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iniciativa. O desafio foi lançado pela PAR 
e pretendia saber o que cada um de nós 
levaria consigo se tivesse de partir. O CE 
de Mouriz foi uma, das instituições de 
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JosÉ mota figURa 
“alto pRestigio” do 
despoRto em paRedes

fUtebol feminino do 
U. paRedes está a geRminaR 
eQUipa de campeãs

coletividades. Apesar das dificuldades de 
quem está a começar um percurso, as atle-
tas paredenses alcançaram “o meio da ta-

bela” classificativa no campeonato de 
Promoção de Futebol Feminino, 

prova organizada pela FPF. Na 
equipa do USCP, a única sé-
nior no concelho, há craques 
a despontar, nomeadamen-

te, na baliza e no ataque.  
págs.12 e 13

prémios. Gala do Desporto em Paredes premiou 
alguns dos melhores do desporto que nasceram 
no concelho. Presidente de Câmara anunciou ho-
menagem ao ex-ciclista 
Cândido Barbosa e pro-
meteu construir um 
Centro de Ténis e três 
novos relvados sin-
téticos para o fu-
tebol  págs.7 e 8

fatURa de imi comeÇoU 
a seR cobRada Já 
com desconto familiaR pág.3
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editoRial/indiscReto

como é sabido, o Indiscreto 
sabe o que mais ninguém 
sabe incluindo os próprios 

que era suposto saberem-no. Sai-
bam pois todos que o Indiscreto 
soube que esta semana o Excelso 
foi encontrado em adoração a si 
próprio (é o dogma da santíssima 
Bindade), começando a sua oração 
assim: 

“Ó Excelso Todo Poderoso, rezo 
a Ti (que és Mim) por todos os que 
me acompanham nesta dolorosa 
peregrinação no vale de lágrimas 
da política, seja na situação seja na 
oposição. Rezo não por pecados 
meus (que eu não peco, como sei/
sabes), rezo-te-me Ó Excelso mise-
ricordioso, por todos aqueles infe-
riores à minha omnipotência, que 
não obstante a minha excelsa luz, 
procuram pecar no ofixore que eu 
criei secretamente na Senhora do 
Assalto lá para os lados de Aguinar 
de Sousa”

“Então é esse” concluiu o repór-
ter do Indiscreto, “o grande segre-
do: O Excelso, para colocar Walls-
burgo no Mapa Mundi, além da ci-
dade inteligente, do mastro em pé 
e de tudo o resto, também criou 
um Ofixore em Paredes. Pois claro, 
está bem visto, na Senhora do As-
salto, que é o sítio mais estreito 

que cá há, para dar ares de parecer 
o estreito do Panamá.” Olha, até ri-
ma, disse com os seus botões.

E então o nosso repórter ousou 
perguntar ao Excelso: “Senhor, re-
zais a vós mesmo para que se não 
saiba que o buraco das contas da 
Cambra se deve, entre o mais, a in-
vestimentos ruinosos no Ofixore 
da Senhora do Assalto, que vós 
criastes secretamente para colo-
c a r  W a l l s b u r g o  n o  M a p a 
universal?”

“Não, criatura estúpida e abjec-
ta” replicou o Excelso enfastiado 
“Como bom político, rezo para que 
se saiba, mesmo sendo mentira, 
porque me dará oportunidade de 
desmentir.” E citou Maquiavel no 
seu livro Belfagor, o arquidiabo: 
“Permiti que digam mal de vós, até 
que digam do pior, mas exigi que 
digam alguma coisa, para que se 
não saiba que de vós nada há a 
dizer”.

E apontou como exemplo Al-e-
csander, o Almeda de quem há tan-
to tempo se não ouve falar, depois 
da agitação frenética de há uns 
meses atrás em que aparecia em 
todo o lado. Será que ainda existe? 
Ou um raio do Excelso o fulminou? 
Ou anda à procura de gambozinos 
no Ofixore da Senhora do Assalto?

Os “Senhora- 
do-assalto-papers”

adVeRtência: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários 
apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não 
tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

EDITORIAL

Um olhar a menos

não concordo quando se 
diz de um olhar que é ver-
dadeiro ou falso.

Um olhar não mente nem diz a 
verdade. Pelo menos na perspec-
tiva do portador desse olhar. Por-
que um olhar não é um emissor, 
mas um recetor.

Os outros é que vendo a acção 
de tal olhar (como ele é feito) ou 
recebendo por palavras ou outro 
meio de comunicação a perceção 
que o titular de tal olhar teve, po-
dem ter a veleidade de dele (do 
olhar) dizer, interpretando-o, ter 
sido falso ou verdadeiro.

Mas equivocam-se no comen-
tário, porque o olhar, em si mes-
mo, na perspectiva do seu titular, 
é absolutamente autêntico, fide-
digno, natural, saudável e essen-
cial. Porém, limitado. Nunca falso 
ou mentiroso.

E é isso de ser essencial uma 
qualidade que todos queremos 
ter, quer para nós, quer para os 
nossos olhares.

E isto a propósito do fim do “Ver-
dadeiro Olhar” em suporte papel.

É que por muito que se adira às 
novas tecnologias, a mim nin-

guém me tira a ideia de que o dia 
em que se publicar o último jornal 
em papel será o último dia da 
imprensa.

A qual não resistirá ao fim do 
grato e indispensável prazer de 
folhear manualmente o papel do 
jornal, de o amachucar depois de 
lido, como se de nada valesse, pa-
ra renascer na edição seguinte.

Nesse futuro indesejado have-
rá, somente, uma certa info-reali-
dade a que se dará o nome de Jor-
nal (sem dispensar, claro, o acres-
cento 
de uma qualquer palavra - elec-
trónico, ou outra - para transpa-
rência do conceito), mas não será 
certamente a mesma coisa.

É por tudo isto que posso dizer 
com sinceridade, como Diretor de 
um jornal concorrente, que  fiquei 
triste, porque me parece que Pa-
redes ficou mais pobre, quando 
deixou de ter o piscar semanal do 
verdadeiro olhar.

Triste também porque não há 
qualquer razão em celebrar o fim 
de caminho de um “adversário”, e 
triste sobretudo, quando, na ver-
dade,  o fim do Verdadeiro Olhar 
significa, e isso é que é de lamen-
tar, a perda do olhar de um com-
panheiro de caminho que a nosso 
lado observava a mesma realida-
de de Paredes através de lados, 
ângulos e perspectivas que a nos-
sa limitação humana não conse-
guia alcançar.

Por
Vasco
RibeiRo
Diretor

Vasco
RibeiRo

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

4580-873 PAREDES | Telef.: 255 781 520
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 pontos   de   Vista
a cor da vitória

Será que a cor dos 
equipamentos 
q u e  o s  a t l e t a s 

usam tem influência 
nos resultados?

Será que um atleta 
ou equipa que jogue 
com uma determinada 
cor tem vantagem em 
relação aos adversá-
rios? Será que um guar-
da-redes quando usa 
equipamento vermelho 
defende mais penaltis 
que quando usa um 
equipamento branco? E 
os árbitros será que têm 
preferência por uma de-
terminada cor?

Os estudos realiza-
dos mostram que sim, 
mostram que as equi-
pas que usam a cor ver-
melha no seu equipa-
mento ganham em mé-
dia mais 10% que as 
que equipam com outra 
cor qualquer. Mostram 
também que os guarda
-redes que usam equi-
pamento vermelho de-
fendem em média 46% 
dos penaltis enquanto 
os de amarelo apenas 
31% e os de verde 25%.

Este fenómeno tam-
bém ocorre noutros 
desportos como, por 
exemplo, os desportos 
de combate como o bo-
xe, o taekwondo ou a 
luta livre onde os atletas 
que usam equipamento 
vermelho ganham mais 
combates que os adver-
sários que equipam de 
azul (alguns destes des-
portos os equipamen-
tos usados são sempre 
vermelhos e azuis e as 
cores são atribuídas por 

sorteio).Os árbitros 
também são influencia-
dos pela cor. Uma equi-
pa de investigação ale-
mã realizou um estudo 
com 42 árbitros  de 
taekwondo que viam 
combates em vídeo 
uma vez com as cores 
normais e outra com as 
cores azul e vermelhas 
trocadas digitalmente. 
Os árbitros atribuíram 
uma pontuação 13% 
superior aos que esta-
vam de azul quando 
viam as cores alteradas 
e viam os de cor azul co-
mo fosse vermelha. Esta 
diferença de pontuação 
não é suficiente para al-
terar  os  resultados 
quando existem dife-
renças acentuadas en-
tre os lutadores mas 
pode influenciar em ca-
s o  d e  l u t a d o r e s 
semelhantes.

A explicação deste 
fenómeno está relacio-
nado com o facto de os 
indivíduos que usam 
vermelho se sentiram 
mais confiantes e os ad-
versários perceberem o 
atleta que usa vermelho 
como mais agressivo e 
dominante.

Os investigadores 
associam este fenóme-
no ao facto de no mundo 
animal o vermelho es-
tar  associado a  um 
maior nível de testoste-
rona e de dominância. 
Por exemplo a verme-
lhidão da pele está asso-
ciada a situações de rai-
va e dominância en-
quanto a palidez da pele 
e s t á  a s s o c i a d a  a o 
medo.

Independentemente 
do desporto que pratica 
talvez seja altura de 
olhar para o equipa-
m e n t o  c o m  o u t r o s 
olhos e pensar que pode 
estar ai o segredo para a 
vitória.

Por
JoRge
JoRge

Professor Universitário
jorge@fisica.uminho.pt

JoRge
JoRge

A caixa do correio do co-
mum dos proprietá-
rios de imóveis, por 

estes dias, teve uma das mais 
indesejadas entradas: a nota 
de liquidação do IMI, o Impos-
to Municipal de Imóveis, para 
pagar.

O IMI é um imposto que in-
cide sobre o valor patrimonial 
tributário dos imóveis, cuja 
receita reverte para os respe-
tivos municípios. Nesse senti-
do, cabe às autarquias, definir, 
dentro dos limites estipula-
dos no Código do IMI e no Es-
tatuto dos Benefícios Fiscais, 
qual a taxa a aplicar no caso 
dos urbanos bem como, novi-
dade para este ano, pode atri-
buir aos moradores um des-
conto quanto ao imóvel que 
seja a habitação própria per-
m a n e n t e  d o  a g r e g a d o 
familiar.

Paredes é na região o con-
celho que tem o IMI mais alto. 
A opção da Câmara liderada 
por Celso Ferreira foi de fixar 
o IMI na taxa máxima – 0,50%. 
Em Penafiel e Paços de Ferrei-
ra a taxa de IMI é de 0,30% e 
em Lousada é de 0,33%. 

Como atenuante a autar-
quia paredense aderiu ao IMI 
Familiar que permite uma mi-
noração de 15% ou 20% aos 
proprietários que tenham seu 
cargo dois ou mais filhos, no 
imóvel em que o agregado fa-
miliar tenha a sua habitação 
própria permanente.  

Isto é, no concelho de Pare-
des, quem tiver dois filhos de-
pendentes tem direito a uma 
redução de 15% do valor do 
IMI. Quem tiver três ou mais 
filhos o desconto é de 20%. De 
fora, sem direito a desconto, 
por opção da Câmara de Pare-
des, estão as famílias com um 

filho. A lei admite nestes casos 
um desconto de 10%, mas a 
autarquia paredense não ab-
dicou desta receita. Os pro-
prietários sem dependentes 
também não têm desconto.

como ReclamaR
Os contribuintes com di-

reito ao desconto, em que por 
qualquer razão a minoração 
possa não ter sido processada 
automaticamente, devem fa-
zer um requerimento para 
apresentar no Serviço de Fi-
nanças local, ao qual juntam o 

IRS apresentado em 2015 (re-
lativo a 2014) para mostrar 
que no agregado há depen-
dentes em número igual ou 
superior a dois. 

Para que a redução tributá-
ria possa existir “todos os 
agregados familiares em 
questão devem ter o mesmo 
domicílio fiscal, estarem na 
mesma declaração de IRS e te-
rem todos a mesma morada 
fiscal, correspondendo esta à 
sua habitação Própria perma-
nente”, explica, Bruno Cardo-
so, fiscalista num escritório de 

advogados da  c idade de 
Paredes. 

O critério no entanto, no 
dizer deste jurista, é falível. 
“As matrizes urbanas, onde 
os prédios urbanos têm arti-
gos, datam de 1937. Apesar 
da avaliação geral de 2012, 
muitos dos contribuintes, 
nos prédios antigos não 
atualizaram os endereços 
desses artigos urbanos, com 
o nome da rua e o número de 
porta em que se situam. Ora, 
como se pode dizer que um 
contribuinte mora na rua 
´xis´, no numero ´ípsilon´, 
mesmo que a sua morada fis-
cal seja esta, se o prédio ur-
bano em questão não tem 
esse elemento identificati-
vo? Como é que associam o 
prédio que devia beneficiar 
de redução ao agregado fa-
miliar, num caso destes?” 
interroga.

Outra situação elencada 
por Bruno Cardoso reporta-se 
aos prédios mistos (destina-
dos a habitação e comércio). 
“A parte destinada à habitação 
não devia beneficiar do coefi-
ciente familiar? Será que isso 
a c o n t e c e u ? ”,  i n t e r r o g a 
novamente

“E como é que as Finanças 
sabem qual o imóvel em que o 
agregado tem habitação pró-
pria permanente? Por terem 
tido isenção? Sucede que, por 
exemplo, se alguém adquiriu 
o imóvel onde tem a sua habi-
tação própria permanente 
por doação, não beneficiou de 
tal isenção e, por isso, não be-
neficiará da redução de IMI, 
de acordo com a forma como o 
modelo está a ser aplicado. Dá 
a ideia que o sistema está en-
tregue a um automatismo 
muito falível, a ver se funciona 
e se as pessoas que teriam di-
reito a reclamar não reparam 
nos erros”, conclui.

impostos. Em Paredes os proprietários de imóveis que tenham apenas um filho não têm direito a re-
dução de 10% de IMI. A redução (de 15% ou 20%) apenas beneficia quem tiver dois ou mais depen-
dentes a seu cargo. Numa liquidação inicial de 500 euros a pagar a redução pode chegar aos 100 euros.

Fatura de IMI começou a ser 
cobrada já com desconto familiar

António Orlando | texto

- Uma família composta por 
um casal e três filhos tem 
uma casa em Paredes, avalia-
da em 100.000 euros, e pa-
gou 500 euros de IMI em 
2014 [100.000 euros x 0,5% 
(taxa cobrada pelo municí-
pio de Paredes]. Com o des-
conto, já em vigor, esta famí-
lia passa a pagar apenas 400 
euros, ou seja, menos 100 eu-
ros do que os 500 euros que 
antes tinha de pagar.

