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Parque Urbano  de Cête  
vai desabrochar  
na primavera PÁG. 6

Luto nos Bombeiros de Cête

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO À MARGEM DA VIDA ESCOLAR DOS FILHOS PÁG. CENTRAIS

Obras nas Escolas de Lordelo e 
Rebordosa continuam por fazer
ENSINO. Ano escolar arranca ainda nas velhas instalações sem as prometidas 
melhorias. A culpa, garante a Câmara, é do Tribunal de Contas. PÁGS. CENTRAIS

CÂMARA IDEALIZA CENTRO DE 
CONGRESSOS PARA A ADEGA PÁGS. 15

SEMANA EUROPEIA DA 

MOBILIDADE DESAFIA  

PAREDENSES A TIRAR SELFIES PÁGS. 18

TRAGÉGIA. Corporação perdeu o seu comandante quando o  
helicóptero de combate a incêndios que pilotava se despenhou em 
Sobrado. Noel Ferreira, profissionalmente, era capitão da Força Aérea 
e estava de licença para o combate a incêndios florestais. PÁGS. 4 E 5
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       TRIBUTO …

R
ecentemente, numa loja de Paredes, 

tive o prazer de me encontrar com o 

meu grande amigo, do tempo em que 

seus três filhos eram jovens Escuteiros, o Sr. An-

tónio Mendonça, ex-Investigador da Policia Ju-

diciária, Solicitador, além de Autor e Encenador 

do Teatro Amador de Paredes durante décadas. 

Para não falarmos mais uma vez de Escutismo, 

como apaixonado apoiante que ele sempre foi, 

perguntei-lhe pelo teatro de Paredes. Falou-me 

logo de uma peça, na década de sessenta, em 

que num dos atos se falava das retretes da Praça 

José Guilherme. “Dois moleiros propagaram, no 

Centro da Vila, que viram dois gajos a arrear o 

calhau no Jardim da Praça”. Ora isto causou ner-

vosismo e um “bufo” foi “meter veneno” junto 

dos políticos da União Nacional, para embargar 

a peça de teatro. Afinal era o arrear da pedra da 

inauguração das referidas retretes municipais 

na Praça. Para garantir a peça em palco, o Presi-

dente da Câmara assistiu ao espetáculo durante 

cinco noites seguidas, rindo à gargalhada. Daí 

partimos para falar do Encenador e Ator dessa 

mesma peça, sendo o mais ata-

cado na crítica dos políticos 

adeptos do impedimento do es-

petáculo, o Sr. Álvaro Barbosa 

Martins. Nascido em Santarém 

em 1926, era Escrivão do Tribu-

nal e casado com D. Ludovina, 

funcionária municipal, de quem 

teve dois filhos, o Alexandre, Li-

cenciado em Direito e ligado à 

imprensa, e o Ivo, bancário. 

Também era conhecido por Ál-

varo Fonseca, cujo sobrenome 

lhe advinha do seu padrinho, Alexandre Fonse-

ca, também Escrivão do Tribunal de Paredes e 

que foi um Pioneiro do Teatro nos Bombeiros 

Voluntários de Paredes, em 1930, com a peça 

“Um erro judicial”, em que ele fazia de Juiz de um 

tribunal coletivo. Continuou durante anos com 

peças (melodramas, comédias, variedades) e foi 

colaborador de “O Progresso de Paredes”. Ora, 

como mestre e padrinho ”abençoou“ o Álvaro 

Martins, transmitindo-lhe o bichinho pelo tea-

tro, que o levou à paixão de estar 

no palco, como Encenador e co-

mo Ator Amador. Tornou-se fa-

moso, nada ficando a dever aos 

ditos profissionais. Era um mes-

tre sem escola de ator. Era um 

Ator por excelência em peças 

dramáticas, comédias, atos de 

variedades ou revistas, encar-

nando os personagens com uma 

naturalidade invulgar e impon-

do-se com garra e talento. Quem 

com ele contracenava sabia que 

tinha de dar o seu melhor, para merecer o agra-

do do público e o aval dele. Em caso de gaffe ou 

branca, tinham o Alvarinho a “segurar os cava-

los”, como diziam os atores e atrizes mais jovens. 

O público estava sempre à espera da entrada do 

Alvarinho em cena. Com compostura e lingua-

gem de ator crítico dobrava a plateia que o ad-

mirava e assim, o povo deu-lhe justo lugar na 

história de Paredes, com Excelência. Partiu em 

1996 e o “teatro” chorou.

Álvaro Barbosa Martins (Alvarinho)

POR: GASTÃO MOREIRA

Setembro é sem dúvida um segun-
do Janeiro do ano e uma boa altura 
para (re)começos e novos desa-
fios. Com isto surgem também, 
para muitas pessoas, novos objeti-
vos onde alguns passam pela me-
lhoria do corpo (e ainda bem, 
quando isso se traduz em melhoria 
da saúde). É comum, nos dias de 
hoje, recorrermos às pesquisas na 
internet quando pretendemos sa-
ber algo e se pesquisarmos, por 
exemplo, dentro deste contexto, 
“dieta para perder peso” ou “como 
aumentar de peso” vamos, de cer-
teza, cair numa infinita informa-
ção, que muitas vezes (para não 
dizer quase todas) está errada, 
descontextualizada e desequili-
brada para nós.
Para esclarecer, a premissa obri-
gatória para uma dieta surtir efei-
to no emagrecimento é que exista 
um défice calórico (ou seja, só con-
seguimos emagrecer se estiver-
mos a consumir menos calorias do 
que as que gastamos), e para o con-
trário, aumentar peso, importa 
que consumamos mais calorias do 
que as que gastamos. Assim, isto 
pode ser a explicação para quando 
experimentamos uma dieta (não 
personalizada/de outra pessoa) 
ela não resultar connosco. Isso 
acontece porque essa dieta tem 
calorias a mais ou a menos do que 
realmente precisamos para o nos-
so fim. Foi feita para outra pessoa 
que tem outras necessidades.
Concluindo, se está preocupado 
com a melhoria da sua composição 
corporal, no que toca a dietas (e 
não só) não ande à toa, então o me-
lhor é aconselhar-se com um Nu-
tricionista. Só dessa forma terá um 
plano alimentar baseado nas suas 
necessidades calóricas e nutricio-
nais (para o seu objetivo), adapta-
do aos seus gostos, horários, ativi-
dade física como também à sua 
condição de saúde. A melhor dieta 
é a que foi feita para nós.

Qual é a 
melhor dieta?

DIANA AMARA CARNEIRO

Nutricionista (2957N) na Clínica Ana Silva

dac.nutricionista@gmail.com

www.clinica-anasilva.pt

D
e seu nome o mês de setembro é o sétimo 
de cada ano por influência da calendari-
zação Romana em que os dois primeiros 

meses (Janeiro e Fevereiro) não contavam e Março 
(o Mês do Deus Marte) era, assim, o primeiro.

Daí Outubro ser o oitavo, Novembro o nono e De-
zembro o décimo e último mês do ano.

Atualmente, e decididos  a não dar dois meses de 
folga aos mandriões, o início do ano reduz-se a ape-
nas um dia, não se prolongando por dois meses, a não 
ser para aqueles que gozam a vida e não fazem ne-
nhum durante o ano.

Ou, talvez porque nós, os que trabalhamos, somos 
pessimistas e não julgamos que o início de um ano 
seja algo de tão bom que mereça gastarmos dois me-
ses com ele, até porque em tempo de vacas magras 
não podemos prescindir de dois meses de salário pa-
ra folguedos.

É assim que acontece o Mês de Setembro, de seu 
nome o sétimo, calhar ser o nono do atual calendário 
anual.

Ma cá para mim, que tenho a mania de querer mu-

dar o Mundo, tal está errado e, em rigor, com o Més 
de Setembro devia começar o ano para fazer corres-
ponder este à nossa realidade cíclica metabólica.

Porque na vida que importa, o nosso ano começa 
agora:

E vejam os tormentos: Começam as aulas e os 
anos letivos, os Tribunais reabrem e inicia-se o ano 
judicial, começa a preparação do Natal (tormentas, 
sim: dirijo-me a quem dá prendas), acaba a silly sea-
son e começamos a ver os políticos a rondar-nos, co-
meçamos a sonhar com as próximas férias, e estão 
tão distantes …

O campeonato de futebol também só agora ver-
dadeiramente começa ou passaria a começar se fos-
semos verdadeiramente radicais, embora mexer no 
futebol poderia pôr em causa a reforma.

E Cristo não nasceu a 1 de Janeiro mas a 25 de De-
zembro pelo que isto de se começar a contar os anos 
“depois de Cristo” ou “antes de Cristo” com uma falha 
de 8 dias tem uma manifesta base de falsidade.

Devia, assim, Setembro ser o mês nº 1, o primeiro 
do ano?

Não, cá para mim, deveria ser o mês 12, porque, 
depois, dava muito mais gozo fazer a contagem de-
crescente até às próximas férias: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2 … FÉRIAS!

Por isso, para todos, que este novo ano que agora 
começa vos traga tudo de bom e, principalmente, 
umas boas férias no seu final!

Por
VASCO RIBEIRO
E AFONSO RIBEIRO

EDITORIAL

O mês de Setembro
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N
oel Ferreira, 36 
a n o s ,  c o m a n -
dante da Asso-

ciação Humanitária dos 

Bombeiros de Cête e capi-
tão da Força Aérea, no do-
mingo, 8 de setembro, foi 
sepultado no cemitério Pa-
roquial de Cête. As cerimó-
nias fúnebres realizaram-

-se no quartel dos Bombei-
ros às quais se associaram, 
entre outros, Eduardo Ca-
brita, Ministro da Adminis-
tração Interna, Alexandre 
Almeida, o presidente da 

Câmara Municipal de Pare-
des, altas patentes da Força 
Aérea e uma representante 
da Presidência da Repúbli-
ca. No momento em que a 
urna desceu à terra, por in-

SOCIEDADE

Luto nos Bombeiros de Cête 
TRAGÉGIA. Corporação perdeu o seu comandante quando o helicóptero de combate a incêndios que pilotava se despenhou em 
Sobrado. Noel Ferreira, profissionalmente, era capitão da Força Aérea e estava de licença para o combate a incêndios florestais. 

PUB
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Noel Ferreira

FOTOS: DR
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dicação da Liga de Bombei-
ros, as sirenes de todas as 
corporações do país soa-
ram e dois caças da Força 
Aérea e um Helicóptero so-
brevoaram o cemitério de 
Cête no adeus ao Capitão. 

O militar Noel Ferreira 
morreu no dia 5 de setem-
bro na sequência da queda 
do helicóptero que pilotava 
em missão de apoio no com-
bate a um incêndio florestal 
em Sobrado, Valongo. 

Por razões que se desco-
nhecem – ainda decorre a 
investigação a cargo do Ga-
binete de Prevenção e In-
vestigação a Acidentes Aé-
reos e Ferroviários – a aero-
nave terá embatido nas 
linhas de alta tensão que 
atravessam a freguesia de 
Sobrado e terá explodido no 
ar matando o único ocupan-
te do helicóptero que estava 
ao serviço da Afocelca (ler 
caixa). A aeronave ganhava 
altitude após deixar no solo 
uma equipa de bombeiros 
que iria atacar o incêndio no 
terreno.  

A cerimónia fúnebre fi-
cou marcada pela mensa-
gem emotiva da mãe do fi-
lho de Noel Ferreira: “vai 
crescer a ouvir as histórias 
do pai". "O nosso filho vai 
crescer e é bom para ele po-
der ouvir as vossas histó-
rias (sobre o pai),  poder 
crescer a conhecer. Por isso 
eu peço para que se lem-
brem, para que nunca se 
esqueçam. Só assim pode-
mos manter vivo o Noel”, 
disse Carla Gírio.  

Os bombeiros de Cête, 
por intermédio de Clara 
Duarte, agradeceram a Noel 
Ferreira: “fizeste e farás 
parte da nossa história. Os 
teus dias de luta termina-
ram, os teus dias de glória 
chegaram e o céu azul agora 
é todo teu. Obrigada Noel, 
obrigada nosso comandan-
te”, disse emocionada.

Além do destaque dado à 
"disciplina, profissionalismo 
e dedicação" de Noel Ferrei-
ra “que salvou tantas pes-

soas”, a corporação de Cête 
na sua página de Facebook 
já tinha ressaltado que o seu 
comandante “partiu a fazer 
aquilo que mais gostava: sal-
var os outros”.

No dia  da tragédia,  o 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
dirigiu condolências aos fa-
miliares do piloto na página 

oficial da presidência. “Foi 
com grande consternação 
que o Presidente da Repú-
blica acabou de receber a 
trágica notícia que dá conta 
da queda de um Celca du-
rante o combate a um in-
cêndio na zona de Valongo, 
da qual resultou, infeliz-
mente, a perda de vida do 
piloto, dirigindo por isso 

aos seus familiares e ami-
gos uma palavra de senti-
das condolências” pode 
ler-se. A Câmara de Paredes 
decretou dois dias de luto 
municipal.

Noel Ferreira foi empos-
sado comandante dos bom-
beiros de Cête em 18 de 
abril de 2018, numa altura 
que a corporação vivia dias 

de divisão interna. Recen-
temente, alegando a defesa 
do corpo ativo, foi protago-
nista de um braço de ferro 
com a direção da Associa-
ção Humanitária que culmi-
nou com a demissão desta 
última provocando eleições 
d a s  q u a i s  s a i u  u m  n ovo 
elenco diretivo dos Bom-
beiros de Cête.

Afocelca 

Agrupamento comple-

mentar de empresas 

do grupo The Naviga-

tor Company e do gru-

po ALTRI que com uma 

estrutura profissional 

tem por missão apoiar 

o combate aos incên-

dios florestais nos ter-

renos das empresas 

agrupadas, em estrei-

ta coordenação e cola-

boração com a Autori-

dade Nacional de Pro-

tecção Civil - ANPC.

Para pilotar os heli-

cópteros a Afolceca 

contrata pilotos das 

forças armadas em re-

gime de freelancer. Era 

nesse quadro que ope-

rava Noel Ferreira no 

f a t í d i c o  d i a  5  e m 

Sobrado.

Noel Ferreira, profis-

sionalmente, era capi-

tão da Força Aérea, na 

esquadra 751, na base 

aérea nº6 onde estão 

estacionados os heli-

c ó p t e r o s  E H - 1 0 1 

Merlin. O também co-

mandante dos Bom-

beiros de Cête estava 

de licença emitida pela 

Força Aérea em 2018 

para o combate a in-

cêndios florestais. 

Refira-se que todos os 

anos pilotos dos três 

ramos das Forças Ar-

madas, por iniciativa 

própria são tentados a 

trabalhar em regime 

de “freelancer” duran-

te algumas semanas 

no setor privado com 

aeronaves de combate 

a incêndios. Um mês 

de trabalho nessas 

condições pode ren-

der 13 mil euros. No 

Estado o ordenado dos 

pilotos-militares anda 

n a  c a s a  d o s  1 8 0 0 

euros.
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Campanha de 
Vacinação Antirrábica 

A Campanha de Vacina-
ção Antirrábica e de Identi-
ficação Eletrónica de ani-
mais começa amanhã, 14 
de setembro, no concelho 
de Paredes. A iniciativa 
prolonga-se até ao dia 2 de 
novembro e realiza-se no 
âmbito do Programa Na-
cional de Luta e Vigilância 
Epidemiológica de Raiva 
Animal e outras zoonoses.

