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Negócio. O empréstimo de curto prazo a um ano vai atirar a fatura para o novo Presidente de Câmara que sairá das eleições Autárquicas 
deste ano. O PCP/PEV com arreganho, juntou-se ao PSD para contrair a nova dívida. Debate legitimou retaliação política e o uso do di-
nheiro público para fins eleitorais. PÁGS. 6 E 7

PAREDES  
CONTABILIZOU 
214 NINHOS DE 
VESPA ASIÁTICA 
EM 2016 PÁG.5

BOLETIM MUNICIPAL 
“INVENTA” SUBSÍDIO  
MUNICIPAL DE 40 MIL 
EUROS A IPSS DA 
SOBREIRA  PÁG.3

FRANCISCO É O BEBÉ 
DO ANO DO CHTS 
PÁG.5

JORNAL FUNDADO EM 1931

Empréstimo de 2,5 milhões para o próximo  
Presidente pagar até dezembro de 2017
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EDITORIAL

Quando o ano de 2016 
começou estabeleci vá-
rios objetivos para rea-

lizar ao longo do ano que pas-
sou. Que não cumpri. Ao longo 
de 2016 vários projetos pes-
soais soçobraram.

E, no entanto, ao contrário 
de pensar que 2017 vai ser 
mais do mesmo, é com grandes 
esperanças que encaro 2017, 
desde logo por que não estabe-
leci objetivos nem programei 
abraçar projetos para lá daque-
les que me são essenciais e 
mais importantes.

Porquê este bom astral?
Será culpa da geringonça e 

do ambiente festivo e positivo 

que ela, por mais contraditório 
que possa parecer, traz a 
Portugal?

Ou será pela crença que 
quando tudo está mal, só pode-
rá ficar melhor?

Ou será culpa do fogo de ar-
tifício maravilhoso (e não es-
tou a ser irónico) que iluminou 
os céus de Paredes na primeira 
hora do dia 1 de Janeiro de 
2017?

Não sei, mas para dar um 
bom impulso ao 2017 que ago-
ra nos começa, decretamos 
nesta ediçao do Progresso 
(mas só nesta edição!) censu-
rar a maledicência e bota-abai-
xo do Indiscreto.

E exaltar pela positiva, a lon-
ga História do velhinho, mas 
que queremos sempre novo, 
PROGRESSO DE PAREDES!

Seja isso! E que seja um ex-
celente ano de 2017 para to-
dos nós!

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Bom dia 2017!

A 3 de Janeiro de 1931 
saiu a primeira edição 
de “O Progresso de Pa-

redes”. Ao fim de 86 anos de pu-
blicações ininterruptas, este 
quinzenário, um dos jornais em 
atividade mais antigos do país, 
mantém os olhos postos no fu-
turo, sem nunca esquecer a sua 
história e o seu passado.

“O Progresso de Paredes” é o 
jornal regional dedicado exclu-
sivamente dedicado ao conce-
lho de Paredes. Começou por 
sair semanalmente, com ape-
nas quatro páginas a preto-e-
-branco. Mas o primeiro núme-
ro, foi impresso a duas cores. A 
primeira e última páginas a 
vermelho, as duas interiores a 
preto. Uma novidade para 
época.

Quatro páginas de texto, on-
de os pequenos anúncios publi-
citários já davam o ar da sua 
graça. O jornal não tinha foto-
grafias a ilustrar os artigos, até 
porque ainda estávamos na dé-
cada de 30 e a tecnologia estava 
longe de ser o que é. A primeira 
edição deste jornal era compos-
ta por algumas notícias das fre-
guesias do concelho de Paredes, 
da autoria de correspondentes 
locais.

A razão para o nome do jor-
nal está impressa numa das pri-
meiras edições, publicada em 
fevereiro de 1931, onde pode 
ler-se que “progresso é sinóni-
mo do trabalho árduo a que este 

pequenino jornal se tem devo-
tado em benefício do bem cole-
tivo – do levantamento social”.

Hoje, em pleno século XXI, o 
quinzenário está muito diferen-
te, fruto da evolução natural dos 
tempos. O conteúdo e a imagem 
são outros. O jornal, que come-
çou por ser publicado todos os 
sábados, sai agora de quinze em 
quinze dias, à sexta-feira, levan-
do aos leitores “a informação 
que conta de Paredes”. Refira-se 
que, neste momento, “O Pro-
gresso de Paredes” tem mais de 
4.500 assinantes espalhados 
pelo país, pelas ilhas e pelos 
quatro cantos do mundo. Men-
salmente são mais de 10 mil os 

exemplares impressos que le-
vam as novidades aos leitores. 
Os leitores mais adeptos das 
novas tecnologias, na qualidade 
de assinante online, podem ler 
o jornal no site www.progresso-
deparedes.com.pt e acompa-
nhar as noticias de atualidade 
que não cabem na edição papel 
de O Progresso de Paredes.

Com os olhos postos no futu-
ro e na modernização “O Pro-
gresso de Paredes” mostra ain-
da algumas marcas do seu pas-
sado, como sendo o rigor da 
informação e a verdade dos 
factos.  “O Progresso de Pare-
des” é um jornal moderno que 
também dá voz aos correspon-

Progresso de Paredes  
a caminho do centenário
redação

PUB

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

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

chavesvalesousa@hotmail.com

Deseja um Bom Natal e Feliz Ano Novo 2017 a todos os clientes  e amigos

dentes das freguesias, que es-
crevem pequenas notas infor-
mativas da sua terra a título 
gracioso, e dos cronistas que li-
vremente dão opinião.

A redação esforça-se por 
fazer um jornalismo ágil, in-
dependente e comprometi-
do apenas e só com os leito-
res. Pois é para os leitores 
que trabalhamos diariamen-
te por muito que isso inco-

mode da esquerda à direita. 
Fazendo justiça ao slogan 

do Progresso de Paredes em 
mantermos os olhos postos 
no futuro, sem nunca esque-
cer a história e o seu passado, 
recusamos que o pó assente 
no arquivo e assim, enquanto 
editor deste jornal assumo o 
compromisso de edição após 
edição de “fotocopiar” as no-
ticias que outrora ajudaram  

a construir o vosso jornal.  
Em 2017 José Maria Ferrei-

ra Alves “voltou” à casa que aju-
dou a construir para cortar o 
bolo dos 86 anos de “O Progres-
so de Paredes”. 

Para o centenário faltam 14 
anos. Façamos votos que sejam 
longos e bons anos para todos. 
Esteja quem estiver por cá, pa-
ra b é n s  a o  P ro g re s s o  d e 
Paredes!!!

José Maria Ferreira 
Alves “regressou”  
a casa para cortar  

o bolo dos 86 anos  
“do seu” Progresso
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

De acordo com as 
conclusões da Or-
ganização Mun-

dial de Saúde (OMS) , o 
ruído é a segunda maior 
causa ambiental de pro-
blemas de saúde, logo 
após o impacto da qualida-
de do ar ou seja, tal como o 
fumo do tabaco, o ruído é 
um poluente que nos é im-
posto sem o nosso consen-
timento, muitas vezes con-
tra a nossa vontade, e, às 
vezes, em lugares e com 
um volume sobre o qual 
não temos controle.

Ruído e a Diabetes
Um dos efeitos menos 

divulgado de ruído pode 
realmente ser a sua cone-
xão com a diabetes. Inves-
tigadores Dinamarqueses 
realizaram um grande es-
tudo sobre os efeitos a lon-
go prazo do ruído de tráfe-
go rodoviário. Eles desco-
b r i r a m  q u e  o  r u í d o 
proveniente de ruas movi-
mentadas e autoestradas 
aumentou o risco de de-
senvolver diabetes tipo 2. 
Especificamente, eles en-
contraram um risco au-
mentado de 8-11% para 
cada aumento de 10 deci-
béis de ruído da estrada. 
[1] Os investigadores acre-
ditam que o ruído pode 
influenciar o desenvolvi-
mento de diabetes, porque 
interrompe o sono (ou 
impede as pessoas de atin-
gir ciclos de sono profun-
do) ou através do aumento 
da tensão devido à irrita-
ção provocada.

Ruído e Crianças
Uma área que tem sido 

estudada mais a fundo é os 
vários efeitos do ruído so-

bre as crianças. As crian-
ças são um grupo particu-
larmente vulnerável aos 
efeitos adversos da polui-
ção sonora. Por exemplo, 
está demonstrado que 
crianças que vivem em la-
res barulhentos estão 
mais propensos a ter o de-
senvolvimento cognitivo e 
da linguagem afetados. O 
ruído também é conheci-
do por afetar a aprendiza-
gem das crianças na leitu-
ra, na resolução de proble-
mas, na motivação, no 
desempenho escolar e no 
comportamento social e 
emocional.

Outros problemas
Os efeitos da exposição 

ao ruído têm muitos ou-
tros efeitos sobre a saúde 
tais como, alterações de 
humor, diminuição da per-
formance, falta de concen-
tração, nervosismo, náu-
seas, dor de cabeça.

Não se provou ainda 
que o ruído é um fator res-
ponsável, por si só, por 
problemas de saúde men-
tal, mas presume-se que 
acelera e intensifica o de-
senvolvimento de trans-
tornos mentais latentes. O 
ruído pode causar ou con-
tribuir para a neurose, his-
teria, e psicose.

Como pode ver, a polui-
ção sonora é um grande 
problema, talvez maior do 
que pensava anteriormen-
te. Enquanto não existe 
uma solução perfeita para 
o problema, existem mui-
tos passos que podemos 
tomar para reduzir o ruído 
nas nossas vidas e melhor 
proteger a nossa saúde. 

Certifique-se que vive 
num ambiente livre de po-
luição sonora e, caso isso 
não aconteça tome medi-
das. Proteja-se!

Referências:
[1] “Long-Term A expo-

sição ao tráfego da estrada 
Ruído e Diabetes Inciden-
te:. Um estudo

Por
SVETLANA 
GOLICOV

Interna de Medicina Geral 
e Familiar da USF 
Terras de Souza (Paredes)

Ruído e a Saúde Part II
   OPINIÃO CLÍNICA  

O Boletim Municipal de 
Paredes, cujo diretor é 
o presidente de Câma-

ra, Celso Ferreira, anuncia no 
nº98 de 2016 a entrega de um 
subsídio de 40 mil euros à As-
sociação São Pedro da Sobrei-
ra (ASPS) para “a nova sede da 
Associação São Pedro”. Acon-

tece que a verba nunca a en-
traram nos cofres daquela 
Instituição Particular de Soli-
dariedade Social (IPSS) da zo-
na sul do concelho. 

O assunto não caiu bem no 
seio da instituição que fez sair 
um comunicado dirigido, so-
bretudo, aos associados da 
instituição, assinado pelo pre-
sidente, António Silva, onde 
deixa claro que “a autarquia 

de Paredes/Câmara Munici-
pal de Paredes para as obras 
de requalificação da sede da 
Associação São Pedro da So-
breira não dispôs de uma 
qualquer verba, de um qual-
quer montante em dinheiro 
em favor da S. Pedro Centro 
Social da Sobreira”,  pode 
ler-se. 

Reafirmando ao Progresso 
de Paredes o que escreveu no 

comunicado, o dirigente asso-
ciativo da Sobreira, garante 
que “as obras de requalifica-
ção levadas a cabo foram inte-
gralmente financiadas pela 
Associação S. Pedro através de 
capitais próprios. Tratando-
-se de dinheiro, convinha des-
mistificar o assunto para que 
não houvesse mal-entendi-
dos. É que um dia destes, al-
guém entrava por aqui a per-
guntar pelo dinheiro quando 
nós da Câmara não recebemos 
um cêntimo que fosse”, justifi-
ca António Silva. 

O dirigente diz que emitiu 
o comunicado no dia sete de 
dezembro colocando-o a cir-
cular nas redes socias e que, 
no dia seguinte, recebeu um 
telefonema do presidente da 
Câmara, Celso Ferreira a pe-
dir desculpa, verbalmente, 
´pelo erro grosseiro prome-
tendo que mais tarde iria fa-
zê-lo por escrito e enviá-lo 
para a ASPS´”, relatou Antó-
nio Silva. 

No comunicado da ASPS, 
António Vieira, tinha con-
cluído: “Só por erro grossei-
ro da Autarquia não fomos 
informados da sua generosa 
contribuição em dinheiro, 
possuindo agora a S. Pedro o 
honroso dever de reclamar 
da Câmara Municipal o que 
esta publicamente anunciou, 
a entrega dos 40 mil euros, 
assim se reparando a falta; 
existindo erro, que o mesmo 
seja  assumido e  a  todos 
anunciado pela mesma for-
ma, assim refazendo a verda-
de; ou se foram entregues os 
40 mil euros, quem foi, afi-
nal, a instituição beneficiária 
dessa subvenção especifica-
mente destinada a obras de 
requalificação, assim se co-
locando rigor na informa-
ção”. Formalmente a câmara 
diz não ter conhecimento de 
qualquer reclamação.

Polémica. Câmara já terá admitido verbalmente o erro, depois da Associação São Pedro da 
Sobreira ter denunciado publicamente que em momento algum recebeu um cêntimo que 
fosse. Ao Progresso de Paredes a Câmara diz não ter conhecimento oficial de qualquer recla-
mação da Associação São Pedro. 

Boletim Municipal “inventa” subsídio  
municipal de 40 mil euros a IPSS da Sobreira 

António Orlando | texto
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Faço saber que JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA LOBO, pretende obter li-

cença para uma instalação de combustíveis  constituída por Posto de 

Abastecimento destinada a Venda Pública, sita em  E.N.15 – km 

19,85D (Av. Bombeiros Voluntários, 1607), freguesia de Baltar, con-

celho de Paredes e distrito do Porto.

A referida instalação encontra-se abrangida pelas disposições do De-

creto - Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro e Portaria n.º 1188/2003, 

de  10 de Novembro, que estabelecem os procedimentos de licencia-

mento das instalações de armazenamento de produtos derivados 

dopetróleo e postos de abastecimento de combustíveis e pelos res-

petivos regulamentos de segurança.

Em conformidade com as disposições da referida Portaria, convidam-

-se as entidades singulares ou  coletivas a apresentar por escrito, den-

tro do prazo de 20 dias contados da data de publicação deste edital, 

as suas reclamações contra a concessão da licença requerida.

Porto, 15 de Novembro de 2016

O Chefe de Divisão de Instalações de Combustíveis do Norte

Sérgio Ernesto Oliveira Ferreira

PUBEm primeiro lugar 
gostaria de dese-
jar a todos os leito-

res do Progresso de Paredes 
um bom ano novo, durante 
o qual realizem tudo aquilo 
que tenham idealizado.

Ano novo é quase sem-
pre sinónimo de mudanças 
ao nível da fiscalidade, que 
afetam não só as pessoas in-
dividualmente como as 
empresas.