- Abril é o mês em que o IMI 
(Imposto Municipal sobre 
Imóveis) tem de começar a 
ser pago. Se a fatura for até 
250 euros, terá de a pagar de 
uma só vez. Se o valor não ul-
trapassar os 500 euros é divi-
dida em duas prestações, 
Abril e Novembro. Só se o va-
lor a pagar for maior do que 
500 euros é que poderá pa-
gar em três vezes (Abril, Se-
tembro e Novembro). 

sabeR mais
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Já é conhecida a listagem de 
entidades (Pessoas coleti-
vas de Utilidade Pública de 

fins de beneficiência, assitência 
ou humanitária ou IPSS – Insti-
tuições Particulares de Solida-
riedade Social) autorizadas a 
beneficiar da consignação da 
Quota de IRS 2016. Este ano, em 
Portugal há 2971 instituições 
acreditadas juntos da Autorida-
de Tributária para beneficia-
rem da consignação de IRS que 
os contribuintes lhes possa atri-
buir nos 0,5% do IRS que tive-
ram de pagar relativo aos rendi-
mentos de 2015. Recorde-se 
que o número de instituições 
tem estado sistematicamente a 
aumentar. Em 2014 constavam 
2045 entidades da referida lis-
ta, em 2015 eram 2612 e em 
2016 as já referidas 2971.

Este benefício a estas Insti-
tuições não é automático: Têm 
que elaborar um dossier e reu-
nir certos requisitos a ser reco-
nhecidos na candidatura. Mas 
depois do dferimento inicial, o 
benefício mantém-se automati-
camente nos anos fiscaias se-

António Orlando | texto

impostos. O jornal O Progresso de Paredes publica algumas das instituições do concelho que 
podem receber 0,5% do montante global que os contribuintes irão descontar para o Estado via IRS.

Sociedade Civil pode consignar parte do IRS  
que vai pagar a instituições do concelho 

guintes. As Instituições Pare-
denses parecem estar pouco 
atentas pois da lista ofical cons-
tam apenas dezena e meia de 
instituições. Trata-se de uma  
listagem que consultamos no 
Portal das Finanças (reportada 
a 11 de abril de 2016) a que o 

leitor também pode aceder via 
Internet em http://info.por- 
taldas-financas gov.pt/pt/
apoio_contribuinte/. 

Aí encontramos a denomi-
nação, a localidade e o indispen-
sável Número de Identificação 
Fiscal que se deverá indicar 

aquando do preenchimento da 
declaração anual de IRS de 
2016 (relativa aos rendimentos 
de 2015). O preenchimento an-
tes constava no anexo H do IRS, 
Este ano aparece logo na Folha 
do Rosto no seu quadro 11.

Recorde-se que no próximo 

ano, em virtude de uma altera-
ção à lei de haverá um conjunto 
adicional de instituições que 
também poderão pedir a acre-
ditação e assim concorrer a este 
mesmo valor, em competição 
com as habituais IPSS. Referi-
mo-nos a instituições culturais: 
consignação de 0,5% do IRS é 
a l a r g a d a  a  i n s t i t u i ç õ e s 
culturais.

A título meramente infor-
mativo o jornal O Progresso de 
Paredes publica as institui-
ções relacionadas com o nos-
so concelho de Paredes, que 
descobriu na listagem e po-
dem receber 0,5% do montan-
te global que o leitor irá des-
contar para o Estado. Outras 
haverá igualmente habilitadas 
e de igual integridade quer no 
concelho, quer no país.  É im-
portante informar que se o 
leitor não escolher uma das 
instituições habilitadas a re-
ceber a verba em causa, o di-
nheiro reverterá para os co-
fres do Estado.

O mesmo acontecerá se in-
dicar uma Instituição que, em-
bora seja IPSS, não faça parte 
da lista das Instituições habili-
tadas. Por isso se pretender 
beneficiar uma IPSS do nosso 
concelho que não esteja na lis-
ta, deve primeiro informar-se 
junto da mesma se ela está 

credenciada, o que até poderá 
ser um Bem que lhe faz pois a 
alertará que não consta da lis-
ta oficial. Ou informar o nosso 
jornall que falhou na busca 
uma a uma, individualizada, 
que fez entre as 2971 institui-
ções arroladas. 

Para lém do IRS os contri-
buintes também podem consi-
ganr 15% do benefício fiscal do 
IVA que iriam auferir. Mas neste 
caso deixarão de receber tal va-
lor, ao contrário da consignação 
de 0,5 % do IRS, em que essa 
consignação em nada os preju-
dica, se s e pde dizer que contri-
buir para causas sociais é um 
prejuízo.

Fonte dos Bombeiros de Pa-
redes, que o ano passado benfi-
ciou pela primeira vez da con-
signação, revelou-nos que se 
trata de uma ajuda preciosa e 
sendo certo que só solicitam a 
consignação do IRS e na sua 
área geográfica (compreen-
dem, por exemplo, que os Re-
bordosenses queiram contri-
buir para os seus Bombeiros ou 
outra instituição local) , a ade-
são dos paredenses foi signnifi-
cativa e permitiu-lhes uma re-
ceita de cerca de 4 000,00 €, o 
que muito agradeceram.

É tudo uma questão de habi-
tuação e de compromisso social 
saudável.

Escola de Mouriz vence concurso nacional

O Centro Escolar (CE) de 
Mouriz, Paredes, venceu o 
concurso “hinos da fruta” 
realizado pela Associação 
Portuguesa Contra a Obesi-
dade Infantil, no âmbito da 
5ª edição do projeto “Heróis 
da Fruta - Lanche Escolar 
Saudável”. Chama-se “Uma 
palete de cores”, a música 
que arrebatou o júri, com-
posto por figuras, como João 

Gil, Mário Laginha, Maria 
João ,  Quinta  do Bi l l  ou 
Fra n k i e  C h ave z ,  e n t re 
outros.

O hino foi criado pelos 
alunos das turmas CEM2A, 
CEM2B, CEM2C, CEM2D, CE-
M4A, CEM4B e CEM4C do 
CE.

Na primeira fase foram 
selecionados os três vídeos 
mais votados, através de 
chamadas telefónicas do pú-
blico e o vídeo mais partilha-
do na rede social “Face-

António Orlando | texto
book”, por distrito e regiões 
autónomas de Portugal, ten-
do transitado para a fase fi-
nal 80 hinos. Desses 80 fina-
listas saíram quatros vence-
dores, dos quais o Centro 
Escolar de Mouriz, Paredes 
foi um dos felizes contem-
plados. Os outros são o Cen-
tro Escolar de São Miguel 
(Vila Nova de Poiares, Coim-
bra), EB1 Oliveira do Castelo 
(Guimarães), e EB/JI Quinta 
d e  S ã o  J o ã o  ( S e i x a l , 
Setúbal).  

O projeto “Heróis da Fru-
ta - Lanche Escolar Saudá-
vel” é atualmente o maior 
programa gratuito de edu-
cação para a saúde em Por-
tugal, concebido especifica-
mente  para  motivar  as 
crianças entre os 2 e os 10 
anos a adotar e manter hábi-
tos saudáveis na sua rotina 
diária, através de um mode-
lo motivacional inovador 
desenhado para jardins de 
infância e escolas básicas do 
1º ciclo.

sabes mais:
Vídeo do hino do CE Mouriz: https://www.youtube.com/watch?v=AC2eVES2t8c
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as escolhas da bia
Natural de Paredes, aluna do 3º ano
Um cobertor pequeno, uma garrafa de água, um pão e o car-
tão de cidadão.

as escolhas do Rodrigo
Natural de Besteiros, aluno do 3º ano
Uma camisola grossa, umas calças, umas meias umas cue-
cas, um par de botas, um casaco, carteira, telemóvel, bússo-
la, um kit primeiros socorros, medicamentos, alguns brin-
quedos para entreter, água e lanterna. 

a iniciativa
Promover a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar 
do outro. Tentar compreender como se sente. Só assim o 
poderemos ajudar melhor – esta a ideia primordial da ini-
ciativa da Plataforma de Apoio aos Refugiados que quis sa-
ber como se sentiriam os alunos das escolas portugueses se 
estivessem na pela de um refugiado.
Com o apoio da Direção-Geral de Educação, do Alto Comis-
sariado para as Migrações e do Conselho Nacional de Juven-
tude, a atividade foi levada às escolas portuguesas e inspi-
rou-se num projeto chamado What’s in my bag? ( O que está 
no meu saco, em inglês), e que decorreu na ilha grega de 
Lesbos.
Foi aí que o Comité Internacional de Salvamento, uma enti-
dade criada em 1933 para reconstruir zonas de guerra e 
ajudar refugiados em mais de 40 países ( e por sugestão de 
Albert Einstein, também ele um refugiado), pediu a refugia-
dos com diferentes perfis para posarem para o fotógrafo 
Tyler Jump. E uma mãe, uma criança, um adolescente, uma 
família, um farmacêutico e um artista acederam a mostrar o 
que levavam nas suas mochilas.

opinião com Rosto

A Bia e o Rodrigo são 
duas das crianças de 
Paredes, alunas no 

Centro Escolar (CE) de Mou-
riz, que vivem sem que nada 
do essencial lhes falte para 

crescer em harmonia e com 
todas as condições para que, 
no futuro, possam ter uma 
vida boa.  

No CE de Mouriz que junta 
debaixo do mesmo teto tur-
mas do pré-escolar e do 1º ci-
clo do ensino básico da área 
urbana da cidade de Paredes, 

o desafio “Refugiados: E se 
fosses tu?” foi colocado, não só 
à Bia e ao Rodrigo, mas a todos 
os restantes colegas de escola. 
O “jogo” foi trabalhado de dife-
rentes formas, “consoante o 
grau de ensino”, indicaram os 
professores ao Progresso de 
Paredes. 

António Orlando | texto

iniciativa. O desafio foi no passado dia 6 de abril, lançado pela Plataforma de Apoio aos 
Refugiados e pretendia saber o que cada um de nós levaria consigo se tivesse de partir só com 
uma mochila às costas. O Centro Escolar de Mouriz foi uma, entre outras, das instituições de 
Paredes que aderiu à iniciativa.

Refugiados: e se fossem eles?

No pré-escolar os alunos 
começaram por assistir ao 
visionamento de vídeos com 
imagens de meninos refu-
giados da mesma idade da 
Bia e do Rodrigo, cuja única 
diferença, diga-se demasia-
do grande, é que tiveram de 
fugir da guerra com aquilo 
que cabia numa mochila ou 
ainda menos. Vivem em 
campos de concentração de 
refugiados, em condições 
sub-humanas. Dormem no 
chão, comem o que lhes dão, 
enquanto os pais, se os hou-
ver, tentam encontrar um 
novo porto d´abrigo. As ima-
gens impressionam. E se fos-
ses tu? Foi aqui que entrou a 
pergunta aos estudantes, “o 
que é que levarias na mochi-
la se tivesses de partir?”

No CE de Mouriz, nos três 
primeiros anos do 1º ciclo as 
crianças levaram a pergunta 
para casa, para debate do as-
sunto com os encarregados 
de educação. No regresso à 
escola, cada um levou uma 
folha A4 com a lista dos ha-
veres que colocariam na mo-
chila se tivessem de partir à 
pressa. No 4º ano, a mesma 
provocação, mas como os 
alunos já são mais crescidos 
foram desafiados a fazer a 
mochila em casa e a fotogra-
fá-la, para depois exibirem 
as fotos na palestra/aula 
com o professor sobre o 
tema.

Presumivelmente ajuda-
dos pelos pais, grosso modo, 
os alunos colocaram na mo-
chila bens de primeira ne-
cessidade. Ainda assim, hou-
ve tabletes e telemóveis ou 
até quem tivesse colocado 
“apenas uma bola”.  

No final da iniciativa a 
certeza que os alunos do CE 
de Mouriz, agora percebem 
melhor o que se está passar, 
ao lado e que nos entra pela 
casa adentro nas notícias.
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especial gala do despoRto

José Mota, treinador de fute-
bol natural de Lordelo, foi a 
figura Alto Prestigio da 5ª 

edição Gala do Desporto de Pa-
redes. O galardão máximo ficou 
em casa atendendo que a ce-
rimónia da atribuição dos pré-
mios de desporto decorreu no 
Pavilhão Rota dos Móveis em 
Lordelo. A iniciativa promovida 
pela autarquia paredense, vol-
tou a distinguir alguns dos atle-
tas e instituições desportivas 
que mais se destacaram na épo-
ca 2015/2015 em diferentes 
modalidades.

Foi Joaquim Mota, ex-presi-
dente da Junta de Lordelo, 
quem recebeu o prémio do ir-
mão José atualmente a treinar o 
Feirense da II Liga. Foram, aliás, 
os afazeres profissionais que 
impediram o treinador de fute-
bol de receber o galardão. 

Ainda assim, José Mota 
“marcou” presença na cerimó-
nia através de uma gravação em 
vídeo que foi projetada em ecrã 
gigante. Na curta declaração 
que fez e visionada pela plateia 
da Gala, o técnico mostrou-se 

feliz com a distinção. “Principal-
mente pelas gentes da minha 
terra. Quando assim é, todo o 
trabalho, esforço e dedicação 
que tive ao longo dos anos é re-
conhecido, deixa-me extrema-
mente grato”, disse o técnico de 
futebol. 

José Mota que, entre outros, 
teve grande destaque quer co-
mo futebolista quer como trei-
nador do FC Paços de Ferreira, 
deixou ainda uma palavra de 
reconhecimento e incentivo aos 
outros premiados da 5ª Gala do 
Desporto de Paredes: ”penso 
que todo o mérito que vocês ti-
veram em atingir os vossos ob-
jetivos e receberem esta distin-
ção é sempre prestigiante e faz 
com que, nomeadamente, os 
jovens tenham mais determina-
ção, mais vontade e humildade 
para continuarem”. 