Durante este período a 
médica veterinária munici-
pal realiza esta campanha 
de vacinação nas Juntas de 
Freguesia, nos dias e horas 
marcadas em cada local 
(consultar data, hora e lo-
cal, por freguesia).

A vacinação será ainda 
realizada no centro de re-
colha de canídeos (Ecocen-
tro de Cristelo) às quartas-
-feiras, entre as 14h e as 
15h, ou no Largo Santos 
Grácio (local da Feira de Pa-
redes), às 16h, também às 
quartas-feiras, com exce-
ção dos dias de feira.

Em 2019, a Direção Ge-
ral de Alimentação e Vete-
rinária estipulou que a vaci-
na custa cinco euros, para 

cães ou gatos, o boletim sa-
nitário custará um euro e a 
identificação eletrónica 
custa 13 euros (taxa única, 
incluindo ficha de registo).

Segundo a lei, todos os 
cães com mais de três me-
ses de idade devem ser va-
cinados, nesta campanha 
de vacinação ou através de 
um veterinário à escolha do 
dono. A identificação ele-
trónica de cães é obrigató-
ria para todos aqueles nas-
cidos após 1 de julho de 
2008. A legislação em vigor 
determina ainda que as ra-
ças consideradas perigosas 
e potencialmente perigo-
s a s  t ê m  d e  e s t a r 
registadas.

Refira-se que a lei prevê 
coimas para a falta de vaci-
na antirrábica válida, devi-
damente certificada no bo-
letim sanitário do animal ou 
passaporte, bem como a 
falta de cumprimento das 
medidas para o controlo de 
outras zoonoses (doenças 
infeciosas capazes de ser 
naturalmente transmitidas 
entre animais e seres hu-
manos) dos canídeos.

Mulher esfaqueada nas costas  
por filho de 17 anos em Paredes

Um jovem de 17 anos es-
faqueou a mãe nas costas, no 
dia 22 de agosto, em Gandra, 
no concelho de Paredes. A 

vítima, de 57 anos, conse-
guiu escapar e pedir socorro 
aos vizinhos mais próximos.

De seguida, o agressor 

que sofre de perturbações 
psíquicas, barricou-se em ca-
sa. Entregou-se, ao fim de 
uma hora, às autoridades 

após uma conversa com o 
negociador da GNR. A mãe 
foi assistida no hospital de 
Penafiel.

O 
Parque Urbano 
(PU)de Cête vai 
arrancar até ao 

final do ano e até à primavera 
do próximo ano vai estar 
concluído. A garantia foi da-
da por Alexandre Almeida, 
Presidente da Câmara de 
Paredes durante uma nova 
reunião da iniciativa política, 
Presidência Participativa. A 
sessão decorreu na noite de 
terça-feira, dia 10 de setem-
bro. A tarde desse dia foi pas-
sada pelo executivo na visita 
ao tecido socioeconómico da 
Vila de Cête. “Apesar de ser 
uma freguesia pequena, Cê-
te tem empresas e associa-
ções com grande dinamis-
mo” ressalvou Alexandre Al-
m e i d a  d i r i g i n d o - s e  à 
população que encheu o sa-
lão da Junta de Freguesia. 

Depois o autarca fez pro-
jetar em ecrã gigante as ima-
gens 3D do Parque Urbano 
(PU) que se propõe cons-
truir. “O Parque terá uma 
qualidade ao nível dos exis-
tentes nas cidades de Pare-
des, em Lordelo e em Rebor-
dosa”, alertou de permeio. 

Depois explicou que o PU 
vai nascer numa parcela de 
terreno com mais de 10 mil 
metros quadrados localiza-
da junto ao ribeiro que passa 
nas imediações do Centro 
Social de Cête. 

O riacho será o ponto ne-
vrálgico do Parque Urbano 
Cête pois em seu redor vão 
ser construídos vários per-
cursos pedestres, um campo 
de futebol, um espaço da 3ª 

idade equipado com máqui-
nas para exercício físico, zo-
nas arrelvadas, zona de apar-
camento de bicicletas, par-
que infantil, duas passagens 
pedonais sobre o riacho, zo-
na de piqueniques equipado 
com mesas e bancos, etc. 

A população, inclusive 
opositores políticos à gestão 
socialista, renderam-se ao 
projeto. “Agua na boca” foi 
tirada da noite.  

Porém nem tudo são ro-
sas. Na mais participativa 

sessão que o Executivo Mu-
nicipal realizou, até agora, a 
população deu eco a um rol 
de problemas, a maioria com 
barbas, que tardam ser re-
solvidos. À cabeça a falta de 
água e saneamento, mas 
também a ausência “gritan-
te” de passeios em ruas por 
onde, diariamente, cami-
nham centenas de pessoas 
num vaivém entre a estação 
e as suas residências. Falta 
de acionamento no Centro 
Escolar, ruas apertadas “on-

de não passa um carro de 
bombeiros” e o “estado de-
plorável” dos terrenos cir-
cundantes ao Mosteiro de 
Cête. Cristiano Ribeiro, co-
nhecido comunista e habi-
tante na freguesia disse ter-
-se sentido envergonhado 
no funeral de Noel Ferreira 
devido à falta de limpeza nos 
terrenos do Mosteiro. Sobre 
este assunto houve também 
quem desafiasse o Presiden-
te da Câmara a expropriar os 
terrenos. 

Parque Urbano de Cête  
vai desabrochar na primavera
AUTARQUIA. Presidência Participativa mostrou imagens do projeto. População ficou 
com água na boca mas também fez sentir que a freguesia que tem estatuto de Vila é 
um poço de problemas. 

António Orlando  | texto

PROFILIXIA DA RAIVA E OUTRAS ZOONOSES
VACINAÇÃP ANTIRRÁBICA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA

FREGUESIAS LUGARES DIA MÊS HORA
Rebordosa Junto à Câmara de S. Marcos 14 Setembro 9:00

Lordelo Junto ao Parque do Rio Ferreira 14 Setembro 15:00

Cête Largo da Feira 18 Setembro 14:30

Cête Largo do Mosteiro 18 Setembro 16:00

Paredes (Madalena) Largo da Redonda 20 Setembro 14:30

Paredes (Bitarães) Largo dos Chãos 20 Setembro 16:00

Recarei Bustelo - Largo da Igreja 21 Setembro 9:00

Recarei Terronhas - Junto da Capela 21 Setembro 11:00

Recarei Largo da Feira 21 Setembro 15:00

Duas Igrejas Lameiras 25 Setembro 14:30

Vilela Largo do Mosteiro 25 Setembro 15:45

Paredes (Gondalães) Talhõ 27 Setembro 14:30

Louredo Junto às escolas 27 Setembro 16:00

Paredes (Mouriz) Ed. J.F. de Mouriz 02 Outubro 14:30

Paredes (C. Cepêda) L. Feira de Paredes 02 Outubro 16:00

Sobreira Castromil 05 Outubro 09:00

Sobreira C.S. Sobreirense 05 Outubro 10:45

Sobreira Casconha - Largo do preto 05 Outubro 14:30

Sobreira Santo Comba 05 Outubro 16:30

Paredes (Besteiros) Larogo da Igreja 09 Outubro 14:30

Cristelo Largo do Cruzeiro 09 Outubro 16:00

Aguiar de Sousa Alvre 12 Outubro 08:30

Aguiar de Sousa Sarnada - Largo da Capela 12 Outubro 10:45

Aguiar de Sousa Aguiar - Largo da Igreja 12 Outubro 14:30

Beire Largo da Igreja 16 Outubro 14:30

Sobrosa Junto à Igreja 16 Outubro 16:30

Gandra Gandra 19 Outubro 09:00

Gandra Vilarinho - Ponte de Lima 19 Outubro 14:30

Parada de Todeia Largo da Igreja 26 Outubro 09:30

Baltar Largo da Igreja 26 Outubro 09:30

Vandoma Largo da Igreja 02 Novembro 09:00

Vandoma Reiros 02 Novembro 11:00

Astromil Largo da Igreja 02 Novembro 14:30

(Vila Cova de Carros)

CALENDÁRIO DO SERVIÇO OFICIAL

CONCENTRAÇÕES
VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA (TAXA ÚNICA) E IDENTIFICAÇÃO (TAXA ÚNICA)

É nomeado responsável pelo Serviço Oficial de Vacinação Antirrábica e de Identifica-
ção Eletrónica, na área do Concelho de Paredes, a Médica Veterinária Adélia Margari-
da Moura dos Santos Alves Pereira.

Salão da Junta encheu e fez "soar" críticas à logística da iniciativa

Riacho vai ser vencido por pontes pedonais
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SOCIEDADE

LEITÃO ASSADO TILCARNES, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

PUB

A 
Polícia Judiciária 
(PJ) deteve, neste 
verão, uma mulher 

de 62 anos suspeita de ter 
ateado cinco incêndios flores-
tais com recurso a isqueiro em 
Rebordosa, no concelho de 

Paredes. A PJ refere que no dia 
22 agosto, através da Direto-
ria do Norte e com a colabora-
ção da GNR, identificou e de-
teve a suspeita “fora de fla-
g r a n t e  d e l i t o”.  O  f o g o , 
acrescenta a Judiciária, “terá 
sido provocado com recurso a 
isqueiro, com intencionalida-
de de queimar mato e provo-

car incêndio florestal, em lo-
cais escondidos, para a propa-
g a ç ã o  d e  d e s e n v o l v e r 
insidiosamente”, no distrito do 
Porto.

Segundo a PJ, a detida 
“ateou cinco ignições, em da-
tas diversas, aparentemente 
com pretexto de limpeza, e 
abandonou o local de imedia-

to, colocando em perigo habi-
tações e unidades industriais 
existentes nas imediações”.

As ignições colocaram em 
“sério perigo uma fábrica de 
móveis”, sendo que o incêndio 
só não assumiu outras propor-
ções “devido à pronta e efi-
ciente intervenção dos bom-
beiros de Rebordosa”.

O Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) de Pa-
r e d e s  p a r a  o  p e r í o d o 
2019/2028 recebeu, no fi-
nal do mês de agosto, o pa-
recer favorável do Instituto 
da Conservação da Nature-
za e das Florestas (ICNF).

A informação foi avança-
da pela Autarquia após o 
ICNF, em meados deste ve-

rão, ter revelado que em Pa-
redes não havia nenhum 
plano em vigor e que a Câ-
mara Municipal apresentou 
um plano de defesa da flo-
resta de 2.ª geração que foi 
i n d e f e r i d o  e m  j u l h o  d e 
2017. 

“Faltava-nos um Plano 
Municipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios, 
após várias reuniões técni-
cas com o ICNF, elaboramos 
um documento de 3.ª gera-
ção. O Plano foi aprovado, 

por unanimidade, pela Co-
missão Municipal de Defesa 
da Floresta, no passado dia 
16 de julho”, referiu o muni-
cípio de Paredes.

O Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Conta 
Incêndios encontra-se em 
discussão pública e será 
submetido à apreciação e 
votação final na próxima As-
sembleia Municipal agenda-
da para 27 de setembro.

Para o Município de Pa-
redes este é um documento 

estratégico fundamental no 
âmbito da Proteção Civil 
que estava em falta desde 
2015.

O Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios tem uma validade 
de 10 anos e visa operacio-
nalizar as ações necessárias 
à defesa da floresta incluin-
do a prevenção e a interven-
ção programada das dife-
rentes entidades envolvidas 
perante a eventual ocorrên-
cia de incêndios.

Mulher de Rebordosa suspeita  
de atear cinco fogos florestais 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios aprovado pelo ICNF 

CRIME. Chamas terão sido provocadas "com recurso a isqueiro, com intencionalidade 
de queimar mato e provocar incêndio florestal, em locais escondidos". Mulher dizia 
que estava a limpar o terreno.

António Orlando  | texto

António Orlando  | texto

Paredes é o segundo concelho com mais incêndios rurais
Cento e trinta e cinco 

fogos (135) florestais defla-
graram no concelho de Pa-
redes entre 1 de janeiro e 
15 de agosto de 2019. O 
número de ignições dispo-
nibilizado pelo Instituto 
Conservação de Natureza 

e das Florestas (ICNF) colo-
ca o concelho paredense no 
topo da lista dos 20 conce-
lhos com maior número de 
incêndios rurais registados. 
Paredes só é suplantado 
por Montalegre (140 igni-
ções).  Recorde-se que, em 

2018, o concelho 
de Paredes teve o 
maior número de 
incêndios de to-
do o país,  com 
337 ignições regis-
tadas até ao final de no-
vembro. Na ocasião, em 

Baltar, Eduardo 
Cabrita, Ministro 
da Administra-
ção Interna fazia 

notar o elevado 
número de ocor-

rências, mas sublinhava 
como “quase irrisória” a 

área ardida.  Este ano, ape-
sar do número de ignições 
se manter elevado a área 
ardida volta a ser relativa-
mente reduzida:  11 hecta-
res (o equivalente a 11 cam-
pos de futebol). Quatro 
hectares em área de povoa-

mento e sete hectares em 
área de mato.  No terceiro 
lugar da lista dos 20 territó-
rios onde há mais ignições 
registadas desde o início de 
2019 está Penafiel. Ali 
aconteceram 126 incên-
dios rurais até 15 de agosto, 
tendo ardido 153 hectares 
de povoamentos, matos e 
área agrícola.

■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

FOTO: DR

FOTO: DR
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WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

PUB

Gasóleo Aquecimento

O
s dois principais 
partidos do es-
pectro político, 

PS e PSD, relegaram para se-
gundo plano os representan-
tes políticos das concelhias 
da região na elaboração das 
listas de candidatos a depu-
tados na Assembleia da Re-
pública. O que não deixa de 
causar perplexidade nos 
meandros políticos atenden-
do que neste espaço geográ-
fico reside mais de um quar-
to dos eleitores do círculo 
eleitoral do Porto.

No caso específico do 
concelho de Paredes após 
uma vitória inédita nas últi-
mas autárquicas que deram 
a presidência da Câmara ao 
PS, era expectável que a lista 
de candidatos socialista no 
distrito reservasse um lugar 
com entrada direta no Parla-
mento. Não acontece. 

José Carlos Barbosa, pre-
sidente do PS/Paredes, foi o 
escolhido para integrar a lis-
ta mas o lugar que ocupa - 
21ª posição – não lhe permi-
tirá a eleição direta: o PS ele-
geu 14 deputados há quatro 
anos; elegendo agora os so-
cialistas mais dois ou três 
deputados, como sugerem 

as sondagens e com umas 
substituições, talvez José 
Carlos Barbosa acabe por 
ser chamado como substitu-
to de camaradas que possam 
ser cooptados para um even-
tual Governo socialista. 

