dos anos 80, bebeu 
na “ cultura “ do seu avô e o seu “ 
Blog”,  manueljosecunha.blogs-
pot.com , é uma visita obrigató-
ria para quem gosta de conhe-
cer a história local. É ao Enge-
nheiro  Manuel José Cunha que 
se deve o trabalho da “ Família 
Pereira” e que aqui se reprodu-
ziu na edição anterior.

União Sport Clube Baltar  
tem Nova Direcção

Você Sabia que...
Manuel José Cunha
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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 CUNHA

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

  Telef.: 255 777 626     Telem.: 918 737 255     Fax.: 255 777 669

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 construir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.
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Eco-Escolas é um progra-
ma internacional da “Foun-
dation for Environmental 
Education”, desenvolvido em 
Portugal desde 1996 pela 
ABAE. Pretende encorajar 
ações e reconhecer o traba-
lho de qualidade desenvolvi-
do pela escola, no âmbito da 
Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade.

O programa é coordena-
do a nível internacional, na-
cional, regional e de escola. 
Esta coordenação multinível 
permite a confluência para 
objetivos, metodologias e 

critérios comuns que respei-
tam a especificidade de cada 
escola relativamente aos 
seus alunos e caraterísticas 
do meio envolvente.

Para além do apoio das 
pessoas e Instituições da Co-
missão Nacional, o Eco-Esco-

las conta ainda com a parce-
ria de vários municípios e 
apoios específicos de mece-
nas para algumas das suas 
atividades. Fornece ainda 
metodologia, formações, ma-
teriais pedagógicos, apoios e 
enquadramento ao trabalho 

desenvolvido pela escola. De-
pois de inscritas as escolas da 
rede recebem um conjunto 
de informações e orientações 
facilitadoras da implementa-
ção do Programa. A coorde-
nação organiza actividades 
de formação, como o Seminá-
rio Nacional e de divulgação 
como o Dia Bandeiras Verdes, 
entre outras. O/A profes-
sor(a) coordenador(a) em 
cada estabelecimento de en-
sino, é o ponto focal do Eco-
-Escolas no terreno, sendo da 
sua responsabilidade a reu-
nião de condições, meios e 
estratégias para levar a bom 
termo a implementação da 
metodologia proposta.

A escola Básica da Serrinha 
recebeu recentemente o Di-
ploma de Qualidade.

Rebordosa

Escola da Serrinha foi distinguida 
com Bandeira azul Eco-Escolas

PAULO 
PINHEIRO

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa, à semelhança 
do que tem vindo a fazer 
em anos anteriores está a 
fazer obras de melhora-
mento em vários pontos da 
Cidade de Rebordosa. Re-
centemente intervencio-
nou a rua Professor Alberto 
Rangel e está a proceder a 
cobertura do Nicho da 
Quintã, para que as pessoas 
que queiram manifestar a 

sua fé diante da Imagem de 
Nossa Senhora naquela zo-
na o possam fazer mais 
condignamente. 

“São obras que de algu-
ma forma vão valorizar Re-
bordosa e melhorar a quali-
dade de vida da sua popula-
ção”, afirmam populares, 
destacando as várias fren-
tes da intervenção,  embe-
lezando e dignificando a 
Cidade de Rebordosa”.

A Câmara Municipal de 
Paredes recentemente pro-
cedeu à pavimentação, da 
Av. Monte de Azevido e da 
Rua da Estrada Velha. Tam-
bém restaurou o mobiliário 
urbano para descanso e la-
zer nomeadamente os ban-
cos junto da Igreja Nova.

Junta de Freguesia de Rebordosa 
faz obras de melhoramento

Avenida Monte de Azevido e Rua da 
Estrada Velha foram pavimentadas
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Boneca Alcatifas, 
38 anos de experiência e de dedicação

Tal como era (e é) 
indiciado pelo no-
me da empresa - 

Boneca Alcatifas – o ramo 
principal do negócio era a 
colocação de alcatifas e 
papel de parede mas tam-
bém a venda de todo o tipo 
de tapeçarias. 