Assim sendo, neste arti-
go irei abordar algumas das 
alterações que o Orçamento 
de Estado para 2017 acarre-
tou para este novo ano, e 
noutros artigos teremos 
oportunidade de analisar 
algumas dessas novidades 
em pormenor.

Começando pelas pes-
soas individuais, começar 
desde logo por sublinhar a 
atualização do Salário Mini-
no Nacional, que a partir já 
do dia 01 de janeiro de 
2017, passa de 530,00 Eu-
ros para 557,00 Euros. Ain-
da a este nível remunerató-
rio sublinhar que o subsidio 
de alimentação definido 
para a função publica, e que 
funciona como limite de 
isenção para efeitos de IRS e 
Segurança Social para os 
privados passou a ser de 
4,52 Euros a partir de 01 de 
janeiro, e passará a ser de 
4,77 Euros a partir de 1 de 

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

agosto. De sublinhar que o 
limite para efeito de isenção 
de IRS e segurança social 
quando o subsidio de ali-
mentação é atribuído atra-
vés de vales de refeição pas-
sa a partir de 01 de Janeiro a 
ser de 7,23 Euros.

De referir ainda a este ní-
vel, que a sobretaxa de IRS, 
que foi uma taxa de reten-
ção de IRS adicional a que os 
rendimentos estiveram su-
jeitos nos últimos anos, vai 
começar gradualmente a 
desaparecer e em 2017 só 
se aplicará a contribuintes 
com rendimentos anuais 
superiores a 20.261,00 
Euros.

Outra medida que visa 
ajudar ao rendimento dis-
ponível das famílias e tam-
bém das empresas é a redu-
ção do limite máximo da ta-
xa de IMI. A partir de 2017 a 
taxa máxima de IMI passa 
de 0,5% para 0,45%, man-
tendo-se o limite mínimo de 
0,3%. Cabe então agora às 

PUB

câmaras municipais a fixa-
ção da taxa a aplicar aos 
imóveis nos seus municí-
pios, entre um mínimo de 
0,3% e um máximo de 
0,45%. 

Passando agora para as 
empresas, começar desde 
logo a referir que o limite 
mínimo do PEC ( Pagamen-
to Especial por Conta), vai 
ser reduzido em 2017 para 
850,00 Euros, quando em 
2016 era de 1.000,00 Euros. 
Ou seja, 850,00 Euros por 
ano, a pagar em duas presta-
ções de 425,00 Euros cada, 
uma em Março e outra em 
Outubro, passará a ser o va-
lor mínimo que cada empre-
sa pagará de Imposto ( IRC), 
mesmo que tenha prejuízo.

Ainda ao nível das em-
presas, referir que as em-
presas situadas no interior 
do país em vez de pagarem 
17% de IRC sobre os primei-
ros 15.000,00 Euros de lu-
cro, pagarão apenas 12,5%, 
o que surge como um incen-
tivo à fixação de micro- em-
presas e pessoas no interior 
do país.

Espera-se, pois, que es-
tas medidas venham a me-
lhorar o ambiente económi-
co que se vive internamente, 
e cujos últimos dados mos-
tram uma confiança cres-
cente dos consumidores.

Esta maior confiança dos 
consumidores, aliada a um 
crescimento cada vez mais 
sustentado do Turismo e 
das exportações das nossas 
empresa, e uma cada vez 
maior fixação de empresas 
estrangeiras no nosso país, 
são os meus sinceros votos 
para 2017.

Ano novo 
fiscalidade nova

“Esta maior 
confiança dos 

consumidores, 
aliada a um cres-
cimento cada vez 
mais sustentado 

do Turismo e das 
exportações das 
nossas empresa, 

e uma cada vez 
maior fixação de 

empresas es-
trangeiras no 

nosso país, são 
os meus sinceros 
votos para 2017”.

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, na con-
testação entregue ao Tri-
bunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel, garante 
que os médicos do serviço 
de Urgência que observa-
ram Sara Moreira, a jovem 
de Recarei, Paredes, que 

morreu vítima de um tu-
mor cerebral nunca diag-
nosticado, cumpriram to-
dos os procedimentos téc-
nicos. Já o Ministério da 
Saúde defende que a situa-
ção clínica apresentada 
pela rapariga de 19 anos 
nas 11 vezes que, entre 

2010 e 2013, foi à Urgên-
cia não justificava a reali-
zação de uma tomografia 
a x i a l  c o m p u t o r i z a d a 
(TAC). Recorde-se que os 
pais exigem em tribunal 
indemnização de 530 mil 
euros. Ministério quer ar-
quivamento do processo.

Morte de Sara sem culpados

   OPINIÃO FISCAL

O Progresso de Paredes - 6/01/2017
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CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Continuam a chegar à nos-
sa redação notícias do 
surgimento de ninhos de 

véspera asiática que põe em pe-
rigo a população. Dos mais re-
centes avistamentos relatados 
indicam a existência de um ves-
peiro numa zona de fronteira de 
Paredes com Penafiel junto ao 
rio Sousa, na proximidade da 
ponte das Coutinhas.

A câmara de Paredes diz 
que no concelho e nos demais 
afetados, admite que se tem 

registado um aumento dos pe-
didos de extermínio, e o efeti-
vo extermínio, de ninhos de 
vespa asiática. “Vários são os 
fatores que contribuem para 
esta realidade, como a queda 
outonal das folhas das árvo-
res, que os torna visíveis, mas 
vários outros fatores contri-
buem para a proliferação da 
espécie. Há, por exemplo, pes-
soas que disparam tiros de 
caçadeira contra os ninhos ou 
que derrubam árvores duran-
te o dia, quando as vespas es-
tão no exterior, o que não des-
trói a comunidade, apenas faz 

com que construa novos ni-
n h o s  n a s  i m e d i a ç õ e s , 
disseminando-os”.

A Proteção Civil de Paredes 
tem, todavia, procedido “a um 
aturado e contínuo trabalho de 
extermínio dos ninhos, tendo a 
situação controlada”: com 78,5 
por cento das ocorrências re-
solvidas; dos 214 ninhos assi-
nalados até agora, em 2016, fo-
ram já exterminados 168.

As prioridades do extermí-
nio dos vespeiros, segundo a 
Câmara de Paredes, são as esco-
las, as casas e as zonas habita-
cionais e urbanas e, dos casos 

não resolvidos, “alguns são-no 
pela dificuldade de acesso aos 
ninhos”. 

Em Paredes, o crescimento 
da vespa asiática tem sido expo-
nencial desde o primeiro avista-
mento: 11 situações identifica-
das e resolvidas, em 2014, e 126 
ninhos exterminados em 2015.

VESPA ASIÁTICA
A vespa asiática ou velutina, 

nativa do sudeste asiático, che-
gou a França, há 12 anos e cons-
titui uma ameaça para a agricul-
tura e para a biodiversidade 
europeias. O primeiro caso em 

Praga. Trabalho de extermínio dos ninhos destruiu 78,5 por cento das ocorrências. Os 
primeiros avistamentos remontam a 2014, ano que foram contabilizadas 11 situações.

Paredes contabilizou 214 
ninhos de vespa asiática em 2016

António Orlando | texto

Portugal foi detetado em Viana 
do Castelo, em 2011, dando-se a 
sua rápida expansão geográfica 
e demográfica. O Plano de Ação 
para a Vigilância e Controlo da 
Vespa prevê que as autarquias 

fiquem responsáveis pela reso-
lução do problema, sem, toda-
via, fornecer recursos financei-
ros nem técnicos para o efeito 
nem definir uma estratégia de 
ação clara.

Chama-se Francisco e é 
de Felgueiras o ‘bebé do 
ano’ do Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS). 

O parto estava previsto 
para 3 de janeiro, mas Fran-
cisco adiantou-se e nasceu 
no primeiro dia de 2017 

com 50 centímetros e pe-
sando três quilos e 600 
gramas.

Francisco é o primeiro 
filho de Sílvia Teixeira e An-
tónio Salgado, dois jovens 
residentes em Felgueiras.

 A mãe deu entrada no 

Francisco é o bebé do ano do CHTS
Hospital Padre Américo du-
rante a madrugada do dia 1 

de janeiro e  o  pequeno 
Francisco veio ao mundo de 

parto natural ainda antes do 
meio-dia, mais precisamen-

te às 11h34, como indicam 
os registos.
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Freguesia de Parada de Todeia

A Junta de Freguesia de Parada de Todeia  
deseja a todos os habitantes 

Um bom Ano Novo 
e convida-os a fazerem as suas  

compras no comércio tradicional da freguesia.

PUB

Tal como O Progresso de 
Paredes tinha anteci-
pado, a maioria do PSD 

na Assembleia Municipal 
(AM) de Paredes aprovou a 
pretensão da Câmara de con-
trair um empréstimo de cur-
to-prazo até 2,5 milhões de 
euros. A surpresa da reunião 
extraordinária da AM convo-
cada, sobretudo por causa 
deste ponto, acabou mesmo 
por ser protagonizada pelo 
PCP/PEV. Não porque a coli-
gação comunista liderada por 
Álvaro Pinto, fosse pela pri-
meira vez sobrescrever uma 
medida da Câmara de cariz 
económico, mas pela forma 
afincada como o fez gerando 
forte controvérsia nas hostes 
socialistas. A bancada PS acu-
sou mesmo Álvaro Pinto de 
estar a pretender condicionar 
o voto dos presidentes de jun-
ta socialistas.  A confusão foi 
de tal ordem que levou o pre-
sidente da Assembleia Muni-
cipal, Granja da Fonseca, a 
suspender os trabalhos reu-
nindo de emergência com os 

lideres parlamentares ape-
lando à calma. 

A reunião foi retomada 
pouco depois, mas o tom 

manteve-se praticamente o 
mesmo. Ou seja, de nada va-
leu o espírito natalício indu-
zido pelas luzes e pela barra-

ca da pista de gelo plantada 
no Parque José Guilherme 
pela Associação Abraçar Pa-
redes, paga pela câmara.

A proposta de autoriza-
ção do empréstimo de curto 
prazo até ao montante de 2,5 
milhões de euros foi aprova-

da por maioria, com os votos 
favoráveis do PSD e do PCP/
PEV. O PS e o CDS votaram 
contra. 

Negócio. O empréstimo de curto prazo a um ano vai atirar a fatura para o novo Presidente de Câmara que sairá das eleições Autárquicas 
deste ano. O PCP/PEV com arreganho, juntou-se ao PSD para contrair a nova dívida. Debate legitimou retaliação política e o uso do di-
nheiro público para fins eleitorais.

Empréstimo de 2,5 milhões para o próximo  
Presidente pagar até dezembro de 2017

António Orlando | texto
Presidente da AM  

teve de chamar   
“à pedra” líderes 

parlamentares
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Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

AV. ENG. DUARTE PACHECO, 2500 B
4445-416 ERMESINDE

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

PUB

Álvaro Pinto
PCP/PEV

“Nós vamos votar a fa-
vor deste empréstimo. E 
quero ver também mui-
tos presidentes de jun-
ta, nomeadamente os do 
PS que uns não votaram 
o orçamento, saíram da 
sala e outros abstive-
ram-se. Quando se trata 
deste empréstimo para 
cumprir o plano de ativi-
dades como é que vão 
fazer? Ou votamos a fa-
vor e as obras a favor 
são concretizadas ou 
então não votamos a fa-
vor e então como é que 
vai ser.  Já agora senhor 
Presidente, senhor Ale-
xandre Almeida e res-
tantes vereadores, ao 
votar favoravelmente é 
um voto de esperança 
porque fomos o único 
partido da oposição que 
votou favoravelmente o 
orçamento e esperamos 
ver revertido em obra 
muito daquilo que nós 
aspiramos em obras.”

Paulo Silva
PS

“Acho engraçado ter vindo 
aqui dar o recado: quem 
vota contra não tem direi-
to ao paralelo. Costuma 
ser o Poder, mas desta vez 
foi a CDU que veio dar o 
recado. Cuidado que eu 
estou cá para verificar que 
vocês, que votaram con-
tra, não têm direito ao pa-
ralelo. Extraordinário. O 
que era normal é que este 
empréstimo fosse sempre 
no valor de um milhão de 
euros. Este ano estranha-
mente é de 2,5 milhões de 
euros, quando a Câmara 
envia para casa dos pare-
denses um folheto a dizer 
que estamos com as con-
tas em dia e estamos bem 
de saúde financeira. Estra-
nhamos que estando de 
boa saúde financeira ve-
nham pedir mais 1,5 mi-
lhões do que aquilo que é 
normal. Isto depois de te-
rem recebido 11 milhões 
de empréstimo. Quem vai 
pagar isto é o próximo pre-
sidente de câmara.” 

Rui Silva
CDS

“Isto não é um emprésti-
mo. Isto é uma conta cau-
cionada. Um empréstimo 
prossupõe que fosse ela-
borado um plano de paga-
mentos, contemplava a 
amortização de capital 
mais os respetivos juros a 
vencer mensalmente. Isto 
é o limite de uma conta 
caucionada que foi apro-
vado e isto serve para fa-
zer despesas de tesoura-
ria, não é para fazer inves-
timentos. O que vai ser 
aprovado vai ser uma car-
ta branca para se gastar 
2,5 milhões a pagar até 31 
de dezembro. Até à data 
das eleições isto vai estar 
todo tomado. Nos últimos 
dois meses vai ser para 
pagar isto tudo. O que é 
que vai acontecer? É a ca-
pacidade de transformar 
um plano de liquidação 
para 2,3,4,5 anos. Uns vão 
deitar os foguetes e os ou-
tros vão apanhar as canas, 
de certeza que quem vier 
a seguir é que vai ter que 
fechar a porta.”

Luciano Gomes
PSD

“Não vale a pena passar 
aqui muito tempo. Per-
cebe-se alguma preocu-
pação do Partido Socia-
lista porque vamos en-
trar no ano de 2017.  Se 
estivéssemos a fazer al-
guma coisa de ilegal, 
ainda se podia com-
preender. Estamos aqui 
no uso de uma prerroga-
tiva ao abrigo das Finan-
ças Locais. É um em-
préstimo preventivo. Se 
tiver que ser gasto é, 
ponto final. Os senhores 
presidentes de junta 
agradecem, as pessoas 
agradecem. Sempre 
usamos esta prerrogati-
va, com menos dinheiro 
é verdade. A vossa preo-
cupação [PS] não é fi-
nanceira é política e a 
nossa [PSD] também é. 
Como é evidente.”

A nível económico, os de-
putados municipais ficaram 
ainda a conhecer o relatório 
de acompanhamento do 
Programa de Apoio à Eco-
nomia Local (PAEL), que diz 
respeito ao empréstimo 
contraído no montante de 
11 milhões de euros para li-
quidação de dívidas venci-
das a fornecedores. Nesta 
altura a dívida situa-se nos 
15 milhões e o prazo de pa-
gamento a fornecedores es-
tá dilatado até aos cinco me-
ses. O relatório foi aprovado, 
tal como o empréstimo, pe-
los deputados do PSD e 
do PCP/PEV.