Joaquim Mota com o troféu 
do José nas mãos, além de con-
siderar justa a distinção do ir-
mão, lembrou dois outros no-
mes grandes do futebol em Pa-
redes, no caso, Jaime Pacheco e 
Rui Barros.  O presidente da Câ-
mara, Celso Ferreira, no discur-
so político que fez, nomeada-
mente, por elencar as obras em 

infraestruturas desportivas 
que realizou durante os seus 
mandatos autárquicos, ressal-
vou a impossibilidade de a au-
tarquia premiar o ex-ciclista e 
atual vereador do Desporto: 
“Cândido Barbosa, não pode ser 
premiado pela Câmara porque 
é vereador em funções, mas 
merece uma homenagem pela 
carreira desportiva. A Câmara 
vai organizar uma homenagem 
ao Cândido Barbosa, o ciclista 
do povo, o Foguete da Rebordo-
sa. Temos que o recordar por-
que ele foi um atleta maior da 
nossa terra”, disse. A plateia, 
onde estava sentado Cândido 
Barbosa, ouviu e aplaudiu. 

gala do despoRto
palco de pRomessas
e alfinetadas
políticas
Na cerimónia de entrega de 

prémios aos que mais se desta-
caram no desporto do concelho 
na época de 2014/2015, Celso 
Ferreira, não deixou por mãos 
alheias os seus dotes de político 
para dizer que se sente muito 
feliz pelo trabalho que fez no 
desporto. “Só pode ser compa-
rado ao que nós fizemos na edu-

 prémios. Gala do Desporto em Paredes premiou alguns dos melhores 
do desporto que nasceram no concelho. Presidente de Câmara anun-
ciou homenagem ao ex-ciclista Cândido Barbosa e prometeu construir 
um Centro de Ténis e três novos relvados sintéticos para o futebol 

José Mota figura Alto 
Prestigio do Desporto 
em Paredes

António Orlando | texto

José mota – de capitão a treinador de prestigio
José Albano Ferreira Mota, por todos conhecido como José Mota, nasceu em Paredes, no dia 25 de fevereiro de 1964 e está entre os me-
lhores treinadores do futebol português. Iniciou a carreira de futebolista no Aliados de Lordelo, clube da sua terra natal, onde se desta-
cou, o que lhe valeu ser contratado pelo vizinho Paços de Ferreira, cujas cores defendeu durante quase uma década, tornando-se numa 
das referências da equipa, da qual chegou a ser capitão.

Depois de pôr fim à carreira como jogador, em 1996, ainda no Paços de Ferreira, José Mota passou a integrar imediatamente a equipa téc-
nica do clube, como treinador adjunto, até ser promovido a treinador principal, em 1999.

Começava uma carreira que lhe tem granjeado elevado prestígio em Portugal. Treinou o Paços de Ferreira até 2008, tendo pelo meio uma 
breve passagem pelo Santa Clara dos Açores, em 2004. Conseguiu a proeza de qualificar o Paços de Ferreira para a Taça UEFA, na tempo-
rada de 2006/2007, após um brilhante sexto lugar no Campeonato Nacional. Seria eliminado na primeira eliminatória pelo AZ Alkmaar. 
Passou pelo Leixões em 2008. Na época de 2010/2011, salvou o Belenenses da descida. Mudou-se para Setúbal, onde esteve até 2014. 
Ainda nesse ano, assumiu o comando do Gil Vicente. Na presente época, é o atual treinador do Feirense, da II Liga.

cação”, disse, para acrescentar 
que “há 11 anos atrás nós tínha-
mos três relvados naturais e um 
sintético, hoje temos três relva-
dos naturais e seis sintéticos. Há 
dez anos tínhamos 10 pavi-
lhões gimnodesportivos, hoje 
temos 31”. 

Embalado, o autarca prome-
teu ainda a construção de uma 
Academia de ténis na Cidade 
Desportiva e de mais três cam-

pos de futebol sintéticos: um 
para o ISC Sobreirense, outro 
para o FC Cristelo e um terceiro 
para o FC de Cête “se conseguir 
negociar o terreno ainda avan-
çaremos antes do final do man-
dato para a construção destes 
campos de futebol”, disse. Celso 
Ferreira considerou que tal tra-
balho “só foi possível com a co-
laboração dos seus vereadores 
de todos os executivos, que vo-

taram favoravelmente os orça-
mentos municipais chamando
-os ao palco. Os vereadores do 
PS que marcaram presença na 
cerimónia foram olimpicamen-
te ignorados. A única referência 
de Celso Ferreira que terá sido 
dirigida aos socialistas foi quan-
do o presidente da Câmara fa-
lou nas “muitas acusações de 
q u e m  n ã o  m e r e c e  s e r 
recordado”.
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Galardões expõem ecletismo do desporto em Paredes
Os atletas e coletividades 

que mais se destacaram no 
desporto no concelho de Pare-
des na época 2014/2015 fo-

ram homenageados, nas cate-
gorias de melhor clube, me-
lhor equipa jovem e sénior, 
melhor dirigente, melhor 

treinador e melhores atletas 
em várias faixas etárias. Os no-
mes foram propostos pelas 
juntas de freguesia, clubes, 

associações e população, sen-
do a seleção dos nomeados da 
responsabilidade de uma Co-
missão Independente de Ava-

liação, composta por Arménio 
Santos, Albino Pereira, Pedro 
Vasconcelos, João Ferreira e 
Ricardo Dias.  Já as categorias 

Desporto Escolar, Reconheci-
mento do Município e Alto 
Prestigio foram escolhas da 
Câmara de Paredes. 

    Lista dos vencedores

    atLetas do ano

    desporto escoLar

    cateGoria “reconHeciMento do MUnicÍpio”

    clUbe despoRtiVo do ano – Paredes Golfe Clube
    eQUipa do ano JoVem – Equipa Sub 15 Feminina do SSCM Paredes Polo Aquático
    eQUipa sÉnioR do ano – Equipa Sénior Masculina do SSCM Paredes Polo Aquático
    diRigente do ano – Adão Barbosa, Presidente da APD/Paredes - Basquetebol
    tReinadoR do ano – Luís Filipe Sereno, da Secção de Patnagem da Casa do Benfica em Paredes

    atleta do ano sUb14 mascUlino 

    João delgado 

É Campeão do Mundo de Quad-
cross na classe Kids, título conquis-
tado em Pont de Vaux, França, ten-
do ainda alcançado o 3.º lugar no 
Troféu Yamaha, classe 450. 

    atleta do ano sUb14 feminino 
    filipa aleXandRa teiXeiRa dias

É atleta da Academia Pé de Chumbo 
– Desporto de Combate. Treina ki-
ckboxing desde 2011. Alcançou tí-
tulos regionais, nacionais, euro-
peus e mundiais em representação 
do clube e da Seleção Nacional. 

    atleta do ano sUb18 mascUlino
    diogo Rafael santos soUsa

Atleta da Academia Pé de Chumbo 
– Desporto de Combate. Treina ki-
ckboxing desde 2010 tendo desde 
daí alcançado títulos regionais, na-
cionais, europeus e mundiais em 
representação do clube e da sele-
ção nacional. 

    atleta do ano sUb18 feminino
    maRiana soUto

Patinadora da Casa do Benfica em 
Paredes, é Campeã do Mundo Jú-
nior em Pares de Dança. Venceu 
também a Taca da Associação de 
Patinagem do Porto, foi Campeã 
Distrital de Figuras Obrigatórias 
Júnior, Campeã Distrital Pares de 
Dança Júnior, Campeã Nacional de 
Pares de Dança Júnior, Vice-Cam-
peã Europeia em Solo Dance Júnior 
e Campeã Europeia em Pares de 
Dança Júnior.

    atleta do ano 

    em modalidades colectiVas 

    caRlos manUel baRbosa Ramos

Hoquista natural da Sobreira e for-
mado na Casa do Povo da Sobreira. 
Iniciou-se na modalidade, em 
2006, vindo a ser transferido para a 
Associação Desportiva de Valongo, 
em 2010, clube pelo qual conquis-
tou os títulos de Campeão distrital 
de infantis e Iniciados, vencedor do 
Campeonato da Europa pela Sele-
ção Portuguesa de Sub17 e Vice-
Campeão Distrital de Juvenis.

Da Escola Básica de Paredes
Individual: Pedro Afonso Mendes – golfe
Coletivo: Equipa de Golfe 

Da Escola Básica de Cristelo
Individual: Diana Rafaela Ribeiro Cardoso – ténis
Coletivo: Equipa de Futsal Masculino 

Da Escola Básica e Secundária de Vilela
Individual: Gonçalo Santos – badmínton
Coletivo: Equipa de Badmínton 

Da Escola Básica e Secundária de Rebordosa
Individual: Catarina Seabra – ginástica de grupo
Coletivo: Equipa de Ginástica de Grupo

Da Escola Básica e Secundária de Lordelo
Individual: Sérgio Fonseca – btt

Da Escola Básica de Baltar
Coletivo: Equipa de Iniciadas Femininas e Equipa de Iniciados Masculinos, ambas de Andebol.

Da Escola Secundária de Paredes
Individual: Maria Eduarda Barbosa – Atletismo

Clubes eleitos na categoria de Mérito:
Associação Portuguesa de Deficientes de Paredes – basquetebol 
Casa do Povo de Sobreira – Hóquei em patins.

Categoria Seleção Nacional:
Polo Aquático - António Cerqueira; Carlos Gomes; Fabiana Duarte; Maxim Secrieru; Ricardo Sousa; Ricardo Teixeira; Tiago Costa.
Hóquei em Patins e Patinagem- Carlos Manuel Barbosa Ramos; Cristiana Oliveira; Daniela Meireles; José Souto; Mariana Souto; Rui Bernardo Fonseca Mendes; Rute Freire.
Desporto Adaptado- Carina Mónica Barbosa Moreira; Carlos Filipe Vieira Cardoso; Filipe José Rocha Monteiro Silva.
Golfe -  Leonor Guimarães Bessa; Maria Inês da Silva Megre Barbosa; Tomás Guimarães Bessa.
Atletismo - Luís Miguel Almeida Borges; Pedro Ferreira

    distingUidos pelas escolas como os melHoRes despoRtistas nas RespectiVas modalidades

    distingUiU os atletas conVocados paRa as selcÇÕes nacionais, RepResentando poRtUgal inteRnacionalmente; e dois clUbes QUe se destacaRam ao longo da tempoRada
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Motards de Rebordosa marcaram presença  
no Dia do Motociclista

O Moto Clube de Rebordo-
sa foi um dos 250 clubes de 
motards que se fez represen-
tar no “Dia Nacional do Moto-
ciclista”, celebração anual que 
este ano foi festejada em Pe-
nafiel, no dia 3 de abril. 

Apesar do “Dia Nacional 
do Motociclista” ter sido cele-
brado em terra onde o S. Mar-
tinho é padroeiro, as condi-
ções climatéricas foram ma-

drastas. Aliás, os motards 
além de fazerem a habitual 
procissão com o andor de São 
Rafael, o padroeiro dos moto-
ciclistas, este ano levaram 
também na Procissão o S. 
Martinho e a Nossa Senhora 
do Sameiro. 

Os motards rebordosen-
ses não tiveram medo à chuva 
que caiu praticamente sem 
parar durante todo o dia e fo-
ram com as suas motas cele-
brar o dia. Elogiaram a orga-
nização, sobretudo o elevado 

investimento da autarquia 
local, lamentando apenas que 
o mau tempo tivesse retirado 
“algum brilho à iniciativa que, 
ainda assim, foi gigantesca”.  

A estimativa dos 25 mil 
motards esperados para a 
concentração de Penafiel não 
foi atingida, por “culpa do 
mau tempo”, mas ainda assim 
foram muitos aqueles que fo-
ram receber a bênção de São 
Rafael. A procissão percorreu 
parte da cidade desde o San-
tuário do Sameiro até ao pal-

co montado no Campo Conde 
de Torres Novas (campo da 
Feira). Aí realizou-se uma 
missa campal, encerrando-se 
as cerimónias com a bênção 
de motos e capacetes de todos 
os motociclistas presentes.

O evento foi organizado 
pela Federação de Motociclis-
mo de Portugal e com o apoio 
da Câmara de Penafiel e do 
Moto-Clube Vale do Sousa. 
“Correspondeu ao que espe-
rávamos. Sabemos que sem 
chuva, normalmente, somos 

mais. Mas está aqui à vista, es-
tamos aqui muitos. Ser moto-
ciclista é uma paixão e esta-
mos dispostos a tudo para ce-
lebrar o nosso dia”, disse ao 
Progresso de Paredes, Ma-

nuel Marinheiro, Presidente 
da Federação Portuguesa de 
Motociclismo. No próximo 
ano o Dia do Motociclista será 
c e l e b r a d o  e m  C a s t e l o 
Branco.

António Orlando | texto

O Pavilhão Municipal 
Rota dos Móveis, em 
Lordelo, Paredes, 

acolheu entre 5 e 7 de abril, a 
8ª edição da InVista – Feira 
de Emprego, Formação e 
Empreendedorismo, inicia-
tiva da responsabilidade do 
Pelouro de Ação Social da 
Câmara Municipal de Pare-
des e do CLDS – Horizontes 
de Inclusão.

A edição deste ano, se-
gundo Hermínia Moreira, 
vereadora com o Pelouro de 
Ação Social, “foi a mais con-
corrida de sempre com 73 
expositores”, das mais diver-
sas áreas, abrangendo um 
vasto leque de ofertas edu-
cativas, formativas e profis-
sionais, com a particularida-
de de, pela primeira vez, a 
feira ter contado com em-
presas de recrutamento de 
trabalho temporário e com 
empresas do concelho em 
processo de recrutamento.

O Exército Português 
também marcou presença. 

Sendo de  resto  um dos 
stands mais procurados. 
Luís Dias, 1º Cabo, natural 
de Vilela, Paredes, foi um 
dos militares presentes que 
deu a cara pela promoção 
da tropa. “Na minha terra é 
a primeira vez, mas já te-
nho estado noutros locais 
com estas funções”, come-
çou por dizer o militar. Este 
tipo de iniciativas promo-

cionais “têm ajudado a que 
o Exército consiga captar 
voluntários para as suas fi-
leiras. As pessoas vêm so-
bretudo perguntar o que é 
necessário para se candi-
datarem”, explica o Cabo 
Dias.    

Os requisitos exigidos aos 
candidatos que pretendam 
“experimentar o futuro” na 
vida militar, são os mesmos 

de sempre: realização de 
provas físicas, psicotécnicas 
e médicas; se passarem nos 
testes estão aptos a assinar 
um contrato de sete anos. Ao 
fim do primeiro ano, “se o 
voluntário se não se sentir 
bem com a opção que fez, po-
de rescindir”. Caso contrário, 
terá que cumprir os sete 
anos do contrato ou indem-
nizar o Estado pela quebra 

de vínculo. Os candidatos à 
tropa sejam masculinos ou 
femininos (elas são cada vez 
mais) devem ter como habi-
litação mínima o 9º ano de 
escolaridade.

Durante os três dias do 
certame, os visitantes pude-
ram conhecer e esclarecer 
dúvidas junto dos represen-
tantes das diversas organi-
zações presentes.

António Orlando | texto

feira do emprego. Durante os três dias da Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo (InVista) 73 entidades 
deram a conhecer cursos e propostas de trabalho aos alunos do concelho. 