“Em pouco tempo e com 
muita dedicação a empre-
sa cresceu e empregou o 
primeiro funcionário que 
ainda hoje contínua a ser 
um braço direito da admi-
nistração”, explica o casal 
Rocha. 

Anos mais tarde os Nos-
sos Empresários abriram 
uma nova loja, na então no-
vidade chamada, Centro 
Comercial Vale do Sousa, 
cuja loja da Boneca se man-
teve de portas abertas até 
1994. A Sede já estava edi-
ficada, em casa própria, 
desde 1988 na Avenida Dr. 
Francisco Sá Carneiro com 
uma maior loja e armazém 
que serviu de catalisador à 
expansão do negócio. “A lo-
calização e o nosso espaço 

foi uma mais-valia para o 
nosso crescimento”, reco-
nhece Conceição Rocha, 
perante a anuência do 
marido.

A Boneca Alcatifas, é 
assumidamente uma “em-
presa familiar” que conti-
nua a expandir-se agora 
com a dinâmica das filhas 
que seguiram as pisadas 

dos pais.  O tratamento 
personalizado é a marca 
d´água da empresa. “Faze-
mos orçamentos grátis 
para colocação de tetos 
falsos em PVC, estores in-
teriores de lâminas verti-
cais e rolo assim como ta-
petes personalizados e 
por medida a nível nacio-
nal e internacional”, realça 

Avelino Rocha, 72 anos.  A 
família Rocha diz-se pre-
parada “para receber a vi-
sita de quem pretenda de-
corar ou renovar a sua ha-
bitação. O cliente poderá 
provar que vai encontrar 
uma casa a seu gosto com 
grande variedade e quali-
dade com preços competi-
tivos”, conclui.

Negócios. Avelino Rocha e a sua esposa Conceição Rocha iniciaram a atividade em 1 de junho de 1979 com uma loja na Avenida da 
República à qual deram o nome de “Boneca Alcatifas”. São “Os Nossos Empresários”.
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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.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  ABR'17

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)

SALÃO PAROQUIAL DE LORDELO 

Dia 22 abr | 21.30h | Musica | Salão 

Paroquial de Lordelo| Orfeão da 

Fundação A Lord & Quarteto de Cor-

das | Entrada Livre

AUDITÓRIO

Até 29 abr |Exposição Das Letras | 

Retratos Literários de Cássio Lore-

dano cedidos pela Casa de Camilo

29 abr | 21.30h | Espetáculo de Circo 

|As Partes 3 e 4 vão bem juntas | 

Companhia um por I

BIBLIOTECA 

ESCRITOR DO MÊS 

José Cardoso Pires

O LEITURAS SUGERE...

Temas Infantojuvenis | O Estranhão | 

Álvaro Magalhães 

TEATRO 

Dias 20 e 27 abr | 10.30h | Teatro de 

Fantoches | O Peixinho de Ouro| 

Conto tradicional Russo

Dia 22 abr | Auditório| Dia Mundial 

do Livro | Espetáculo de Teatro |  

Grupo LordAtor

COOPERAÇÃO

ATELIÊ

26 abr | 14.30h | Artes Manuais | 

Moldura com Pérolas

PAREDES (CIDADE)

MÚSICA 

Dia 22 de abr | Biblioteca Municipal | 

Música e Histórias | Trupe “Sons em 

Cena” | preço 5 euros

Dia 30 abr | 11h | Biblioteca Munici-

pal | Música e Histórias | O OVO, ca-

sulo, uma descoberta | sessão a par-

tir da adaptação do livro “Um Bicho” | 

preço 4 euros

LEITURAS 

Todas as segundas feiras | manhã - 

10h| tarde 15h | “A leitura não tem 

idade” por técnicos da biblioteca nas 

IPSS| Inscrições: biblioteca@cm-pa-

redes.pt/255 788 776

O setor cooperativo da 
Fundação A LORD 
promoveu uma visi-

ta ao Convento de Cristo em 
Tomar. Meia centena de Pa-
redenses, no dia 8 de abril, 
fez-se à estrada no autocar-
ro d´A LORD para visitar um 
dos símbolos maiores do 
património mundial. 