“Sinto-me honrado pela 
confiança que o Partido de-
posita em mim. Mas, acima 
de tudo, sinto-me honrado 
por poder vir a defender os 
interesses da nossa região 
no Parlamento”, comentou 
José Carlos Barbosa aquan-
do da sua indigitação como 
candidato.

No PSD o cenário ainda é 
pior.  A lista distrital dos so-
cial democratas apesar de 
acolher dois militantes de 
Paredes relega-os para luga-
res não elegíveis: Ricardo 
Sousa, presidente da conce-
lhia, na 19º posição e Cristia-
na Seabra no 34º lugar; há 
quatro anos, em cenário de 

coligação com o CDS, o PSD/
Porto elegeu 17 deputados.  
Ricardo Sousa não quis co-
mentar a representatividade 
que o partido atribuiu a Pa-
redes para as legislativas. 
“Fá-lo-ei após as eleições nos 
órgãos do partido”, disse, la-
conicamente, ao Progresso 
de Paredes. 

O CDS/Paredes faz-se re-
presentar por Ana Raquel 
Coelho, vice-presidente da 
concelhia, no 8º lugar na lista 
distrital. Há quatro anos, co-
ligados com o PSD, os cen-

tristas elegeram quatro de-
putados no distrito. O presi-
dente da concelhia, José 
Miguel Garcez, justificou a 
escolha de Ana Raquel Coe-
lho “com a estratégia de 
acrescentar valor ao partido 
e trazer para o programa al-
guns dos dossiers que domi-
na e que, sob a sua responsa-
bilidade na Comissão Políti-
ca, são vitais para Paredes e 
para o distrito do Porto, no-
meadamente a questão da 
água e saneamento básico” 
disse.

Cristiano Ribeiro é o 6º 
candidato da CDU sendo 
que os comunistas nas últi-
mas legislativas elegeram 
cinco deputados pelo Porto. 
Ou seja, a eleição do “cronis-
ta” do Progresso de Paredes 
está em aberto. “A presença 
em 6.º lugar de um candidato 
que intervém no âmbito de 
Paredes e do Vale do Sousa 
decorre sobretudo da avalia-
ção individual da importân-
cia da sua presença numa 
lista de candidatos da CDU 
no Porto e do conhecimento 
e capacidade que tem reve-
lado e não de uma lógica de 
representatividade local ou 
sub-regional”, disse Cristia-
no Ribeiro.

O BE que nas anteriores 
eleições “meteu” no Parla-
mento sete deputados pelo 
Porto, candidata agora um 
sociólogo de Rebordosa, 
Adriano Campos, 34 anos, 

no 8º lugar da lista bloquista 
que é liderada por Catarina 
Martins.

O Aliança, o novo partido 
de Santana Lopes, inclui na 
sua lista Cândido de Lemos 
Ferreira. Trata-se de um ges-
tor de 41 anos, natural de 
Gandra que ocupa a 9ª posi-
ção no Aliança. Bruno Ferrei-
ra da Costa, cabeça de lista 
pelo Porto fala em “candida-
tura de âmbito distrital, na 
verdadeira aceção da pala-
vra, e heterogénea pela na-
tureza dos candidatos que a 
compõem” disse. A pouco 
mais de um mês das eleições 
legislativas, as sondagens 
apontavam para a vitória do 
PS. Segundo os estudos de 
opinião falta apenas saber se 
os social istas chegam à 
maioria ou se vão necessitar 
de ajuda de um (ou mais que 
um) partido para formar go-
verno maioritário.

Conhecidas as listas de candidatos  
a deputados para as legislativas 
PARLAMENTO. Eleições agendadas para 6 de outubro. De Paredes, o socialista José Carlos Barbosa parece puder acalentar 
reais esperanças de entrar em S. Bento. Adriano Campos (BE) de Rebordosa e Cristiano Ribeiro (PCP) podem surpreender.   

António Orlando  | texto José Carlos Barbosa

Cristiano Ribeiro

Adriano Campos, BECândido Ferreira, Aliança

Ana Raquel Coelho,
Vice-Presidente CDS
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C
omeça a ser um 
clássico: a equi-
p a s  d e  E u r i c o 

Couto entram em grande 
forma no campeonato; foi 
assim na Elite, assim foi há 
um ano no Campeonato de 
Po r t u g a l  e  e s t e  a n o ,  n a 
mesma prova, repete-se a 
receita. Em três jornadas já 
disputadas o USCP venceu 
dois jogos e empatou um.  A 
última vitória ocorreu na 
Trofa no passado dia 31 de 
agosto. Na ocasião, o USC 
Paredes venceu um dos sé-
rios candidatos à subida, o 
Trofense por 4-1. 

“Estou bastante satisfei-
to pelo jogo que a equipa 
fez na Trofa sobretudo a 
partir dos 15 minutos. Até 
lá tivemos alguma felicida-
de, mas depois acho que fo-
mos superiores ao adversá-
rio. Estivemos sempre mais 
próximos de fazer o 1-3 que 
o adversário fazer o 2-2”, 
começou por dizer Eurico 
Couto. Quem viu os primei-
ros 15 minutos de jogo (o 
encontro foi televisionado 
pelo Canal 11) estaria longe 
de prever o desfecho final. 
Nesse período o Paredes 
passou por alguns apertos. 
“As dificuldades iniciais ex-
plicam-se com alguma apa-
tia motivada por alguma 
desconfiança dada a exis-
tência em campo de alguns 
dos nossos jogadores que 
estavam com dificuldades 
físicas e que só foram a jogo 
porque a equipa técnica 
lhes pediu para jogar como 
foi o caso do Pinheiro. De-
pois, a partir do momento 
que fizemos alterações, a 
equipa esteve melhor. Fo-
mos felizes no primeiro go-
lo, é um facto, mas a partir 
daí só deu Paredes”, acres-
centou o técnico pareden-

se. Nas anteriores partidas, 
o Paredes empatou em casa 
com o Canelas, num jogo 
muito duro, o que também 
já é um clássico nos jogos 
em que participa a equipa 
gaiense e venceu fora, em 
Amarante, por 1/0 na jor-
n a d a  i n a u g u r a l  d o 
campeonato.

A única derrota do USCP, 
para já, ocorreu por penal-
ties diante do Lusitânia de 
Lourosa para a Taça de Por-
tugal. O desaire ocorreu no 
dia 8 de setembro na cidade 
desportiva de Paredes. Após 
uma igualdade a zero bolas 
que não se desfez nem no 
prolongamento do jogo o 
Lourosa levou a melhor na 
marca dos nove metros ven-
cendo a eliminatória por 2-4

AFP 
O Aliados FC Lordelo en-

trou a ganhar na nova época 
da Divisão de Elite da Asso-
ciação de Futebol do Porto 
(AFP). Na jornada inaugural 
do campeonato a equipa de 
Lordelo que continua a ser 
treinada por Juvenal Bran-
dão bateu o Sobrado por 3/1. 
As outras equipas do conce-
lho de Paredes que militam 

neste campeonato começa-
ram a competição fora de 
casa com empates a um golo: 
o Rebordosa AC em Vila Meã 
e o Aliança de Gandra em 
Lousada. 

Na segunda ronda, em 
Santo Tirso, o Aliados per-
deu por 2/0 e o Gandra ba-
teu o Vila Meã pela margem 
mínima. O jogo do Rebor-
dosa com o Alpendorada foi 
a d i a d o  e m  v i r t u d e  d e  a 
equipa rebordosense ter 
ido jogar a Arouca – onde 
perdeu por 5/0 – para a Ta-
ça de Portugal.

As restantes divisões do 
distrital arrancam este fim-
-de-semana. Na 1ª Divisão as 
equipas do concelho de Pa-
redes foram redistribuídas 
pelas duas séries, 1 e 2. As-
sim, vão competir na Série 1: 
ISC Sobreirense; FC Parada 
e CF Vandoma. Já o CCD So-
brosa é a única equipa do 
concelho paredense que 
permanece na Série 2.  O 
despromovido USC Baltar 
regressa à Série 1 da II Divi-
são, o último escalão da AFP. 
As equipas “B”, nomeada-
mente, do Aliados de Lorde-
lo, do Aliança de Gandra e do 
Nun´Álvares foram extintas.  

USC Paredes volta  
a entrar em grande no 
campeonato de Portugal 
FUTEBOL. Na Elite o Aliados já ganhou, mas também já per-
deu. Já Honra da AFP, o Nun´Álvares entrou a ganhar. As res-
tantes divisões do distrital arrancam este fim-de-semana.

António Orlando  | texto

EXTRATO 
PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Cartó-

rio, em vinte e três de agosto de 2019, de fls. 27 a fls. 32 do livro de notas 

para Escrituras Diversas nº 159-A, foi lavrada uma escritura de Justificação 

Notarial, na qual foram justificantes: 

ANTÓNIO DE SOUSA OLIVEIRA, CF 158 433 505, e mulher, MARIA 

DA GLÓRIA DA SILVA PACHECO, CF 178 207 829, casados sob o regime 

da comunhão geral de bens, naturais, ele da freguesia de Alvite, concelho 

de Cabeceiras de Basto e ela da freguesia de Guilhufe, concelho de Pena-

fiel, residentes na Rua de S. Pedro, n.º 38, na freguesia de Gandra, concelho 

de Paredes, titulares dos cartões de cidadão da República Portuguesa com 

os números de identificação civil 01863411 7 ZY4 e 03035167 7 ZY3, vá-

lidos, respetivamente, até 02/10/2029 e 17/10/2019. 

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam que são donos e le-

gítimos possuidores, com exclusão de outrem do seguinte bem imóvel: 

Prédio urbano, composto por casa de rés-do-chão para habitação e lo-

gradouro, com a área coberta de cento e cinquenta e seis virgula trinta e 

quatro metros quadrados e a área descoberta de mil e sessenta e um virgu-

la sessenta e seis metros quadrados, sito na Rua de S. Pedro, n.º 38 (anterior 

Lugar de Igreja), na freguesia de Gandra, concelho de Paredes, a confrontar 

de norte com Paulo Dias dos Santos, de sul com Maria Fernanda da Costa 

Oliveira, de nascente com António Seabra Leal e de Poente com Rua de S. 

Pedro, não descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes, mas 

inscrito na matriz predial urbana em nome do justificante marido sob o ar-

tigo 859 (desconhecendo-se ao artigo rústico onde foi edificado o prédio 

urbano, bem como o artigo da antiga matriz rústica por falta de documen-

tos que o refiram) ainda sem valor patrimonial atribuído, ao qual atribuem 

o valor de trinta e seis mil quatrocentos e oito euros e cinco cêntimos.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domí-

nio do referido prédio.

Que o mesmo foi construído por eles outorgantes no prédio que adqui-

riram, ainda com a natureza de prédio rústico (desconhecendo qual o artigo 

matricial à data dado o tempo decorrido) no ano de mil, novecentos e seten-

ta ( à data já casados um com o outro e no indicado regime de bens), em dia 

e mês que não conseguem precisar por doação verbal de Joaquim de Oli-

veira e mulher Emília de Sousa, casados sob o regime da comunhão geral de 

bens, residentes que foram no lugar da Igreja, da freguesia de Gandra, con-

celho de Paredes, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e deste então usufruem do supra identificado 

prédio, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, demarcando-

-o, avivando as estremas, passando a ocupá-lo após a conclusão da edifica-

ção, tratando da sua conservação e limpeza, pagando os respetivos impos-

tos, com ânimo de quem exercita um 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 publicamen-

te, à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de 

ninguém.

Que esta posse exercida de forma pacifica, continua, pública e de boa-fé, 

desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio por usucapião, 

que expressamente invoca, 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 lhe permita fazer 

prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária,
(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

PUB

O Progresso de Paredes - 13/09/2019
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J
osé Souto e Maria-
na Souto, patina-
dores da AD Pare-

des, são campeões euro-
peus de pares de dança, na 
categoria de Seniores. O 
título foi alcançado no 
Campeonato da Europa de 
Patinagem Artística, que 
no ultimo fim de semana 
decorreu em Horsefeld, 
na Alemanha.

Depois de já ter venci-
do a Style Dance, a dupla 
da equipa paredense asse-
gurou a medalha de ouro 
para Portugal após novo 
triunfo, desta feita na va-
riante de dança livre, num 

total de 131,97 pontos 
amealhados em toda a 
competição.

De referir que o pódio 
de pares ficou totalmente 
entregue a portugueses, 
com Pedro e Ana Walgode 
a obterem a medalha de 
prata, após dois segundos 
lugares que valeram um 
total de 126,82 pontos. 

Mesmo com uma pres-
tação menos conseguida 
na dança livre, José Cruz e 
Daniela Dias asseguraram 
a medalha de bronze, em 
virtude de uma excelente 
prestação na style dance, 
que contribuiu de forma 
muito relevante para os 
9 6 , 3 6  p o n t o s 
conquistados.

Atletas de Paredes  
renovam título de 
Campeões da Europa

António Orlando  | texto

Sobre Futebol

O 
futebol é um ne-
g ó c i o .  P o n t o . 
Nos dias de hoje 

ninguém acredita noutra coi-
sa. E os clubes profissionais 
vivem das transferências dos 
jogadores para continuarem 
com equipas competitivas. 
Mas será que o assunto é tão 
redutor?

Serão só os clubes vende-
dores que precisam que as 
transferências se realizem 
para encaixarem receitas? 
Claro que não. Agentes, in-
termediários e comissionis-
tas, todos trabalham para 
que elas aconteçam.

E os adeptos o que que-
rem? Que os seus clubes se-
jam os reis das transferências, 
que fiquem com recordes por 
vender jogadores por 120 mi-
lhões, por vender defesas por 
50 milhões, por terem o maior 
encaixe dos últimos 10 anos 
ou por serem campeões? Os 
adeptos do Porto, Benfica e 
Sporting querem ganhar títu-
los nacionais e lutar pela 
Champions ou querem que os 
seus clubes sejam tidos como 
grandes vendedores, como 
recordistas de vendas?

Clubes como os 3 grandes 
de Portugal, se fossem capa-
zes de reter o talento que 
têm em casa até mais tarde, 
imaginemos bem que equi-
pas podiam ter. Não é preciso 
olhar muito para trás, apenas 
jovens formados nas suas 
“casas” nos últimos 5 anos. É 
certo que mais cedo ou mais 
tarde os próprios jogadores 
iriam atingir um nível que os 
portugueses não podiam se-
gurar pelos salários e os atle-
tas também iriam almejar 
mais desportivamente, como 
jogar no Barcelona, Real Ma-
drid, Manchester United e 
City, Liverpool, Bayern Muni-
que, Juventus, entre outros. 

Mas a vender, que fosse 
sempre mais tarde do que 
mais cedo. Ainda se recor-
dam que Bernardo Silva saiu 
do Benfica por 15 milhões de 
euros sem ter jogado na equi-
pa principal? Hoje é uma das 
figuras da Seleção Nacional 
Portuguesa e dos ingleses do 
Manchester City. Por este 
andar, candidato a melhor do 
mundo quando Cristiano Ro-
naldo e Messi se retirarem.