Futuro fez “chamada”  
aos jovens de Paredes na InVista

1º cabo luís dias
Condutor do Exército

Optei há cinco anos pela 
carreira militar porque a 
perspetiva de futuro que 
tinha em Paredes, aos 19 
anos, após concluir o 12º 
ano, era o desemprego. 
Aqui podemos tirar cur-
sos e depois requerer, 
após os sete anos de con-
tratação, o ingresso nu-
ma força de segurança, 
na GNR ou Guarda 
Prisional. 

ana filipe
estudante de 12º ano 
na Escola Secundária 
de Vilela

Vim à Feira de Emprego, 
Formação e Empreende-
dorismo por causa do 
curso de Animadora que 
frequento na minha esco-
la. Em termos de futuro 
estive a pensar em tirar 
um curso de auxiliar de 
veterinário. Vamos ver, se 
calhar vou deixar o curso 
de animadora. 

opinião com Rosto



10 Sexta-feira 15 de Abril de  2016  oprogressodepaRedes

opinião

À sombra do coqueiro, 
lendo uma história 
da carochinha...

A lengalenga já é cos-
tumeira, começa a 
tornar-se repetiti-

va. Angola está no centro de 
uma operação mediática 
oportunista, que em Portu-
gal tem os seus protagonis-
tas mais activos. A propósi-
to da condenação em tribu-
nal de primeira instância 
de 17 angolanos por activi-
dade política ilícita e asso-
ciação criminosa, chove-
ram cartas de indignação, 
radicais estados de alma, 
panfletárias declarações de 
princípios. 

Angola está perto e lon-
ge, recordo. Angola faz par-
te do passado colonial de 
Portugal, centenas de anos 
de presença sem desenvol-
vimento e dignidade, e é 
(devia ser) memória de 
(muita) violência, arbitra-
riedade e até sentimento de 
culpabilidade. Angola atra-
vessou uma guerra civil 
cruel e prolongada (1 mi-
lhão de mortos), onde divi-
sões étnicas artificialmente 
criadas e pressões externas 
se evidenciaram de forma 
exuberante. Com a morte 
de Savimbi, a paz regres-
sou. A liderança angolana 
foi exemplar nesse período 
de transição, integrando 
velhos inimigos e enterran-
do velhos ressabiamentos.

 Angola redescobriu o 
caminho do desenvolvi-
mento muito recentemen-
te. Assinalem-se contudo 
as traições aos ideais ini-
ciais, atrasos inqualificá-
veis na extensão do pro-
gresso ao povo. Mas há uma 
complementaridade muito 
específica entre os interes-

Por
cRistiano
RibeiRo
Médico

ses de Angola e Portugal, 
com circulação de mão-de
-obra, língua, conhecimen-
to e saber, recursos nacio-
nais e volumes financeiros 
entre os dois países. Angola 
soberana não é um filho 
obediente de Portugal, Por-
tugal não tem estatuto de 
amo e aio de Angola. Ponto.

Angola tem os seus pro-
blemas próprios, a ser re-
solvidos pela opção dos 
angolanos. Em paz. Sem 
pressões ou ingerências ex-
ternas. Sem discursos ou 
práticas paternalistas. Res-
peitando as decisões e nor-
mal funcionamento das 
instituições efectivas. Não 
nos esqueçamos das expe-
riências trágicas da Líbia, 
do Iraque, do Egipto, da Sí-
ria, da Jugoslávia, a Ucrâ-
nia, e tantos países, o direi-
to de ingerência apregoado 
e praticado, a manipulação 
informativa, a aventura mi-
litar, as marionetas no po-
der, o caos, a morte. 

Os novos “heróis” ango-
lanos andavam a “ler” por 
episódios um pouco ino-
cente manual de instalação 
do caos, através de um via 
dita “não violenta”. Quem o 
escreveu?  Um ta l  Gene 
Sharp, professor “emérito” 
em Ciências Politicas da 
Universidade de Massachu-
setts. Recebe fundos para a 
sua actividade do Instituto 
Republicano Internacional, 
da Fundação Ford, do Parti-
do Republicano, da Rand 
Corporation, da Fundação 
Soros, do National Endow-
ment for Democracy, da CIA 
e do Pentágono. Espalha as 
revoluções coloridas, fi-
nanciando e apoiando gru-
pos terroristas. E por se-
rem “democratas” insultam 
em espaços públicos a figu-
ra do Presidente da Repú-
blica,  que como se sabe 
(não) é direito constitucio-

cristianoribeiro@gmail.com

cRistiano
RibeiRo

nal na nossa democracia. Á 
cabeça está o filho de boas 
famílias, o rapper luso-an-
golano, apoiante da UNITA, 
que como se sabe (não) é 
n e n h u m a  c o n g re ga ç ã o 
religiosa…

A democracia angolana 
é recente, não é perfeita. 
Convive contudo com uma 
informação plural, de sites 
e jornais, rádios de mui va-
riada orientação. Um dos 
presos é militar, com exer-
cício do direito de expres-
são politica - que (não) é 
direito constitucional na 
nossa democracia. 

O direito de ingerência 
já está bem documentado 
n a s  r e v e l a ç õ e s  d a 
Wikileaks, envolvendo a 
Chevron, a empresa priva-
da da CIA Stratfor america-
na e uma organização ilegal 
angolana de nome RAAM, 
liderada por um tal Nzuzi 
Domingos. 

Há certamente quem 
queira o retorno aos tem-
pos da guerra, o retorno 
aos tempos do colonialis-
mo, e da rapina de recursos 
naturais. Há quem acredite 
que a democracia em Ango-
la deva constar de regras, 
orientações, formulações, 
escritas no Velho Continen-
t e  o u  n o  c o n t i n e n t e 
americano. 

Não simpatizo com as 
oligarquias do poder. Mas 
d e t e s t o  o s  c e g o s 
imprudentes.

No final do passado mês de Mar-
ço, o Orçamento Geral do Esta-
do Português foi finalmente 

promulgado pelo Sr. Presidente da 
República.
Caso a Direita tivesse vencido as elei-
ções teríamos certamente um orça-
mento onde a ilegalidade e a austerida-
de continuariam a fazer parte da ordem 
do dia, mas felizmente o panorama po-
lítico mudou e hoje temos um Orçamen-
to que claramente permite um virar de 
página no nosso país. É um orçamento 
que obviamente não foi fácil de ideali-
zar, foi sofrendo alterações durante a 
sua discussão, que foi piorado na Co-
missão Europeia (devido à pressão de 
deputados da direita Portuguesa), mas 

Um Orçamento de estado  Amigo dos Paredenses
que felizmente foi melhorado na As-
sembleia da Republica, no âmbito do 
trabalho parlamentar que foi feito gra-
ças ao entendimento dos vários parti-
dos, ou pelo menos dos que quiseram 
participar e esse não foi claramente o 
caso do PSD.
Este é um orçamento que acaba por tra-
zer noticias mais positivas para os Por-
t u g u e s e s ,  e  e m  e s p e c i a l  p a ra  o s 
Paredenses.
Nos últimos anos a taxa máxima do IMI 
era 0,5%, agora e graça ao orçamento 
aprovado com os votos do PS e dos res-
tantes partidos de esquerda o valor má-
ximo desce para 0,45%, uma descida 
ainda pouco significativa, mas que no 
nosso caso acaba por ter um impacto 
positivo, pois somos dos pouco municí-
pio que aplica a taxa máxima de IMI (em 
Portugal existem 308 municípios, ape-
nas em 31 se paga a taxa máxima, e nós 
infelizmente somos um desses), esta 
medida foi igualmente uma das primei-
ras a ser implementadas nos municí-
pios onde o PS passou a ser poder nas 

Por
paUlo
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que felizmente foi melhorado na As-
sembleia da Republica, no âmbito do 
trabalho parlamentar que foi feito gra-
ças ao entendimento dos vários parti-
dos, ou pelo menos dos que quiseram 

no primeiro fim-de-semana 
de Abril, realizou-se em Es-
pinho o 36º Congresso do 

PSD.
Certamente no decorrer destes 

dias, onde deu para perceber clara-
mente a intenção e comportamento 
de alguns companheiros, dá perfeita-
mente para entender qual será o fu-
turo do PSD- Paredes. 

No entanto, não faltarão certa-
mente oportunidades de voltarmos a 
falar do que se passou no 36º con-
gresso do PSD.

Quando me proponho a uma elei-
ção ou melhor quando somos eleitos 

Por
JoaQUim
neVes
Engenheiro

País (ou Paredenses) merece(m) mais?...

joaquimneves.progresso@gmail.com

pelos companheiros do partido para 
os representar, devemos sempre sal-
vaguardar os interesses de todos e 
nunca colocar à frente os nossos in-
te re s s e s  p o l í t i c o s  o u  m e s m o 
pessoais.

 Nem toda a gente pensa assim…
Enfim, mas cada um responde por si.

O que gostei mais? Claramente o 
discurso de abertura de Pedro Pas-
sos Coelho. Discurso que revela cla-
ramente o grande carácter e honesti-
dade da sua pessoa. Homem sério 
que sabe exactamente o que o País 
precisa e o que quer para o seu futu-
ro. Pena é que tenha sido injustiçado 
nas últimas eleições.

Uma parte desse discurso, que 
aqui vou transcrever, podia clara-
mente ter sido escrito por mim ou 
por alguém da minha equipa, que 
concorreu à concelhia do PSD-Pa-
redes. Bastava substituir País por 

A democracia 
angolana é re-

cente, não é per-
feita. convive 
contudo com 

uma informação 
plural, de sites e 

jornais, rádios 
de mui variada 

orientação. 
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Um Orçamento de estado  Amigo dos Paredenses
últimas eleições autárquicas, aqui bem 
perto foi o caso de Valongo, Paços de 
Ferreira, Vila Nova de Gaia e Gondomar 
por exemplo. 
É por isso com agrado que vemos este orça-
mento ser implementado, infelizmente, 
esta medida que vai permitir aliviar a car-
teira dos Paredenses não se vai sentir ainda 
este ano, a medida só se aplicará ao IMI de 
2017, que será liquidado em 2018 e é ai que 
vamos sentir esta diminuição do IMI, mas 
convém não esquecer, que a mesma não se 
vai ficar a dever a nenhuma medida de 
quem nos (des)governa em Paredes, mas 
sim graças ao governo de António Costa é à 
famosa geringonça( a expressão encontra-
da pela direita para a solução parlamentar) 
que tão bem tem sabido colocar os interes-
ses dos Portugueses acima das suas tradi-
cionais diferenças.
Ficou igualmente decidido que em vez 
das atuais reduções à taxa de IMI (de 
até 10% para um filho, 15% para dois 
filhos e 20% para três ou mais), as câ-
maras vão passar a poder determinar 
uma redução fixa no IMI aos proprietá-

rios com filhos e prevê que os agrega-
dos com um filho tenham uma dedução 
fixa de 20 euros, com dois filhos de 40 
euros e com três ou mais filhos de 70 
euros – desta forma a dedução é igual 
para todos, independentemente do va-
lor patrimonial tributário dos respeti-
vos imóveis. Foi igualmente aprovada 
no OE uma cláusula de salvaguarda do 
IMI para pessoas com mais de 65 anos.
Outra medida que também tem sido im-
plementada em Câmaras Municipais 
governadas pelo PS, e que agora vai co-
meçar a ser aplicada a todo o país é a 
oferta aos alunos do 1.º ano do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, já no próximo ano le-
tivo, dos manuais gratuitos – será um 
único exemplar para cada criança dos 
manuais adotados, por disciplina e por 
ano letivo. A distribuição será feita aos 
encarregados de educação, mediante a 
apresentação de um comprovativo, 
uma medida que tudo indica vai ser 
alargada progressivamente aos restan-
tes anos e ciclos de ensino da escolari-
dade obrigatória.

Com papas e bolos 
se enganam os tolos

na passada 6ª feira, 8 
de Abril, foi comemo-
rado o 10º aniversá-

rio da inauguração do Pavi-
lhão Rota dos Móveis. A festa 
foi rija, com animação musi-
cal e todas as coisas a que se 
tem direito quando se trata 
de comemorar um aniversá-
rio. Não está em causa a utili-
dade e a mais valia que repre-
senta esta infra-estrutura, 
mas sim esta celebração, pois 
parece que tudo será motivo 
para festarolas até ás próxi-
mas autárquicas, pois parece 
ser disso e apenas disso que 
se trata.

Devido a uma data cujo re-
levo comemorativo é muito 
discutível, toca a convocar o 
maior número de pessoas, 
neste caso fundamentalmen-
te os menos jovens do nosso 
Concelho, que com a sua ha-
bitual disponibilidade e pa-
ciência, se dispuseram a cola-
borar nesta iniciativa, dotan-
do o espaço de uma moldura 
humana mais ou menos nu-
merosa, para que o Sr. Presi-
dente debitasse a habitual 
cassete politica, vanglorian-
do-se da obra feita, da que 
ainda irá ser feita, mas sem 
referir o muito que deixa por 
fazer e o que nunca passou do 
papel. Mera propaganda para 
c o n q u i s t a r  o s  m a i s 
distraídos.

A veia propagandística 
imprimida aos discurso do Sr. 
Presidente é de tal forma, que 
o actual Edil e o putativo can-
didato a Presidente, de sorri-
so aberto à sua ilharga, ten-
tam passar a imagem de que 
Paredes, antes deste Executi-
vo ter descido às suas terras 
era um concelho abandona-
do à sua sorte, os Paredenses 
viviam mais ou menos no pe-

ríodo das trevas, e os anterio-
res Presidentes da Câmara, 
irónica e recentemente ho-
menageados pelo actual, com 
discursos de circunstancia 
muitos elogiosos, pouco ou 
nada fizeram, e que tudo se 
deve à extraordinária visão 
de Celso Ferreira e à capaci-
dade de execução dos seus 
excelsos companheiros.

Para ajudar à programa-
ção das próximas aparições 
dos feitores deste verdadeiro 
éden, lembro aqui, que a pou-
co mais de um quilómetro 
dessa “fábrica de milagres” 
que instalaram no Parque Jo-
sé Guilherme, ainda existem 
pessoas sem acesso a sanea-
mento básico, que a prometi-
da cidade desportiva, que se-
ria paga com a verba arreca-
da na venda do Estádio das 
Laranjeiras, ainda nem a 
meio vai, que os seus acessos 
nem iniciados estão, que o 
parque da Cidade de Rebor-
dosa, com datas de conclusão 
sucessivamente adiadas, ain-
da não está concluído, entre 
outras visões que aqui pode-
riam ser mencionadas.

Como a época é de come-
morações de aniversários, e 
são precisos muitos para a 
tanta festa que pretendem, 
porque não comemorar tam-
bém as datas em que não fo-
ram concretizadas obras não 
realizadas, obras idealizadas 
ou sonhadas e que nunca vi-
ram a luz do dia. Assim de re-
pente, recordo-me da famosa 

Pista de Formula 1, da Cidade 
Inteligente, que iria albergar 
algumas empresas do que 
mais avançado existe neste 
mundo e arredores, da cria-
ção de uma fábrica do design, 
um Centro de Interpretação 
do Design e um laboratório, e 
ainda a aposta na regenera-
ção urbana, com um circuito 
aberto de arte pública em Pa-
redes, que iria atrair a visita 
de “paletes” de turistas.