O Castelo de Tomar e 
Convento de Cristo, sede das 
ordens religiosas e militares 
do Templo e de Cristo foi 
classificado como patrimó-
nio da humanidade e inscri-
to na lista do património 

mundial da UNESCO, em 
1983.

 Os critérios que presidi-
ram à sua classificação tive-
ram em conta, particular-
mente a Charola dos templá-
rios e a invulgar janela 
ocidental da nave manueli-
na, cuja construção amplia e 
prolonga para fora do caste-
lo a própria rotunda, primi-
tivo oratório dos cavaleiros.

 A Charola, para além de 
ser um dos melhores entre 
os raros exemplares exis-
tentes de igreja em rotunda, 
simboliza o mundo medie-
val europeu, das cruzadas e 
da defesa da fé. A janela ma-
nuelina na originalidade da 

sua gramática decorativa 
constitui a primeira síntese 
d a s  a r t e s  e u r o p e i a  e 
oriental.

 A arquitetura, tal como 
pôde ser testemunhada pe-
los turistas de Paredes, do 
lugar evoca um vasto repor-
tório da arte europeia plas-
mada nos estilos que os sé-
culos trouxeram à sua edifi-
cação. O próprio convento 
de renascentista foi tido em 
conta na classificação do 
complexo monástico, por 
este ser um dos maiores da 
Europa e pelo facto do seu 
claustro principal ser uma 
obra-prima da arquitetura 
do Renascimento.

Turismo. Em janeiro e fevereiro, já tinha sido promovida idênti-
ca visita ao Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e 
Museu da Carris

Visita Cultural ao 
Convento de Cristo 

António Orlando | texto

Paulo Costa jovem músico 
do Conservatório de Música 
de Paredes conquistou o se-
gundo lugar no "Concurso 
Terras de la Sallete" que se rea-
lizou entre 28 de março e 1 de 
abril de 2015, na cidade de 
Oliveira de Azeméis. 

Paulo Costa é aluno de 
Trompa na Classe do Profes-
sor Marco Maia.

O concurso internacional 
de instrumentos de sopro 
“Terras de La Salette” esteve 
aberto, pelo 4º ano, à partici-
pação de músicos de outros 
países. A expressão local, re-
gional e nacional do evento, 
aliada ao talento dos músi-
cos, está na base da interna-
cionalização do concurso 
lançado em 2006 pela autar-

quia de Oliveira de Azeméis. 
A forte adesão que registou 
logo na primeira edição, de 
carácter local e regional, re-
sultou no alargamento do 
concurso a nível nacional em 
2008 e, em 2012, na sua 
internacionalização. 

As provas divididas nas ca-
tegorias infantis, juvenil, jú-
nior e sénior, decorreram nas 
instalações do cine-teatro Ca-
racas e noutros espaços da ci-
dade de Oliveira de Azeméis.

Fred, o Estranhão, é um 
rapaz de 11 anos, com um 
Q.I. acima da média, que con-
ta a sua estranha vida (a fa-
mília, a escola, os amigos, os 
amores), com palavras e de-
senhos, enquanto reflete so-
bre tudo o que o rodeia.

O seu grande desafio é vi-
ver uma vida normal, sem 
sobressaltos, e chega a fingir 
que é estúpido para não ser 
incomodado pelos que fin-

gem ser inteligentes. Mas is-
so não é tarefa fácil para um 
Estranhão.

Um livro cheio de humor 
e de peripécias divertidas, 
disponível para requisição 
na Biblioteca da Fundação A 
Lord, onde há mais títulos 
desta coleção.