A Assembleia Mu-
nicipal de Paredes 
aprovou também 
por maioria a rati-
ficação do estatu-
to do Provedor 
do Munícipe de 
Paredes. PSD e 
PS votaram a 
favor. CDS e 

PCP/PEV abstiveram-se. Os 
comunistas justificaram o 
voto por entenderem que 
cabe ao Presidente de Câ-
mara a nomeação e a desti-
tuição do Provedor sem que 
a AM seja tida nem achada. 
“Se assim é a AM não tem 
que se pronunciar”, alegou 
Álvaro Pinto.

Por unanimidade foi 
aprovado o processo expro-
priativo de uma parcela de 
terreno destinada à amplia-
ção do Parque da Cidade de 
Paredes. O presidente da 
Câmara admite que ainda 

possa adquirir a parcela 
que falta negociar por 
compra direta. “Nós lá 
para o mês de abril es-

taremos em con-
dições de ter 
esta expansão 
do parque da 
cidade con-
cluída”, disse 
Celso 
Ferreira. 

Presidente de Câmara 
manda no Provedor  
do Munícipe

DEBATE LEGITIMOU RETALIAÇÃO POLÍTICA E O USO DO DINHEIRO PÚBLICO PARA FINS ELEITORAIS
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Por ANTÓNIO ORLANDO

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

O jogo com o Marítimo B foi a prova 
que a equipa do Gandra está mais 
confiante, embora nos primeiros 
45 minutos temos que reconhecer 
que o adversário foi melhor. Nós 
estivemos melhor na segunda par-

te e a vitoria é justa. O grupo está cada vez mais uni-
do, é bom para mim. Facilita-me a vida. Trabalhar 
sobre vitórias não é mesma coisa que trabalhar so-
bre derrotas. O Aliança de Gandra está no mercado 
à procura de três jogadores para reforçar o plantel 
para a 2ª fase do campeonato. Mas não está fácil. 
Os adversários estão a fazer o mesmo e o Gandra 
precisa rapidamente de se reforçar. 

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

Fomos empatar a Vila Boa de Quires. 
Positivo? O que eu tenho a dizer é 
que, falhar golos de baliza aberta, 
não conseguimos marcar, não sei o 
que é que se passa. Voltei a falar com 
os atletas a ver se conseguimos dar a 

volta por cima. Precisamos de um bocadinho de sorte. 
Se calhar também precisamos de uma galinha preta 
[risos]. Vamos ver se o ano novo nos traz alguma coisa 
de positivo. Esta época é levar a equipa até onde for 
possível a ver se temos um novo complexo desporti-
vo. Vamos ver. Agora temos pela frente o Marco´09 e 
pode ser que frente ao líder do campeonato o Baltar 
se transcenda. Às vezes acontece. 

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Ficamos satisfeitos porque nos 
despedimos de 2016 com uma vi-
tória. Quando assim acontece, é 
motivo para satisfação. Mas logica-
mente não estamos 100% satisfei-
tos porque ambicionamos objeti-

vos e ainda não alcançamos objetivo nenhum. Em 
Barrosas, o jogo foi difícil pela excelente equipa do 
adversário, mas julgo que fomos uns justos vence-
dores.  Ajustes no plantel? Ainda não aconteceu. 
Poderá não acontecer. Poderá acontecer, se, subli-
nho, se surgirem os jogadores que tenham as ca-
racterísticas que nós pretendemos e encaixem 
dentro das nossas pretensões. Ainda não há 
novidades. 

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

No 1º tempo com o Lamoso não estive-
mos muito bem, o adversário dispôs de 
um livre que viria a concretizar em golo 
e permitiu-lhes sair para o intervalo em 
vantagem. Ao intervalo fizemos algu-
mas retificações que nos permitiram, no 

início do 2º tempo, chegar ao golo do empate.  Com esta 
entrada forte sentimos confiança e alcançamos o 2º golo 
logo a seguir, mas que foi invalidado pela equipa de arbi-
tragem. A equipa adversária voltou a adiantar-se no mar-
cador num lance de bola parada. Depois a minha equipa 
nos minutos a seguir numa boa e rápida circulação de bola, 
conseguiu o golo do empate. Pecamos por ter consentido 
2 golos ao adversário provenientes de bola parada. 

JUVENAL BRANDÃO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Vínhamos de uma derrota marcante 
com o Vilarinho e ante o Aves B tí-
nhamos de recompor a nossa ima-
gem e ganhar, independentemente 
de ser o 1º classificado. Fizemos um 
jogo com uma determinação e ambi-

ção contagiantes e fomos claramente melhores e tra-
duzimos isso em golos.  A diferença de dois golos que 
tínhamos até aos descontos antes da expulsão de três 
jogadores nossos, inclusivé o guarda-redes, o que 
obrigou um jogador de campo a ir para a baliza, espe-
lhava melhor a diferença entre as equipas neste jogo. 
Mas eles reduziram. No entanto fica o mais importan-
te: a nossa vitória e uma excelente exibição. 

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Com o Folgosa consumou-se um 
novo resultado negativo na fase 
menos boa da época para o Nun´Ál-
vares.  Com a paragem do campeo-
nato temos a expetativa de sacu-
dirmos este mau momento, apro-

veitamos para recuperar um ou outro jogador 
como é o caso do Ruben. A recuperação do Tiago 
está mais lenta. Contratamos dois jogadores o Fá-
bio Guimarães e o Carlos esperamos que nos pos-
sam ajudar para retornar aos bons resultados. Os 
reforços vão também aumentar a competitividade 
do plantel do meio campo para a frente. 

Brindes & Favas

O
s campeonatos de fute-
bol, na sua maioria, re-
gressam a 8 de janeiro 

após a paragem da quadra natalí-
cia. Está assim ultrapassada a 
barreira psicológica do apelida-
do campeonato de inverno. Ago-
ra as equipas, aquelas que têm 
disponibilidade financeira, dão 
retoques no seu plantel para ata-
carem o resto da temporada.
Rebordosa AC é, entre todas as 
equipas do concelho de Paredes, 
aquela que está melhor classifi-
cada. Lidera, ex aequo com o 
Desp. Aves B, o campeonato da 
Divisão de Elite da AFP. 
Neste campeonato, o USC Pare-
des terminou o ano, também a 
ganhar, fixando-se no 6º lugar do 
campeonato.  O Aliados de Lor-
delo aproveitou a ultima jornada 
para levantar a cabeça derrotan-
do o líder Aves. 
No Campeonato de Portugal, a 
Aliança de Gandra, confirmou a 
retoma e terminou o ano no 4º 
lugar. Nada mau. 
Em Recarei vivem-se momentos 
contraditórios:  olhando para a 
classificação o Nun´Álvares está 
no 5º lugar, é bom para ano de es-
treia na Divisão de Honra; com-
parando o desempenho da equi-
pa nos últimos quatro jogos com 
os restantes, jogos é mau. O 
meio termo será, pois, o alvo a 
atingir, pela equipa de José 
António. 
O FC Parada está acima das ex-
petativas e ISC Sobreirense está 
a cumprir os objetivos. 
No plano negativo, mantêm-se 
CCD Sobrosa e USC Baltar. Em 
Sobrosa os capitães impuseram 
a sua vontade ao treinador e de-
ram-se mal. Em Baltar já se fala 
em galinha preta para acabar 
com o azar.
Para todos um Bom Ano!



9Sexta-feira 6 de Janeiro de 2017  oprogressodePAREDES

DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B

JORNADA 14 DISPUTADA EM 18 DE DEZEMBRO
Aliança de Gandra ................... 2 Marítimo B  ............................... 1

Classificação após Jornada 14
1º Amarante FC ........................................................................29 Pontos
4 º Aliança Gandra ...................................................................23 p

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 15 A DISPUTAR EM 8 DE JANEIRO
Amarante – Aliança de Gandra 

JORNADA 16 A DISPUTAR EM 15 DE JANEIRO
Aliança de Gandra - Camacha

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 
JORNADA 17 A DISPUTAR EM 18 DE DEZ 
Barrosas ...................................... 0 Rebordosa AC..........................1
USC Paredes .............................. 3  Alpendorada ............................ 2
Aliados FC Lordelo .................. 3 Des. Aves B ................................ 2

Classificação após Jornada 13
1º - Des. Aves B ..........................................................................37 pontos
3º -  Rebordosa AC ...................................................................37 p
6º - USC Paredes ......................................................................25 p
8º - Aliados FC Lordelo ..........................................................22 p

Próximas jornadas
JORNADA 18 A DISPUTAR EM 15 DE JANEIRO
Gondomar B – USC Paredes 
Alpendorada – Aliados FC Lordelo
Rebordosa AC – Lixa

JORNADA 19 A DISPUTAR EM 22 DE JANEIRO
USC Paredes – Rebordosa AC
Aliados FC Lordelo – Gondomar

DIVISÃO HONRA AFP 
JORNADA 12 DISPUTADA EM 18 DEZEMBRO
SC Nun´Álvares ........................ 0 Folgosa da Maia ...................... 3

Classificação após jornada 12
1º Avintes ....................................................................................28 Pontos
5º  Nun´Álvares ........................................................................21 p

Próximas jornadas
JORNADA 13 A DISPUTAR EM 8 DE JANEIRO
Leça do Balio – SC Nun´Álvares 

JORNADA 14 A DISPUTAR EM 15 DE JANEIRO
SC Nun´Álvares - Aparecida

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 11 DISPUTADA EM 18 DEZEMBRO
Lousada ....................................... 6  CCD Sobrosa ........................... 0

Classificação 
1º Gens .........................................................................................28 Pontos
15º CCD Sobrosa .....................................................................9 p

Próximas jornadas
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 JANEIRO
CCD Sobrosa – Caide de Rei

JORNADA 13 A DISPUTAR EM 15 JANEIRO
S. Lourenço do Douro – CCD Sobrosa

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 11 DISPUTADA EM 17 DEZEMBRO
Lamoso ........................................ 2 ISC Sobreirense  ...................... 2
Bougadense B ........................... 2  FC Parada .................................. 1

Classificação 
1º Mocidade S. Gemil .............................................................25 pontos
4º  FC Parada ..............................................................................20 p
10º ISC Sobreirense ...............................................................14 p

Próximas jornadas
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 JANEIRO
FC Parada – Monte Córdova
ISC Sobreirense – 1º Maio Figueiró

JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 JANEIRO
Ferreira – FC Parada
Bougadense B – ISC Sobreirense

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
JORNADA 11 DISPUTADA EM 18 DE DEZEMBRO
Vila Boa de Quires ................... 0 USC Baltar ................................ 0

Classificação 
1º AD Marco´09 .......................................................................25 pontos
12º USC Baltar ..........................................................................6 p

PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 12 a disputar em 8 de janeiro
USC Baltar – AD Marco´09

JORNADA 12 A DISPUTAR EM 8 DE JANEIRO
Lousada B – Baltar

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

O ano de 2016 em termos de resul-
tados terminou bem para o União 
de Paredes. No jogo com o Alpen-
dorada até nem entramos muito 
bem, mas acabamos por justificar a 
vitória, com uma reviravolta impor-

tante. Acabamos por fechar o ano civil em bom pla-
no. No USC Paredes não há lugar a reforço da equi-
pa. Não temos sequer orçamento para isso ao con-
trário dos nossos adversários. Assim foi no ano 
passado e assim volta a ser este ano. Aliás, no ano 
passado, ainda perdemos jogadores e este ano va-
mos pelo mesmo caminho. 

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Entramos bem no jogo. Tivemos duas si-
tuações de golo nos primeiros 15 minu-
tos, mas não concretizamos. O adversá-
rio, com jogadores mais experientes 
que fazem toda a diferença neste cam-
peonato, fez 1/0 à passagem da meia 

hora. Até aos 15 minutos da segunda parte parecia que 
não estávamos em campo. O Bougadense fez o 2/0. De-
pois o Parada acordou e massacramos o adversário. Redu-
zimos para 2/1, mas  poderíamos ter chegado ao três a 
dois tal o numero de oportunidades desperdiçadas. Esta-
mos em 3º lugar, ou seja dentro dos parâmetros que nos 
propusemos que é classificar a equipa nos cinco primeiros 
lugares. Não vai haver mexidas no plantel. 

ADALTO SILVA
TREINADOR CCD SOBROSA

Na primeira parte suportamos bem as 
dificuldades do Lousada. Eles fizeram o 
1/0 a um minuto do intervalo. A ideia 
era manter a mesma estratégia já tínha-
mos tido duas bolas na barra e uma ter-
ceira oportunidade. Mas os capitães da 
equipa acharam que deveríamos adian-

tar mais a marcação. Eu não concordei. Mas eu cedi aos ca-
pitães. Aos sete minutos já estavam 4/0. Há duas maneiras 
de liderar o grupo: autoritária e de forma a mostrar como 
funciona o campeonato. Eu mostrei ao grupo que eles têm 
um treinador que percebe da divisão. Poderíamos ter per-
dido, mas nunca por estes números de 6/0. Precisamos de 
mais três jogadores para as laterais, mas não está fácil.

CAVALHEIRO 
SOLTEIRO

Com 50 anos e boa apresentação, gostava de conhecer 
senhora livre, não fumadora,  

com mais ou menos 40 anos, bonita, simples,  
para amizade com possivilidade de relacionamento 

sério no futuro, no  caso de haver empatia.

Interressadas: 910 965 081

PUB

O Paredes Lumberjacks 
venceu Algarve Pirates por 54-
12 Pirates, naquela que foi a 
primeira vitoria da época da 
equipa na Liga Portuguesa de 
Futebol Americano (LPFA). O 
triunfo da equipa paredense 
ocorreu a 13 de dezembro. 

Uma semana depois os 

Lumberjacks voltaram às der-
rotas, no caso, diante do Maia 
Renegades, por 21-6. O encon-
tro decorreu, no dia 17 de 
dezembro.

Ambos jogos foram disputa-
dos no sintético da Cidade Des-
portiva de Paredes. A LPFA já 
tem cumpridas oito jornadas.

Inês Correia conquistou em 
Guimarães o título de campeã 
nacional de kickboxing, na ca-
tegoria de Low Kick, - 52 kg, 
escalão júnior.

A jovem paredense fazia 
parte de uma dezena de atletas 
da Academia Pé de Chumbo, 
que participaram nos diferen-
tes escalões de competição de 
Light Contact, Kick Light e Low 
Kick. Em setembro Inês Cor-
reia já tinha conquistado, na 
Irlanda, o título de campeã do 
mundo de kickboxing, na cate-
goria Low Kick, - 52kg.