Na politica como na vida 
não pode valer tudo. Por ha-
ver eleições no próximo ano 
não se pode desatar a gastar 
dinheiro em coisas sem 
sentido.

É preciso concretizar as 
promessas. Reconhecer o 
que ficou por fazer e assumir 
as responsabilidades. Quem 
vota cá estará para decidir.

Por
RUi
silVa
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

País (ou Paredenses) merece(m) mais?...
P a r e d e s  e  P o r t u g u e s e s  p o r 
Paredenses:

 “Nós sabemos que o País merece 
um futuro com sucesso. Ninguém 
nos vai oferecer esse futuro. Não é a 
Europa, o BCE, a Comunidade Euro-
peia ou o plano Junker que nos vão 
oferecer esse futuro. É o nosso traba-
lho, o nosso esforço, o nosso mérito e 
a nossa determinação e o acerto es-
tratégico das nossas ideias que nos 
podem oferecer esse futuro. 

O País é que passou por uma expe-
riência, essa sim, traumática nos últi-
mos anos e não desistiu. Não desistiu 
de si próprio e não desistiu do futuro. 
Quando depois de tantas dificulda-
des, uma força política que liderou 
essa mudança recolhe em eleições 
quase 40% dos votos, isso significa 
que pelo menos nesses 40% há uma 
vontade extraordinária de pessoas 
que não desistem perante as dificul-

dades, e que não estão à espera de 
facilidades para mudar a sua expec-
tativa de futuro. Não podemos de-
fraudar esses Portugueses. Esses 
Portugueses que fizeram a mudança 
nestes anos. Esses portugueses que 
estão dispostos a lutar pelo país dife-
rente a que têm direito. Esses não são 
os Portugueses que defendem do al-
to da sua cátedra, as velhas vanta-
gens, privilégios e pergaminhos.

É sempre com aqueles que não 
têm medo da mudança e que estão 
dispostos a sacrificar alguma coisa 
hoje, para ter mais amanhã que os 
países mudam.

Quem não quer mudar coisa ne-
nhuma e quer apenas administrar e 
gerir o presente a contento de toda a 
gente e com facilidades e populismos 
morre com todo o populismo. Por-
que o populismo não tem futuro.”

Será que encaixa em Paredes?...

como a época 
é de comemora-

ções de aniver-
sários, e são pre-
cisos muitos pa-

ra a tanta festa 
que pretendem, 

porque não co-
memorar tam-

bém as datas em 
que não foram 
concretizadas 

obras não reali-
zadas, obras 

idealizadas ou 
sonhadas e que 

nunca viram a 
luz do dia.
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O futebol feminino do 
União Sport Clube de 
Paredes (USCP) ter-

mina a época no próximo do-
mingo diante de Os Sandinen-
ses, partida a contar para a 
20ª jornada do Campeonato 
Promoção de Futebol Femini-
no.  A prova, organizada pela 
Federação Portuguesa de Fu-
tebol, é uma espécie de 2ª Di-
visão de Honra, logo após a I 
Divisão.

No passado fim de semana, 
o União de Paredes perdeu em 
casa por 3-4 com o Leixões SC. 

Nas dezanove jornadas já 
disputadas as meninas de Pa-
redes “somam 29 pontos, o 
que é já um feito. Há um ano 
em época de estreia a equipa 
do USCP fez apenas seis pon-
tos” sublinha Paulo Jorge Al-
meida, o treinador da equipa 
paredense.

O técnico natural de Lame-
go, mas radicado em Paços de 
Ferreira, treinava a 
equipa do Rebordo-
sa AC. Mudou-se 
este ano para Pa-
redes com “meia 
dúzia de atletas” 
do RAC, que jun-
tamente com 
“outra” meia dú-
zia que apareceu na 
denominada Cida-
de Desportiva de 
Paredes criou a es-
pinha dorsal da 
equipa. “Com estas 
atletas e com mais 
algumas que foram 
aparecendo, fruto 
de conversas cruza-
das entre elas, for-
mou-se o plantel 
com cerca de 30 jo-
gadoras. Agora são cerca 
de 20, entre os 17 e os 25 

anos”, contextualiza Paulo 
Almeida. Contas feitas, 
uma dezena de jogadoras 
do USCP deixou de o ser 

ao longo da época. A 
deserção pode ser 
explicada pela dure-
za dos treinos im-
posta pela hora – às 

2 2 h  à s  t e r ç a s  e 
sextas-feiras. 

“As atletas, tal como eu, 
chegam a casa entre a meia 

noite e a uma hora. E estamos 
a falar de um desporto de in-
verno. É um esforço sobrena-
tural para o ser humano. Acho 
que, por exemplo, a nível do 
Poder Local deveria haver 
uma maior ajuda. Melhores 
condições. Nós só treinamos 
depois de todos os outros te-
rem ido embora. É que além 
do União de Paredes aqui tam-
bém treina o USC Baltar. Os 
únicos que ficam, assim até 

tarde, são os atletas da equipa 
de Futebol Americano, com a 
qual temos que dividir o cam-
po a meio, no treino da sexta-
feira. Metade para o treino 
deles e metade para o nosso 
treino”, revela.  

Maria Azevedo, 25 anos, 
capitã da equipa de futebol fe-
minina do USC Paredes sinte-
tiza as condições de treino: “é 
aquilo que nos resta na 
logística”.  

Paulo Almeida reconhece 
que “é complicado treinar 
uma equipa feminina. Algu-
mas atletas veem que não têm 
hipótese de entrar na equipa e 
desistem. Depois há influên-
cias externas, familiares, em-
prego ou falta dele, namora-
dos, etc”. 

Apesar destas imensas di-
ficuldades a equipa de futebol 
feminino do USCP, ocupa o 
sexto lugar num campeonato 
com 11 equipas. Na pior das 
hipóteses pode cair um lugar 
por troca com o Leixões, numa 
conjugação de resultados ne-

gativos (derrota do USCP n´Os 
Sandinenses e vitória do Lei-
xões diante do Boavista). “Pa-
ra a próxima época a ideia do 
treinador passa por angariar 
atletas para colmatar algumas 
falhas que a equipa tem atual-
mente de modo a que vença 
mais vezes e possa lutar pela 
subida de divisão. Algo que 
Maria Azevedo entende que 
este ano já teria sido possível 
“se as condições de treino fos-
sem outras”. Aliás, a capitã sa-
be do que fala ou não tivesse 
formação superior em Ciên-
cias do Desporto. Maria, de 
estrutura franzina, baixinha, 
corre que se farta, joga e faz 
jogar. Por ser das mais rápidas 
do plantel foi adaptada a ex-
tremo. Ao falar de futebol e da 
carreia que poderia ter tido 
emociona-se. Confessa que 
tem uma relação de amor/
ódio com o futebol. Amor por-
que adora o futebol. Ódio por-
que andou perdida em expe-
riências de futsal e outros 
desportos quando deveria ter 
apostado tudo no futebol. Aos 
25 anos reconhece que “já é 
tarde para concretizar o dese-
jo de ser profissional e chegar 
à seleção nacional” diz. Os 
olhos lacrimejam da atleta, 
natural de Abragão, Penafiel.   

Treinador e capitã concor-
dam que o plantel do Paredes 
tem excelentes atletas. Marta 
Ferreira, a guarda-redes, já foi 
observada por responsáveis 
da Seleção Nacional e Cristia-
na Amaral, avançada, já mar-
cou 17 golos esta temporada. 
“Estes são apenas dois exem-
plos de jovens atletas com fu-
turo na modalidade. Depois, 
também, temos miúdas com 
12,13 anos que, com o objeti-
vo de formar espírito de equi-
pa, treinam com as seniores, 
mas pretendemos fazer uma 
escola de formação. Não que-
remos que percam a motiva-
ção. Nos dois jogos amigáveis 
que este ano fizerem com Os 
Sandinenses e com o Nun´Al-
vares ganhamos ambos os jo-
gos”, reforça Paulo Almeida, 
para quem “um bom campeo-
nato” é fixar uma equipa e os 
resultados nas vitórias. 
“Quando não ganhamos, tento 
transmitir às atletas que num 
jogo há três resultados possí-
veis”, remata o técnico.

António Orlando | texto

coletividades. Apesar das dificuldades de quem está a começar um percurso, as atletas paredenses alcançaram “o meio 
da tabela” classificativa no campeonato de Promoção de Futebol Feminino, prova organizada pela FPF. Na equipa do USCP, 
a única sénior no concelho, há craques a despontar, nomeadamente, na baliza e no ataque.

Futebol feminino do U. Paredes
está a germinar equipa de campeãs

o União de Paredes perdeu em 
casa por 3-4 com o Leixões SC. 

Nas dezanove jornadas já 
disputadas as meninas de Pa-
redes “somam 29 pontos, o 
que é já um feito. Há um ano 
em época de estreia a equipa 
do USCP fez apenas seis pon-
tos” sublinha Paulo Jorge Al-
meida, o treinador da equipa 
paredense.

O técnico natural de Lame-
go, mas radicado em Paços de 
Ferreira, treinava a 
equipa do Rebordo-
sa AC. Mudou-se 
este ano para Pa-
redes com “meia 
dúzia de atletas” 
do RAC, que jun-
tamente com 
“outra” meia dú-
zia que apareceu na 
denominada Cida-
de Desportiva de 
Paredes criou a es-
pinha dorsal da 
equipa. “Com estas 
atletas e com mais 
algumas que foram 
aparecendo, fruto 
de conversas cruza-
das entre elas, for-
mou-se o plantel 
com cerca de 30 jo-
gadoras. Agora são cerca 
de 20, entre os 17 e os 25 

anos”, contextualiza Paulo 
Almeida. Contas feitas, 
uma dezena de jogadoras 
do USCP deixou de o ser 

ao longo da época. A 
deserção pode ser 
explicada pela dure-
za dos treinos im-
posta pela hora – às 

2 2 h  à s  t e r ç a s  e 
sextas-feiras. sextas-feiras. 

“As atletas, tal como eu, “As atletas, tal como eu, 
chegam a casa entre a meia chegam a casa entre a meia 

paulo Jorge almeida, treinador

Maria azevedo, 
capitã
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destaQUe

“Ser guarda-redes, para 
mim, é uma enorme pai-
xão. Foi sempre aque-
la posição que me 
chamou a aten-
ção. É sem dúvida 
aquilo que mais 
gosto de fazer”. “E 
porquê futebol”, a 
resposta de Marta 

Ferreira à pergunta do Pro-
gresso de Paredes, re-

ve l o u  u m a  c a r g a 
emocional: “Talvez 
porque era  uma 
paixão do meu pai, 
que infelizmente já 
não está cá. O meu 
pai, o meu avô, am-

bos jogaram fute-

bol. Os meus irmãos jo-
gam”, revela.

Apesar do desporto rei 
estar entranhado na famí-
lia Ferreira, Marta teve que 
convencer a progenitora. 
“Ao início a minha mãe, ti-
nha medo que eu me ma-
goasse. Não queria que eu 
jogasse. Dizia que o futebol 
era para homens,  mas 
quando eu tive uma expe-
riência na seleção distrital 
ela percebeu que a filha ti-
nha capacidades”, conta ir-

radiando felicidade.
A angústia do guar-

d a - r e d e s  n o  m o -
mento do penalti, é 
algo que não se apli-

ca a Marta Ferreira, 
embora sempre diga 

que nunca foi muito fã dos 
penaltis. “Este ano já tive 
cinco penaltis. Defendi 
três e um quarto foi para 
fora. Sofri apenas um golo 
dessa maneira, infeliz-

mente, mas não é nada 
que  assuste”,  garante 
Marta Ferreira.

 A boa época da dona da 
baliza do União de Paredes 
já chamou a atenção dos 
responsáveis federativos. A 
estreia pela Seleção Nacio-
nal pode acontecer a qual-
quer momento. 

“Dizem que fui observa-
da em vários jogos. Isso é 
ótimo. Já tive uma expe-
riência pela seleção distri-
tal. Na ocasião não fiquei 
por já ter excedido a idade 
que eram os 16 anos. Mais 
foi uma experiência fantás-
tica. Qualquer jogador que 
como eu joga por paixão o 
sonho é chegar à seleção 
Nacional. Para mim seria 
um orgulho”. O futuro da 
Marta pode passar pelos 
Estados Unidos da América 
onde admite prosseguir os 
estudos e jogar futebol nu-
ma equipa Universitária. 

MARTA FERREIRA
17 anos, gUaRda-Redes, estUdante

“Quem me dera ser a 
Cristiana Ronalda fico-me 
pela Cristiana. Tenho tido 
sorte e marcado alguns go-
los” . Este ano “alguns” golos 
da Cristiana, são “só” 17 go-
los em 19 jogos disputados. 
A média ronda um golo por 
jogo, o que em futebol é mé-
dia de excelência. 

“Estou a fazer um bom 
campeonato”, num desporto 
que “tem muitas barreiras 
para as mulheres. Não é tão 
fácil como o futebol masculi-
no, mas Graças a Deus, o fu-
tebol feminino tem-se de-
senvolvido. Tem havido um 
reconhecimento recente e 
está a ganhar uma nova di-
mensão o que é bom. Tanto 

que já se fala que o Braga vai 
ter equipas femininas”, 
sublinha. 

O objetivo de ser profis-
sional e representar a Sele-
ção Nacional é comum a to-
das as atletas que jogam no 
União de Paredes e Cristiana 
não foge à regra.

O gosto de futebol da 
“matadora” do União nasceu 
em criança influenciada pe-
lo meio familiar. “A minha 
família é toda louca pelo fu-
tebol. Eles gostam e acom-
panham. O meu irmão mais 
novo joga no Aliados”, 
revela.

Cristiana Amaral foi uma 
das atletas que transitou do 
Rebordosa AC para o União 

de Paredes. Antes 
jogou na equipa 
dos rapazes de 
Sobrado e na fe-
m i n i n a  d o 
Freamunde. 
“Desde que 
j o g o ,  o 
campeo-
nato deste 

ano é dos 
mais fortes. Esta-
mos a ter bons 
resultados. Ga-
nhamos quase 
todos os jogos em 

casa. Só perdemos 
com equipas de 
grande qualidade”, 
justifica. 

O segredo para 
marcar tantos golos 

passa pela crença. “Eu 
sou ponta de lança e sinto 

que é o meu dever. Há o 
trabalho da equipa e eu 
depois só tenho que 
aproveitar as oportuni-
dades”, conclui como se 
de um remate com selo de 
golo se tratasse.