Olhando para os talentos 
dos 3 grandes, ora vejamos a 
quantidade de jogadores 
portugueses que passaram 
p e l o s  c l u b e s  n o s  ú l t i m o s 
anos, nascidos de 1993 em 
diante, por exemplo:

PORTO: José Sá (1993), 
Diogo Costa (1999), Ricardo 
Pereira (1993), Diogo Dalot 
(1999), Tomás Esteves (2002), 
Jorge Fernandes (1997), Diogo 
Queirós (1999), Diogo Leite 
(1999), Rafa Soares (1995), Ru-
ben Neves (1997), Romário Ba-
ró (2000), Diogo Jota (1996), 
Gonçalo Paciência (1994), An-
dré Silva (1995), Rui Pedro 
(1998) e Fábio Silva (2002);

BENFICA: Nelson Semedo 
(1993), João Cancelo (1994), 
A l ex  P i n t o  ( 1 9 9 8 ) ,  Fe r r o 
(1997), Ruben Dias (1997), Yuri 
Ribeiro (1997), Nuno Tavares 
( 2 0 0 0 ) ,  R e n a t o  S a n c h e s 
(1997), André Horta (1996), 
João Carvalho (1997), Pêpê 
Rodrigues (1997), Florentino 
(1999), Gedson (1999), Chiqui-
nho (1995), Nelson Oliveira 
( 1 9 9 1 ) ,  G o n ç a l o  G u e d e s 
(1996), Helder Costa (1994), 
Nuno Santos (1995), Diogo 
Gonçalves (1997), José Gomes 
(1999), Jota (1999), João Félix 
(1999) e Bernardo Silva (1994);

SPORTING: Luis Maximia-
no (1999), Diogo Sousa (1998), 
Thierry Correia (1999), Abdu 
Conté (1998), Tiago Djaló 
(2000), Ruben Semedo (1994), 
Domingo Duarte (1995), João 
Mário (1993), João Palhinha 
(1995), Francisco Geraldes 
(1995), Ricardo Esgaio (1993), 
Iuri Medeiros (1994), Gelson 
Martins (1995), Daniel Poden-
ce (1995), Carlos Mané (1994), 
Rafael Leão (1999) e Daniel 
Bragança (1999);

É certo que nenhum plan-
tel pode ser apenas constituí-
do por jogadores saídos da 
formação. Para o seu cresci-
mento e desenvolvimento é 
necessário trazer um ou outro 
estrangeiro de topo e até por-
tugueses com outra matura-
ção, mas aqui o que se reflecte 
é sobre a retenção dos talen-
tos até ao limite do possível.

Eu gostava de ver.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol  

UEFA Pro (Grau IV)
Licenciado  em Gestão de Desporto

Vender ou reter talento?

OPINIÃO FUTEBOL

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B

2018/19

JORNADA 1ªJOR. 
  18/08

SC Espinho 1-0 Gondomar SC

AD Castro Daire 1-3 Leça FC

Valadares Gaia 3-0 G. F. (C.Rodrigo)

L. Vildemoinhos 4-0 Vila Real

Amarante FC 0-1 USC Paredes

Trofense 1-2 Arouca

L. Lourosa 1-0 FC Pedras Rubras

Canelas 2010 1-1 FC Felgueiras 1932

SC Coimbrões 2-1 AD Sanjoanense

JORNADA 1ªJOR. 
  31/08

Lixa 1-1 Freamunde

 01/09

Alpendorada 0-0 Sousense

Vila Meã 1-1 Rebordosa AC

S. Pedro da Cova 2-2 AD Marco 09

Vila Caiz 2-2 Barrosas

Aliados Lordelo 3-1 CD Sobrado

FC Vilarinho 0-3 Tirsense

Lousada 1-1 Aliança de Gandra

JORNADA 1ªJOR. 
  07/09

Folgosa da Maia 2-0 SC Rio de Moinhos

 08/09

E.Fânzeres 0-2 FC Felgueiras 1932 B

S. Lourenço Douro 2-0 Alfenense

Águias de Eiriz 2-3 SC Salvadorense

Gens SC 0-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 2-1 Caíde Rei

CA Rio Tinto 0-0 FC Lagares

Bougadense 2-0 Lousada B

JORNADA 2ªJOR. 
  07/09

Tirsense 2-0 Aliados Lordelo

 08/09

Sousense 3-0 Lixa

Rebordosa AC ADI Alpendorada

Freamunde 2-1 S. Pedro da Cova

AD Marco 09 1-0 Vila Caiz

Aliança de Gandra 1-0 Vila Meã

CD Sobrado 4-3 Lousada

  11/09

Barrosas vs FC Vilarinho

JORNADA 2ªJOR. 
  25/08

Vila Real 2-1 AD Castro Daire

G. F. (C.Rodrigo) 2-3 SC Coimbrões

Leça FC 1-0 SC Espinho

AD Sanjoanense 3-2 L. Vildemoinhos

USC Paredes 0-0 Canelas 2010

Arouca 2-0 Amarante FC

FC Pedras Rubras 0-1 Trofense

Gondomar SC 2-2 Valadares Gaia

 26/08

FC Felgueiras 1932 1-1 L. Lourosa

JORNADA 3ªJOR. 
   31/08

Trofense 1-4 USC Paredes

  01/09

L. Vildemoinhos 1-2 Leça FC

AD Castro Daire 0-1 G. F (C.Rodrigo)

SC Espinho 5-0 Vila Real

Valadares Gaia 1-4 AD Sanjoanense

Canelas 2010 3-1 FC Pedras Rubras

Amarante FC 0-0 FC Felgueiras 1932

SC Coimbrões 4-2 Gondomar SC

L. Lourosa 4-1 Arouca

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2018/19

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2018/19

O seu jornal

Caminhada solidária  
permitiu aquisição de  
aparelhos para crianças 
com doenças oncológicas

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, 
a restante equipa e o 
Grupo que apoia, de 
doentes oncológicos, Vi-
ver Melhor, visitaram as 
instalações da Unidade 
de Oncologia Pediátrica 
do Hospital de S. João.

Em conjunto com o 
Conselho de Administra-
ção daquele hospital pu-
deram testemunhar o 
resultado da verba anga-
riada com a Caminha So-
lidária realizada há um 
ano. A este propósito, a 
verba conseguida com a 
referida Caminhada, que 
levou milhares de pes-

soas às principais ruas da 
cidade de Paredes, acaba 
de dar frutos.

Recorde-se que fo-
ram angariados mais de 
20 mil euros que possibi-
litaram adquirir 8 apare-
lhos de monitorização e 
respetiva central, que 
permitem aos profissio-
nais de saúde acompa-
nhar em permanência o 
estado de saúde das 
crianças, mesmo sem es-
tarem junto delas.

Esta iniciativa só foi 
possível com a ajuda de 
muitas personalidades e 
empresários que foram 
decisivos para o sucesso 
alcançado.
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João Ribeiro à beira 
do tricampeonato

João Ribeiro, piloto de 
Baltar, aproximou-se da 
conquista do tricampeo-
nato nacional de ralicross 
na prova que decorreu no 
último fim de semana em 
Montalegre. 

Embora não tenha gan-
ho na prova transmonta-
na, João Ribeiro ao cortar 
a meta na segunda posi-
ção, desse modo acelerou 
para a revalidação do títu-
lo de Campeão Nacional 
cuja festa pode ocorrer, 
dia 22 de setembro, em 
Lousada.   

“Depois de uma avaria 
mecânica numa manga de 

qualificação, na final ar-
rancamos decididos em 
efetuar uma boa prova. Na 
travagem para a primeira 
curva chegamos em 2º. lu-
gar e não foi possível me-
lhorar a classificação. Res-
ta felicitar a excelente 
corrida do justo vencedor, 
pois foi uma das corridas 
mais disputadas que já ti-
vemos”, disse João Ribeiro 
n o  f i n a l  d a  p r o v a  d e 
Montalegre.

Sobre o campeonato, 
“conseguimos dar um sal-
to gigante, rumo ao tri”, 
acrescentou João Ribeiro, 
prometendo emoção para 
“daqui a 15 dias”, na altura 
em que o campeonato 
prossegue em Lousada.

Atleta de Paredes no pódio do 
Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Estrada

Cerca de 300 ciclistas 
de todo o país passaram 
em Paredes o fim-de-se-
mana de 17 e 18 de agos-
to na disputa do Cam-
peonato Nacional de Ci-
clismo de Estrada em 
Cadetes e Juniores. En-
tre os nomes que subi-
ram ao pódio registo para 
o ciclista de Rebordosa 
André Rocha (ACDRRB-
TT/LROpticas/RJ Group 
- Rebordosa), terceiro 
classificado na prova de 
Fundo de Cadetes e do 
“vizinho” João Gomes 
(Silva & Vinha/ADRAP/
Sentir Penafiel), que ob-
teve o segundo lugar na 
prova de contrarrelógio, 
também na categoria 
Cadetes. 

A 
dupla João Bar-
ros/António 
Costa, em Skoda 

Fabia R5, terminou em ter-
ceiro lugar o Rali  Terras 
d´Aboboreira, a sétima eta-
pa do Campeonato de Por-
tugal de Ralis. O rali foi dis-
putado na região vizinha do 
Baixo Tâmega, nos dias 6 e 7 
de setembro, e foi ganho 
por José Pedro Fontes / 
Inês Ponte a dupla do Ci-
troen C3 R5. João Barros 
gastou mais 34.80 segun-
dos que os vencedores. 

Depois de um início de 
rali aquém do esperado, o 
piloto de Rebordosa cum-
priu o segundo dia de com-
petição ao ataque saltando 
do sexto lugar, posição em 
que terminara na véspera, 
para o terceiro da geral 
após terem sido percorri-
das as nove provas espe-
ciais de classificação.

João Barros só não foi 
mais rápido que José Pedro 

Fontes / Inês Ponte a dupla 
do Citroen C3 R5 que con-
quistou a vitória no Terras 
d´Aboboreira e Bruno Ma-
galhães/ Hugo Magalhães 
em Hyundai i 20 R5, segun-
dos da geral.

O Rali Terras D’Abobo-
reira foi todo disputado em 
pisos de asfalto em Ama-
rante, Baião e Marco de Ca-
naveses, concelhos que se 

u n e m  p e l a  s e r r a  d a 
Aboboreira.

A g o ra  J o ã o  B a r r o s  é 
amanhã esperado no Sprint 
Paredes, numa competição 
que servirá ao piloto de Re-
bordosa para ganhar ritmo 
competitivo à semelhança 
do que fez em agosto, no ra-
li do município de Mesão 
Frio. Aí João Barros não te-
ve concorrência e venceu 

em plena região do Douro 
Vinhateiro. 

Em ano de competição 
reduzida, João Barros, ain-
da assim, marcou presença 
no Rali Vinho da Madeira 
tendo sido 28º classificado 
e no Campeonato de Asfal-
to de Espanha, em Orense, 
competição que abando-
nou a meio após saída de 
estrada.

João Barros subiu ao pódio 
no Rali d´Aboboreira
António Orlando  | texto

António Orlando  | texto
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A 
abertura oficial do 
ano letivo no con-
celho de Paredes 

decorreu, no dia 4 de setem-
bro, no Centro Escolar de Bal-
tar numa cerimónia promovi-
da pelo pelouro da Educação 
da Câmara. Uma semana de-
pois, no dia 11 de setembro, o 
ministro da educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, visitou o 
Centro Escolar de Cristelo. 

Em ambos os casos, este-
ve em destaque a apresenta-
ção dos resultados do primei-
ro ano de execução do proje-
to “Paredes Educa Mais”. A 
iniciativa de apoio escolar é 
composta por um conjunto 
de ações para dar ferramen-
tas aos pais no sentido de os 
ajudar com os filhos.  A ideia é 
tornar os jovens melhores 
alunos e desse modo comba-
ter o abandono escolar pre-
coce. Porém, os pais foram 
precisamente o elo mais fra-
co do projeto: apenas 2.218 
encarregados de educação, 
cerca de 13,75% dos respon-
sáveis por alunos no conce-
lho de Paredes, participaram 
nas sessões de capacitação 
familiar e parentalidade 
positiva.

O vereador com o Pelouro 
da Educação reconheceu que 
“a parte mais difícil” do projeto 
“foi chegar junto das famílias. 
Nem sempre é fácil mobilizar 

os pais para estas iniciativas”, 
admitiu Paulo Silva. 

Antevendo este tipo de difi-
culdade, segundo o vereador, 
tentou-se levar a realização 
das sessões o mais próximo 
possível dos encarregados de 
educação.

“Íamos fazer uma sessão 
por agrupamento, mas fomos 
além do previsto e tentamos 
fazer em todas as escolas, para 
que as pessoas não tivessem de 
se deslocar muito e estivésse-
mos mais próximos”, adiantou 
Paulo Silva. Ainda assim, a taxa 
de participação ficou aquém do 
esperado. Participaram 2.218 
pais/encarregados de educa-
ção, cerca de 13,75% dos exis-
tentes. A maioria eram pais de 
alunos do 1.º ciclo – 1869 -, sen-
do os restantes encarregados 
de educação do 2.º e 3.º ciclos. 
“Pensávamos ter uma média 
de participação de 20% dos 
pais”, admitiu o responsável pe-
la educação no município.

O desafio para o segundo 
ano do projeto é, pois, fazer 
com que os pais entendam que 
“não é só depositar os filhos 
nas escolas e deixar tudo ao 
encargo dos professores e au-
xiliares. Têm de entender que 
também têm aí um papel im-
portante a desempenhar”, de-
fendeu o presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida.

Um dos problemas identifi-
cados é que a maior parte dos 
pais sempre teve uma expecta-
tiva muito baixa em relação às 
potencialidades da escola. “Es-
se paradigma tem de ser mu-
dado. Se os pais valorizarem 
mais a escola os filhos também 
vêm para a escola com outra 
expectativa. Os pais têm de 
perceber que vale a pena vir à 
escola e têm de perceber como 
podem apoiar os filhos”, acres-
centou Paulo Silva.

O “Paredes Educa Mais” 
quer reduzir os índices de re-
tenção do concelho, colocan-

Encarregados de educação à margem  
da vida escolar dos filhos
REGRESSO ÀS AULAS. A conclusão consta do relatório do primeiro ano de atividade do programa “Paredes Educa Mais” que 
visa combater o insucesso escolar. “Dificuldades da vida” ajudam a justificar aquilo que aparenta ser o alheamento dos pais. 
Programa vai ser estendido ao Pré-escolar.

António Orlando  | texto
Ângelo Neto 

Associação de  

Pais e Encarregados 

de Educação da Escola 

Básica de Paredes

“É necessá-

rio chamar 

esses pais à 

escola e ter 

um discurso 

mais fácil . 

Às vezes usa-se lingua-

gem que os pais não per-

cebem. Há muitos pais a 

quem este género de 

projetos passa muito 

despercebido. Os pais 

que aparecem são pais 

com filhos com sucesso e 

com mais formação.”

João Loureiro 

Direção da Associação 
de Pais da EB nº1 de 
Lordelo

“Muitos 

p a i s  n ã o 

souberam, 

outros não 

terão vindo 

por falta de 

tempo. Dadas as condi-

ções de trabalho e as 

preocupações diárias, os 

pais, por vezes, descui-

dam-se um bocadinho e 

não têm tanto tempo para 

se dedicar à vida escolar 

dos filhos. Ainda assim 

acho que grande parte 

dos pais está atenta e pro-

curará estar presente”.

do-o na média da Área Metro-
politana do Porto, nomeada-
mente no 2.º ano, em que a taxa 
de retenção e desistência do 
concelho é 3% acima da média 
da AMP, e no 7.º ano, em que os 
números são “mais preocu-
pantes”, ficando 5% acima da 
média dos concelhos da AMP.

O objetivo é que haja uma 
redução em 25% das taxas de 
retenção e desistência do 2.º 
ano (tendo como referência o 
ano letivo 2014/2015 em que 
esta taxa era de 10,5%); uma 
redução em 25% das taxas de 
retenção e desistência do 7º 

ano (tendo como referência o 
ano letivo 2014/2015 em que 
esta taxa era de 20,2%); e uma 
redução de 10 % dos alunos do 
7º ano com níveis negativos.

Ao longo de dois anos leti-
vos, o projeto vai envolver 
4.626 alunos. Além de várias 
ações globais, com o apoio de 
mediadores, estão previstas 
intervenções mais focalizadas, 
c o m  a p o i o  d e  t é c n i c o s 
especializados.

PRÉ-ESCOLAR 
O projeto municipal desti-

nado a promover o sucesso es-

colar e prevenir o abandono 
escolar precoce, vai agora ser 
alargado junto de 1500 crian-
ças do ensino Pré-escolar, en-
tre os três e os cinco anos.

 “Se atuarmos mais cedo, no 
pré-escolar, facilitamos a vida 
aos professores no primeiro 
ciclo. É isso que estamos a ten-
tar fazer com esta candidatura 
q u e  v a m o s  s u b m e t e r ”, 
adianta.

O projeto prevê um investi-
mento de 445 mil euros em 
dois anos letivos (este e o pró-
ximo), comparticipados a 85% 
por fundos comunitários.

O modelo é o mesmo do 
“Paredes Educa Mais”. As 
crianças entre os três e cinco 
anos serão acompanhadas por 
mediadores e depois por técni-
cos especializados, em áreas 
como psicologia ou terapia da 
fala, entre outros.

 “Há crianças com dificulda-
des de aprendizagem porque 
têm dificuldades de expressão 
e se os pais não tiverem condi-
ções económicas para os colo-
car na terapia da fala vão conti-
nuar a ter estas dificuldades no 
futuro”. 

Refira-se que num rasteio 
oftalmológico realizado nas 
escolas de Paredes, foram de-
tetados problemas de visão 
em cerca 740 crianças. Os en-
carregados de educação foram 
alertados para a necessidade 
de uma consulta da especiali-
dade a requererem junto do 
médico de família.  

Câmara de Paredes e Universidade Lusófona  
oferecem bolsa de estudo

O Município de Paredes 
estabeleceu um Protocolo 
de Cooperação com a Uni-
versidade Lusófona do Por-
to para atribuição de uma 
bolsa de estudo a um estu-
dante residente no Conce-
lho de Paredes.

As candidaturas devem 

ser formalizadas de 22 de 
agosto a 12 de setembro, no 
Balcão Único da Câmara 
Municipal de Paredes. O 
processo de análise das 
mesmas será efetuado de 
acordo com o regulamento 
municipal de atribuição de 
bolsas de estudo.

A bolsa de estudo traduz-
-se na isenção de propinas e 
aplica-se a alunos que fre-
quentem pela primeira vez o 
ensino superior, não benefi-
ciem de outra bolsa de estu-
do e estejam matriculados 
no primeiro ano de um curso 
da referida Universidade.

A bolsa será renovada 
anualmente até à conclusão 
da licenciatura, desde que o 
bolseiro transite de ano e 
cumpra os requisitos esta-
belecidos no regulamento 
de atribuição de bolsas de 
estudo da Universidade 
Lusófona.

Professores foram recebidos 
em sessão formativa
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A 
i d e i a  e r a 
aproveitar 
as férias do 

verão para realizar as 
empreitas nas Escolas 
Básicas 2,3 e Secundá-
rias de Lordelo e Rebor-
dosa. A ideia era boa, 
mas não foi aproveita-
da. Nesta sexta-feira os 
alunos regressam para 
o novo ano letivo e vão 
encontrar as escolas tal 
como as deixaram em 
junho. Os telhados de 
fibrocimento, as caixi-
lharias e o pavimento 
continuam tal como es-
tavam. Ou melhor com 
2,5 meses mais velhos. 

A culpa é do Tribunal 

de Contas que tem em 
sua posse o dossier mas 
ainda não emitiu a ne-
cessária aprovação pa-
ra que as obras avan-
cem, justificou ao Pro-
g r e s s o  d e  P a r e d e s , 
A l ex a n d r e  A l m e i d a , 
presidente da Câmara 
de Paredes. 

“As candidaturas fo-
ram aprovadas e foi as-
s i n a d o  c o n t ra t o .  A s 
obras estão no Tribunal 
de Contas. Logo que ve-
nha o visto avançam”, 
ex p l i c o u  A l ex a n d r e 
Almeida.

Segundo o autarca, 
já foram pedidas satis-
fações sobre o concur-
so da Escola de Rebor-
dosa duas vezes. “Dá a 
entender que o Tribu-

nal de Contas, talvez 
pela quantidade de pro-
cessos que tem, faz al-
gumas perguntas para 
ganhar algum tempo. 
Numa obra de 1,8 mi-
lhões de euros por es-
cola, mas em que a Câ-
mara vai dispor apenas 
de 70 mil euros em cada 
uma, não parece que  
o Tribunal de Contas 
deva ter tanta preocu-
pação com a saúde fi-
n a n c e i ra  d a  C â m a ra 
para pagar esses 70 mil 
euros”, referiu. “Che-
gam a pedir documen-
tos que nem estão na 
nossa posse, mas esta-
m o s  a  e n t r e g á - l o s  o 
mais rapidamente pos-
sível para que tenha-
mos autorização para 

começar as obras. Uma 
das coisas que pediram, 
a alteração ao plano 
plurianual de investi-
mentos, tem de ir à As-
sembleia Municipal do 
próximo dia 27”, acres-
centou, dizendo que se 
vier o “ok as obras co-
m e ç a m  l o g o  e m 
outubro”.

Deste modo antevê-
-se um ano difícil para 
as duas comunidades 
escolares com aulas em 
contentores. 

“Vamos tentar mini-
mizar os constrangi-
m e n t o s ,  m a s  h ave rá 
s e m p r e  c o n s t ra n g i -
mentos. As aulas serão 
f a s e a d a s ,  p o r  p a v i -
lhões, e haverá conten-
tores”, certificou.

Obras nas Escolas de Lordelo e 
Rebordosa continuam por fazer
ENSINO. Ano escolar arranca ainda nas velhas instalações sem as pro-
metidas melhorias. A culpa, garante a Câmara, é do Tribunal de Contas. 

António Orlando  | texto

Ministro assinalou sucesso do Agrupamento  
de Escolas de Cristelo

Calendário escolar 2019/2020 com mais férias no Natal

Depois de em 2017 o 
agrupamento de esco-
las de Cristelo ter feito 
parte do Projeto Piloto 
de Inovação Pedagógi-
ca, o estabelecimento 
decidiu, este ano letivo, 
tornar-se o primeiro a 
ter uma semana de fé-
rias a cada oito semanas 
de aulas.

A “flexibilidade cur-
ricular” testada inicial-
mente em 225 estabe-
lecimentos de ensino dá 
liberdade para que cada 
um deles faça a gestão 
de 25% da carga horária 
semanal. Existe assim a 
possibilidade haver no-

vas disciplinas ou de 
fundir as já existentes.

A maioria dos agru-
pamentos com planos 
de inovação pedagógica 
aprovados escolheram 
dividir o ano escolar em 
dois semestres e, por 
isso, passam a ter ape-
nas dois momentos de 
avaliação. 

A redução dos três 
períodos para dois se-
mestres “não resolve 
p r o b l e m a  a b s o l u t a -
mente nenhum e pode 
inclusivamente acres-
centar problemas, co-
m o  e s t a r m o s  m u i t o 
tempo para fazer uma 

avaliação das aprendi-
zagens”, explica a dire-
ção da escola.

O Ministro da Edu-
cação está a visitar as 
sete escolas que no país 
decidiram apostar na 
“flexibilidade curricu-
lar”. Na passada quarta 
feira, dia 11 de setem-
bro, Tiago Brandão Ro-
drigues esteve na EB2,3 
Cristelo.

“As especificidades, 
muitas vezes as fontes 
de insucesso escolar 
são diferentes e, nesse 
sentido, é importante 
confiar nas escolas e ca-
da vez que nós confia-

mos nas escolas elas 
têm dado a resposta 
certa. E é o caso desta 
escola", afirmou, o mi-
nistro aos jornalistas.

No agrupamento da 
Cristelo com cerca de 
mil alunos, não houve re-
provações no final do 4.º 
e 6.º anos de escolarida-
de. Há três anos, quando 
começou o projeto, ha-
via 48% dos alunos sem 
notas negativas, mas 
atualmente são 80%.

No 9.º ano, as repro-
vações há três anos, 
eram de 33% e baixa-
ram para zero no ano 
passado e 7% este ano.

O calendário escolar 
do ensino público para o 
novo ano letivo prevê 
três semanas sem aulas 
nas férias de natal. O pri-
meiro período tem início 

entre 10 e 13 de setem-
bro e termina a 17 de de-
zembro de 2019. O se-
gundo período inicia-se 
a seis de janeiro de 2020 
e termina a 27 de março 

(com interrupção letiva 
entre 24 e 26 de feverei-
ro). O terceiro período 
começa a 14 de abril de 
2020 e termina a quatro 
de junho, para os alunos 

do 9.º, 11º e 12º ano; no-
ve de junho para os alu-
nos do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º 
anos; 19 de junho para o 
pré-escolar e 1.º ciclo do 
ensino básico.

O peso excessivo das mochilas associado a más posturas e a hábitos de 

vida pouco saudáveis, estão na base dos problemas de costas mais frequen-

tes na população infantil. 

“As posturas inadequadas à secretária, bem como o excesso de carga na 

coluna, causam desequilíbrios musculares, mais graves na infância, uma vez 

que os músculos das crianças não estão preparados para suportar pesos 

excessivos”, explica Bruno Santiago, neurocirurgião e coordenador da cam-

panha nacional “Olhe pelas suas costas”. 

Estudos recentes indicam que a prevalência de lombalgias ou dores lom-

bares, embora mais baixa nas crianças (1-6%), dispara consideravelmente 

nos adolescentes (18-51%), aproximando-se da prevalência nos adultos. 

Nos últimos anos, a prevalência de lombalgia na população infantil tem 

apresentado um aumento significativo, crescendo de 2-11% para 27-51%, 

dependendo da idade e da população avaliada. Há também estudos que 

indicam que a prevalência ao longo da vida em indivíduos até aos 20 anos se 

situa aproximadamente em 70 a 80%.

“Sabemos que as crianças que desenvolvem lombalgia em idade precoce 

estão mais propensas a sofrer de lombalgia crónica mais tarde”, alerta o 

neurocirurgião, acrescentando que “é muito importante combater o seden-

tarismo instalado no dia a dia das crianças e jovens.”.

“O excesso de peso contribui também para as dores nas costas, devido 

ao aumento da carga que a coluna tem que suportar” refere o especialista.  

Apesar da obesidade infantil mostrar uma tendência decrescente em Por-

tugal, os mais recentes dados do estudo Childhood Obesity Surveillance 

Initiative (COSI), da Organização Mundial da Saúde, revelam que 32% das 

crianças (7 anos) do sexo feminino apresentavam excesso de peso (incluin-

do obesidade), o mesmo acontecendo em 29% das crianças do sexo mascu-

lino, dados referentes a 2015-2017. “Os hábitos de vida saudáveis devem 

ser incutidos desde a infância, através da educação para a saúde com o con-

trolo da alimentação e promoção do exercício físico”, conclui o 

neurocirurgião.

As doenças especificas da coluna da criança e do adolescente, como a 

escoliose idiopática e espondilólise podem afetar até 5 pessoas em cada 

100, sendo por isso necessário estar alerta e consultar um especialista se as 

dores nas costas se prolongarem no tempo ou forem incapacitantes. 

CONSELHOS PARA PREVENIR DORES DE COSTAS
1. Evitar sobrecarregar a mochila escolar

É o principal “inimigo” das crianças na escola: o peso das mochilas esco-

lares não deve exceder 10% do peso corporal da criança. A mochila deve 

estar bem adaptada nos ombros e à região lombar e o seu tamanho tem de 

corresponder à idade da criança.

2. Adotar uma postura adequada na sala de aula e enquanto estuda

É na escola que crianças e jovens passam a maior parte do dia. Quando 

sentados, a postura deve ser: pés a tocar no chão, joelhos em ângulo de 90º 

e costas bem apoiadas contra o encosto da cadeira. Quando ao computador, 

é importante que os ecrãs estejam ao nível dos olhos. À medida que a crian-

ça cresce é necessário adequar a altura da cadeira. Os pais devem estar 

alerta também à postura que adotam a jogar videojogos.

3. Praticar exercício físico de forma regular

Combater o sedentarismo é essencial para a saúde da coluna, principal-

mente na infância. As recomendações internacionais apontam para a práti-

ca de 60 minutos diários de atividade física moderada e para a prática de 

atividade física intensa três vezes por semana, no caso das crianças e jovens 

entre os cinco e os 17 anos.

4. Controlar o peso

Existe uma ligação entre obesidade e lombalgia, daí que seja necessário 

controlar o peso. A obesidade e o excesso de peso limitam a qualidade de 

vida e são fatores de risco para problemas de coluna e outros problemas de 

saúde, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares ou problemas de 

natureza emocional.

Peso das mochilas e posturas  
na sala de aula são as principais causas 
de dores de costas nas crianças
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Reparação e venda de eletrodomésticos

No passado dia 8 de Se-
tembro decorreu o já tradi-
cional passeio sénior da Jun-
ta de Freguesia de Baltar, 
que  proporcionou aos balta-
renses que reúnam determi-
nadas condições específicas, 
momentos de salutar conví-
vio e cultura. Numa época 

dominada pelas redes so-
ciais, em que uma grande 
maioria vive para si e para o 
cumprimento de objectivos,  
a solidão é um dos flagelos 
deste século XXI, principal-
mente ao nível das faixas 
etárias mais avançadas. É  
neste contexto de responsa-
bilidade social que é  desen-
volvido  o esforço para pro-
porcionar o calor humano e a 
troca de experiências entre 
aqueles que ainda têm muito 
para dar à sociedade local, 
principalmente ao nível da 
experiência de vida e da ale-

gria de viver. O Passeio a 
Aveiro foi mais um momento 
de estreitamento de laços 
entre os baltarenses. A bela 
região de Aveiro foi palco de 
um evento social e cultural, 
que contou com a presença 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Dr. 
Alexandre Almeida e tam-
bém com a visita do candida-
to a deputado pelo distrito 
do Porto, Engenheiro José 
Carlos Barbosa, que dialo-
gou com os presentes sobre 
projetos futuros para a Vila 
de Baltar.

    BALTAR

Passeio Sénior às cidades  
de Aveiro e Ílhavo

FAUSTINO 
 SOUSA

No próximo sábado (14 
de setembro), pelas 18 ho-
ras, a Associação Clube Ja-
zz de Baltar vai organizar o 
primeiro encontro de gru-
pos de música popular por-
tuguesa.   O evento vai de-
correr na sua sede (antiga 
Escola Feira 3, no Lugar da 

Igreja), que fica situada ao 
lado do Colégio Casa Mãe. 

O Grupo de Cavaqui-
nhos de Canelas Penafiel, o 
Grupo Rusgas das Tradi-
ções de Sobrado, a Fadista 
Luciana Silva, os Alunos da 
Escola de Música ACJAZZ e 
o Grupo Estrelas do Cruzei-

ro de Baltar são os convida-
dos para este primeiro en-
contro.  Muita música e pe-
tiscos tradicionais a preços 
convidativos num espectá-
culo que se insere numa es-
tratégia contínua de dina-
mização cultural da Vila de 
Baltar.

Primeiro encontro de grupos de música popular

Por falar em mobilida-
de, já algumas vezes es-
crevi acerca deste tema. 
Era bom que alguém res-

ponsável por este assunto 
verificasse o que se passa 
na Av. de S. Tomé em Bita-
r ã e s  e  n o u t r a s 
localidades.

É frequente ver postes 
da EDP no meio dos pas-
seios, assim como placas 
de sinalização de trânsito 
e passeios mal acabados o 

que faz com que pessoas 
com dificuldade de mobili-
dade e com cadeira de ro-
das, tenham que pedir aju-
da ou transitar pela estada 
o que é realmente perigo-
so. Alerto mais uma vez 
para que os responsáveis 
tomem medidas para re-
solver estes problemas.

    BITARÃES

Semana Europeia da Mobilidade

ANTÓNIO
OLIVEIRA

Realizou-se nos dias 6, 7 e 
8 de Setembro, o evento Cul-
tura Entre Nós 2019, na fre-
guesia de Cristelo, cuja orga-
nização fica a cargo da Junta 
de Freguesia.

O evento decorreu na an-

tiga escola primária, e contou 
com variados entretenimen-
t o s  s o c i a i s ,  c u l t u ra i s  e 
académicos. 

A realização deste evento 
constituiu um elemento agre-
gador e potenciador de varia-
das dinâmicas no seio da po-
pulação, evidenciando-se 
que esta é a grande aposta, ao 
longo do ano, do Executivo na 
Freguesia, que acabou sem-
pre por dar continuidade a 
este projecto de êxito do pas-
sado, que se mantém com 
inovações até ao presente.

Todavia, relembra-se que 
o investimento financeiro 
que atinge o evento nos dias 
de hoje, origina limitações 
evidentes no desenvolvimen-
to da freguesia em outras 
áreas de intervenção, que 
também não representam 
menos importância para os 
cidadãos!

Não obstante, fica o voto 
de louvor dos Cristelenses 
em geral ao Executivo, por 
somar mais um desfecho po-
sitivo no evento Cultura en-
tre Nós.

    CRISTELO

Cultura Entre Nós 2019

CARLA
NUNES

Quando eu tinha o corpo 
na praia, o meu sorriso era lar-
go e, em determinadas altu-
ras, era um ramo de flores. 

Mas, em casa, com os dedos 
metidos no trabalho, os meus 
lábios são um dia de Inverno.

Felizmente, esse tédio le-
vou um abalo porque, há pou-
co, fiquei a saber que a Ana 
Leonor Costa, atleta do giná-
sio Freemotion Clube de Lor-
delo, conquistou a medalha 
de bronze no Campeonato da 
Europa de Kickboxing, nos 

e s c a l õ e s  d e  c a d e t e s  e 
juniores. 

A competição decorreu 
de 23 a 31 de Agosto em 
Gyor, Hungria, e reuniu algu-
mas selecções mais fortes da 
Europa, como são o caso da 
Rússia,  da Ucrânia e da 
Bielorrússia.

Para além desta conquis-
ta, a atleta de Lordelo sagrou-
-se, em Julho, vice-campeã 
ibérica, numa prova disputa-
da em São João da Madeira. 

Parabéns, Ana. 

    LORDELO

Leonor Costa está de Parabéns  

SILVIO
SILVA

A Associação de Solida-
riedade Social dos Professo-
res organiza, como vem sen-
do hábito, a festa em honra 
de Nossa Senhora das Dores, 
na Capela da Casa da Torre.

Desde o passado domin-
go, dia 8, tem lugar naquele 
espaço o septenário, com a 
recitação do rosário às 
21h00. Este sábado, dia 14, 
pelas 20h30, será celebrada 
a missa vespertina, na igreja 
paroquial, seguindo-se a pro-
cissão de velas até à Capela 
da Torre.

As celebrações terminam 
no domingo, com a recitação 
do rosário, pelas 21h00.

Tendo retomado as 
suas actividades, o Gru-
po Folclórico de Danças 
e Cantares de Sobrosa 
organiza o seu XXIII 
Festival, já este domin-
go, 15 de setembro. A 
concentração para o 
desfile é às 15h00, com 
início das actuações 
u m a  h o ra  d e p o i s ,  n o 
Largo da Igreja.

Estarão presentes os 
seguintes grupos convi-
dados: Grupo de Pauli-
teiros de Ossela (Olivei-
ra de Azeméis), Rancho 
Folclórico da Casa Povo 
de Oliveira do Douro (Vi-
la Nova de Gaia), Rancho 
Folclórico As Lavradei-
ras do Centro Social da 
Paróquia de Penamaior 
(Paços de Ferreira), Ran-
cho Regional de Paredes 
e Grupo Folclórico e Et-
nográfico de Palmeira 
(Braga).

    SOBROSA

Festa de Nossa Senhora das Dores

CRISTIANO
MARQUES

XXIII Festival 
de Folclore
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O 
edifício da Adega 
Cooperativa de 
Paredes poderá, 

a médio prazo, ser transfor-
mado num moderno Centro 
de Congressos com um audi-
tório com capacidade para 
600 pessoas sentadas. A pre-
tensão foi expressa pelo Pre-
sidente da Câmara de Pare-
des, no final da reunião do 
Executivo Municipal que 
acabara de aprovar uma pro-
posta para expropriar as ins-
talações da Adega por 779 
mil euros. 

 “O valor [apurado por 
uma avaliação externa] está 
dentro do que a Cooperativa 
no passado queria para ven-
der aquilo. Estou convicto 
que vai terminar numa ex-
propriação amigável”, adian-
tou o autarca.

O PSD deu os “parabéns” 
ao executivo socialista por a 
proposta ser “meritória”. Va-
mos votar favoravelmente e 
congratulamo-nos com a pro-
posta feita, não por ser um 
processo expropriativo, mas 
porque se pretende revitali-
zar um edifício na zona central 
do concelho”, afirmou o verea-
dor Rui Moutinho, do PSD.

A expropriação agora 
aprovada por unanimidade, 
que ainda carece de ser apro-
vada em Assembleia Munici-
pal, tem carácter de urgência 
porque segundo o autarca, a 

Câmara pretende candidatar 
a obra a fundos comunitários 
do quadro de apoios em vi-
gor, por um lado, e, por outro, 
o edifício tem levantado 
questões de segurança.

“No passado houve con-
versações, mas com dificul-
dades por serem muitos asso-
ciados. Tivemos de avançar 
com a expropriação que vai 
acelerar o processo por causa 
destas urgências. Haverá 

mais de 300 mil euros de que 
os associados são credores. 
Depois de saldados os crédi-
tos, o restante valor da expro-
priação ficará para a Adega 
Cooperativa” sustentou.

Ainda sem ideia de qual o 
investimento necessário, 
Alexandre Almeida adianta 
que se tratará de um projeto 
de requalificação do edifício 
existente, mantendo a estru-
tura, e que a estimativa apon-

ta que, só para as demolições 
do interior serão necessários 
entre 200 a 250 mil euros.

“Este é um projeto para 
prepararmos. Estamos a rei-
vindicar fundos comunitá-
rios para ele ainda neste qua-
dro comunitário de apoio. O 
que tínhamos para a Reabili-
tação Urbana esgotamos 
com o Pavilhão das Laranjei-
ras e reabilitação de escolas. 
Estamos a pedir à CCDRN 

para alocar fundos da Mobili-
dade para a Reabilitação Ur-
bana. Logo que consigamos 
essa mudança e que o projeto 
esteja feito queremos avan-
çar”, adianta Alexandre Al-
meida, assumindo que não 
será neste mandato. Para es-
te mandato está prometida a 
reabilitação do Complexo 
Desportivo das Laranjeiras e 
a construção da Piscina ao Ar 
Livre no Parque da Cidade.

Câmara idealiza Centro 
de Congressos para a Adega 
EXPROPRIAÇÃO. Autarquia força compra do edifício. Instalações estão ao abandono e são hoje um perigo 
público. Há décadas que a Adega de Paredes não vinifica “um litro” de vinho, isto num concelho, que tem no 
seu brasão cachos de uvas.

António Orlando  | texto

Património 
desvalorizado   

“Há 15 anos foi rejeitada 
uma proposta de compra 
das atuais instalações de 
3,7 milhões de euros. Ho-
je, idêntica oferta seria 
uma dávida”. A afirmação 
é de José Leão, presiden-
te da Adega Cooperativa 
de Paredes, feita ao Pro-
gresso de Paredes em 
outubro de 2015. O diri-
gente falava na véspera 
de uma Assembleia Geral 
da Instituição que iria de-
liberar sobre a formação 
de uma Comissão Liqui-
datária.  Na ocasião a 
Adega Cooperativa acu-
mulava prejuízos e dívi-
das de cerca de meio mi-
lhão de euros. 

Adega 
Cooperativa   

A adega Cooperativa de 

Paredes, enquanto pro-

dutora de vinhos DOC, 

foi criada por alvará de 

22 de março de 1963, fi-

cando devidamente au-

torizada a laborar e pro-

duzir vinhos verdes pela 

D i r e ç ã o  R e g i o n a l  d e 

Agricultura de Entre 

Douro e Minho. As insta-

lações, em prédio pró-

prio, foram construídas 

de raiz para a laboração, 

produção e armazena-

mento de vinhos verdes, 

com base em vinhedos 

existentes nesta sub-re-

gião. O vinho ali produzi-

do era assim definido pe-

la adega: “Os nossos vi-

nhos verdes brancos, são 

de boa qualidade, leves e 

ligeiramente frutados, 

devendo beber-se fres-

cos; os nossos vinhos ver-

des tintos de bom corpo e 

agradável paladar são 

muito apreciados na nos-

sa região.

Cooperativa Terras Paredes

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
Tlf.: 2555 782 178
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OPINIÃO

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

Não, não é uma idiotice!

M
ariana Macha-

d o  S i l v a  é  a 

a t u a l  P r e s i -

dente da Junta de Fre-

guesia de Vilela (Pare-

des) e é advogada. Escre-

veu em rede social sobre 

“ser político”. Ou ser “po-

lítico” (o que não será o 

mesmo). “Ser político é 

apenas uma idiotice”, ti-

tulou na escrita. 

LI com atenção. Demo-

craticamente e com sim-

patia, discordo profun-

damente. Provavelmen-

t e  t e r e m o s  m u i t o s 

pontos de concordância 

sobre concepções sobre 

a atividade politica. Mas 

expressando-se de for-

ma tão diferente, ouso 

dizer que Mariana foi 

pouco rigorosa na abor-

dagem do “ser politico”. E 

merece ser contestada. 

Em primeiro lugar, direi 

que a defesa, ou não, do 

interesse público não é 

exclusivo de políticos de-

tentores de cargos políti-

co-administrativos. Há 

níveis de intervenção no 

aparelho de Estado que 

s ó  s e  l e g i t i m a m  p o r 

aqueles que atuam numa 

lógica de estrito serviço 

público. O interesse pú-

blico está presente em 

muitas outras e variadas 

instituições da socieda-

de, como partidos, asso-

ciações, colectividades, 

misericórdias, bombei-

ros, etc. Muitos milhares 

aí militam. E aí prevalece 

à partida o altruísmo e a 

dedicação às causas co-

lectivas. Od políticos não 

podem ser diferentes. 

Não é por egoísmo pes-

soal ou por exercício de 

supremacia que se exer-

cem cargos e responsabi-

lidades, em nome ou para 

os outros. Reduzir a in-

tervenção pública ao Po-

der, ao Domínio, ao Con-

trolo, e à Liderança, é ver 

a árvore raquítica e não 

ver a floresta frondosa. 

Mas mesmos os detento-

res de cargos públicos, 

muitos dos quais por de-

legação de responsabili-

dades por parte dos cida-

d ã o s ,  n ã o  p o s s u e m , 

creio, à partida qualquer 

mácula ou pecado origi-

nal que os estigmatize. 

Antes pelo contrário, de-

verão ser considerados 

como os melhores para 

exercer as responsabili-

dades atribuídas. Rejeito 

portanto qualquer adjec-

tivação que caricature o 

“político” como um pro-

duto de marketing, um 

qualquer vendedor de 

d e t e r g e n t e ,  q u e  s e j a 

mais barato, mais apela-

tivo mas no fim fraudu-

l e n t o  n o s  s e u s 

resultados.

A história está cheia de 

exemplos que contra-

riam a visão deturpada 

da vida politica assim ex-

pressa. Gente com pen-

samento próprio, auto-

nomia, dedicação, cons-

ciência de classe (olé!), 

visão de futuro, honesti-

dade. Gente que circula 

nos corredores do poder 

e na rua, de cabeça levan-

tada, nas vitórias e so-

bretudo nas derrotas. 

Gente com passado, pre-

sente e futuro, se o desti-

no ou Deus o permitir. 

Gente que respeita os 

que se movem por outros 

interesses, mas que não 

s e  d e i x a  c o n t a m i n a r. 

Gente que não vende ne-

cessariamente ilusões. 

Compreendo alguma ar-

gumentação de Mariana, 

se lida em tom de desaba-

fo de uma jovem autarca 

do PSD. Olhar à sua volta 

e ver muito oportunismo, 

muito carreirismo, muito 

taticismo, muita superfi-

cialidade e vacuidade, 

por vezes só sede de pro-

tagonismo individual, 

não deve ser experiência 

fácil. Mesmo na sua opo-

sição, tantas vezes artifi-

cialmente crispada no 

secundário, o cenário é o 

mesmo. Mas a vida é mes-

mo assim. Há opções er-

radas que se tomam em 

momentos da vida que 

deixam sempre um sabor 

salgado na boca. Há al-

ternativas.  A rotura é 

possível. E isso não é uma 

i d i o t i c e .  É  u m  a t o 

libertador.

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orienta-

dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do 

concelho de Paredes em áreas tão diversas como 

a política, a economia, a empresarial, a religiosa, a 

desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-

dadãos, independentemente da cor, raça, género, 

convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando 

a dignidade das pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.

A 
regionalização está outra vez 
na ordem do dia. 
Mas há questões que me pa-

recem pertinentes para qualquer de-

cisão sobre esta matéria.

A primeira respeita à necessidade de 

esta “reorganização” estar o mais 

próxima possível das populações e 

portanto exigir a participação activa 

e efectiva não só das próprias autar-

quias (municípios e freguesias) como 

da própria população.

A segunda corresponde à necessida-

de de um conhecimento tão profundo 

quanto possível da realidade demo-

gráfica dos actuais territórios das 

autarquias, assim como uma ideia tão 

precisa quanto possível da sua evolu-

ção passada e futura.

Tomando este segundo aspecto, que 

permitirá enquadrar devidamente o 

primeiro, torna-se necessário não só 

saber quantas pessoas habitam cada 

uma das autarquias, como as suas 

características. 

É fundamental conhecer as idades da 

população, a forma como se distribui 

no território, o tipo de agregados fa-

miliares, as suas qualificações, etc., 

tal como a forma como todas estas 

características têm evoluído até ao 

presente e como se projectam no 

futuro. 

Só este trabalho, que exige algum co-

nhecimento especializado, permite 

avançar com segurança para projec-

tos de racionalização da reorganiza-

ção administrativa. 

Não nos podemos permitir uma re-

gionalização elaborada a régua e es-

A Regionalização

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

A
gora sim, vê-se bem que as 

eleições estão à porta! Já lá 

vai algum tempo que a cam-

panha eleitoral para as eleições legis-

lativas invadiu toda a comunicação 

social, as redes sociais e, agora com 

mais insistência, as conversas em ge-

ral. Entre as medidas em discussão 

julgo que seria muito útil que a refle-

xão para a escolha se iniciasse com 

um balanço do que mudou nos últi-

mos tempos e, na minha opinião, em 

temas tão fundamentais como a de-

mocracia e o ambiente.

Nos últimos oito anos de democra-

cia, há o pré-Passos Coelho e há o 

pós-Passos Coelho na forma como se 

encara os fundamentais temas do 

défice e da dívida. Antes de Passos 

Coelho, com Guterres e sobretudo 

com Sócrates, para o PS a despesa 

pública era para gerir. Como resulta-

do, veio o desastre de 2011 e a inter-

venção da troika. Mas nem assim os 

socialistas aprenderam e atacaram o 

governo de Passos com a “austerida-

de”, o papão inventado pela necessi-

dade de consolidação orçamental. 

Passos Coelho teimou e explicou aos 

portugueses que deveria haver limi-

tes para as despesas senão a econo-

mia nunca recuperaria e o país conti-

nuaria nas mãos dos seus credores. O 

resultado das eleições de 2015 obri-

gou o PS e António Costa a muda-

rem. A vitória eleitoral de Passos, 

apesar dos anos difíceis entre 2011 e 

2015, forçou Costa a reconhecer 

que os portugueses ainda não confia-

vam no PS. Por isso, Costa deu a gol-

pada da geringonça e percebeu que 

Mário Centeno seria o ministro mais 

importante porque pensa como Ví-

tor Gaspar: ambos olham para o Euro 

com a ortodoxia do FMI (onde Cen-

teno sonha estar). Mr. Costa, o derro-

tado, aprendeu com o vitorioso, Pas-

sos: é irónico! 

Costa e o PS não mudaram pelo 

controlo da despesa pública. Mu-

daram porque os portugueses os 

forçaram a mudar, já que perderam 

as eleições de 2015…

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Democracia e Ambiente: Lord elo vai Levar…?

mariocamilomota@gmail.com
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quadro e pautada apenas por racionalidades 

de tipo político ou financeiro.

As freguesias são as autarquias mais próximas das 

populações e representam muitas vezes a sua 

identidade e o mesmo se pode dizer de muitos dos 

municípios existentes. 

Mexer nesta divisão por critérios de limiares de 

população, ou por critérios de número de eleito-

res ou financeiros, poderá originar elevadas ten-

sões sociais, que acrescerão às que quase inevita-

velmente teremos nos tempos que se avizinham. 

Importa pois acautelar um processo que ficará 

muito para além dos tempos actuais. 

Só este tipo de conhecimento nos pode aproxi-

mar das populações e servir de base para uma 

correta regionalização, que possa estar de pé 

ainda daqui a 100 anos.

É partindo deste conhecimento aprofundado que 

as autarquias deverão aproximar-se das popula-

ções, encontrando os interlocutores válidos em 

cada uma delas. Podem ser outros organismos do 

estado que actuam directamente com as popula-

ções, mas também organizações da sociedade ci-

vil que mobilizem as populações aonde se inserem 

(associações recreativas, culturais, desportivas, 

de solidariedade, empresariais, etc.), sem esque-

cer os partidos políticos, que não deverão ser os 

actores principais. 

Todos deveriam ter uma palavra a dizer, face a pro-

postas fundamentadas. As autarquias, concelhos 

ou freguesias, existem para servir as populações, 

para as representar, para permitir ao Estado, co-

mo um todo, estar mais perto da possibilidade de 

resolver os problemas e fomentar o desenvolvi-

mento das populações.

A bem das populações.

Democracia e Ambiente: Lord elo vai Levar…?
Mas quem se mete com o PS, leva! 

…Uma frase que vem da máquina do PS, (de 

Jorge Coelho), de uma máquina que foca o 

seu objetivo em controlar o poder…e Passos 

levou. 

Pensando bem, não foi só o PSD que “levou”. 

Nos últimos 20 anos o PS esteve a maior par-

te do tempo no Governo, tendo só um inter-

valo nos 2 anos de Durão Barroso e no tempo 

da troika. 

Um tempo que por si só leva a entender o por-

quê de uma máquina tão afinada na comunica-

ção social (com JN, Público e Expresso em unís-

sono), traduzida numa rede de ligações ao Es-

tado, no mínimo promíscua. Exemplos como se 

viu há umas semanas na trapalhada dos prote-

tores “antifumo” da Proteção Civil que não 

protegiam ninguém, vendidos pelo triplo do 

preço de mercado por empresa pertencente 

ao marido de uma autarca do PS. O caso do fi-

lho de um secretário de Estado que possui 20% 

de uma firma de serração de madeira que serra 

para câmaras municipais. A situação das duas 

empresas do pai do ministro das Infraestrutu-

ras com ligações várias aos ministérios. O caso 

do marido da ministra da Justiça, que é consul-

tor jurídico para diversos ministérios. A pró-

pria ministra da Cultura, com o pai, a mãe e o 

irmão com negócios com o Ministério… da 

Cultura. Um assunto que é tanto do domínio da 

lei quanto da cultura pela decência. Um rega-

bofe, já instituído há muito e que agora só é 

mais descarado. 

Muito cuidado porque não se deve falar muito 

disso… pois quem se mete com o PS, leva!

Mais difícil é falar da adaptação que o PS está a 

realizar no aparelho do Estado. As instituições 

que operacionalizam a execução do Estado 

estão há algum tempo manietadas por um apa-

relho que não permite o adequado funciona-

mento de entidades como o Instituto de Em-

prego, a Segurança Social, as Direções Portuá-

rias, a Infra-estruturas de Portugal (ex. CP e 

Junta Autónoma de Estradas), administrações 

de Saúde, Agência Portuguesa do Ambiente, 

Redes de Transportes, Direção de Autarquias 

Locais e outras senão a execução em linha com 

a cartilha do Mr. Costa, com o objetivo de dar à 

maquina do PS a hegemonia de um partido. 

E por falar em meter-se com o PS e levar…

… Vão anos que o Ministério Socialista do Am-

biente, a Agência Portuguesa do Ambiente, as 

Câmaras Socialistas de Paços de Ferreira, de 

Valongo e de Paredes, cruzam os braços para 

um atentado ambiental no Rio Ferreira. Um 

crime repetido em pleno mês de Agosto de 

descarga direta de águas residuais por uma 

ETAR num concelho Socialista que conta com 

a conivência das autoridades ambientais da 

região Norte e que não aplicam coimas nem 

obrigam a gestão de águas não tratadas para 

local de tratamento apropriado. Não quero 

acreditar que todo este cerco e inoperância só 

acontece porque em Lordelo ainda sobrevive 

uma Junta de Freguesia PSD!

Educação com mais 
ação e menos estética
Por
PAULO
SILVA
Professor

O 
combate ao insu-
cesso é o grande 
objetivo do pro-

jeto Paredes Educa pro-

movido pelo Município de 

Paredes, que teve início no 

ano letivo 2018/2019 e 

terá continuidade neste 

novo ano letivo, e que se 

designa por Paredes Edu-

c a  - C o n s t r u i r  M a i s 

Sucesso.

O projeto PAREDES EDU-

CA - CONSTRUIR MAIS 

SUCESSO enquadra-se nos 

Planos Integrados e Inova-

dores de Combate ao Insu-

cesso e ao Abandono Esco-

lares, financiados pelo go-

v e r n o  e  p e l a  Á r e a 

Metropolitana do Porto e 

pretende intervir ao nível 

da promoção do sucesso 

escolar e da prevenção do 

abandono escolar precoce. 

O principal objetivo é o de 

Intervir ao nível da promo-

ção do sucesso escolar e da 

prevenção do abandono 

escolar precoce, combaten-

do o insucesso e reforçando 

ações que promovam me-

lhores resultados, com es-

pecial enfoque no 2.º e 7.º 

anos de escolaridade, pois 

são os dois anos letivos on-

de apresentávamos resul-

tados inferiores aos dos 

concelhos que constituem a 

Área Metropolitana do 

Porto.

O projeto abrange todos os 

estabelecimentos de ensi-

no básico do concelho de 

Paredes, e tem particular 

incidência nas escolas do 1.º 

ciclo.

Através dele, pretende-se 

colocar nas escolas media-

dores e outros profissionais 

especializados em terapias 

complementares, como a 

terapia da fala ou terapia 

ocupacional, que desenvol-

verão uma atuação concer-

tada com o(a)s professor(a)

es do 1.º ciclo titulares de 

turma, particularmente nos 

1.º e 2.º anos de escolarida-

de, no sentido de potenciar 

o sucesso escolar do(a)s alu-

no(a)s.

A CM Paredes está a fazer 

um trabalho de proximida-

de com as escolas numa ver-

tente de enriquecimento 

pedagógico que está a atuar 

ao nível do 1º ciclo (Paredes 

Educa Construir Mais Su-

cesso), e a candidatura que a 

Câmara está a preparar 

com a Fundação A Lord para 

implementar em setembro 

2020 com o pré-escolar no 

âmbito de detetar as dificul-

dades e potenciar as capaci-

dades cognitivas dos alunos 

do pré-escolar.

Estas ações implicam a colo-

cação de mais recursos hu-

manos nas escolas para au-

xiliar os professores.

Proximidade e pronta res-

posta dada ao nível da ma-

nutenção dos esquipamen-

tos escolares. Estamos a 

realizar a maioria das obras 

recorrendo aos colabora-

dores do município, o que 

origina operários mais mo-

tivados e com respostas 

mais eficazes a resolver 

problemas nas escolas e 

centros escolares.

O trabalho das mediadoras 

está a ter resultados muito 

positivos de acompanha-

mento dos alunos, mas, 

também das famílias.

Para alguns isto é continui-

dade…mas esquecem que 

por algum motivo estáva-

mos e infelizmente ainda 

estamos longe das médias 

de sucesso dos concelho da 

área metropolitana…e é 

dessa continuidade que nos 

queremos afastar.

psilvaparedes@gmail.com
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E
stão previstas di-
versas atividades 
dedicadas à mobi-

lidade urbana sustentável, 
com o objetivo de promo-
ver a utilização de trans-
portes que incentivam à 
mudança de comportamen-
tos e a experimentar alter-
nativas ao uso diário do au-
tomóvel particular.

Assim, ao logo da sema-
na decorrerá um concurso 
de fotografia online, desig-
nado “A tua selfie na mobili-
dade ativa”, que apela ao 
envio de fotografias sobre 
andar a pé, de bicicleta ou 
de transportes públicos. A 
par disso decorre a ação 
“Mobilidade Ativa no Muni-
cípio de Paredes”, destina-
da aos funcionários munici-

pais. Os que escolherem vir 
a pé, de bicicleta ou em bo-
leia partilhada, soluções 
mais amigas do ambiente, 
nesse período vão receber 
uma senha para um café à 
borla.

No dia 17, crianças do 
Agrupamento de Escolas 
de Sobreira vão participar 
numa caminhada com plog-
ging (recolha de lixo) na Se-
nhora do Salto, em Aguiar 
de Sousa, e vão poder expe-
rimentar um simulador que 
avalia a pegada ecológica. 
No dia seguinte, crianças da 
Escola Básica de Cristelo 
vão assumir o papel de au-
t o m o b i l i s t a s ,  p e õ e s  o u 
mesmo polícias num Circui-
t o  d e  P r e v e n ç ã o 
Rodoviária.

Os dias 19 e 20 de se-
tembro são dedicados à 
sensibilização nas escolas 

destinada a alunos do quar-
to ano, que vão ouvir falar 
de mobilidade ativa, poden-
do levar essa mensagem 
aos pais. As sessões decor-
rem na Escola Básica n.º 1 
de Lordelo, na Escola Bási-
ca n.º 1 de Rebordosa, na 
Escola Básica n.º 2 de Pare-
des e na Escola Básica de 
Gandra.

No dia 21, há duas ações 
previstas para o Parque Jo-
sé Guilherme. A primeira 
chama-se Mobilidade para 
Todos e é dedicada às pes-
soas com mobilidade redu-
zida e deficiência. Será feito 
um percurso pela cidade, 
identificando o que está 
bem e mal feito, contando 
com a presença de pessoas 
com mobilidade reduzida. 
Segue-se, à noite, o “Anda 
de bicicleta connosco”, que 
convida todos a um passeio 

de bicicleta, mostrando que 
há vários percursos diários 
que podem ser feitos com 
b a s e  n e s t a  f o r m a  d e 
mobilidade.