Lumberjacks  
prosseguem época difícil

Paredense junta ao  
mundial título nacional 
de kickboxing



10 Sexta-feira 6 de Janeiro de 2017  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
----Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que, no edifício dos Paços do Concelho sito na Praça José Guilherme, na freguesia e concelho de Paredes, em catorze de dezembro de 

dois mil e dezasseis, de fls 02 a fls 06 do livro de notas para Escrituras Diversas nº cento e vinte e um - A, foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foi Justificante: ----------------------------------------------

---- MUNICÍPIO DE PAREDES, pessoa coletiva de direito público número 506 656 128, com sede na referida Praça José Guilherme, na freguesia e concelho de Paredes, tendo verificado a 

invocada qualidade de Presidente da Câmara Municipal por conhecimento pessoal e os poderes para a prática deste ato por uma fotocópia autenticada da deliberação de delegação de com-

petências, tomada na reunião da Câmara Municipal de Paredes realizada em vinte e quatro de Outubro de dois mil e treze e que já se encontra arquivada neste Cartório Notarial, por ter 

instruído a escritura lavrada a folhas cinquenta e três e seguintes do competente livro para escrituras diversas número cento e seis – A, conjugada com o disposto na alínea a) do número um 

do artigo 35º da Lei número 75/2013 de doze de Setembro.  ---------------- Mais certifico que, nessa escritura, foi declarado o seguinte: ---------------------

---- Que o “Município de Paredes” é dono, com exclusão de outrem, dos seguintes bens imóveis: --------------------------------------------------------------------------------------

 VERBA UM - Prédio urbano, composto por edifício de rés do chão e logradouro junto, com a área coberta de cento e sessenta metros quadrados e a área descoberta de cento e oi-

tenta e cinco metros quadrados, sito na Rua Serpa Pinto, nº 23, na freguesia e concelho de Paredes (extinta freguesia de Castelões de Cepeda), a confrontar de norte com Rua Serpa Pinto, de 

sul e poente com Maria Luísa Perpétua Cardoso Garcês e de nascente com Rua António Moreira Cabral, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito atual-

mente na matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 10326 da freguesia de Paredes (que proveio do artigo urbano 2521 da extinta freguesia de Castelões de Cepeda), 

com o valor patrimonial de €72.650,00, ao qual atribuem igual valor. -----------------------------------------------

 VERBA DOIS - Prédio urbano, composto por edifício de rés do chão e andar, com logradouro junto, com a área coberta de cento e quarenta e dois metros quadrados e a área desco-

berta de mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados, sito na Rua Dr. José Correia, n.º 51, na freguesia e concelho de Paredes (extinta freguesia de Castelões de Cepeda), a confrontar de 

norte e nascente com Travessa Dr. José M.ª Bragança Ribeiro, de sul com Rua Dr. José Correia e de poente com Edifício da Saudade, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Paredes, mas inscrito atualmente na matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 10311 da freguesia de Paredes, com o valor patrimonial de €70.080,00, ao qual atri-

buem igual valor.--------------------

 VERBA TRÊS - Prédio urbano, composto por edifício de rés do chão e andar, com logradouro junto, com a área coberta de novecentos e sessenta metros quadrados e a área desco-

berta de mil setecentos e quinze metros quadrados, sito na Rua Serpa Pinto, n.º 142, na freguesia e concelho de Paredes (extinta freguesia de Castelões de Cepeda), a confrontar de norte com 

Edifício Casal da Guia, de sul com Rotunda Monumento ao Bombeiro, de nascente com Rua Serpa Pinto e de poente com Edifício da Vidor, não descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Paredes, mas inscrito atualmente na matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 10310 da freguesia de Paredes, com o valor patrimonial de €505.380,00, ao qual 

atribuem igual valor. ------------------

 VERBA QUATRO - Prédio urbano, composto por edifício de rés do chão com logradouro junto, com a área coberta de duzentos e trinta e oito virgula cinquenta e oito metros qua-

drados e a área descoberta de quinhentos e trinta e sete vírgula quarenta e dois metros quadrados, sito na Rua da Escola, caixa 347, na freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, a confrontar 

de norte e nascente com Monte Engenheiro Campos, de sul com Engenheiro Jose Gama e de poente com José Oliveira e outro, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 

mas inscrito na matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 2179, com o valor patrimonial de €71.560,00, ao qual atribuem igual valor. -----------------------------------------------------------------------------------

 VERBA CINCO - Prédio urbano, composto por edifício de rés do chão, com logradouro junto, com a área coberta de trezentos e quarenta e cinco virgula sessenta e quatro metros 

quadrados e a área descoberta de sessenta e nove virgula trinta e nove metros quadrados, sito na Travessa dos Vicentes, nº 75, na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes, a confrontar 

de norte e sul com Acácio José Pereira, de nascente com Alberto Moreira e de poente com Ana Augusta Leão, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na 

matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 1734, com o valor patrimonial de €110.150,00, ao qual atribuem igual valor. ----

 VERBA SEIS - Prédio urbano, composto por edifício de rés do chão, com logradouro junto, com a área coberta de duzentos e trinta e oito virgula cinquenta e oito metros quadrados 

e a área descoberta de quinhentos e cinquenta e quatro virgula trinta e sete metros quadrados, sito na Rua Além do Rio, nº 152, na freguesia de Louredo, concelho de Paredes, a confrontar de 

norte com Maria da Glória Moreira Teixeira, de sul com José Ferreira Ribeiro, de nascente com Paulo Rodrigues e de poente com Rua Além do Rio, não descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 727, com o valor patrimonial de €83.520,00, ao qual atribuem igual valor. --------------------------------------------

 VERBA SETE - Prédio urbano, composto por casa de rés do chão e andar para mercado e casa de guarda com quintal, com a área coberta de setecentos e nove metros quadrados e 

a área descoberta de onze mil cento e vinte e nove metros quadrados, sito no lugar de Soutelo, na freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, a confrontar de norte, sul e nascente com Estrada 

Municipal e de poente com estrada, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana em nome do seu representado sob o artigo 2100, 

com o valor patrimonial de €306.360,00, ao qual atribuem igual valor.----

----Que todos os prédios acima identificados sob as verbas um a seis vieram à posse do Município de Paredes, ainda com a natureza de prédios rústicos (desconhecendo-se qual os artigos 

matriciais correspondentes, dado o período de tempo decorrido) e que estão na posse dele, em nome próprio, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja, há tantos anos que se 

desconhece se alguma vez pertenceram a qualquer outra pessoa singular ou coletiva, sabendo-se, todavia, que estão na posse do justificante há mais de cinquenta anos. -------------

 Que o prédio acima identificado sob as verbas sete veio à posse do Município de Paredes, ainda com a natureza de prédio rústico (desconhecendo-se qual o artigo matricial corres-

pondente, dado o período de tempo decorrido), por volta do ano de mil novecentos e sessenta, em dia e mês que não consegue precisar, por doação verbal feita por Laurentino Magalhães 

Veiga, solteiro, maior, residente que foi na Praça das Comunidades, no Porto, ato que nunca foi formalizado. ----- 

----Que o referido Município de Paredes não detém qualquer título formal que legitime o seu domínio sobre os supra referidos prédios. -----------------------------

---- Que, não obstante isso e desde então, o Município de Paredes tem usufruído de todos os referidos prédios, tratando da sua limpeza e demarcação, gozando de todas as utilidades por eles 

proporcionadas e, após a construção dos edifícios, utilizando-os e neles realizando diversas atividades relacionadas com as atribuições que prossegue, designadamente, utilizando os prédios 

acima identificados sob as verbas um e seis para a realização de atividades letivas, reuniões, eventos desportivos e exposições culturais e a verba número sete como mercado municipal. Tudo 

isto com ânimo de quem exercita um direito próprio, sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente porque sem vio-

lência, contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Que esta posse exercida de forma pacífica, continua, pública e de boa-fé, desde há mais de cinquenta anos, conduziu à aquisição de todos os prédios acima identificados sob as verbas um 

a sete por usucapião, que expressamente invoca, justificando o direito de propriedade do Município de Paredes para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, 

não detém qualquer documento formal extrajudicial que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita. -----------------------------------------------------------

A Notária

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O Progresso de Paredes - 6/01/2017
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PUBLICIDADE

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

----Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartório, em 19 de dezembro de 2016 de fls. 17 a fls. 19 verso do livro de notas para Escrituras Diversas nº 121-A, 

foi lavrada uma escritura de Justificação Notarial, na qual foram justificantes: -----------------------------------------------

----JOSÉ DA ROCHA MOREIRA, CF 156 526 921 e mulher, ROSA MOREIRA ALVES, CF 177 177 420, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia 

de Louredo e ela da freguesia de Sobrosa, ambos do concelho de Paredes, onde residem nesta última na Rua do Monte, n.º 194, titulares dos cartões de cidadão da República Por-

tuguesa com os números de identificação civil 03681480 6 ZY6 e 03687499 0 ZY5, válidos, respetivamente, até 04/03/2019 e 14/04/2021.-------------------------------------------- 

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam o seguinte: -------------

----Que por escritura pública de Justificação, outorgada, neste Cartório Notarial, no dia cinco de fevereiro de dois mil e treze, exarada de folhas vinte e dois, a folhas vinte e três 

verso, do livro de notas para escrituras diversas oitenta e seis - A, os primeiros outorgantes declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem do seguinte 

bem imóvel: -----------------------------------------------------------------------------------

----Prédio rústico, composto por terreno inculto, a mato com a área de dois mil, cento e cinquenta e sete metros quadrados, sito na Rua de Real e Travessa do Monte, na freguesia 

de Sobrosa, concelho de Paredes, que confronta de norte com Nelson Moreira Cardoso, de sul com Ângelo da Assunção Ruão Coelho Pinto, de nascente com Júlio Ferreira Carvalho 

e Travessa do Monte e de poente com Rua de Real, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz rústica em nome do justificante 

marido sob o artigo 1550, com o valor patrimonial €862,80, ao qual atribuem igual valor. --------------------------------

 Que este prédio encontra-se hoje descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número dois mil e cinquenta e sete de Sobrosa, onde se encontra registada 

aquisição a favor dos aqui primeiros outorgantes, pela inscrição AP. 1167 de 2013/03/12.----------------------------------------------------

----Que após a outorga daquela escritura e o respetivo registo e com base num levantamento topográfico realizado  e que agora se arquiva, verificou-se que o referido bem imóvel 

(atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número dois mil e cinquenta e sete de Sobrosa), na realidade tem a área de três mil, trezentos e sessenta 

e cinco metros quadrados e que confronta de norte com José António Alves Rocha, de sul com Márcio António Barbosa Moreira e Herdeiros de Ângelo da Assunção Ruão Coelho 

Pinto, de nascente com Travessa do Monte e outros e de poente com Rua de Real e outros.-------------------------------------------------------------

 Que, em conformidade com referido levantamento topográfico vêm, pela presente escritura retificar a supra referida escritura pública de Justificação, no sentido dela 

passar a constar que, o referido bem imóvel por ela justificado tem na realidade a seguinte composição:------------------

----Prédio rústico, composto por terreno inculto, a mato com a área de três mil, trezentos e sessenta e cinco metros quadrados, sito na Rua de Real e Travessa do Monte, na freguesia 

de Sobrosa, concelho de Paredes, que confronta de norte com José António Alves Rocha, de sul com Márcio António Barbosa Moreira e Herdeiros de Ângelo da Assunção Ruão 

Coelho Pinto, de nascente com Travessa do Monte e outros e de poente com Rua de Real e outros, atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o 

número, dois mil e cinquenta e sete de Sobrosa, inscrito na respetiva matriz rústica em nome do justificante marido sob o artigo 1550, com o valor patrimonial €862,80, ao qual 

atribuem igual valor. ----------------

---- Que as divergências existentes entre a descrição predial e a matriz, quanto à área e confrontações se devem a um simples erro, não tendo o prédio sofrido qualquer alteração 

na sua configuração, pelo que a área correta e as confrontações corretas são as que constam da matriz, para efeitos de atualização da descrição predial. -----------------------------------------------------

 MAIS DECLARARAM OS OUTORGANTES: --------------------------

---- Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domínio do referido prédio pois o mesmo veio à posse deles no ano de mil novecentos e setenta e dois, em dia e 

mês que não conseguem precisar, por compra verbal que fizeram a Joaquim Coelho Pinto, solteiro, maior, residente que foi no lugar de Real, na referida freguesia de Sobrosa, ato 

que nunca foi formalizado. -----------------------------------------------------------------------------

----Que, não obstante isso e desde então têm usufruído do mesmo prédio, com as exata composição atrás referida, cultivando-o, limpando, avivando as estremas, gozando todas as 

utilidades por ele proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconhecidos como seus donos por toda a gente, fazendo-o 

de boa fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, 

e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos. -------------

----Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio com a supra referida composição 

por usucapião, que expressamente invocam, justificando o seu direito de propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o modo de aquisição, não detêm 

qualquer documento formal extrajudicial que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.--------------------------------------------------------------------

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O Progresso de Paredes - 6/01/2017



12 Sexta-feira 6 de Janeiro de 2017  oprogressodePAREDES

2016 EM REVISTA

JUNHO 2016
Cá está a prenda mais desejada dos Bombeiros – Au-
toescada. Rebordosa incapaz de parar tanta felicidade 
na festa do título da Aliança de Gandra. Celso Ferreira dá 
cheque mas quer reconhecimento público. Homenagea-
do ex-proprietário do Progresso de Paredes, Aníbal 
Ruão. Carlos Daniel apresentou “Futebol a sério”.

JULHO 2016
Câmara rescinde com Ministério da Educação. A pro-
posta de rescisão de contrato foi, em Assembleia Muni-
cipal (AM), aprovada por maioria com os votos favorá-
veis do PSD e CDS. O PS e a CDU abstiveram-se. “Em três 
anos acho que temos condições para colocar o USC Pa-
redes nos Nacionais”, admite Manuel Cardoso

SETEMBRO 2016
Hospital de Paredes pede ajuda ao Tribunal para evitar 
falência. Valor total da dívida ultrapassa os 10 milhões de 
euros. Recentemente foi recusada a venda do Hospital à 
rede CUF. Fogos dizimam mancha verde do concelho de 
Paredes. Campeões da Europa de Dança da Europa de 
Dança e Campeã do Mundo de Kickboxing são de 
Paredes. 

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 18 Março | 2016 | Quinzenário | Ano 85 | Nº. 3392 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

PUB

Festa. A freguesia de Recarei engalanou-se para inaugurar as novas instalações do Centro Social 
e Paroquial. Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, presidiu à cerimónia. PAG. 3

RECAREI
já tem o seu Centro 
Social e Paroquial 

BOMBEIROS DE PAREDES 
COMPRAM AUTOESCADA 
COM SUBSÍDIO MUNICIPAL 
PÁG.8

“HÁ UM MUNDO 
MUITO NEGRO 

NAS REDES 
SOCIAIS” 

PÁG.8

DERBY PAREDENSE CHEIO 
DE GOLOS TERMINA COM A 
VITÓRIA DA A. GANDRA PÁG.17

“HÁ UM MUNDO 
MUITO NEGRO 

NAS REDES 
SOCIAIS”

PÁG.8

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 29 Abril | 2016 | Quinzenário | Ano 85 | Nº. 3395 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

PUB

T   |   255 105 620   •  TLM   |   933 492 330

Suspeita. Autarca de Louredo presidiu à Associação Columbófila de Penafiel e é censurado por ter praticado 
uma gestão rudimentar. A maioria das saídas de caixa era justificada em papéis manuscritos. Os sócios chumba-
ram as contas. Borges nega tudo e fala em má fé. PÁG.5

José Borges
Com contas chumbadas 
em Associação de Penafiel

NOVA ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL PARA 
SUBSTITUIR A AE PAREDES 
PODE TER CONCORRÊNCIA PÁG.8

NUN’ ÁLVARES 
CAMPEÃO PÁGS.12 e 13

Profunda 
devoção à 
Virgem Maria
saiu às ruas 
de Paredes
Fé Cristã. A emoção descontrola-
da em ver de perto a Imagem 
Peregrina terá sido fatal para uma 
mulher que sofreu uma paragem 
cardiorrespiratória e acabaria por 
falecer. O infeliz episódio ensom-
brou um dia de profunda alegria 
para a comunidade cristã pare-
dense. PÁG.7

AR
TE

  E
 CO

LO
R

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 13 Maio | 2016 | Quinzenário | Ano 85 | Nº. 3396 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

PUB

T   |   255 105 620   •  TLM   |   933 492 330

SEXTA-FEIRA 13 SEXTA-FEIRA 13 SEXTA-FEIRA Maio | 2016 | Quinzenário |
DIRETOR: Vasco Ribeiro

“Câmara reconhecendo
o mérito da Misericórdia 
está a dar-nos um
presente envenenado”  PÁGS.12 e 13

Classe 
política 

com 
nervos 

à flor 
da pele

Polémica. Granja 
da Fonseca viu-se na 

necessidade de 
suspender reunião da AM 

após Celso Ferreira 
abandonar a sessão 

em protesto. 
PÁG.8

PJ FEZ DEZ DETENÇÕES 
EM NEGÓCIOS DE MOBILIÁRIO
DE PAREDES E 
PAÇOS DE FERREIRA PÁG.3

CÂMARA DE PAREDES 
ENTREGA GESTÃO DA CASA
DA JUVENTUDE AOS JOVENS 
DO CONCELHO PÁG.4

PAREDES FUSTIGADO 
POR VÁRIOS 
INCÊNDIOS 
EM  SIMULTÂNEO
PÁG.5

JANEIRO DE 2016
Jorge Malheiro fez o flashback da sua vida para O Pro-
gresso de Paredes: “José Guilherme que trouxe o cami-
nho-de-ferro tem uma estátua. Outros trouxeram para 
cá as autoestradas. Alguém se há-de lembrar.” Pavilhão 
Gimnodesportivo de Paredes acolhe treinos de ténis de 
mesa. Acidente mortal na CRIP.

PUB

PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

sexta-feira 22 Janeiro | 2016 | Quinzenário | Ano 84 | Nº. 3388 |  0,60 (IVA incluído)
Diretor: Vasco Ribeiro

Decisão de arquivamento 
do Tribunal sobre queixa- 
-crime contra Celso ferreira 
deixa satisfeitos  PS e PSD
finanças MuniCipais. Tribunal da Comarca Porto Este arquivou a queixa de Alexandre Almeida, mas nos fundamentos trouxe à baila reparos 
do Tribunal de Contas à elaboração dos orçamentos PÁG.3

CiCloCrosse. Atleta 
de Paredes é o mais 
galardoado do país. 
Nos últimos seis anos 
colecionou outras 
tantas dobradinhas 
(Campeonato e Taça).

PÁG.18

Mau teMpo voltou 
assustar e a provoCar 
Danos patriMoniais 
eM pareDes PÁG.7

regulação Do setor Dos 
espetáCulos MusiCais 
Dará ao estaDo reCeitas 
De 400 Milhões  
eM iMpostos PÁG.8

aliança De ganDra 
proCura aCesso à taça 
Mas já é CaMpeão  
De inverno futeBol

antónio
sousa
O papa 
títulos

FEVEREIRO DE 2016
Serra pede ajuda a Passos para resolver problema am-
biental. OE para 2016 permite às freguesias terem mais 
eleitos a tempo inteiro. Inácio Costa, Pedro Mendes e 
Joaquim Neves candidatos à Comissão Política do PSD/
Paredes. Tino de Rans obtém, em Paredes, 3º lugar nas 
presidenciais ganhas por Marcelo Rebelo de Sousa. 

PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.pt
jornalprogresso@gmail.com

SEXTA-FEIRA 5 Fevereiro | 2016 | Quinzenário | Ano 85 | Nº. 3389 |  0,60 (IVA incluído)
DIRETOR: Vasco Ribeiro

PUB

Agricultores obrigados 
a frequentar curso 

para uso de pesticidas

Formação. Agricultores têm até 
maio para reunir competências 

para o uso de fitofármacos. 
As coimas aos infratores podem 

chegar aos 10 mil euros. 
Até agora a Cooperativa Agrícola 

de Paredes já deu formação 
a cerca de 177 aplicadores 

de sulfatos e afins. PÁG.3

Bombeiros de Lordelo recolheram 38 toneladas de “monstros” PÁG.7

ENTREVISTA A MÁRIO CAMILO MOTA

“CONVENCEMOS O
EMPRESÁRIO JOAQUIM NEVES 
A  DISPONIBILIZAR-SE 
PARA O PSD” PÁGs.12 e 13

CRIME

INDIVIDUO DE 
PAREDES DETIDO 
POR VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA PÁG.6

DESPORTO

SC NUN´ALVARES 
CAMPEÃO DE INVERNO 
SONHA COM A SUBIDA 
À ELITE DA AFP PÁG.16

2016
Em primeira 

página
Na primeira edição do 

ano 2017, O Progres-

so de Paredes com os 

olhos postos no futu-

ro, não esquece o pas-

sado e, recorda neste 

destacável, as 12 das 

Primeiras Páginas que 

ao longo de 2016 fize-

ram a notícia em Pa-

redes. As outras Pri-

meiras Paginas que 

não couberam por 

culpa da ditadura do 

espaço, surgem no ro-

dapé de cada “Primei-

ra” do mês. Bom Ano! 

O Editor

PUB

PUB

www.progressodeparedes.com.ptjornalprogresso@gmail.com
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“José Guilherme que trouxe o caminho-de-ferro tem uma estátua. Outros trouxeram para cá as autoestradas. Alguém se há-de lembrar”Entrevista. Um dos dinossauros do poder autárquico, Jorge Malheiro, faz o flashback da sua vida para O 

Progresso de Paredes agora que completou 75 anos de vida e foi homenageado pela autarquia, 22 anos 

após ter deixado a presidência do município paredense. PÁGS.6 e 7

Homem de Rebordosa desaparecido desde o dia de ano novo PÁG.17

ARS Norte visitou Serviço de Urgência do CHTS

Associação de Cristelo encerrou o ano com espetáculo em Lordelo

Saúde. “O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem 
capacidade de resposta para enfrentar o pico da gripe”. PÁG. 3

Dança. A associação contou com as atuações dos 
seus alunos, nas suas diversas modalidades, este 
ano com a estreia da nova turma de Ballet da fre-guesia de Astromil. PÁG.19
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2016 EM REVISTA

ABRIL DE 2016
“A vida continua, não se pode estar sempre a pensar no 
pior senão ficamos malucos”, diz emigrante paredense 
na Bélgica. Entrevista a Vitorino Soares, Padre de Caste-
lões de Cepeda: “O Compasso permite-me ler uma reali-
dade que nem sempre conhecemos”. Refugiados, e se 
fossem nos nossos filhos? Recém-nascido deixado nos 
Bombeiros de Rebordosa.

MARÇO DE 2016
Cão mata dono em Vandoma. Pedro Mendes presidente 
do PSD/Paredes. A violência “é um problema de saúde 
pública”. Conferência “Violência na Sociedade - Debater 
para Intervir”, expôs no auditório da Fundação A Lord 
debilidades da sociedade. “Interesse público não foi as-
segurado em Paredes” por Artur Penedos.

MAIO DE 2016
Museu a Lord para democratizar a cultura. Aliança de 
Gandra sobe ao Nacional. Nun’ Álvares vice-Campeão 
distrital. Paredes vai geminar-se com a ilha do Príncipe. 
Baltar “deu à chave” do WRC Vodafone Rali de Portugal. 
“Águas de Paços de Ferreira” assume incapacidade para 
proteger rio Ferreira. 

PUB
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Polémica.  Documento denunciava situações graves sobre Raquel Moreira, antiga ve-
readora da Educação na Câmara de Paredes. Carta terá sido enviada pelo Diretor 
Financeiro da Autarquia a vários dirigentes do PSD usando o email da Câmara. O docu-
mento terá sido agora comunicado ao Tribunal por um deputado municipal.  PÁG.9

Carta Aberta  
de rui Moutinho  
no Ministério Público

ex-
vereaDor  
nA CM 
PareDes 
orDenaDo 
DiáCono 
PÁG.5

atletas De PareDes  
CaMPeãs naCionais De 
futsal Por Clube De Gaia 
PÁG.7

Centros esColares  
MelhoraraM o ensino 
Mas ProMoveraM  
o afastaMento Da  
CoMuniDaDe PÁG.8

e vão Duas…  
PareDes teM  
nova assoCiação  
eMPresarial PÁG.12
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Abre Brevemente

Igreja de Paredes
paga indemnização
aos pais 
do Paulinho

Sentença. Pároco quebra o silencio sobre este caso. A 
Paróquia de Castelões de Cepeda já começou a pagar à fa-
mília enlutada e promete cumprir escrupulosamente a 
decisão judicial. Tribunal da Relação reduziu de155 mil 
euros para 145 mil euros o valor da indemnização. PÁG.9

JUNTA MÉDICA RECUSA 
REFORMA A OPERÁRIA FABRIL 
COM DOENTE CRÓNICA PÁG.3

PUB
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incêndios. 17,6% da mancha verde do concelho ficou queimada. Sobreira lidera a lista 
das freguesias com maior área queimada. Cête foi a que mais teve ocorrências de fogo – 
71 no total.  PÁGS.12 e 13

1.200 hectares  
reduzidos a cinza

rui Gomes Da silva  
trabalha para a Câmara 
De pareDes PÁG.3

aprovaDo último 
orçamento  
De Celso ferreira  PÁG.3

rei Da volta a portuGal  
homenaGeaDo pel´a lorD 
PÁGS.6 e 7

anDré mouta  
“salta” para o  título  
De Campeão naCional  
De enDuro PÁG.8

OUTUBRO 2016
Américomilhões para investigadora de Lordelo. Sem-

-abrigo que reclama casa montou barraca na cidade de 

Paredes. Conceição Bessa Ruão (PSD) também diz que é 

candidata às autárquicas. Mulher de Beire fez 100 anos. 

Cadáveres na margem.

PUB
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ORÇAMENTO  
APROVADO   
POR GERINGONÇA  
À MODA DE PAREDES PÁG.5

OSSADAS ENCONTRADAS 
POR CÃES VADIOS  
JUNTO À CRIP  PÁG.3

FAMÍLIA MOUTA  
DE LORDELO CONQUISTA 
TÍTULOS NO ENDURO PÁG.9

“O presidente de 
Câmara está a 
prejudicar o PSD”
Autarquicas’17. Pedro Mendes, líder do PSD/Paredes, está 
indignado com a ousadia de Rui Moutinho em se afirmar 
como candidato à Câmara e com Celso Ferreira por subs-
crever “a pretensa” candidatura.  PÁGS.6 E 7

Bombeiros  
de Rebordosa  
comemoraram 
38º aniversário
Festa. Duas ambulâncias benzidas, con-
decorados 18 bombeiros e homenagea-
dos José Moreira ex-Presidente e Licínio 
Rocha, ex-Comandante da Corporação. 
PÁGS.12 E 13

NOVEMBRO 2016
Junta de Lordelo processa câmara e Águas de Paços de 
Ferreira. Homens de Paredes são a cara contra a violên-
cia sobre as mulheres. Aos 34 anos Cooperativa de Edu-
cação – Cespu quer curso de medicina. Sondagens: Joa-
quim Neves vence Rui Moutinho na notoriedade; Joa-
quim Neves mantém Câmara no PSD; Alexandre 
Almeida (PS) esmaga Rui Moutinho (PSD). 
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Rui Moutinho  
e Joaquim Neves  
frente a frente pelo PSD
Eleições. Sete meses após ter sido eleita a Comissão Política Concelhia de Paredes do PSD, liderada 
por Pedro Mendes demitiu-se com estrondo. A demissão ocorreu, no dia 27 de outubro em reunião 
acalorada. Raquel Moreira da Silva e Conceição Bessa Ruão juntas na lista de Neves. PÁGS.11 A 13

Tri da 
Supertaça de 
Pólo Aquático 
veio para 
Paredes 
Modalidades. Pela terceira vez 
consecutiva a equipa do Paredes 
/Rota dos Móveis arrebatou a 
taça Carlos Meinêdo. Foi a des-
forra dos paredenses diante do 
Fluvial para quem tinha perdido 
o título de campeão.  PÁG.10

PROJETO  
DE INCLUSÃO SOCIAL  
À PROCURA  
DA POPULAÇÃO COM 
DEFICIÊNCIA PÁG.4

EUROMILHÕES PARA  
MULHER DE REBORDOSA  PÁG.3

CENTRO ESCOLAR  
DE GANDRA E ASTROMIL  
FECHADO A CADEADO 
PÁG.6

P
O

R
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DEZEMBRO 2016
91 votos deram a vitória a Rui Moutinho. Seduzir por 
uma boa causa. Calendário da Cruz Vermelha de Vilela. 
“Sedução Solidária” já permitiu concluir obras na sede da 
instituição. Objetivo 2017 visa angariação de para a 
compra de nova ambulância de emergência médica. An-
dré Mouta vence troféu Luso-Galaico 2016.

PUB
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RUI MOUTINHO:
“NÃO ABDICO, SERIA  

DESONESTO PARA COM 
OS MILITANTES”

JOAQUIM NEVES:
“MOUTINHO É O 
REFLEXO DO PIOR QUE  
A POLÍTICA TEM”  CENTRAIS

DOMINGOS BARROS
homenageado 
pela APD-Paredes

PS/PAREDES APOSTA AS  
FICHAS TODAS EM  
ALEXANDRE ALMEIDA  PÁG.6

Distinção. Domingos Barros promovido a sócio honorário da APD 
Paredes, distinção que recebeu no jantar que celebrou os 24 anos de vida 
da Associação Portuguesa de Deficientes – Paredes. PÁG.3

Festas Felizes

Bom Natal  e Feliz 2017

Feliz Natal
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Pontos de reflexão 
e de interrogação

É prática já abandonada 
em muitos países (co-
mo a  Ir landa,  por 

exemplo), mas permanece 
em Portugal: a publicitação 
de um ranking de escolas, no 
c a s o  p r e s e n t e ,  d a s 
Secundárias.

Sabemos há muito que os 
rankings das escolas, e conse-
quente “ordenação” das esco-
las, construídos a partir dos 
resultados dos alunos, não são 
absolutamente credíveis nem 
justos. A realidade da qualida-
de da educação ministrada nas 
escolas não se reduz aos exa-
mes e suas notas. Os vieses re-
sultam em primeiro lugar do 
facto de os exames nacionais 
serem apenas um elemento de 
avaliação e não a medida, o re-
trato real, de tudo o que se faz 
na escola.

Pelo 16.º ano consecutivo 
é  d iv u l ga d o  o  re fe r i d o 
ranking num espectáculo 
mediático eivado de alguma 
demagogia. Sabemos os re-
sultados. As escolas privadas 
ocupam sistematicamente os 
primeiros lugares. Vejamos a 
(diferente) população –alvo. 
A escola (privada), que ocupa 
o primeiro lugar do ranking 
pelo terceiro ano consecuti-
vo, cobrava mensalidades de 
cerca de 500 euros no ano 
lectivo passado. Algumas pri-
vadas seleccionam os seus 
alunos, trabalhando assim 
com grupos mais homogé-
neos e com maiores expecta-
tivas de sucesso do que os das 
escolas públicas. Por sua vez, 
algumas das escolas (públi-
cas) do final da lista estão in-
seridas em contextos sociais 
mais desfavoráveis, de exclu-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

são social. 
Mas há também outras de-

sigualdades. Na lista de esco-
las que mais inflacionam as 
notas relativamente aos re-
sultados dos exames nacio-
nais, dois terços são escolas 
privadas. Pelo contrário, na 
lista das 16 escolas que dão 
notas mais baixas que os re-
sultados dos alunos obtidos 
nos exames, 11 escolas são 
públicas. Há uma lógica da 
oferta e da procura. 

Será possível e, mesmo 
julgada necessária, uma lei-
tura “despretensiosa” ou “re-
lativizada” dos dados obti-
dos, por parte da comunida-
de escolar e da sociedade? 
Julgo que sim. Outros acha-
rão que não. 

Vejamos o caso da subre-
gião do Vale do Sousa. Em 
632 escolas secundárias ava-
liadas, com a excepção da Ca-
sa Mãe em Baltar (lugar 13), 
por ser estabelecimento pri-
vado, aparentemente há um 
deficite nos resultados apre-
sentados: Secundária de Pe-
nafiel (lugar 222), Secundá-
ria de Paredes (lugar 242), 
Rebordosa (lugar 294), Lor-
delo (lugar 398), Baltar (lu-
gar 525), Joaquim Araújo 
(lugar 600), Pinheiro (lugar 
617). São classificações entre 
o pouco acima da média e 
abaixo da média. Julgo neces-
sário um grande sobressalto 
que atinja as famílias, os pro-
fissionais da educação, os au-
tarcas, todos, com um novo 
impulso que questione, mo-
bilize, rectifique e por fim 
avalie. Passada a fase das ins-
talações e equipamentos, que 
se apresentam renovados na 
sua grande maioria, e que al-
guns atribuem uma qualida-
de modelar, importa reforçar 
a dinâmica educativa.

Por que será que por 
exemplo, em Porto Mós, Sa-
tão, Caldas da Rainha, Bom-

cristianoribeiro@gmail.com

barral, Carregal do Sal, Vila 
Nova de Paiva, Castelo Bran-
co, localidades com Escolas 
Públicas, os resultados são 
aparentemente melhores? O 
meio é diferente, os alunos 
são mais capazes, os profes-
sores são mais motivados? E 
isso é imutável?

Preconizo algumas linhas 
de reflexão (e de actuação). 
Reforço do pré-escolar atri-
buindo-lhe uma função que 
não ser depósito de crianças. 
Reforço do papel da Escola 
como elemento identificador 
e agente de progresso de uma 
comunidade. Valorização do 
estatuto do Professor como 
educador e profissional com 
deveres e direitos. Aumento 
da autonomia das Escolas, no 
âmbito curricular, pedagógi-
co e disciplinar. Reforço de 
auditorias e acompanhamen-
to externas. Diminuição da 
componente lectiva e reforço 
de iniciativas de envolvimen-
to na comunidade na aquisi-
ção de saberes e comporta-
mentos. Apoio social efectivo 
aos alunos, aumento de práti-
cas de apoio pedagógico indi-
vidualizado. Formação pro-
fissional contínua de profes-
s o r e s  e  e d u c a d o r e s . 
Dinamização (com renova-
ção efectiva) dos órgãos da 
Escola e sua responsabiliza-
ção. Renovação dos profissio-
nais com a justa aposentação 
de toda uma geração e entra-
da no sistema de novas 
energias.   

Estas são as responsabili-
dades da Nova Escola que de-
sejo. Mas compete á socieda-
de mudar também: deixar de 
ser uma sociedade fútil, alie-
nada com superficialidades, 
não desperta para a competi-
tividade, conservadora, pou-
co atenta, preguiçosa em 
atingir objectivos mais exi-
gentes. E isso compete a 
todos. 

Um novo ano começa, um ano espe-
cial para Paredes, relembro que 
em 2017 terão lugar as eleições 

para a Câmara Municipal de Paredes, As-
sembleia Municipal e para as Juntas de 
Freguesia.

Não se admirem por isso se até Setem-
bro não faltarem obras, festas e festinhas, 
por cá infelizmente só temos direito a es-
tas “prendas” de 4 em 4 anos, e este feliz-
mente é um desses anos de “felicidade”.

Um ano recheado...
Mas com que dinheiro se irão comprar 

as “prendas” ??? Não se preocupem, um 
novo empréstimo de 2,5 milhões de euros, 
já foi aprovado com os votos do PSD e da 
CDU, para se poder pagar estas “prendas” 
de ocasião.

Os empréstimos vão-se somando, e to-
dos com a particularidade de terem de ser 
pagos pelo próximo executivo que vier a 
ser eleito para governar a Câmara Munici-
pal, este é ainda mais curioso, pois é um 
empréstimo a curto prazo, que tem de ser 
pago até ao fim do ano de 2017, altura em 
que os atuais responsáveis já não estão no 
poder…ora digam lá, assim não custa dar 
“prendas”, isto é, “eu compro….os outros 
que paguem”, que maravilha…digam lá se 
assim também não era fácil….

No início de Dezembro recebemos em 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Antes de mais quero desejar a 
todos um ano 2017 muito feliz 
e que este possa ser o melhor 

de todos.
Em 2017, em termos políticos, 

t e r e m o s  u m  a n o  d e  g r a n d e s 
movimentações.

Haverá eleições autárquicas e possi-
velmente para o PSD um congresso ex-
traordinário para esclarecer a posição 
do nosso líder e de quem se perfila para 
o lugar.

Não saberemos, é certo,  se esse mo-
mento ocorrerá ou não, mas para mim 
ocorrerá certamente depois das elei-
ções autárquicas. 

Aí teremos a oportunidade de escla-
recer o caminho que o PSD deve seguir. 

No entanto, não posso deixar de 
aqui voltar a afirmar que o Dr. Pedro 
Passos Coelho é e será sempre um 
grande líder, por vezes incom-
preendido, é certo, mas ninguém 
pode tirar-lhe o mérito do óptimo 
trabalho realizado enquanto pri-
meiro ministro, num momento par-
ticularmente difícil para o País.

Alguns podem questionar o mé-
todo ou até algumas medidas, mas o 
que é certo é que nos tirou do bura-
co em que o PS nos tinha deixado. 

Injustiça ou mesmo ingratidão 
será provavelmente a melhor pa-
lavra que podemos utilizar para 
aquilo que lhe fizeram? 

Pode ser, mas nem sempre a 
politica é justa e, como tal, terá na 
minha óptica grandes dificulda-
des em se manter como líder do 
PSD depois das autárquicas.

Por cá, teremos um reflexo da-
quilo que os militantes do PSD-
-Paredes quiseram.

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Cair, levantar e recomeçar   no fim de 2017

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da 

informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-

lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 

economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-

cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 

independentemente da cor, raça, género, convicções, 

religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dig-

nidade das pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.

CDS vota contra empréstimo 
de €2.500.000,00, pedido 
pela C.M.Paredes

Na última Assembleia 
Municipal de Pare-
des foi colocado à 

votação um pedido de auto-
rização para a contratação 
pelo Município, de mais um 
empréstimo, no valor de 
€2.500.000,00 (dois mi-
lhões e quinhentos mil eu-
ros), pelo prazo de um ano, 
com juros trimestrais e sob a 
forma de conta corrente cau-
cionada, ou seja poderá ser 
liquidado apenas, e pelo va-
lor total, em Dezembro de 
2017, tentando assim, e já de 
forma desesperada, evitar a 
derrota que se avizinha.

Este tipo de financiamen-
tos (conta caucionada) deve 
ser apenas utilizado para 
apoio de tesouraria, evitando 
que alguns atrasos ou flutua-
ções de receita criem graves 
dificuldades no pagamento de 
compromissos assumidos e 
inadiáveis, como salários ou 
responsabilidades bancárias, 
e nunca deve ser utilizada pa-
ra pagar investimentos em 
equipamentos ou infraestru-
turas, pois esses devem ser 
devidamente programados, 
orçamentados e pagos, pelo 
plano e orçamento anual, 
aprovado para cada ano civil, e 
com dinheiro proveniente de 
receitas próprias do municí-
pio, e não com o aumento da 
dívida.

Tive oportunidade de du-
rante a discussão deste em-
préstimo de alertar o Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal 
para estes factos, ao que ele 
me respondeu que estivesse 
d e s c a n s a d o  q u e  e s t e s 
€2.500.000,00 seriam pagos 
pelo tesoureiro Rui Moutinho. 
Grande sossego me deu tal 

promessa. O dinheiro terá de 
sair do bolso dos contribuin-
tes, pois não me consta que 
alguém tenha efetuado um 
donativo para pagar qualquer 
conta que este executivo te-
nha feito. Por este tipo de res-
posta se pode avaliar a des-
contração e leviandade como 
se administra a casa de todos 
nós.

E pergunta o leitor, como 
ficou a votação? 

A resposta é simples, foi 
aprovado por maioria, com os 
votos a favor da “Coligação 
dos Empréstimos”, PSD + CDU, 
que funcionando melhor que 
uma “Geringonça”, votam 
sempre a favor de novos em-
préstimos. Mereceu até a de-
fesa cerrada dos líderes das 
duas bancadas, que de forma 
acalorada discutiram com o 
PS e CDS, que votaram contra, 
e demonstraram a sua preo-
cupação relativamente ao fac-
to, de quem vier a ser eleito 
nas eleições autárquicas pre-
vistas para Outubro deste ano, 
tenha logo que inventar 
€2.500.000,00 até Dezembro. 
Ou seja, quem vier a seguir 
que feche a porta.

Mas a coisa não fica por 
aqui, pois na mesma Assem-
bleia foi dado conhecimento 
do relatório de acompanha-
mento do Programa de Apoio 

à Economia Local (PAEL), que 
diz respeito ao empréstimo 
contraído por esta gestão ca-
marária, no valor de mais de 
€11.000.000,00, para liquida-
ção de dívidas vencidas a for-
necedores, e que é fiscalizado 
trimestralmente. Ficamos a 
saber que temos de dívidas 
mais €15.000.000,00 do que 
deveríamos de ter nesta data, 
e que o prazo de pagamento 
aos fornecedores deveria já 
ser a 2 meses, mas ainda está 
meio ano. Só existe uma pala-
vra para classificar esta ges-
tão: BRILHANTE! Parabéns ao 
Presidente, Parabéns ao Te-
soureiro! Estamos em boas 
mãos! E o relatório lá foi apro-
v a d o  p e l a  m a i o r i a  d o 
costume.

Para fechar em grande 
2016, na lista da Direção Geral 
do Orçamento, aparecem 13 
Municípios que não cumpri-
ram a Lei dos compromissos, 
ou seja, aqueles que assumem 
compromissos superiores às 
verbas disponíveis. E claro, lá 
está Paredes a pontuar, como 
tem sido uma constante ao 
longo desta gestão. Não é ilu-
são, é a realidade nua e crua, 
que por vezes até querem que 
se confunda com ficção. Ou 
será que a dita Cidade Inteli-
gente, ficou confinada ao Edi-
fício dos Paços do Concelho?

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Um ano recheado...
casa um jornal, pago com o dinheiro de to-
dos nós onde em letras garrafais aparecia 
a seguinte frase “pusemos as contas em 
dia e estamos de novo em condições de in-
vestir …”, escreveu recentemente o Dr. Cel-
so Ferreira, presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes. 

Pois… contas em dia…condições para 
investir…e afinal precisam de mais um em-
préstimo… afinal o Diabo sempre deve ter 
descido à terra, e veio logo para Paredes.

Neste últimos 4 anos tivemos um em-
préstimo de mais de 19 milhões de euros 
supostamente para honrar compromissos 
de curto e médio prazo com fornecedores. 
Mas o empréstimo subentendia o assumir 
de vários compromissos e a submissão a 
um acompanhamento contabilístico aper-
tado. Face ao relatório de acompanha-
mento que recentemente nos foi fornecido 
constata-se que há desvios graves em rela-
ção aos compromissos assumidos. O pra-
zo médio de pagamento a fornecedores, 
razão principal para assumir um emprés-

timo tão avultado, aumentou para 169 
dias em vez de ter baixado para 60 dias 
como estavam obrigados, colocando Pare-
des no ranking dos municípios que pior 
pagam em Portugal. O endividamento to-
tal apresenta um desvio de 15 milhões em 
relação ao compromisso assumido para o 
final deste ano. 

Fomos agora brindado com notícias 
que demonstram que mais uma vez o Con-
celho de Paredes continua a não respeitar 
a lei dos compromissos, e é um dos 13 mu-
nicípios que assumiu compromissos 
(obras, despesas) superiores à verba 
disponível.

E pronto se fosse no Carnaval certa-
mente ninguém levaria a mal…estamos 
em Janeiro, nos primeiros dias, os tais que 
servem para traçar objetivos, metas e pla-
nos, se todos fizermos como a Câmara de 
Paredes, certamente que os conseguimos 
alcançar…. Uma coisa é certa em 2017 
obras não vão faltar…quem vai pagar…lo-
go se verá.

Cair, levantar e recomeçar   no fim de 2017
Teremos uma candidatura ima-

g i n a d a  e  a p o i a d a  p o r  C e l s o 
Ferreira. 

É certo que todos nós já perce-
bemos que haverá da parte de 
quem agora se perfila para candi-
dato uma tentativa de distancia-
mento do actual presidente de 
Câmara ou mesmo do executivo 
municipal, mas no fim provavel-
mente veremos os mesmos que 
h o j e  s ã o  o  s u p o r te  d e  C e l s o 
Ferreira. 