CRISTIANA AMARAL
19 anos, ponta de lanÇa, fUncionáRia do iKea
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RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PUB
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A equipa de Andebol Juve-
nil feminino do Agrupamen-
to de Escolas Daniel Faria, 
Baltar, Paredes está apurada 
para o campeonato regional 
que vai decorrer nos  dias  6 e 
7 de Maio. O Clube de Ande-
bol da Escola de Baltar, tem-

se revelado como um caso de 
sucesso, movimentando mui-
tos jovens e “é um dos moti-
vos de orgulho da escola 
apostada em melhorar o seu 
projeto educativo numa 
perspetiva de educação 
integrada”.

faUstino
 soUsa

baltar

Andebol de Baltar
em Destaque

besteiros

Batalhão de Caçadores 
1901 realiza encontro 
convívio em Paredes

bitarães

Mega zumba no Centro Escolar 
de Bitarães em benefício da 
atividade física

VI marcha corrida 
solidária do Colégio Casa Mãe

O Colégio Casa-Mãe  reali-
za no próximo dia 7 de maio a 
VI Marcha/Corrida Solidária 
CCM, este ano em parceria 
com a Associação A Casa do 

Caminho/Fundação Vítor 
Baía e B.V. de Baltar. O evento 
destina-se a angariar fundos 
para apoiar a Associação  “A 
Casa do Caminho/ Fundação 

Vítor Baía”  e  os B.V. de Baltar. 
Os interessados em partici-
par, devem inscrever-se na 
secretaria da escola ou via 
telefone 255 788 230.

Você sabia QUe…

O “ Ninho “ 
de Baltar

Numa das edições anterio-
res, referimos o fato de o bal-
tarense , Celso Coelho, ter sido 
o principal fundador e mentor 
da CESPU, que fica situada na 
cidade de Gandra.  O que mui-
tos não sabem, principalmen-
te os mais jovens, é que o bal-
tarense foi presidente da Jun-
ta de Freguesia de Baltar entre 
1976 e 1979, num período de 
três anos, em que os projetos 
se sucederam. É neste período 
que nasce a Escola Secundária 
de Baltar e é também lançado 
um arrojado projeto para a 
época, nomeadamente o apa-
recimento da urbanização  “ O 
Ninho “, que  foi bastante mar-

cante  numa sociedade local 
ainda bastante fechada a tudo 
que era diferente. Arranja-
ram-se os primeiros sócios e 
cada um pagou de entrada 20 
contos e 120 escudos. A Coo-
perativa, como sempre foi co-

nhecida entre os baltarenses, 
ficou concluída em 1984  e 
trouxe muitos forasteiros que 
trouxeram outros hábitos e 
outras formas de estar. Foi um 
período com muita juventude 
e que coloriu Baltar…

Um novo encontro de 
antigos combatentes 
no Ultramar está 

agendado para o dia 30 de 
abril, em Paredes. A organi-
zação é de um núcleo dos ex-
combatentes do Batalhão de 
Caçadores 1901, à seme-
lhança do que tem aconteci-
do, nas diferentes regiões do 
País e Ilhas.

O convívio, nomeada-

mente à mesa na Quinta do 
Sol, em Besteiros, reunirá 
ex-combatentes do Bata-
lhão de Caçadores 1901, 
em que vai estar presente 
“desde o Soldado ao Gene-
ral”, que defenderam na 
frente de batalha, em Ango-
la, as cores da Pátria, entre 
os anos de 1967/69”, indi-
cou ao Progresso de Pare-
des, Vieira Bernardo, da 
organização.

Paredes como membro 
ativo na organização “tem a 

tarefa de dar, mais uma vez, 
provas da nossa hospitalida-
de de bem servir e receber. 
Desejo que este encontro 
sirva para continuar a recor-
dar bons e maus momentos 
e, no auge da nossa juventu-
de, vincando toda a nossa 
amizade ano após ano e já lá 
vão 49, uma vida”, acrescen-
tou o ex-combatente.

Informações e inscrições 
podem ser feitas até ao dia 
20 de abril pelo número de 
telemovel: 912 528 530. 

Os pais e encarregados de 
Educação dos alunos do Cen-
tro Escolar (CE) de Bitarães 
foram desafiados pela Asso-
ciação de Pais a participar 
numa mega aula de zumba, 
“como forma de demonstrar 
às crianças que fazer exercí-
cio físico faz bem à nossa 

saúde e pode ser divertido”.  
Do programa da iniciativa 
fez parte, também, uma de-
monstração de Karaté pela 
Associação Karaté Shotokan 
Paredes Vale do Sousa com o 
mestre João Garcês e uma 
demonstração de dança  le-
vada a cabo pela Academia 

de dança do Vale do Sousa.  
“O objetivo final foi o de dina-
mizar a escola, angariar fun-
dos para a Associação de 
Pais do Centro Escolar de Bi-
tarães com todos os seus as-
sociados, explicou ao Pro-
gresso de Paredes uma das 
encarregadas de Edução. 

António Orlando | texto

vieira Bernardo,
ex-militar
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 “Tertúlia venha conhecer o autor Germano Silva”

IX Grande Prémio de Atletismo de Rebordosa

AMAP -  fez concerto musical - “Requiem” de Paul Barker

TRU’PEÇA – apresentou nova peça de teatro

Adiada Assembleia 
dos Bombeiros 
Voluntários 

Atividades do 
Grupo Folclórico 
S. Pedro

74ª Caminhada 
pela Saúde

A AMAP-Academia de Música e 
Artes do Padrão, apresentou, no 
dia 9 de abril na igreja Nova de Re-
bordosa, o concerto musical inti-
tulado Requiem. 

A academia tem como objetivo 
a divulgação da arte e da música 
em particular, de forma gratuita 

procurando estabelecer parcerias 
com diversas entidades locais co-
mo é o caso da Paróquia de 
Rebordosa. 

A AMAP foi fundada em julho 
de 2014, por José Paulo Freitas, 
com o objetivo de criar um espaço 
onde a música e as artes em geral, 

pudessem crescer livremente, 
com todas as condições físicas e 
humanas.

José Paulo Freitas, é Profes-
sor de Educação Musical, tendo 
desenvolvido, paralelamente, a 
sua atividade como Maestro, 
Compositor, Pianista Acompa-

nhador e Professor de Classe de 
Conjunto. 

A AMAP é uma iniciativa priva-
da sem apoios estatais, “pelo que 
tem sido com grande esforço que 
se tem conseguido criar as condi-
ções necessárias às exigências do 
trabalho desenvolvido”.

No passado dia 2 e 3 de Abril a 
nova peça do Grupo de Teatro 
Tru’peça de Rebordosa esteve em 
estreia no salão da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa. “No Humor 
como na Guerra”.

Ana Perfeito, encenadora, elo-
giou todos os atores falou no entu-

siasmo que tem para trabalhar 
com eles que “às vezes não é fácil” 
devido a vida profissional que 
tem: desloca-se de Viana do Caste-
lo para Rebordosa para dirigir os 
ensaios.

Este espetáculo está incluído 
no programa PT _ Paredes com 

Teatro. Presentes na estreia da pe-
ça estiveram a Vereadora da Câ-
mara Municipal de Paredes, Her-
mínia Moreira e os representantes 
do Executivo da Junta de Fregue-
sia de Rebordosa, no caso, José 
Barbosa e Silvestre Carneiro. Se-
gundo a vereadora da Cultura, a 

iniciativa além de pretender 
“mostrar o que de melhor se faz a 
nível teatro no nosso país”, preten-
de ser também uma “aposta na 
descentralização cultural, através 
de um programa assente em espe-
táculos em todas as freguesias do 
concelho”, disse.

A assembleia geral dos Bombei-
ros Voluntários de Cête, que inicial-
mente estava agendada para o pas-
sado dia 10 de Abril, teve de ser 
adiada, devido a motivos de força 
maior. Assim, a reunião magna será 
realizada no próximo dia 8 de maio 
às 9:30 horas, no salão nobre dos 
voluntários.

O Grupo Folclórico de S. Pedro de 
Cête, tem agendado para o dia 14 de 
Maio a segunda edição da noite de 
fados, que à imagem da anterior edi-
ção decorrerá nas novas instalações 
do Grupo. 

74ª Caminhada pela Saúde pelo 
Grupo de Ginástica AeroLight “3C”, 
dia 17 de Abril, com concentração 
marcada para as 8:30 no Largo da 
Senhora do Vale.

Germano Silva apresentou no 
passado dia 31 de março, na Bi-
blioteca A CELER, o seu mais re-
cente livro, intitulado “Porto 
Desconhecido & Insólito”. 

O jornalista veterano do JN 

conta no seu novo livro histórias 
desconhecidas do grande públi-
co que, Germano Silva, partilha 
com o leitor. São os casos da nar-
ração em torno de Um impera-
dor caloteiro de Um amor de fa-

zer perder a cabeça ou de Uma 
igreja envergonhada. 

O decano dos jornalistas, nasci-
do em Recesinhos, Penafiel, mas 
que desde tenra idade assentou 
praça na Invicta, é tido como um 

“Homem de descobertas fruto da 
permanente investigação que faz 
aos costumes e tradições da cida-
de do Porto, revelando através das 
suas pesquisas e vivências uma ci-
dade escondida”.

O Grupo Desportivo da Portela vai 
assinalar o “Dia da Mãe”, dia 1 de 

Maio, com a realização do IX Grande 
Prémio de Atletismo/Caminhada. A 

partida será junto ao novo polo esco-
lar. A inscrição é de 2.50€ e deve ser 

feita, nomeadamente, nos serviços da 
Junta de Freguesia de Rebordosa.

A equipa de Juniores do F.C. de Cête irá 
disputar a fase de subida de divisão con-
juntamente com as equipas dos Aliados FC 
Lordelo, Nun´Álvares e Alfenense.

O Calendário dos jogos 
será o seguinte:
16 de Abril: Aliados - FC. Cête;
23 de Abril: FC Cête - Nun´Álvares;
30 de Abril: Alfenense - FC Cête;
07 de Maio: FC Cête - Aliados FC;
14 de Maio: Nun´Álvares - FC Cête;
21 de Maio: FC Cête - Alfenense. 

saÚl
feRReiRa

cête

Atividades 
Futebol 
Clube de Cête

Nem o frio nem a chuva fez 
travar a euforia do público para 
ver e ouvir AGIR, o alter ego de 
Bernardo Carvalho, músico ra-
pper da atualidade, num espe-
táculo que levou uma multidão 
de jovens ao pavilhão Rota dos 
Móveis em Lordelo, Paredes. 

Uma grande quantidade de 
rap português, uma pitada de 

reggae, imensas mãos no ar e 
tudo coberto com a boa dispo-
sição que pairou no ar. Foi esta 
a receita aplicada no concerto 
de AGIR.

A primeira parte do concer-
to que juntou mais de duas mil 
pessoas foi preenchida com a 
“estrela” de Lordelo, Emanuel 
Delgado e Joana Nunes, de Re-
bordosa que se fez acompanhar 
por Tiago Abreu ao violino.

Ainda houve tempo para um 
momento de “stand up come-
dy”, protagonizado pelo humo-
rista Rui Xará.

Rebordosa

AGIR encheu Pavilhão Rota dos Móveis
paUlo 
pinHeiRo
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Renato gUimaRães
ISC Sobreirense

Indisponivel para pres-
tar declarações.

daVid baRbosa
Treinador FC Parada 

Com o Sobreirense, um 
derby, o jogo foi reparti-
do e a partida valeu pela 
entrega das duas equi-
pas. Diante do Frende em 

casa, é certo que não jogamos bem, mas fi-
zemos o suficiente para ganhar. O Frende 
teve um único remate à baliza e marcou 
um golo de belo efeito. Foram dois jogos 
para aprender e criar rotinas para a próxi-
ma época. Estamos a tentar organizar o 
plantel, colocando os jogadores todos a 
jogar para ver os que nos interessa. 

eURico coUto
Treinador do União de Paredes

As duas últimas jorna-
das não são para es-
quecer. Longe disso. A 
nossa expetativa era 
fazer um campeonato 

tranquilo, é o que estamos a fazer, até 
porque não temos a mesma disponi-
bilidade financeira dos clubes que es-
tão à nossa frente. Não fomos inferio-
res quer ao Valadares, que nos ga-
nhou com um golo marcado com a 
mão, quer ao Rio Tinto, onde realiza-
mos também um ótimo jogo.

JUVenal bRandão
Treinador do Aliados de Lordelo

Com o Padroense fize-
mos uma primeira parte 
do melhor que já se viu. 
O 4-3 pode demonstrar 
equilíbrio mas a nossa 

vitória nunca esteve em causa. Em 
Baião tivemos três oportunidades cla-
ras na primeira parte mas ao intervalo 
estava 0-0. Eles marcaram no primeiro 
lance da 2ª parte. Criamos várias opor-
tunidades mas fomos mais uma vez ine-
ficazes. Empatar já era mau. Está-nos a 
faltar uma boa sequência de vitórias.

JosÉ antónio
Treinador Nun´Alvares

Tivemos duas saídas 
que se anteviam com-
plicadas, mas saímo-
nos muito bem de modo 
a que neste domingo 

com o Rio Tinto possamos fazer a festa 
em nossa casa. Não nos passa pela cabe-
ça que não sejamos os campeões. O se-
gredo foi a aposta na formação, com 
uma rotura que ocorreu no clube há 
três anos. Desde a formação até aos se-
niores mantivemos uma filosofia dos 
princípios de jogo que possibilitou a in-
tegração de 12 jogadores da casa.

caló
Treinador USC Baltar

Apesar de estarmos a jo-
gar com juniores, diante 
do At. Rio Tinto fizemos, 
talvez, o melhor jogo de 
época. Vencemos e bem. 