N o  D i a  E u r o p e u  s e m 
Carros, a 22 de setembro, 
entre as 8h e as 18h, está 
previsto o encerramento 
integral da Praça José Gui-
lherme, Rua 1.º de Dezem-
bro e Rua de Valbom e par-
c i a l  d a  R u a  D r.  A n t ó n i o 
Mendes Moreira, Rua Vi-
torino Leão Ramos e Rua 
Dr. José Correia. Às 10h00 
r e a l i z a - s e  a  c a m i n h a d a 

“Caminha Connosco” que 
levará os participantes por 
vários pontos da cidade, 
contando com a animação 
das Bandas Filarmónicas 
de Baltar e Cête. Entre as 
10h00 e as 18h00, Pare-
des terá também um “pon-
to de mobilidade”, com bi-
cicletas, bicicletas elétri-
cas e demonstrações de 
carros elétricos. No mes-
mo horário,  as  crianças 
que forem ao Parque José 
Guilherme podem usufruir 
do “Dar Cor à Mobilidade”, 
a t i v i d a d e  q u e  p r o m e t e 

sensibilizá-las para a te-
mática. A edição deste ano 
da Semana Europeia da 
Mobilidade incentiva a po-
pulação "Caminhar e Pe-
dalar em Segurança - Ca-
minha connosco” para pro-
mover a caminhada e o uso 
da bicicleta como forma de 
mobilidade. 

Algumas das bicicletas 
de uso partilhado, que pas-
saram anos a “apodrecer” 
nos armazéns da autarquia 
têm sido reparadas e colo-
cadas nos parques de lazer, 
como Louredo e Bitarães.

Semana Europeia da Mobilidade desafia 
paredenses a tirar selfies 
AMBIENTE. Município de Paredes aderiu à Semana Europeia 
da Mobilidade. Iniciativa vai decorrer a partir da próxima se-
gunda feira, dia 16 de setembro e até ao dia 22.

António Orlando  | texto

Há um longo caminho a percorrer pela Mobilidade em Paredes

A Semana Europeia da 
Mobilidade tem como 
propósito alertar as au-
toridades e a população 
em geral para o planea-
mento e benefícios da 
utilização eficiente dos 

transportes. Visa tam-
bém chamar atenção das 
autoridades locais e dos 
cidadãos para as medi-
das da mobilidade sus-
tentável e inteligente, 
como um investimento 
para a Europa.

“Há muito a fazer no 
concelho de Paredes pe-

la mobilidade. Há um lon-
go caminho a percorrer. 
A sensibilização é o pri-
meiro passo e o objetivo 
principal desta semana”, 
explica Alexandre Almei-
da, Presidente da Câma-
ra Municipal de Paredes. 

Reconhecendo que o 
concelho tem problemas 

causados pela orografia 
do território, agravados 
com as dificuldades ao 
nível do transporte pú-
blico, o autarca promete 
para breve mais e melho-
res transportes: “já está a 
ser lançado pela Área 
Metropolitana do Porto 
o concurso que vai au-

mentar o número de car-
r e i r a s  e  a  s u a 
frequência”.

O autarca lembra que 
está igualmente a traba-
lhar no aumento do apar-
camento automóvel jun-
to à Estação de Paredes. 
O parque de estaciona-
mento já existente vai 

ser reformulado para 
aumentar o número de 
lugares e construído um 
segundo parque na anti-
ga ETAR, criando mais 
151 lugares de estacio-
namento. “O concurso 
público está na fase fi-
nal”, garante Alexandre 
Almeida.

António Orlando  | texto
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FALECEU

ANA RIBEIRO NETO
Faleceu no dia 3 de agosto com 74 anos.  
Era natural de Cristelo-Paredes e residente  
na Rua Dr. Adriano Magalhães, nº. 184,  
Cristelo, Paredes. Era casada com Serafim 

Ferreira 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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

CRISTELO/ PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
BARBOSA GARCEZ
Faleceu no dia 19 de julho com 83 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  

e residente na Rua Central de Vila Cova, nº. 240, Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era viúvo de Maria da Conceição Rosa 
Teixeira.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

VILA COVA DE CARROS/ PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DOS 
SANTOS FERREIRA
Faleceu no dia 24 de agosto com 68 anos.  
Era natural de Gandra-Paredes e residente  

na Calçada da Costa, nº. 64, Lordelo, Paredes. Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

LORDELO/ PAREDES

FALECEU

JOSÉ MANUEL  
DOS SANTOS MARTINS
Faleceu no dia 25 de julho com 57 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Rua Capitão Laurindo de Vasconcelos, nº. 463, Besteiros, 
Paredes. Era casado com Emília Maria da Silva Nogueira.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

BESTEIROS/ PAREDES

FALECEU

MARIA LUCINDA 
BARBOSA DE SOUSA
Faleceu no dia 22 de agosto com 75 anos.  
Era natural de Lodares-Lousada e residente  

na Rua de Monchique, nº. 58, Urrô, Guilhufe, Penafiel.  
Era viúva de António de Sousa e Silva.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

URRÔ GUILHUFE/ PENAFIEL

FALECEU

MARIA ISAURA  
DA SILVEIRA
Faleceu no dia 22 de julho com 87 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Trav. das Palheiras, nº. 15, Paredes. Era viúva de  
António Dias Pacheco.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

 PAREDES

FALECEU

MARIA FRANCELINA 
BARBOSA DOS SANTOS
Faleceu no dia 19 de julho com 83 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua da Estrebuela, nº. 4,   Paredes.  
Era casada com António Manuel da Silva Sousa Nunes.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

 PAREDES

FALECEU

MARIA ARMINDA  
DE SOUSA E SILVA
Faleceu no dia 19 de julho com 77 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua da Igreja, nº. 159,   Paredes.  
Era viúva de Manuel dos Santos 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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

MARGARIDA  
DE ALMEIDA E SILVA
Faleceu no dia 30 de julho com 70 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Rua Quinta da Vila, nº. 127,   Paredes.  
Era viúva de António Fernando Nunes Pereira.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

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
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Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ELSA SUSANA 
GOMES MACHADO
Faleceu no dia 23 de agosto com 41 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente em, Sobrosa, 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

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

SOBROSA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FREIRE BARBOSA
O Presidente da Junta de Beire e o seu executi-

vo, associam-se à dor da família do Sr. António 

Barbosa, que faleceu com 80 anos, no passado 

dia 5 de Setembro.

À sua esposa, filhos e restante família, o Pre-

sidente e o Executivo da Junta endereçam as 

mais respeitosas e sinceras condolências.

O Sr. António Barbosa, foi um homem que sem-

pre contribuiu para que a Freguesia de Beire e 

o Concelho de Paredes fossem divulgados além 

fronteiras com as suas fotografias e os seus 

vídeos.

Era um homem que adorava a sua freguesia e o 

seu concelho e fez parte de várias associações 

da freguesia.

Beire ficou mais pobre com a partida do Sr. 

António Barbosa.

Deixamos aqui uma homenagem a este grande 

homem que muito contribuiu para Beire… o 

nosso muito obrigado.

Que descanse em paz…

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
PEREIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 26 de julho com 65 anos.  

Era natural de Cristelo-Paredes e residente  

em, Louredo, Paredes. Era casada com José Maria de Bessa Nunes.

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

LOUREDO / PAREDES

FALECEU

MARIA DA ROCHA 
RIBEIRO
Faleceu no dia 29 de agosto com 84 anos.  

Era natural e residente em, Beire, Paredes.  

Era viúva de António Ferreira da Costa.

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

JOÃO MOREIRA
Faleceu no dia 1 de setembro com 89 anos.  

Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

em, Beire, Paredes. Era viúvo de Maria  

de Sousa Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

SÉRGIO JOSÉ  
TEIXEIRA BARBOSA
Faleceu no dia 26 de agosto com 40 anos.  

Era natural de Beire-Paredes e residente em,  

Paredes. Era casado com Maria da Conceição Cardoso de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA

Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

NOEL JOSÉ 
ALVES FERREIRA
Faleceu no dia 5 de setembro com 36 anos.  
Era natural de Cete-Paredes e residente  

na Av. Amália Rodrigues, nº. 95, 2º dirt. Montijo. 
Era casado Carla Patrícia Resende Dias Costa Girio.

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
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

MONTIJO

FALECEU

OLINDA NUNES TEIXEIRA
Faleceu no dia 9 de setembro com 82 anos. 

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente no Largo da Feira, nº. 63,  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 7.º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária

(Gerência de Miguel Teixeira do Couto, filho de Joaquim Teixeira do Couto) 

– Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES
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FALECEU

CIPRIANO MOREIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 23 de agosto com 84 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Ribeira, nº. 788, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Maria Moreira 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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

BELMIRO DA 
SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 26 de agosto com 80 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes  

e residente na Rua Nsª . Srª. de Fátima,  nº. 166, Vila Cova  
de Carros, Paredes.  Era viúvo de Maria Adelina 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
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

ANTÓNIO  
DA SILVA GOMES
Faleceu no dia 24 de agosto com 84 anos.  
Era natural de Lodares-Lousada e residente  

na Trav. de Valinhos, nº. 79, Duas Igrejas, Paredes.   
Era casado com Idalina Nunes 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
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

FALECEU

ANA MARIA 
PINTO MOREIRA
Faleceu no dia 29 de agosto com 50 anos.  
Era natural de Mouriz-Paredes e residente  

na Av. 1º de Maio, nº. 26, Mouriz, 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  
MOURIZ/PAREDES

FALECEU

ALCINO DA 
SILVA MOREIRA
Faleceu no dia 28 de agosto com 54 anos.  
Era natural de Duas Igrejas-Paredes e residen-

te na Rua Gago Coutinho, nº. 38, Paredes. Era divorciado.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO DE  
OLIVEIRA LOPES
Faleceu no dia 8 de setembro com 74 anos.  
Era natural de Gondalães-Paredes e residente 

na Rua Monte do Ribeiro, nº. 64, Madalena, Paredes.  
Era casado com Ana Rosa de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária 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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ARMÉNIO MOREIRA  
DA CUNHA
Faleceu no dia 25 de julho com 87 anos.   

Era natural de Astromil – Paredes e residente 

na Rua do Rochão, nº. 110, Vilela, Paredes.  

Era casado com Maria Emília da Silva Magalhães.

AGRADECIMENTO
Seus filhos 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 do funeral, bem como na missa de 7ª 

dia do seu ente querido Arménio Cunha.

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa, (Gerência de José Paulo Couto),

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes, Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO  
MOREIRA TEIXEIRA
Faleceu no dia 29 de julho com 88 anos.  

Era natural de Vilela – Paredes e residente  

na Trav. de Comidos, n.º 40, Vilela, Paredes.   Era viúvo de  

Ana de Jesus Moreira da Silva.

AGRADECIMENTO
Seus filhos 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 do funeral, bem como na missa de 7ª 

dia do seu ente querido  António Teixeira.

A FAMÍLIA

Funerária Val de Sousa, (Gerência de José Paulo Couto),

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes, Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

VILELA / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO 
FREIRE BARBOSA
Faleceu no dia 5 de setembro 
com 80 anos. Era natural e resi-
dente em Beire, Paredes. 

Era casado com Maria Augusta Pinto Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada quinta-feira, dia 12 de setembro, pelas 19 horas 
na Igreja Paroquial de Beire, Paredes, agradecendo também, 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE/ PAREDES
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FALECEU

JOSÉ FERNANDO 
MOREIRA DA ROCHA
Faleceu no dia 24 de agosto com 65 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Rua Casa de Bragança, Edif. Areal nº. 663, 1º dirt. Baltar, 
Paredes.  Era casado com Maria Fernanda de Bessa 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

BALTAR/PAREDES

FALECEU

MANUEL JOAQUIM 
MOREIRA DA SILVA
Faleceu no dia 28 de agosto com 73 anos. 
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Ribeira, nº. 830, Lordelo, Paredes. Era viúvo  
de Deolinda Alves Ferreira.

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

LUÍS MARIA NUNES  
DA ROCHA
Faleceu no dia 10 de setembro com 63 anos. 
Era natural da Madalena -Paredes e residente 
na Urbanização da Mó, nº. 147, Madalena, 

Paredes. Era casado com Isabel Rosa Ferreira 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 ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.  Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada domingo, dia 15 de setembro, às 9 horas na Igreja 
Paroquial de Madalena, 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 FERNANDO 
DA SILVA BESSA
Faleceu no dia 29 de agosto com 80 anos.  
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 

na Trav. da Av. Central de Reiros, nº. 26, Vandoma, 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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO 
DE JESUS FERREIRA
Faleceu no dia 10 de agosto com 84 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente na Trav. Serpa Pinto, nº. 29, Paredes. 
Era casado com Glória de Jesus de Oliveira Dias do Vale.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

PAREDES

FALECEU

JOAQUIM  
RODRIGUES FERREIRA
Faleceu no dia 2 de setembro com 78 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Antero Ferreira Leal, nº. 2511, Lordelo, Paredes.  
Era casado com Maria Fernanda Barros Casrneiro.

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 CUNHA
Faleceu no dia 1 de agosto com 86 anos.  
Era natural de Canedo de Basto-Celorico  
de Basto e residente na Trav. do Ribeiro,  
nº. 31, Madalena, Paredes.  

Era casado com Rosa de Lurdes Oliveira da Costa.

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

DEOLINDA DE SOUSA 
CARDOSO DA SILVA
Faleceu no dia 29 de agosto com 81 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua Reina, nº. 162, Lordelo, Paredes. Era casada com  
Joaquim da Silva Oliveira.

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

MARIA ADELAIDE 
NETO DA SILVA
Faleceu no dia 7 de agosto com 88 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Escola de Moinhos, nº. 132, Lordelo, Paredes.   
Era viúva de Joaquim Ferreira.

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
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FALECEU

MARIA CRISTINA CABRAL 
DA SILVA PEIXOTO 
MONTEIRO D`AGUIAR
Faleceu no dia 19 de agosto com 93 anos.  

Era natural de Guilhufe-Penafiel e residente na Av.  
Comendador Abílio Seabra, ent. 5, 4º Andar, Apart. 21,  
Paredes.  Era viúva de José Carlos Monteiro D`Aguiar

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

PAREDES

FALECEU

MARIA ISABEL 
CARNEIRO NUNES
Faleceu no dia 9 de setembro com 85 anos.  
Era natural de Vilela– Paredes e residente  
na Rua do Covilhô, nº. 158, Sobrosa, Paredes.  

Era viúva de Bernardino Barbosa da Cunha Leal.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 
 Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada sábado, dia 
14 de setembro, às 20:30 horas na Igreja Paroquial de Sobrosa, 
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
SOBROSA / PAREDES

FALECEU

MARIA DA SILVA ALMEIDA
Faleceu no dia 5 de agosto com 66 anos.  

Era natural de Vandoma-Paredes e residente na 

Rua do Bom Sucesso, nº. 52, Vandoma,  

Paredes. Era casada com Manuel Gomes de Matos

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

 

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho 

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

VANDOMA/PAREDES

Aos familiares 
de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas  
condolências

FALECEU

MARIA ISABEL 
FERREIRA DE ANDRADE
Faleceu no dia 1 de agosto com 52 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Trav. da Costa Verde, nº. 106, Lordelo, Paredes.   
Era casada com Américo Ferreira da Silva..

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

PAULO ALEXANDRE 
MACHADO COELHO
Faleceu no dia 12 de agosto com 50 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua de Penhas Altas, nº. 199, 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
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