Esse será o maior desafio do 
próximo candidato pelo PSD-Pa-
redes, demonstrar que Celso Fer-
reira é uma pessoa não grata em 
Paredes aos Paredenses e ao mes-
mo tempo satisfazer o ego de Cel-
so Ferreira.

Será difícil? Possivelmente será … 
Da minha parte, esse não será o 

meu caminho. 
Não posso nem devo aceitar 

que o meu PSD continue a ser co-

mandado por Celso Ferreira.
As necessidades e anseios dos 

Paredenses têm que ser satisfei-
tos. Temos que ter para Paredes 
uma Câmara capaz de descentrali-
zar e reformar os serviços e com 
isto promover a proximidade com 
a população.

Temos que ter para Paredes 
uma Câmara capaz de criar incen-
tivos às empresas que potenciem 
o crescimento dos setores mais 
dinâmicos do nosso Concelho.

Temos que ter para Paredes 
uma Câmara capaz de criar pro-
gramas de incentivo para opera-
ções de requalificação urbana pa-
ra atrair a população a consumir 
no comércio tradicional.

Estou certo que os Paredenses 
terão a oportunidade de escolher 
em 2017 um novo Presidente, que 
consiga realmente levantar Pare-
des depois de termos caído no 
fundo… 
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FREGUESIAS

A Associação Cultural e 
Musical de Baltar apresenta-
-se em Concerto comemora-
tivo da entrada do novo ano, 
amanhã, sábado, dia 7 Janei-
ro de 2017. A Banda Musical 
de Baltar efetua o seu já tra-

dicional concerto de Natal, 
que vai decorrer na sala de 
espetáculos dos B. V. Baltar.. 
Este já é um acontecimento 
tradicional na Vila de Baltar, 
realizado por uma institui-
ção que tem mais de 150 
anos e que continua com 
uma jovialidade em que é ca-
paz de se reinventar todos os 
anos. O espetáculo será às 
2 1 h  3 0 m  e  a  e n t ra d a  é 
gratuita.

Baltar

Banda de Baltar 
dá Concerto 
d´Ano Novo 

FAUSTINO 
 SOUSA

Na véspera de Natal, Ma-
nuel Joaquim Martins faleceu 
com 92 anos. Era conhecido 
como “ Quim Martins “ e mora-
va na no Lugar da Igreja  em 
Baltar. Era uma figura conhe-
cida pelo seu envolvimento 
em várias causas relacionadas 
com a freguesia de Baltar e 
manteve sempre um discurso 
firme e sempre em defesa da 
sua freguesia. Foi entrevista-
do pelo Progresso de Paredes 
( Notícias de Baltar ) no inicio 
da década de 2000  e revelou-
-se uma fonte e uma verdadei-
ra enciclopédia no que con-
cerne à História da Vila de 
Baltar. 

Em 2005, o último ato ofi-
cial do Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Granja 
da Fonseca, foi o lançamento 
do livro “ O Foral de Baltar” , 
que decorreu no salão nobre 

da Junta de Freguesia de Bal-
tar. Raquel Coelho, vereadora 
da educação da altura, dirigiu-
-se a “Quim Martins”, que foi 
um dos convidados, e referiu 
que este era uma autêntica 
memória viva das pequenas “ 
estórias “ e da História de Bal-
tar. Joaquim Martins foi um 
cidadão de Baltar que sempre 
se interessou pela sua terra e 
que contribuiu para o seu de-
senvolvimento, pelo que me-
rece o respeito de todos.

T r a b a l h o u  n a 
Junta Freguesia de 
Bitarães duas deze-
nas de anos, foi fun-
dador e ensaiador 
de Rancho Folclóri-
co Juvenil e Infantil 
da Casa do Povo de 
Bitarães e do  Ran-
cho Folclórico de 
Paredes cerca de 50 
anos. Também levou 
o seu saber na dança 
e no canto a  vários 
Ranchos Folclóri-
cos, tendo sido elo-
giado pelo já faleci-
do Pedro Homem de 
Melo grande estu-
dioso do Folclore 
nacional. O Sr Salva-
dor, era um homem 
simples, honesto e 
dedicado à sua ter-
ra. O Progresso de 
Paredes presta sen-
tida homenagem a 
esta figura singular.

Faleceu 
“Quim Martins”

Faleceu com 
82 anos  
o Sr. Salvador

No próximo dia 8 
de Janeiro, o grupo 
coral desta fregue-
sia vai cantar as ja-
neiras. A receita an-
gariada irá reverter 
p a ra  a s  o b ra s  d a 
residência.

Bitarães
Janeiras

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

A disciplina de EMRC em 
parceria com a disciplina de 
Ciências trouxe à escola, do dia 
3 ao dia 6 de janeiro o cham-
pimóvel com o objetivo des-
pertar a curiosidade dos jo-
vens estudantes para os temas 
científicos e para a investiga-
ção. De uma forma dinâmica e 
divertida. O Champimóvel  
é um semireboque de um  
eixo com 13 x 2,5m, 4m de  

altura e cerca de 22 toneladas. 
No simulador os alunos 

podem assistir a um show 
animado interactivo em 4D 
com cerca de 25 minutos: 
uma viagem através do cor-
po humano, apresentada 
pela personagem Champi.  
Champi começa por apre-
sentar o mecanismo da vi-
são, seguido da apresenta-
ção da célula e do seu mate-

rial genético, da ação dos 
vírus, da terapia genética e 
finalmente das investiga-
ções recentes em células 
e s t a m i n a i s  e 
nanotecnologias. 

A Fundação Champali-
maud estabeleceu um proto-
colo com o Ministério da 
Educação, Direcção Geral de 
Investigação e Desenvolvi-
mento Curricular.

Cristelo
A disciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica traz o futuro da ciência à Escola 
Básica de Cristelo-Paredes

Mouriz
Festa de Natal da A. D. Mouriz

Como habitualmente,  to-
dos os anos, nesta altura,  a 
AD Mouriz, promove a sua 
Festa de Natal, para todas as 
crianças e idosos da fregue-
sia.  Este ano esta Festa de-
correu na tarde do dia 18 de 
dezembro e contou com a 
presença muito significati-
va de crianças e idosos. 

O programa iniciou-se 
com a atuação do grupo de 
teatro juvenil da Associa-
ção, tendo-se seguido o tra-
dicional lanche de Natal, 
onde não faltaram os doces 
tradicionais desta época 
festiva, como as rabanadas, 

aletria, pão de ló, bolo rei, 
assim como diversos salga-
dinhos para compor melhor 
o estômago.

A direção está a traba-
lhar incessantemente para 
rentabilizar as instalações 
da antiga escola de Soutelo, 
de forma a ficar apta já no 
próximo ano para aí funcio-
nar o centro de convívio pa-
ra os idosos da freguesia.

Como é sabido, o sonho é 
maior, pois aquilo que se 
pretende é pôr em funciona-
mento um Centro de Dia.

Para arrecadar algumas 
receitas para este fim, a As-

sociação e um Grupo de 
Amigos, vai porta a porta 
pela freguesia, Cantar as Ja-
neiras, a partir de 27 de 
dezembro.

Como sempre espera-se 
a generosidade de todos. 

A colaboração de todos é 
muito importante, para le-
var por diante este em-
preendimento. A Associa-
ção para o Desenvolvimento 
da Freguesia de Mouriz, 
aproveita esta oportunida-
de, para desejar aos seus 
associados em particular e a 
todos os mouritanos em ge-
ral, um Próspero Ano Novo.

Com o intuito de atenuar 
as dificuldades das famílias 
com menos recursos econó-
micos, a Junta de Freguesia 
de Rebordosa distribuiu no 
dia 19 de dezembro, o cabaz 
de Natal a 155 agregados fa-
miliares, tendo beneficiado 

desta ação social cerca de 
4 0 0  p e s s o a s  m a i s 
carenciadas.

A distribuição dos 155 ca-
bazes constituídos por géne-
ros alimentares como baca-
lhau, azeite, farinha, açúcar, 
leite, enlatados, arroz, massa, 
entre outros alimentos, de-
correu na sede da Junta de 
Freguesia de Rebordosa. Este 
é o segundo ano em que se 
realiza a iniciativa solidária 
com o propósito de propor-

cionar às famílias desfavore-
cidas o conforto de uma boa 
consoada.

Os beneficiários dos caba-
zes de Natal foram identifica-
dos pelos serviços de Ação 
Social da Junta de Freguesia 
que procura, desta forma, 
atenuar as dificuldades de 
muitas famílias da cidade de 
Rebordosa, consolidando im-
portantes valores represen-
tativos da quadra natalícia 
como a solidariedade.

PAULO 
PINHEIRO

Rebordosa
Junta de Rebordosa entregou 155 Cabazes 
de Natal a Famílias Carenciadas

O seu jornal

Quinzenalmente  com 
toda  a informação da região, desde 

          Atualidade  //  Política  //  Cultura  //  Desporto

Não perca! Sai  às Sextas!
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

João Barros,  o  Nosso 
Empresário, no caso da 
Fibromade e que é si-

multaneamente piloto do 
campeonato nacional de 
ralis ao volante de um Ford 
Fiesta R5 com as cores da 
Fibromade é também um 
verdadeiro filantropo. 

Acaba de doar um che-
que no valor de 6 mil euros 
à família de Igor do Costeli-
nho do Norte, soma apura-
da pela campanha de venda 
de Merchandising oficial da 
equipa.  A campanha foi 
anunciada publicamente 
em julho.

Passados 5 meses o re-
sultado da venda dos polos, 
t-shirts, toalhas, mochilas e 
algumas miniaturas à esca-
la 1:43 do Fiesta R5, que 
venceu o Rally de Castelo 
Branco, foi entregue aos 
pais do Igor, no dia 23 de 
dezembro, em cerimónia 
realizada no Paredes De-
sign Hotel.

“É com enorme prazer 
que entrego este cheque à 
família do Igor, de 6 mil eu-
ros angariados pela venda 
de merchandising, cujo va-
lor foi reforçado por um 
apoio extra das nossas em-
presas”, começou por expli-
car, João Barros, o piloto de 
Rebordosa. As vendas, no 
dizer do Nosso Empresá-
rio/piloto, superaram as 
expetativas. “Vendemos 
material para vários pontos 
de mundo via internet e os 
nossos amigos, por cá, tam-
bém compraram. A todos 
agradeço”, acrescentou, 
João Barros com um brilho-
zinho nos olhos.

O  dinheiro ,  segundo 
Carla Rocha, mãe do peque-
no Igor, “será utilizado em 
material terapêutico e tra-

tamento do filho”. A proge-
nitora ficou com a voz em-
bragada pela emoção do 
momento. Foi de pronto 
socorrida na explicação ao 
Progresso de Paredes, pelo 
marido, emigrante na No-
ruega, que veio passar o na-
tal em família. 

Os pais do Igor, agrade-
ceram a iniciativa, que pelo 

meio juntou Abílio Faria, 
que ofereceu um quarto 
completo do Faísca Mc-
queen e Carla Silva Pedro 
que ofereceu uma Playsta-
tion e ofereceu-se para aju-
dar em alguns dos trata-
mentos do Igor, naquelas 
que foram, digamos, como 
prendas suplementares de 
um natal antecipado. 

IGOR DEPENDENTE
 PARA A VIDA
Fruto da patologia que 

sofre Igor está, para o resto 
da vida, dependente de ter-
ceiros para viver. A doença 

caracteriza-se pela presen-
ça de atraso de crescimento 
pós-natal, alterações crâ-
neo-faciais, músculo-es-
queléticas, cutâneas e car-
diovasculares. Os indiví-

duos com a síndrome de 
Costello têm um risco de 
aproximadamente 15% do 
seu tempo de vida de de-
senvolver tumores malig-
nos, entre outras complica-
ções. A mãe deixou de tra-
balhar para cuidar do filho, 
o pai emigrou para a No-
ruega. Da Segurança Social, 
o Igor recebe um subsídio 
de doença de 59 euros, a 
mãe um outro de 88 euros 
por assistência ao filho. Um 
dos problemas em lidar 
com a doença reside no fac-
to de a comunidade cientí-
fica ainda conhecer muito 
pouco sobre esta patologia 
descoberta “apenas” na dé-
cada de 70  do século passa-
do por Jack Costello.

Campanha. Montante resultante da venda de merchandising da Fibromade Racing Team a favor do pequeno Igor. As vendas tiveram 
como destino todo o pais e ilhas, mas também foram para França, Espanha, Alemanha e Eslováquia, entre outros países.

João Barros o piloto filantropo  
de Rebordosa doa 6 mil euros ao Igor

António Orlando | texto

Empresário  
altruísta quer  
título do nacional  
de ralis 
“Tenho a ambição de ser 
campeão. Em 2016 as coi-
sas não correram muito bem. Em 2017 vamos ver se corre 
melhor. O que lamento é que o calendário anda não esteja 
definido o que dificulta a programação das equipas com os 
patrocinadores. Não se compreende estes atrasos. Vou 
continuar com na Ford.”
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CULTURA

A Fundação A LORD tem desen-
volvido, ao longo dos anos, diver-
sas atividades culturais e educa-
cionais direcionadas para a comu-
nidade escolar e crianças. Para a 
concretização destas atividades é 
imprescindível transportar as 
crianças para as iniciativas desen-
volvidas quer na Biblioteca/Mu-
seu A LORD, quer no Auditório A 
L O R D ,  q u e r  n a s  c o l ó n i a s 
balneárias.

Por imperativos legais, o auto-
carro da Fundação atingiu, em ou-
tubro de 2016, o limite legal de 
idade para transporte escolar de 
crianças.

Para colmatar esta lacuna foi 
adquirido um novo autocarro que 
garantirá a continuidade de todas 
a s  a t iv i d a d e s  q u e  t ê m  s i d o 
desenvolvidas.

Apesar do constrangimento, o 
antigo autocarro da A LORD reúne 

todas as condições para circular 
em segurança nas vias públicas.

Por solicitação da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo, o Conselho 
de Administração da Fundação de-
cidiu doar-lhes este veículo, per-
mitindo à cidade de Lordelo e suas 
associações continuar a beneficiar 
deste excelente equipamento.

A doação foi feita com a condi-
ção daquela Associação disponibi-

lizar a utilização, uma vez por ano, 
às associações e instituições de 
Lordelo que mostrem interesse 
em utilizá-lo, devendo, contudo, 
estas entidades suportarem os en-
cargos com o motorista, gasóleo e 
portagens.

A entrega do antigo autocarro à 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Lordelo e a 
bênção do novo decorreu no dia 
11 de dezembro, na sede A LORD.

A LORD doa autocarro a Bombeiros de Lordelo

A Fundação A LORD fechou a 
temporada de espetáculos 
2016 no seu Auditório 

com chave d´douro, no dia 17 de 
dezembro, ao promover a realiza-
ção de um bailado clássico com 
u m a  e s c o l a  d e  r e f e r ê n c i a 
internacional. 