No último jogo estivemos menos bem e 
acabamos por descer de divisão. Quan-
do a meio da época peguei na equipa, 
pensei fazermos melhor. Más arbitra-
gens, o andar com a casa às costas e a de-
sistência de alguns jogadores contri-
buiu para este desfecho. A Câmara diz 
que agora vai construir o novo campo. 

antónio babo
Treinador do CCD Sobrosa

Com o Nun´Alvares eles 
foram melhores na pri-
meira parte e adianta-
ram-se no marcador e 
chegaram ao intervalo a 

vencer por 2/1. Na segunda parte tenta-
mos chegar ao empate, mas um erro nos-
so permitiu ao adversário fazer o 3/1.A 
partir daí só deu Sobrosa mas o guarda
-redes do Nun´Alvares defendeu (quase) 
tudo. Com o Nevogilde entramos mal no 
jogo. Com o terreno muito pesado, o ad-
versário foi sempre melhor, teve mais ati-
tude que a nossa equipa. Há tardes assim.  

calica
Treinador do Rebordosa

Foram duas vitorias im-
portantes o que nos 
permitiu encurtar a dis-
tância para o Aliança de 
Gandra e ultrapassar o 

Valadares.  Sabemos que não depende-
mos só de nós, mas se não ganharmos 
os nossos jogos de nada vale os outros 
escorregarem. Temos que continuar a 
ganhar para chegar ao final no primeiro 
lugar. Não têm sido jogos fáceis frente a 
equipas que jogam para o ponto para 
não descerem, mas os nossos jogadores 
têm sido fantásticos.

máRio RocHa
Treinador da Aliança de Gandra

Com o Baião demons-
trarmos falta de humil-
dade e as coisas torna-
ram-se muito difíceis. 
Serve de exemplo para 

futuro. Em Oliveira do Douro foi dife-
rente. Tivemos boa atitude, o problema 
foi o antijogo do adversário a ponto das 
bolas desaparecerem na pista de tar-
tan, provocando sucessivas interrup-
ções de jogo. Quanto a sermos cam-
peões, tudo iremos fazer. Somos ambi-
ciosos. Estamos há 26 jornadas sem 
perder. A responsabilidade é, no entan-
to, do Rebordosa e do Valadares.

sala de imprensa

campeonato i divisão Série 2

divisão de elite 

campeonato da ii divisão Série 3

campeonatos distRitais da afp

Jornada 29 – dia 3 abril 
Valadares ...............................................2 União Paredes ......................................... 1
Aliados FC Lordelo.............................4 Padroense ................................................ 3
Aliança de Gandra ..............................2 Baião ........................................................... 1
Rebordosa AC ......................................4 Candal ........................................................ 2

Jornada 30 – dia 10 abril  
União Paredes......................................0 SC Rio Tinto.............................................. 0 
Baião ........................................................1 Aliados de Lordelo ................................ 0
Oliveira do Douro ...............................0 Aliança de Gandra ................................. 0
Serzedelo ...............................................0 Rebordosa ................................................ 2

Classificação após jornada 30
1º Aliança de Gandra ........................................................................................ 65 pontos
2 º Rebordosa AC ................................................................................................ 62 p
3º Valadares ......................................................................................................... 61 p
4º União Paredes ................................................................................................ 54 p

    JoRnadas da pRóXima QUinzena
Jornada 31 – dias 16 e 17 de abril
Vila Meã – União Paredes
Aliados FC Lordelo – Oliveira do Douro
Aliança de Gandra – FC Vilarinho
Rebordosa AC – Leça

Jornada 25 – dia 3 de abril
CCD Sobrosa .........................................2 SC Nun´Alvares ....................................... 3 
USC Baltar .............................................3 Rio Tinto.................................................... 2

Jornada 26 – dia 10 abril
Caíde Rei ................................................1 Nun´Alvares ............................................. 2
Águias de Eiriz .....................................3 USC Baltar................................................. 0

Classificação após jornada 26
1º Nun´Alvares .................................................................................................... 56 pontos
2º Caíde Rei ........................................................................................................... 45 p
9º CCD Sobrosa ................................................................................................... 33 p
16º USC Baltar ..................................................................................................... 13 p

JoRnadas da pRóXima QUinzena

Jornada 27 – dia 17 de abril
CCD Sobrosa – Caíde Rei
SC Nun´Alvares – CA Rio Tinto

Jornada 27 – dia 3 abril
ISC Sobreirense ...................................0 FC Parada .................................................. 0 

Jornada 28 – dia 10 abril 
UD Torrados .........................................4 ISC Sobreirense ...................................... 0
FC Parada ...............................................0 FC Frende .................................................. 1

Classificação após jornada 28
1º Lousada ............................................................................................................ 69 pontos
4º ISC Sobreirense ............................................................................................. 44 p
10º FC Parada ...................................................................................................... 31 p

JoRnadas da pRóXima QUinzena 
Jornada 29 – dia 17 abril 
Paços de Gaiolo – FC Parada
ISC Sobreirense – Vila Boa de Quires

Jornada 32 – dia 24 de abril
União Paredes - Lixa 
FC Vilarinho – Al. FC Lordelo
Candal – Aliança de Gandra
Perafita – Rebordosa AC

Jornada 28 – dia 24 de abril 
Aguias de Eiriz – SC Nun´Alvares 
Citânia S. Fins - Baltar 

Jornada 30 – dia 24 de abril 
FC Parada – Salvadorense 
AD Marco09 – ISC Sobreirense
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eXtRacto
A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e 

concelho de Paredes.
Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artº 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no 

livro de notas para escrituras diversas 208, a folhas 83, se encontra exarada uma escritura de justificação com data de treze de 
abril de dois mil e dezasseis, na qual:

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE DUAS IGREJAS, NIPC 501 448 624, pessoa coletiva 
religiosa com sede em Duas Igrejas, Paredes, representada por Padre Marcelino Teixeira de Freitas, B.I nº 4554783, 
17/01/2008, SIC do Porto, solteiro, maior, natural de Faial, Santana, residente na Travessa de Palhais, 114, Alto da Vila, 4580-
375, Duas Igrejas, Paredes, disse que a fábrica da igreja é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrém, do seguinte bem 
imóvel sito na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes:

Prédio rústico, composto de cultura e ramada, com quatro mil e cinquenta metros quadrados, sito no Lugar da Igreja, a 
confrontar do norte com Adro da Igreja, do sul e nascente com caminho, e do poente com José Augusto da Rocha, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz, em nome da Fábrica da Igreja, sob o artigo 925, com o valor 
patrimonial de € 68,01 e valor atribuído de mil euros.

Que a Fábrica da Igreja, sua representada, adquiriu o referido prédio por doação verbal, em data que não pode precisar, mas 
sabe ter sido há mais de oitenta anos, não sabendo no entanto quem foram os doadores mas tendo conhecimento que foi por 
doação verbal que a Fábrica da Igreja adquiriu (não tendo documentos, nem como descobrir a sua proveniência), pelo que a 
Fábrica da Igreja não ficou a dispor de título formal que lhe permita efetuar o respetivo registo na Conservatória do Registo 
Predial, e que desde logo a Fábrica da Igreja, sua representada, entrou na posse e fruição do prédio, em nome próprio, posse que 
assim detém há mais de oitenta anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, agindo a sua re-
presentada Fábrica da Igreja, sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como 
tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, desde há mais de oitenta anos, conduziu à aquisição do imóvel 
pela Fábrica da Igreja por usucapião, que o primeiro outorgante, em nome da sua representada, invoca, justificando o direito de 
propriedade da Fábrica da Igreja para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qual-
quer outro título formal extrajudicial. Está conforme.

Paredes e cartório notarial em 13 de abril de dois mil e dezasseis. 
A notária,

Registo: PA729/2016
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 PAREDES | PAÇOS DE FERREIRA 
 Tel. | 939 752 735 | 917 535 404 
 carclub.paredes@gmail.com | carclub.pacosdeferreira@gmail.com
 www.carclub.pt | facebook.com/CarClubPT 

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

PAREDES | Telef.: 255 781 520

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

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

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

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

Medicina no traBaLHo
HiGiene e seGUranÇa

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

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

www.a-inovadora.com

no presente

e no FUtUro
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e serviços, assessoria especializada, Lda.

e no FUtUro

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

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

Especialidades em produtos esotéricos

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

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticosreparação e Manutenção automóvel
reparação de caixas automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.comCHURRASQUEIRA

CENTRAL DA SAUDADE

Entregas ao domícilio
Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
carlos.ricardo.c@hotmail.com
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898

CELEBRE CONOSCO 
O DIA DA MÃE
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os nossos empResáRios

Patrícia Brito começou por ser 
agente comercial na área das tele-
comunicações. Do rol de clientes 

“alguns” eram e são agentes funerários. 
“Um dia cheguei à beira de um cliente e 
disse-lhe que pretendia abrir uma fune-
rária. Disse-me que sim que podia fazê-lo. 
Perante a resposta que me deu disse-lhe: 
mas eu tenho que aprender primeiro; o 
senhor ensina-me? Ele disse que sim”.Es-
tava dada a pedra de toque daquele que 
hoje é o negócio da vida de Patrícia Brito 
que fez sociedade com o marido. A Agên-
cia Funerária Patrícia Brito e Silva, Lda, 
nascia em finais de 2014, como se de um 
sonho se tratasse. “Quando eu falo em so-
nho as pessoas mostram um ar estranho, 
mas alguém tem que fazer este serviço e 
com dignidade”. 

A morte de um familiar mostrou a esta 
Nossa Empresária que havia mercado 
para melhorar um serviço a que todos re-
correm mas que poucos ousam fazer. 
“Quando morreu o meu avô, eu já era 
mãe, custou-me imenso. Uma das 
imagens que não me sai da cabe-
ça foi a forma como os restos 
mortais do meu familiar foram 
arrumados na urna.  Comple-
tamente acanhado, muito 
branco. Não gostei. Achei 
aquilo desumano. Os procedi-

mentos que se seguiram, ou melhor a falta 
dos procedimentos (porque foi a família 
que teve de tratar de tudo), achei que não 
estava bem. Que fazia falta um serviço 
digno”. 

Dar dignidade a quem parte é assim o 
modus operandi da Agência Funerária 
Patrícia Brito e Silva, Lda.

“Nós temos o dever de tratar do corpo 
de quem parte, com dignidade, como se 
estivesse vivo. As questões estéticas são 
fundamentais. É a ultima visão que os fa-
miliares ficam de quem dizem Adeus. Se 
olhamos para o corpo de alguém que vai 
sepultar e ficarmos com a sensação que o 
nosso ente querido está a dormir, está bo-
nito, sereno, há uma situação de conforto 
muito grande”, explica.   

Com garantia de 
serviço fúnebre 
em qualquer 

zona do país, a Agência Funerária Patrícia 
Brito e Silva, Lda, trabalha em parceria 
com uma florista. Igualmente disponível, 
os familiares que assim o desejarem, a 
empresa faz arranjos de embelezamento 
das campas com a periocidade que o 
cliente pretender, assim como trata das 
questões relacionadas com as lápides. “ 
Em todos os funerais oferecemos uma co-
roa de flores e anúncio no jornal e trata-
mos das questões relacionadas com a Se-
gurança Social”, acrescenta a Nossa Em-
presária. A Agência Funerária Patrícia 
Brito, Lda está sediada no nº 522 da rua 
do Padrão, em Lordelo, Paredes.

negócio. Patrícia Brito começou por ser técnica comercial de telecomunicações e hoje é uma 
empresária a ter em conta ramo das Funerárias. Empresa familiar, a atividade da Agência 
Funerária Patrícia Brito e Silva, Lda desenvolve-se a partir de Lordelo para o concelho, região 
e país e se for preciso para o resto do mundo.

“Dar dignidade a quem parte”

nho as pessoas mostram um ar estranho, 
mas alguém tem que fazer este serviço e 

A morte de um familiar mostrou a esta 
Nossa Empresária que havia mercado 
para melhorar um serviço a que todos re-
correm mas que poucos ousam fazer. 
“Quando morreu o meu avô, eu já era 
mãe, custou-me imenso. Uma das 
imagens que não me sai da cabe-
ça foi a forma como os restos 
mortais do meu familiar foram 
arrumados na urna.  Comple-
tamente acanhado, muito 
branco. Não gostei. Achei 
aquilo desumano. Os procedi-

nito, sereno, há uma situação de conforto 
muito grande”, explica.   

Com garantia de 
serviço fúnebre 
em qualquer 
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Vida saudável v/s diabetes em palestra
O Salão Nobre da Funda-

ção A Lord, em Lordelo, aco-
lheu no passado dia 8 de abril, 
uma palestra sobre “Vida Sau-
dável e Diabetes”. A iniciativa 
foi promovida pela Associa-
ção de Diabéticos do Vale do 

Sousa (ADI), que contou com a 
participação de profissionais 
de saúde e de desporto e com 
alguns testemunhos de quem 
vive a doença, pretendeu sen-
sibilizar a comunidade para a 
problemática da diabetes e a 

importância dos estilos de vi-
da que adotamos para a pre-
venção desta e de outras pato-
logias. “A epidemia da diabe-
tes, à semelhança de outras 
doenças, está a aumentar ra-
pidamente em muitos países, 

nomeadamente em Portugal, 
sendo que uma grande per-
centagem dos casos de diabe-
tes pode ser prevenida ou 
controlada de forma a evitar 
sérias complicações”, explicou 
fonte da ADI.

A inauguração da expo-
sição Desenho e Escul-
tura do Mestre José 

Rodrigues realizou-se no pas-
sado dia 9 de abril, pelas 
21h30, no Foyer do Auditório 
da Fundação A LORD, e con-
tou com a presença do artista. 
A abertura da exposição foi 
realizada pelo Presidente da 
Fundação A LORD, Francisco 
Leal, apresentada pela filha do 
escultor, Ágata Rodrigues, e 
acompanhada musicalmente 
pela  harpista  Catar ina 
Rebelo.

O Mestre José Rodrigues 
tem desenvolvido vários tra-
balhos notáveis, destacando-
se, a parceria na fundação da 
Bienal de Vila Nova de Cervei-
ra. Reconhecendo a qualidade 
e a importância do trabalho e 
obra do Mestre José Rodri-
gues no sucesso da Bienal de 
Cerveira, o executivo do muni-
cípio de Vila Nova de Cerveira, 

esteve presente na inaugura-
ção desta exposição, repre-
sentado pelo Presidente da 
Câmara, Fernando Nogueira, 
pelo Vice-Presidente Vítor 
Costa, e pela Senhora Verea-

dora da Cultura Maria Aurora 
Viães. A excelência dos traba-
lhos expostos, pintura a car-
vão e esculturas em bronze, 
surpreendeu todos aqueles 
que marcaram presença na 

inauguração desta exposição. 
A exposição estará aberta ao 
público de 9 de abril a 29 de 
julho, de segunda a sexta-fei-
ra, das 10h às 12.30h e das 
14h às 17.30h.

exposição. Cerimónia de inauguração contou com presença massiva de autarcas de Vila Nova 
de Cerveira. Filha de José Rodrigues apresentou a mostra ao lado do pai. 