O Estranhão de Álvaro 
Magalhães é um livro reco-
mendado pelo Plano Nacio-
nal de Leitura.

Tocador de trompa  
de Paredes no pódio  
do “Terras de la Sallete”

O Estranhão 
de Álvaro Magalhães

António Orlando | texto
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FALECEU

MARIA ALCINA 
DE MEIRELES LEÃO

Mostraste-nos como se deve 
respeitar o próximo, como se 
dá sem querer nada em troca 
e como a força do trabalho 
nos pode levar longe.

Ficarás para sempre nos 
nossos corações.

Se pudéssemos sentir e ver 
o que tu sentes e vês nesses 
horizontes sem fim, no Reino 
de Deus, jamais choraríamos 
por ti.

Sua família agradece a todas as pessoas que tomaram 
parte no funeral e na missa de 7.º dia.

Com a chegada do mês de abril, eis que começam a florir algu-
mas candidaturas a apoios comunitários, que em 2017 ainda não 
tinham aparecido.

Desde logo, abriu no passado dia 7 de abril e irá prolongar-se 
até 2 de junho de 2017, a primeira candidatura de 2017 de Inova-
ção Produtiva no âmbito do Portugal 2020.

Esta é a candidatura que permite que uma empresa possa ob-
ter um apoio para a realização de investimentos em novos equipa-
mentos que vão inovar o seu processo produtivo, ou até para a 
ampliação das suas instalações ou construção de novas instala-
ções industriais.

O apoio numa primeira fase reveste a forma de um empréstimo 
à taxa de juro zero, que pode chegar a 70% do valor do investi-
mento e a pagar num período de 8 anos, os 2 primeiros de carên-
cia e os restantes 6 para devolver o capital emprestado.

Posteriormente no ano cruzeiro, que é o segundo ano depois 
de terminar o investimento, se a empresa atingir determinados 
objetivos, em termos de vendas, pessoal e resultados, até 50% do 
valor emprestado à empresa pode ficar a fundo perdido. Ou seja, 
uma empresa que invista 500 mil euros, pode-lhe ser emprestado 
a 8 anos sem juros até 350 mil euros e depois no ano cruzeiro, 
atingindo determinados objetivos, até 175 mil euros poderão fi-
car a fundo perdido.

Acontece que a esta candidatura - Portugal 2020 Inovação Pro-
dutiva só se podiam candidatar empresas com um perfil exporta-
dor, ou seja, empresas que já exportavam uma boa parte da sua 
produção ou que se comprometiam a passar a exportar uma boa 
parte da sua produção.

Esta era aliás uma das criticas que eu apontava ao Portugal 
2020, uma vez que deixava muitas empresas de fora destes 
apoios, só porque produziam para o mercado nacional.

Para fazer face a esta lacuna, o Governo vai lançar ainda este 
mês uma candidatura a apoios comunitários a que já se poderão 
candidatar empresas sem esse perfil exportador. Chama-se SI2E- 
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego.

Os investimentos elegíveis são basicamente os mesmos que 
são apoiados no Inovação Produtiva, e vão desde equipamentos e 
softwares a estudos e participação em feiras. O apoio reveste a 
forma de um fundo perdido que será de 30% ou 40% dependendo 
do território onde o investimento vai ser realizado. O aviso de 
abertura de candidaturas que estará para breve poderá ditar mais 
algumas majorações a esta percentagem de acordo com o tipo de 
empresa.

Estes investimentos são unicamente dirigidos a micro e peque-
nas empresas, isto, é para empresas até um máximo de 49 traba-
lhadores e o montante dos investimentos poderá ir até aos 100 
mil euros no caso de empresas até 5 anos de existência ou entre 
100 mil euros e um máximo de 235 mil euros para empresas com 
mais de 5 anos de vida.

De sublinhar que com estes investimentos é privilegiada a cria-
ção de postos de trabalho.

Já não há desculpa para as empresas de menor dimensão não 
avançarem com aqueles investimentos que há muito projetam e 
que por vezes adiam por falta de financiamento.

Força, toca a investir, a puxar por Paredes e por Portugal.

Size - Novos apoios  
ao investimento

ALEXANDRE ALMEIDA
Economista Revisos Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

O quartel da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar (AHB-

VB)é uma das infraestruturas que vai 
beneficiar do Programa Operacional 
de Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (PO SEUR) que con-
ta com um pacote de 25 milhões de 
financiamento para investir a nível 
nacional na melhoria e renovação 
dos quarteis de bombeiros. 

Em Baltar o apoio dos fundos eu-

ropeus será de 472 mil euros para a 
obra de remodelação do quartel que 
terá um custo de 602 mil euros. 

As obras preveem a construção 
de um segundo piso no quartel onde 
serão instaladas 30 novas camaratas 
femininas. Substituição da cobertura 
e remodelação dos vestiários fazem 
igualmente parte do caderno de en-
cargos da obra que deverá estar con-
cluída em 2018. 

O secretário de Estado da Admi-
nistração Interna, Jorge Gomes, este-
ve em Baltar no dia 1 de abril para dar 
luz verde à candidatura da AHBVB.

Quartel de Baltar vai crescer 
“à custa” das mulheres

Quem é de Lordelo 
“vai à Caixa” em Rebordosa

O Balcão da Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) de Lordelo estará na lista daqueles 
que vão encerrar na primeira fase do plano 
de redução de custos do banco público. O 
plano de reestruturação da rede bancária da 
CGD prevê o encerramento de 61 balcões 
espalhados pelo país. Na região, além do 
Balcão de Lordelo, em Paredes, está tam-
bém previsto o encerramento dos Balcões 
das Termas S. Vicente em Penafiel e o de 
Campo, em Valongo.  A lista dos balcões a 
encerrar foi divulgada pelo jornal Público 
que garante ter tido acesso a um documento 
enviado pelo presidente do conselho de ad-
ministração do banco, Rui Vilar, ao presi-
dente da comissão parlamentar de inquéri-
to à recapitalização da CGD, Emídio Guerrei-
ro. A confirmar-se o encerramento da CGD 
de Lordelo, as unidades mais próximas do 
banco público localizam-se em Rebordosa 
ou em Paços de Ferreira. 
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NECROLOGIA

FALECEU

PAULO CÉSAR 
FREITAS CARNEIRO
Faleceu no dia 9 de abril, com 22 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente na Rua dos Combatentes, n.º 164, 
trás, Lordelo, Paredes. Era solteiro.  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-
possibilidade 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 involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO /PAREDES

FALECEU

ALBINA PEREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 28 de março, com 76 anos. Era natural 

de Vilela-Paredes e residente em Ferreira, Paços de Ferreira. Era 
casada com José Pacheco da Rocha.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

FERREIRA/ PAÇOS DE FERREIRA

FALECEU

FIRMINO PEREIRA
DOS SANTOS
Faleceu no dia 4 de abril, com 83 anos. Era natural de 

Baltar – Paredes e residente na Rua da Fonte, n.º 20, Baltar, Pare-
des. Era casado com Fernanda Moreira da Silva. 

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 saudoso extinto ou 
de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
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 / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO JOSÉ 
PEREIRA DE BESSA
Faleceu no dia 31 de março, com 62 anos. Era natural 

de Mouriz– Paredes e residente na Rua José Augusto Cesteiro, n.º 
2A, Mouriz, Paredes. Era casado com Maria Sofia Moreira Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filha, e demais família vêm por este meio, extrema-
mente 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 7.º 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

MOURIZ / PAREDES

FALECEU

ERMELINDA 
DE OLIVEIRA MOREIRA
Faleceu no dia 5 de abril, com 71 anos. Era natural de 

Louredo – Paredes e residente na Rua 1.ª de Maio, n.º 12, Louredo, 
Paredes. Era casada com António Augusto Soares.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA  FERNANDA 
DA COSTA CAMPOS JÚNIOR
Faleceu no dia 4 de abril, com 72 anos. Era natural de 

Rebordosa – Paredes e residente na Rua Santo Agostinho, n.º 274, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Adolfo Dias Ferreira.

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

FALECEU

ADELAIDE DE SOUSA E SÁ
Faleceu no dia 9 de abril, com 78 anos. Era natural de 
Vandoma – Paredes e residente em C.H.E. “ O Ninho” 
n.º 64- 1.º, Baltar, Paredes.  Era viúva de António Jaime 

Ferreira Andrade.

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, ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 
20 de abril, pelas 19:30 horas, na Capela de Nossa Senhora das 
Necessidades de Baltar, agradecendo também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

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  

BALTAR / PAREDES

FALECEU

ALBINA DE SOUSA TORRES
Faleceu no dia 8 de abril, com 78 anos. Era natural de 
Guilhufe– Penafiel e residente na Trav. de São Domin-
gos, n.º 39, Besteiros, Paredes. Era viúva de Joaquim 

António Rodrigues. 

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de  

Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  
Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181  

BESTEIROS / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
DE BARROS MOREIRA
Faleceu no dia 2 de abril, com 77 anos. Era natural de 

Duas Igrejas– Paredes e residente na Rua do Capelão, n.º 174, Duas 
Igrejas, Paredes. Era casado com Laura Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, genros, netos, e demais família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7.º 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 / PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

PUB



23Quinta-feira 13 de Abril de 2017  oprogressodePAREDES

SOCIEDADE

Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

PUB

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

A Assembleia Geral 
que decorrerá a par-
tir das 10 horas, no 

Salão Nobre da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cête (AHB-
VC), presume-se, irá colocar 
um ponto final na crise que 
assola a corporação desde 
que um grupo de bombeiros 
entregou os capacetes em 
rotura com o Comando e 
com a direção liderada por 
Celso Moreira. 

A proposta que irá ser 

apresentada aos associados 
é para a realização de elei-
ções antecipadas no dia 7 de 
maio. Antes de ser votado 
este ponto, na mesma sessão 
de 23 de abril, os sócios da 
AHBVC serão confrontados 
com uma proposta de revo-
gação da deliberação da As-
sembleia Geral Extraordiná-
ria realizada a 26 de março 
de 2017, que teve como pon-
to único de discussão a desti-
tuição da Direção. 

A aprovação deste ponto 
permitirá aos membros da 
atual direção, se assim o pre-
tenderem, recandidatarem-

-se ao cargo. É que ao abrigo 
dos estatutos, em caso de 
destituição os membros da 
direção ficam impedidos de 
voltar a candidatarem-se 
aos órgãos sociais da AHB-
VC. É o que acontece atual-
mente em resultado da céle-
bre Assembleia Geral reali-
zada ao ar livre, no parque de 
estacionamento do quartel, 
que aprovou a destituição da 
atual direção, embora esta 
última tenha anunciado re-
curso da decisão para os tri-
bunais. A situação de confli-
to ameaçava a viabilidade da 
corporação, admitindo-se o 

fim dos bombeiros. A situa-
ção, porém, já estará ultra-
passada após uma reunião 
que há oito dias decorreu na 
Câmara Municipal e na qual 
as partes em conflito terão 
chegado a um principio de 
entendimento e de que re-
sultou na marcação desta 
Assembleia Geral. 

A apresentação, discus-
são e aprovação do relatório 
de contas, também, faz parte 
da ordem de trabalho da 
próxima Assembleia Geral, 
cuja convocatória é publica-
da nesta edição do Progres-
so de Paredes. 

Proteção Civil. A Associação Humanitária dos Bombeiros de Cête, no próximo dia 23 de 
abril, vai reunir em Assembleia Geral para convocar eleições antecipadas. 

Eleições antecipadas nos 
Bombeiros de Cête a 7 de maio

António Orlando | texto

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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