A encenação esteve a cargo da 
Academia de Bailado Clássico Pir-
min Treku, instituição fundada no 
ano de 1963, na cidade do Porto, 
pelo bailarino e coreógrafo basco, 
d e  r e n o m e  i n t e r n a c i o n a l , 
PirminTreku. 

Ao todo foram 220 privilegia-
dos que, gratuita e comodamente 
sentados na plateia do Auditório 
d´A LORD, assistiram ao bailado.

Ao longo de meio século, a Aca-
demia de Bailado Clássico Pirmin 
Treku ajudou a formar várias ge-
rações de bailarinos e de profes-
sores de dança, muitos dos quais 
vieram a assumir e a desempe-
nhar papéis de relevo e prestígio 
em várias estruturas da dança em 
Portugal ,  nomeadamente na 
Companhia Nacional de Bailado 

(1977), no Ballet Gulbenkian 
(1965- 2005) ou na Escola de 
Dança do Conservatório Nacio-
nal. Bailarinos e professores de 
dança como Cristina Maciel, Luísa 
Taveira, Alfredo Gesta, Anabela 
Domingues, Cláudia Nóvoa, Guio-
mar Machado, Luís Magalhães, 
Maria José Rodrigues, Bárbara 
Guedes, Lúcia Marta, João Pinto, 
Nuno Lencastre ou Laura Pinto, 
foram alguns dos muitos alunos 
que iniciaram e desenvolveram a 
sua formação nesta Academia. 

No ano de 2003, Pirmin Treku 
decide confiar a direção da Aca-
demia de Bailado Clássico Pirmin 
Treku às professoras assistentes 
e antigas alunas – Bárbara Guedes 
e Maria José Rodrigues – e, em 
2004, retira-se, em definitivo, pa-
ra a sua terra natal. 

A Academia de Bailado Clássi-
co Pirmin Treku é hoje uma refe-
rência incontornável no panora-
ma do ensino da dança em Portu-
g a l ,  f a c e  à  e x p e r i ê n c i a ,  a o 
trabalho, ao rigor e à disciplina 
com que tem pautado a sua con-
duta artística e pedagógica. Mas é, 
sobretudo, uma referência incon-
tornável, porque não se esquece 

dos propósitos e dos valores da-
quele que fez o passado e que jus-
tifica a memória presente, a figu-
ra do bailarino PirminTreku.

Pirmin Treku nasceu em Za-
rautz, na província de Guipúzcoa, 
Espanha, em 1930, e morreu, em 
San Sebastián, a 13 de julho de 
2006. Refugiado, desde muito no-
vo, em Inglaterra, por causa das 
vicissitudes da guerra civil espa-
nhola (1936-1939), Pirmin Treku 
realizou os seus estudos no domí-
nio da dança na escola do Sadler’s 
Wells Ballet e ingressou, anos 
mais tarde, em 1947, no Royal 
Ballet de Londres, companhia on-
de viria a desempenhar inúmeros 
papéis solistas em obras de co-
reógrafos, sobejamente conheci-
dos do mundo da dança, como 
George Balanchine, Frederick 
Ashton, John Cranko, Kenneth 
MacMillan, Ninette de Valois. 

Após terminar, no início da dé-
cada de sessenta, a sua proficien-
te e bem-sucedida carreira como 
bailarino profissional, Pirmin 
Treku decidiu iniciar uma nova 
etapa na sua vida profissional, 
uma etapa ligada ao ensino da 
dança clássica no Porto.

Dança. Espetáculo de encerramento foi levado a cabo pela Academia de Bailado 
Clássico Pirmin Treku, instituição fundada pelo bailarino e coreógrafo basco 
que deu o seu nome à escola. O Auditório teve a plateia esgotada.

Bailado Clássico  
fechou temporada  
de espetáculos n´A LORD 

António Orlando | texto
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PUBLICIDADE

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

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

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

paredes@solarsegura.com

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

Boas Festas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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FALECEU

BARSINEA 
DA SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 2 de janeiro, com 68 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente na Rua do Outeiro n.º 351, Lordelo, 
Paredes.  Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

FRANCISCO DA SILVA
Faleceu no dia 31 de dezembro, com 84 anos. Era na-
tural de Lodares – Lousada e residente na Rua Dr. José 
Correia Pacheco n.º 11, Madalena, Paredes. Era viúvo 

de Maria Emília Moreira Garcês.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e funeral ou que de outro modo 
lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida, aproveitam o ensejo para comu-
nicar que será celebrada missa de 7º dia, sábado, dia 7de janeiro, 
às 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo, também desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ JOAQUIM FERREIRA
Faleceu no dia 29 de dezembro, com 84 anos. Era natu-
ral de Sobrado-Valongo e residente na Rua de Cambelas 

n.º 65, Lordelo, Paredes. Era casado com Rita Barbosa Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

CRISTINA RIBEIRO  
DE ALMEIDA
Faleceu no dia 4 de janeiro, com 38 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente na Estrada Nacional 209, n.º 4425, 
Edif. da Batalha 4º Posterior, Lordelo, Paredes. Era divorciada.

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOÃO CARLOS 
FERREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 3 de janeiro, com 66 anos. Era natural 

de Rio Tinto – Gondomar e residente na Rua do Gajão n.º 8-2º Esq. 
Cristelo, Paredes. Era casado com Maria Manuela Raimundo da 
Silva.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, 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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MONTEIRO DA ROCHA
Faleceu no dia 30 de dezembro, com 77 anos. Era na-
tural de Cete – Paredes e residente no C. H. E. O Ninho, 

Areal 54 r/c, Baltar, Paredes. Era casado com Maria Felicidade 
Barbosa de Moura Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

ERCÍLIO FERREIRA 
COELHO
Faleceu no dia 3 de janeiro, com 87 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua Capela das Almas n.º 449, 
Baltar, Paredes. Era viúvo de Engrácia Barbosa.

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 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida, aproveitam o ensejo 
para comunicar que será celebrada missa de 7º dia, Domingo, dia 8 
de janeiro,às11,30 horas na igreja de Baltar, agradecendo, também 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

JORGE FILIPE MARTINS  
DA ROCHA
Faleceu no dia 30 de dezembro, com 38 anos. Era 

natural de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Praceta 
Eng. Matos Gil n.º 2 – 5º, Lordelo, Paredes. Era casado com Josiana 
Glória Neto Leal.

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

FALECEU

MARIA JÚLIA MARTINS 
FERREIRA
Faleceu no dia 28 de dezembro, com 80 anos. Era 

natural de Vila Cova de Carros – Paredes e residente na Rua do For-
migueiro n.º 689, Vila Cova de Carros, Paredes.  Era casada António 
Ferreira de Carvalho. 

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 o ensejo para 
comunicar que será celebrada missa de 7º dia, Domingo, dia 8 de 
janeiro,às11,15 horas na igreja de Vila Cova de Carros, agradecen-
do, também desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

VILA COVA DE CARROS/PAREDES
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ANTÓNIO 
DOS REIS DUARTE
Faleceu no dia 16 dezembro, com 87 anos. Era natural 

de Irivo – Penafiel e residente na Av. Barão Lourenço Martins, n.º 
5 – 1º Drt, Cete, Paredes. Era casado com Maria Alice Ferreira de 
Carvalho.

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

A família
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/PAREDES

FALECEU

IRIA FERREIRA
Faleceu no dia 24 dezembro, com 89 anos. Era natural 
de Cete – Paredes e residente na Rua do Barreiro, n.º 
300, Cete, Paredes. Era viúva de Álvaro Ferreira Strecht.

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

A família
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/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO 
DUARTE DE SOUSA
Faleceu no dia 22 dezembro, com 77 anos. Era natural 

de Cete – Paredes e residente na Rua de São Sebastião, n.º 639, 
Cete, Paredes. Era viúvo de Maria de Fátima Sá da Rocha.

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

FALECEU

MÁRIO JOSÉ RIBEIRO 
DE BARROS
Faleceu no dia 29 dezembro, com 59 anos. Era natural 

de Vilela – Paredes e residente na Rua 25 de Abril, n.º 33, Cristelo, 
Paredes. Era casado com Zita Maria dos Santos Martins.

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

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

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO LOBO E CAMPOS
Faleceu no dia 29 dezembro, com 80 anos. Era natural de Vandoma 
– Paredes e residente na Rua da Senhora da Guia, n.º 20, Vandoma, 
Paredes.  Era casado com Maria Cândida Machado Nogueira Cabral 
Lobo E Campos.

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

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

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

HENRIQUE NOGUEIRA  
DE SOUSA
Faleceu no dia 21 dezembro, com 92 anos. Era natural 

de Castelões de Cepeda – Paredes e residente na Rua Maestro 
Virgílio Pereira Ent. 26 r/c Esq. Paredes. Era casado com Ermelinda 
de Almeida Rodrigues Lima.

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

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

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

CASTELÕES DE CEPEDA/PAREDES

FALECEU

VICENTE FERREIRA 
CARNEIRO (CHALANA)
Faleceu no dia 2 de janeiro, com 59 anos. Era natural de 

Lordelo – Paredes e residente na Rua do Outeiro n.º 329, Lordelo, 
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 Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANA DA SILVA DE SOUSA
Faleceu no dia 14 de dezembro, com 55 anos. Era 
natural de Penafiel e residente na Rua Central de Vila 
Cova de Carros, n.º 320, Vila Cova de Carros, Paredes. 

Era casada com Manuel Jesus Cardoso da Silva.

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

VILA COVA DE CARROS/PAREDES

FALECEU

ALEXANDRINO DE BARROS
Faleceu no dia 13 de dezembro, com 86 anos. Era 
natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua da 
Aldeia Nova, n.º 71, Lordelo, Paredes. Era casado 

com Palmira Ferreira de Barros.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, bisnetos e demais família, 
vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade 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/PAREDES
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FALECEU

MARIA CECÍLIA FERREIRA
Faleceu no dia 21 de dezembro, com 89 anos. Era natu-
ral de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Campa, 
n.º 436, Lordelo, Paredes. Era casada com Gaudêncio 

Neto Barbosa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARCELINO 
TOMÉ GASPAR TEIXEIRA

Faleceu no dia 16 de dezembro, com 76 anos. Era natural de Bita-
rães – Paredes e residente na Rua Casimiro Neto da Silva, n.º 184, 
Cristelo, Paredes. Era casado com Maria da Glória Nunes Rocha.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

CRISTELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ FERNANDO 
DA ROCHA COELHO
Faleceu no dia 26 de dezembro, com 60 anos. Era na-

tural da Arreigada – Paços de Ferreira e residente na Trav. da Costa 
Verde, n.º 134, Lordelo, Paredes.  Era casado com Maria Manuela 
Carneiro Passos Coelho.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM COELHO 
MOREIRA (PICHE)
Faleceu no dia 16 de dezembro, com 71 anos. Era 

natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua do Ronfe, n.º 255, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Rosa Coelho Gonçalves.

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

FALECEU

FERNANDO 
FERREIRA DE LIMA
Faleceu no dia 24 de dezembro, com 57 anos. Era 

natural de Gandra – Paredes e residente na Trav. da Costa, Lote 111, 
Gandra , 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 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

GANDRA/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO PINHEIRO  
DOS SANTOS
Faleceu no dia 14 de dezembro, com 82 anos.

Era natural de Sobrosa – Paredes e residente na Av. Padre Manuel 
Pinto Preda, n.º 1030, Duas Igrejas, Paredes.
Era casado com Irene de Jesus Bessa Brandão.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira do 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

PAULA CRISTINA 
GONÇALVES BARBOSA
Faleceu no dia 26 de dezembro, com 46 anos. Era 

natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua dos Correios, n.º 1, 
Lordelo, Paredes. Vivia em união de facto.

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

FALECEU

MARIA OCTACÍLIA 
MOREIRA DAS NEVES
Faleceu no dia 18 de dezembro, com 72 anos. Era natu-

ral de Lordelo – Paredes e residente na Rua Albano Jesus Amaral, 
n.º 1, Lordelo, Paredes. Era viúva de Amaro Moreira das Neves.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, netos, bisnetos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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/PAREDES

FALECEU

MARIA GONÇALVES  
DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 18 de dezembro, com 87 anos. Era natu-

ral de Alvarenga – Arouca e residente na Rua do Engenho Velho, n.º 
5, Cete, Paredes. Era viúva de Manuel Ferreira Coelho.

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

CETE/PAREDES
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FALECEU

ANTÓNIO SILVA DIAS
Faleceu no dia 24 de dezembro, com 51 anos. Era natu-
ral de Lordelo - Paredes e residente na Rua da Portela, 
n.º 122, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Luísa 

Barbosa de Sousa Dias.

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

A FAMÍLIA
Funerária Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. 

LORDELO – PAREDES . Tlf.224007396 / Tlm. 937818122
LORDELO/PAREDES

FALECEU

ADÃO DA COSTA 
CARVALHO
Faleceu no dia 17 de dezembro, com 66 anos. Era 

natural e residente em Beire, Paredes. Era viúvo de Maria Júlia 
Gonçalves 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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE/PAREDES

FALECEU

SALVADOR FERREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 27 de dezembro, com 82 anos. Era 

natural e residente em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria de 
Jesus da Silva Moreira.

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

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

BITARÃES/ PAREDES

FALECEU

FIRMINO AUGUSTO 
MONTEIRO DE CARVALHO
Faleceu no dia 3 de janeiro, com 82 anos. Era natural de 

Mouriz – Paredes e residente em Nespereira, Lousada. Era viúvo de 
Eva de Lurdes 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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

NESPEREIRA/LOUSADA

FALECEU

MARIA FERREIRA NUNES
Faleceu no dia 2 de janeiro, com 93 anos. Era natural 
da freguesia da Ordem – Lousada e residia em Beire, 

Paredes. Era viúva de Tomás Alves dos Reis. 

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

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

BEIRE/PAREDES

FALECEU

ADELINO 
TEIXEIRA MARQUES
Faleceu no dia 29 de dezembro, com 63 anos. Era 

natural de Silva Escura – Maia e residente na Av. da Republica, n.º 
250,Baltar, Paredes.    Era casado com Maria de Fátima das Neves 
Ribeiro da Silva Marques. 

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

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DA COSTA
Faleceu no dia 31de dezembro, com 90 anos. Era 
natural de Parada de Todeia – Paredes e residente na 

Rua Figueira de Porta, n.º 266, Baltar, Paredes. Era casado com 
Margarida de Sousa Duarte. 

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

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MARIA DA GLÓRIA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 2 de janeiro, com 95 anos. Era natural 

de Baltar – Paredes e residente na Rua de S. Miguel, n.º 137, Baltar, 
Paredes. Era viúva de José Moreira. 

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da saudosa extinta ou de 
que qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A Família
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes.  

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - Loja Baltar:  
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B  |  4580-873

Paredes