Obras do Mestre José Rodrigues  
em exposição na Fundação A Lord

agenda
cUltURal do concelHo de paRedes  /  abR

paRedes (cidade)
até 30 abril
Loja Interativa de Turismo de Paredes | Exposição Coletiva de Pintura de 
Ana Barbosa e Jorge Nascimento

HoRa do conto 
dias 19 e 26 de abril
Jardins de Infância e escolas 1º ciclo | A fada Oriana de Sophia de Mello 
Breyner Andresen

paRedes (concelHo)
eXposiÇão 
até 29 abril
Rede Concelhia de Bibliotecas | “Semana da Leitura”, exposição de traba-
lhos dos alunos das escolas do concelho

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

loRdelo 
eXposiÇão 
até 29 julho
De segunda a sexta-feira em horário expediente | Auditório da Fundação 
A LORD | Desenho e Escultura do Mestre José Rodrigues

liVRos
dia 23 | 15.30h
Auditório da Fundação A LORD | Cerimónia comemorativa do Dia Mun-
dial do Livro

leitURas 
Temas Infantojuvenis | Fundação A Lord | Conversas Com Versos de Ma-
ria Alberta Menéres e Geninha Melo e Castro

cête
teatRo 
dia 16 | 21.30h 
Centro Social de Cête | Teatro infanto-juvenil | Peça “Caixa de brinquedos” 
de Marcondyz, pelo CeTeatro (infanto-juvenil) 

danÇa 
Dia 23
Centro Social de Cête | Comemoração do Dia da Dança | Grupo de Dança 
FreeStyle entre outros  

ReboRdosa 
liVRos
dia 18 abril | 21.30h
Biblioteca A CELER | Tertúlia | Tiago Salazar, autor de “Crónica da Selva” e 
“Quo Vadis Salazar - Escritos do Exílio”, fala de escrita de viagens. 
 
cinema
dias 19 e 26 de abril | 9.30 horas
Biblioteca A Celer| Filme “O Panda do Kun Fu”



21Sexta-feira 15 de Abril de  2016  oprogressodepaRedes

opinião

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA

PUB

como estou a escrever 
este artigo no período 
da realização da mais 

prestigiada feira internacio-
nal de mobiliário, a Feira ISa-
loni de Milão em Itália, não 
poderia deixar de abordar 
hoje o tema da internaciona-
lização do mobiliário.
De facto, e tal como refiro no 
titulo deste artigo, o Mobiliário 
hoje em dia tem de ser sinóni-
mo de internacionalização.

Por
aleXandRe 
almeida
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

aleXandRe 

Revisor 
Oficial de Contas

Mobiliário - sinónimo de Internacionalização
Agora é importante que essa 
internacionalização seja feita 
de forma muito pensada e 
ajustada à realidade de cada 
empresa. Desde logo, há que 
distinguir a forma como as 
micro e pequenas empresas 
se devem internacionalizar 
da forma como as médias em-
presas o fazem. 
Desde logo, se uma empresa 
está a pensar em realizar 
uma feira internacional, deve 
escolher essa feira de acordo 
com a sua capacidade produ-
tiva, e de acordo com o tipo de 
cliente que quer atingir e os 
mercados internacionais que 
quer conquistar.
Assim, uma feira como a ISa-
loni que está a decorrer neste 
momento em Milão- Itália, é 

uma feira indicada para em-
presas que já têm uma gran-
de capacidade produtiva, que 
pretendem atingir grandes 
grupos de lojas de mobiliário 
e sobretudo que queiram 
conquistar clientes de todo o 
mundo, uma vez que esta fei-
ra é visitada por profissionais 
de todo o mundo, e para em-
presas que já têm alguma ex-
periência em exportações.
Já se uma empresa está a dar 
os primeiros passos na inter-
nacionalização, se é uma em-
presa com uma capacidade 
produtiva mais limitada, que 
quer atingir clientes que 
procuram uma maior flexibi-
lidade ao nível da produção 
de moveis por medida, que 
as maiores empresas não 

conseguem disponibilizar, 
ou até mesmo conquistar 
clientes particulares finais, 
então a aposta certa não será 
a participação numa feira co-
mo a de Milão, mas a partici-
pação em feiras internacio-
nais de caracter mais regio-
nal. Existem muitas dessas 
feiras regionais espalhadas 
ao longo do ano, nos merca-
dos internacionais mais pró-
ximos de Portugal- Espanha 
e França.
Mas para que essas participa-
ções em feiras regionais no 
exterior tenha o efeito pre-
tendido é necessária uma boa 
preparação das mesmas. Em 
primeiro lugar, a empresa de-
ve saber que tipo de mobiliá-
rio mais se adequa às tendên-

cias de compra dessa região. 
Não interessará expor numa 
feira regional com um mobi-
liário muito contemporâneo, 
se aquela região é muito con-
servadora e procura mobiliá-
rio de estilo mais clássico e 
rustico. Depois há que desen-
volver catálogos dos moveis 
na língua dos mercados a 
abordar. A empresa não con-
segue expor na feira todo o 
mobiliário que produz, e co-
mo tal dispor de um bom ca-
tálogo na língua do mercado 
a abordar é fundamental e 
também dispor de um bom 
catálogo técnico com as me-
didas dos moveis e os preços 
dos moveis também.
Depois é também muito im-
portante que a empresa apa-

reça na feira com recursos 
humanos que falem a língua 
do mercado externo a abor-
dar. É impensável participar 
numa feira regional em Fran-
ça e não ter no stand uma pes-
soa afeta à empresa que fale 
bem o francês e que domine 
b e m  o s  c a t á l o g o s  d a 
empresa.
Finalmente, de referir que as 
empresas podem candida-
tar-se a apoios a fundo perdi-
do de 45% do que gastarem, 
para as ajudarem neste esfor-
ço de internacionalização, 
quer seja recorrendo a proje-
tos conjuntos de Associações 
de Mobiliário, quer seja can-
didaturas individuais no âm-
bito do Portugal 2020 - inter-
nacionalização.

Pequenos Agricultores VS Curso de 
“Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”

A publicação da Lei n.o 
26/2013 de 11 de abril, 
trouxe à opinião pública a 
ideia generalizada de que, 
seria obrigatório a obtenção 
de certificação como aplica-
dor para que fosse possível 
ao agricultor continuar a 
exercer o seu cultivo, nomea-
damente no que diz respeito 
ao acesso e à aplicação de 
produtos 
Fitofarmacêuticos.

O diploma em referência, 
desde que entrou em vigor 
tem suscitado dúvidas, que 
em muitos casos não foram 
devidamente esclarecidas, 
despoletando uma procura 
desenfreada pela Formação 
de Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos.

No entanto, o “pequeno 
agricultor” que apenas pro-
duza para consumo próprio, 
não se encontra obrigado à 
frequência do Curso de For-
mação se recorrer a um con-

junto de produtos fitofarma-
cêuticos autorizados para 
uso não profissional, produ-
tos prontos e disponibiliza-
dos em embalagens peque-
níssimas. Apenas se preten-
d e r  u t i l i z a r  p r o d u t o s 
profissionais, mesmo que 
em pequenas quantidades, o 
agricultor precisa de estar 
habilitado.

A lista de fitofarmacêuti-
cos autorizados para uso não 
profissional, publicada pela 
Direcção-Geral de Alimenta-
ção e Veterinária, no segui-
m e n t o  d o  D e c r e t o - L e i 
no101/2009, de 11 de Maio, 
integra duas dezenas de pro-
dutos que podem ser utiliza-
dos “em ambiente doméstico” 
sem ser necessária formação. 
Podem ser inseticidas e acari-
cidas, fungicidas, herbicidas, 
moluscicidas e rodenticidas.

O conceito de “ambiente 
doméstico”, vertido naquele 
diploma, refere-se à aplicação 
de produtos fitofarmacêuti-
cos em plantas de interior, 
hortas e jardins familiares. As 
embalagens não podem ter 
capacidade ou peso superior a 
um litro ou a um quilo.

No entanto todos os pro-
dutos a que os produtores es-
tão habituados a utilizar, co-
mo fungicidas, inseticidas, 
herbicidas ou outros, são de 
uso profissional, mesmo que 
vendidos em pequenas emba-
lagens, pelo que é exigida for-
mação específica.

Assim, se o “Pequeno Agri-
cultor” optar pela compra e 
aplicação de produtos fitofar-
macêuticos de uso profissio-
nal, terá que possuir obrigato-
riamente o cartão de aplica-
dor ou, em último caso, estar 
já inscrito em ações de forma-
ção, concluindo o primeiro 
módulo até ao final de Maio.

«A frequência, com apro-
veitamento, do primeiro mó-
dulo, até 31 de Maio de 2016, 
confere ao formando a titula-
ridade de cartão de aplicador 
habilitado, para todos os efei-
tos legais, pelo período de dois 
anos, devendo nesse prazo 
assegurar a frequência do se-
gundo módulo para adquirir a 
qualidade de aplicador para 
efeitos da Lei n.o 26/2013, de 
11 de Abril», refere o Decreto
-Lei 254/2015, de 30 de 
Dezembro.

Por
cláUdio seRRa
Solicitador
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

admaR antónio
da RocHa Ramos
Faleceu no dia 11 de Abril, com 50 anos. Era natural de 

Duas Igrejas-Penafiel e residente em Louredo, Paredes. Era Casado 
com Maria Manuela de Sousa Moreira Ramos..

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

a família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
LOUREDO

FALECEU

JosÉ baRbosa teiXeiRa
Faleceu no dia 10 de Abril, com 89 anos. Era natural de 
Beire-Paredes e residente em Figueiras, Lousada. Era 
Viúvo de Emília Barbosa de Bessa.

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

a família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
FIGUEIRAS

FALECEU

JosÉ de soUsa bessa
Faleceu no dia 1 de Abril, com 83 anos. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era Casado com Maria 
Teresa Moreira de Sousa.

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

a família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
BEIRE

FALECEU

adRiano aUgUsto fÉliX
Faleceu no dia 3 de Abril, com 91 anos. Era natural 
de Remondes – Mogadouro e residente na Rua de 
Varzea nº 284,   Cete - Paredes. Era Viúvo de Maria 

Augusta Ribeiro.

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

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

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

CETE

FALECEU

albeRto  caRlos
de aRaÚJo loUReiRo
Faleceu no dia 2 de Abril, com 67 anos. Era natural 

de Santa Marta-Penafiel e residente na Rua Serpa Pinto, Nº44 
Paredes. Era Solteiro.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

edUaRdo albeRto
da silVa Vaz
Faleceu no dia 1 de Abril, com 49 anos. Era natural de 

Miragaia – Porto e residente na Rua da Igreja nº 1360, Lordelo-Pa-
redes. Era Casado com Maria Felismina Carvalho da Silva Vaz.

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

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira

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

LORDELO

FALECEU

JosÉ dias de soUsa
Faleceu no dia 8 de Abril, com 82 anos. Era natural 
de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Luz 
nº 91, Lordelo-Paredes. Era Casado com Carolina 

Moreira de Almeida.

agRadecimento
Sua esposa, filho, netos e demais família, vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia 
ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira

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

LORDELO

lUcinda dos
santos nogUeiRa
Faleceu no dia 2 de Abril, com 80 anos. Era natural de 
Vandoma – Paredes e residente na Av. da Liberdade, nº 
519, Vandoma-Paredes. Era Viúva de Ilídio Martins dos 

Santos.

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

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira

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

VANDOMA

FALECEU

maRia da conceiÇão
de soUsa RocHa
Faleceu no dia 9 de Abril, com 86 anos. Era natural de 
Besteiros – Paredes e residente na Rua das Cavadas, nº 

177, Besteiros - Paredes.    Era Viúva de Joaquim de Sousa Babo.
agRadecimento
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos 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, ou que de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida. Aproveitam para também 
comunicar que a realização da eucaristia do 7º dia, será celebrada 
sábado dia 16 de Abril pelas 19 horas na igreja paroquial de Bestei-
ros. Antecipadamente expressam o mais profundo e reconhecimen-
to agradecimento a todos quantos os honrem nesta cerimónia.

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
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FALECEU

modesto peReiRa
da silVa
Faleceu no dia 11 de Abril, com 52 anos. Era natural 

de Vizela ( São Paio) – Guimarães e residente em Paredes. Era 
Divorciado.

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

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira

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

PAREDES

FALECEU

octáVio feRnando
da silVa bRandão
Faleceu no dia 8 de Abril, com 67 anos. Era natural de 
Rebordosa – Paredes e residente na Rua Estrada Nacional  

209 nº 2447, 2º Dtº, Lordelo - Paredes. Era Casado com Maria Arnaldina 
Dias Campos.
agRadecimento
Sua esposa, filha, 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 cari-
nho 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. Aproveitam 
para também comunicar que a realização das eucaristias de 7º dia, será 
celebrada, sábado dia 16 de Abril pelas 18:45 horas na Igreja Nova de 
Rebordosa e domingo, dia 17 às 11 horas na Igreja paroquial de Lor-
delo. Antecipadamente expressam o mais profundo e reconhecimento 
agradecimento a todos quantos os honrem nestas cerimónia.

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodepaRedes" 
apresenta sentidas condolências

paRedes  av. bombeiros Voluntários de paredes - 4580-053  |  tel.: 255 783 231  |  gasfer.fernandopinto@gmail.com

loUsada  Rua da lameira, n.º 219  |  4620 - 459   |   telm.: 918 157 481 - tel.: 255 005 008

a nossa eneRgia,
o seU bem-estaR

posto de abastecimento

PUB

Anuncie aqui

Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B  | 4580-873 PAREDES | Telef.: 255 781 520

Incêndio 
em habitação, 
em Beire,
desaloja duas 
famílias

Um incêndio numa habita-
ção na madrugada de domin-
go dia 10 de abril, na freguesia 
de Beire, em Paredes, deixou 
seis pessoas desalojadas, duas 
das quais menores. 

O incêndio deflagrou, uma 
habitação antiga, presumivel-
mente, por causa de um curto-
circuito e estendeu-se a outra 
casa geminada. O fato da casa 
ter paredes em tabique e soa-
lho de madeira fez com que o 
fogo se propagasse rapida-
mente. Parte do telhado aca-
bou por ruir. O sinistro foi 
combatido pelos Bombeiros 
de Paredes, que mobilizaram 
para o local mais de duas de-
zenas de voluntários apoia-
dos por cinco viaturas.

António Orlando | texto
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES
FUNDADA EM 01-06-1884

AJUDE OS BOMBEIROS COM A SUA DECLARAÇÃO IRS
Consignação de 0,5% do IRS

Exmo. Sr. Sra.
Dirigimos esta mensagem, no inicio da entrega da Declaração anual de rendimentos (IRS), para o/a convidar a apoiar a nossa causa humanitária, de uma 

forma simples, sem custos para si, contribuindo assim, com a sua ajuda, para que sejam minoradas as dificuldades existentes.
A nossa instituição consta na listagem de entidades autorizadas a beneficiar da consignação, constante no Portal das Finanças/ Apoio ao Contribuinte/ 

Listagem/ Linha 895 da tabela Excell.
Para que possamos usufruir deste apoio, convidamos a inscrever na sua declaração de IRS, o NIPC 500 032 300 no campo reservado à “consignação 

fiscal” e permitindo que, sem quaisquer encargos para si, 0,5% do imposto liquidado seja destinado, pelo Estado, à Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Paredes.

Assim, na Declaração Modelo 3, verso da mesma, deverá preencher, no quadro 11:


